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Arartekoaren 2022R-1023-21 Ebazpena, 2022ko uztailaren 11koa. Horren bidez, 
Barakaldoko Udalari gomendatzen zaio aldatu dezala gizarte-larrialdietarako 
laguntzen eskaera-inprimakia. 

Aurrekariak 

1. Elkarte bat harremanetan jarri da Arartekoarekin gizarte-larrialdietarako laguntzen 
(GLL) eskaerak izapidetzean izandako hainbat irregulartasun salatzeko. 

Honako gabezia hauek aipatu zituzten: 

Barakaldoko Udalak aipaturiko laguntzak eskatzeko inprimaki bat prestatu du 
(erantsi egin dute), eta bertan, GLLen eskatzaileei eskatzen zaie beren artean 
bateraezinak diren hainbat gastu-kontzepturen artean aukeratzeko. 

Alde batetik, 1. blokeak honako hauek barne hartzen ditu: alokairua, 
azpierrentamendua, interesak eta hipoteka-kredituen amortizazioa. Bestalde, 
2. blokeak honako hauek barne hartzen ditu: etxebizitzaren mantentze-gastuak, 
jabeak, jabeen zorra, maizterren mantentze-gastuak, maizterren zorra, energia, 
energia-zorra, altzariak, etxetresna elektrikoak, komunitateko konponketak eta 
instalazioak, etxebizitzako konponketak eta instalazioak, bestelako zorrak eta 
lehen mailako beharrak (optika, dentista eta abar). 

Elkarteak jakinarazi du hori egiten dela pertsona diru-sarrerak bermatzeko 
errentaren (DSBE) eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren (EPO) prestazioen 
titularra izan ala ez. 

Era berean, zalantzan jarri dute GLLen ukapenen inguruan dagoen informazio-
eskasia; ukapenaren arrazoiak eta lege-oinarriak ezagutzea, eta hortaz, defentsa 
eraginkorra eragozten baititu. Bestalde, salatu dute Barakaldoko Udalak gizarte-
larrialdietarako laguntzen eskaerak ebazteko orduan ez duela kontuan hartzen 
araudiak ezartzen duen ondare-muga, eta, beraz, ez dela betetzen Arartekoaren 
2015R-1638-14 Ebazpena, 2015eko abuztuaren 13koa. Horren bidez, hauxe 
gomendatzen zaio Barakaldoko Udalari: berrikus dezala erreklamaziogileari Gizarte 
Larrialdietarako Laguntzak ukatzeko ebazpena, ondaremugari buruzko beharkizuna 
betetzen baitu. 

Azkenik, herritarrek GLLen justifikazioari buruzko dokumentazioa aurkezteko 
aukera izan zezaten Udalean aldi baterako jarri zen gutunontzi fisikoa aipatu zuten, 
izan ere, beren ustez, gutunontzi horrek babesgabetasuna eragiten die herritarrei, 
ez baitzaie ematen dokumentazio hori aurkeztu izanaren frogagiririk. Hori dela eta, 
era berean, ezin zen jakin zergatik erabakitzen zen GLLen eskaerak artxibatzea, 
atzera egiteagatik, izan ere, ezin dute egiaztatu eskatutako dokumentazioa 
aurkeztu dutenik. 
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2. Arartekoak kexa izapidetzeko onartu zuen, eta horren ondoren aipatutako 
gertakarien gaineko informazioa eskatu zion Barakaldoko Udalari, eta gogoeta 
hauek helarazi zituen azken balorazioaren aurretik: 

1. Eskaera inprimakiari buruz: 

Bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuaren eta 
Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2021eko 
martxoaren 10eko AGINDUAK 2.1 artikuluan ezartzen ditu gastu 
espezifikoetarako urteko gehieneko zenbatekoak: a) alokairu-gastuak, b) 
interesek eta kredituen amortizazioak eragindako gastuak, c) energia-
gastuak, d) altzarien eta etxetresna elektrikoen gastuak, e) etxebizitzako 
egokitzapen-, konponketa- eta/edo oinarrizko instalazio-gastuak, f) ohiko 
etxebizitza edo bizitokia izateko eta mantentzeko beharrezkoak diren 
gastuak, g) bizikidetzako kide baten edo gehiagoren lehen mailako 
beharrizanei dagozkien gastuak, h) aurretiazko zorpetze-gastuak. 

1. paragrafoko a) b) c), d), e) eta f) idatz-zatietan aipatzen diren 
kontzeptuetan gizarte-larrialdietarako laguntzak jasotzea bateraezina da 
etxebizitzarako prestazio ekonomikoa  jasotzearekin, Gaztelagun programan 
aurreikusitako laguntzekin zein COVID-19aren ondoriozko osasun-krisiaren 
ondoriozko ahultasun ekonomiko eta sozialeko egoerei aurre egiteko 
etxebizitza libreak alokatzeko aurreikusitako laguntzekin.  

Gainera, artikulu horren 1. paragrafoaren a) idatzi-zatian adierazitako 
gastuetarako Gizarte-larrialdietarako laguntzak jasotzea bateraezina da diru-
sarrerak bermatzeko errenta edozein modalitatetan jasotzearekin. 

Arau-erregulazioak, beraz, bateraezintasun batzuk aurreikusten ditu 
prestazio ekonomikoak jasotzean. Kexa-idazkiaren arabera, bloke bat edo 
bestea aukeratzeko eskakizuna pertsona diru-sarrerak bermatzeko 
errenta/Etxebizitzarako prestazio osagarria/Etxebizitzarako prestazio 
ekonomikoaren titularra den jakin aurretik egin behar da, eta, beraz, 
bateraezinak diren kontzeptuak hauta ditzake, beharrezko informaziorik ez 
badu. Nolanahi ere, gizarte-larrialdietarako laguntzak arautzen dituen 
dekretuan ez da aurreikusten aldez aurretik kontzeptu jakin batzuk aukeratu 
behar izatea; beraz, baliteke pertsonak bloke bat aukeratzea, jasotzen 
dituen beste prestazio batzuekin bateraezinak diren kontzeptuak dituena.  

2. Laguntzak emateari eragiten dioten erabakien jakinarazpenak: 

Gizarte Larrialdietarako Laguntzei buruzko urtarrilaren 18ko 4/2011 
Dekretuak GLLak ematea erabakitzen duten ebazpenen edukia ezartzen du 
20. artikuluan.:  1.– Baiezko ebazpena, edo, horrela badagokio ezezkoa –
ezezko ebazpenak arrazoitua izan beharko du beti–, ematen duen egunetik 
zenbatzen hasita hamar eguneko epearen barruan jakinaraziko dio udalak 
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eskatzaileari, eta aurreko artikuluan aurreikusitako epearen barruan. 
Jakinarazpenak ebazpenaren testu osoa eraman beharko du erantsita, eta 
zehaztu ere egin beharko da ebazpena behin-betikoa ote den, administrazio-
bidearen barruan zein errekurtso jar daitekeen, zein organotan aurkeztu 
behar diren, eta zein epe dagoen horiek aurkezteko. 2.– Gizarte-
larrialdietarako emakida-ebazpenean, Udalak eskatzaileari dagokion 
prestazioaren zenbatekoa ezarriko du, eta baita onuradun-izaera horren 
ondoriozko eskubideen eta betebeharren zerrenda ere. 

Gizarte-larrialdietarako laguntzen ebazpenak, beraz, arrazoituta egon behar 
du, eta behin betiko ebazpena den edo ez jaso behar du, bai eta dagozkion 
errekurtsoen adierazpena ere. 

Bestalde, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkezteari dagokionez, 
jakinarazten dizut, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 
Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea aplikatuz, Udalak ebazpena 
hilabeteko epean eman eta jakinarazi behar duela (21. eta 124. artikuluak). 

3. Ondare-mugak gainditzea: 

Gai horri dagokionez, informazioa eskatu nahi nuke gizarte-larrialdietarako 
laguntzak eskuratzeko ondare-mugak arautzen dituen araudia aplikatzen ari 
den jakiteko, hau da, Gizarteratzeko eta Diru-sarrerak Bermatzeko 
abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 46 f) artikulua eta Gizarte-
larrialdietarako Laguntzak arautzen dituen urtarrilaren 18ko 4/2011 
Dekretuaren 5.1 f) artikulua aplikatzen ari den jakiteko.  

Araudiak ondare-muga bat ezartzen du, eta muga hori gaindituz gero, ezin 
da gizarte-larrialdietarako laguntzarik eman. Arartekoaren 2015R-1638-14 
Ebazpenak, 2015eko abuztuaren 13koak, Barakaldoko Udalak gizarte-
larrialdietarako laguntza bat ukatzea aztertu zuen, 8.000 eurotik gorako 
balioa zuen ondarea zuelako, nahiz eta bizikidetza-unitateak ez zuen 
gainditzen lehen aipatutako araudian aurreikusitako legezko muga. 
Barakaldoko Udalak jakinarazi zuenez, geroago ondare-muga hori aldatu 
zen, eta, beraz, ezarritako araudia betetzen zuen eta 8.000 euroko muga 
aldatu zuen.  

4. Dokumentazioa aurkeztu izanaren frogagiririk ez izatea: 

Salatutako alderdi horri dagokionez, Udalak dokumentazioa entregatzeko 
herritarren eskura jarri dituen postontzien argazkiak aurkeztu dira. 
Postontzietan gutun-azal bidez aurkeztutako dokumentazioak garrantzi 
handia du prozeduran; izan ere, gizarte-larrialdietarako laguntzak emateko 
ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzen du, bai eta horiek eman 
diren helbururako erabili direla justifikatzen ere. Ziurrenik, postontzi batean 
sartzea oso prozedura arina da, eta administrazio-izapideak sinplifikatzeko 
aukera ematen du. Hala ere, baldintzak edo destinoa egiaztatzeari edo ez 
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egiaztatzeari buruzko eztabaida dagoen kasuetan, justifikazio-ordainagiririk 
ez egoteak eragotzi egiten du herritarrak defentsa eraginkorra egitea. 

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 
39/2015 Legeak 16.4 artikuluan ezartzen duenez, interesdunek nola aurkez 
ditzakete administrazio publikoetako organoetara zuzendutako 
dokumentuak: 

a) “Zuzentzen zaizkion administrazio edo organismoaren erregistro 
elektronikoan, eta 2.1 artikuluan aipatzen diren subjektuetako 
edozeinen gainerako erregistro elektronikoetan. 

b) Posta-bulegoetan, erregelamenduz ezartzen den moduan. 
c) Espainiak atzerrian dituen ordezkaritza diplomatikoetan edo bulego 

kontsularretan. 
d) Erregistro-gaietan laguntzeko bulegoetan. 
e) Indarrean dauden xedapenetan ezarritako beste edozein tokitan.” 

(…) 

Araudiak, beraz, ez du postontziak egotea aurreikusten. Gizarte-
larrialdietarako laguntzen baldintzak betetzen direla egiaztatzen duen 
dokumentazioa aurkezteko, hura aurkeztu izanaren egiaztagiri bat eduki 
behar da, erregistroan (edo posta-bulegoan) aurkeztutako dokumentuen 
kopia zigilatuaren bidez, aurkeztutako dokumentuak jasotzen diren 
ordainagiri baten bidez, edo, erregistro elektronikoaren kasuan, 
elektronikoki sinatutako ordainagiri baten bidez, banakako erregistro-
zenbakia, aurkezpenaren data eta ordua, aurkeztutako idazkiaren, 
komunikazioaren edo eskaeraren kopia, erantsitako dokumentuen zerrenda 
eta izena adierazita.  

Zehazki, Arartekoak jarraian zehazten diren gai hauen inguruko informazioa eskatu 
zuen. 

a) Gizarte-larrialdietarako laguntzak eskatzeko aurreikusitako formularioaren 

azalpena, zehazki, laguntza-eskaeran blokeek duten bateraezintasunari 

buruzkoa, eta bloke bat edo bestea aukeratzeko eskatzeko lege-oinarria. 

b) Barakaldoko Udalak gizarte-larrialdietarako laguntzak ukatzea erabakitzeko 

aplikatzen duen prozedurari buruzko informazioa, baldin eta ebazpenak 

egitateei eta legezko oinarriei buruzko arrazoi laburrak baditu eta araudian 

aurreikusitako edukia jasotzen badu. Halaber, bertan eta gizarte-zerbitzuek 

interesdunei jakinarazten badiete aukerako berraztertze-errekurtsoa 

aurkezteko eskubidea dutela. Aukerako berraztertze-errekurtsoak ebazteko 

batez besteko epeari buruzko informazioa ere eskatu da. 

c) Barakaldoko Udalak bizikidetza-unitatearen ondarearen arabera eman 

beharreko zenbatekoaren mugari buruz aplikatzen dituen irizpideei buruzko 

informazioa. 
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d) Gizarte-larrialdietarako laguntzak emateko betekizunak egiaztatzeko 

dokumentazioa aurkezteko edo emandako gizarte-larrialdietarako laguntzak 

aitortu ziren helbururako erabili direla egiaztatzeko aurreikusitako 

prozedurari buruzko informazioa. 

3. Barakaldoko Udalak zehaztasunez erantzun dio Arartekoari eta informazio-eskaerak 
hizpide izan zituen alderdiak azaldu zizkion eta GLLak emateko prozedura eta 
emakidan erabiltzen dituzten araudia eta irizpideak ezagutzea ahalbidetzen duen 
dokumentazio zabala txertatu zuen. 

Eskaera-inprimakiari eragiten zion a) galderari dagokionez, Barakaldoko Udalak, 
inprimakiaren edukia justifikatzeko, adierazi du herritarrei emakidan eskaera 
posibilista bat egiteko erraztasunak eta orientazioa emateko xedea duela. 
Gaineratu du edukia bera juridikoki oinarrituta dagoela apirilaren 29ko 
2021/003979 Dekretuan. 2021/003979 Dekretuaren VI. atalean beren artean 
bateragarriak eta bateraezinak diren kontzeptu eta prestazioak ezartzen dira. 

Atal horretan adierazten da mailegu edo alokairu —edozein modalitatetan (ostatua, 
azpierrentamendua, apopilotza)— kontzeptuengatik GLL ematea bateraezina dela 
beste edozein kontzepturekin.  

B) galderari dagokionez, Barakaldoko Udalak, GLLak ukatzea erabakitzeko ezartzen 
dituen prozedurei dagokienez, erabili ohi diren ereduen berri eman du. Eredu horiek 
araudian ezarritako baldintza formalak jasotzen dituzte.  

Ondare-mugak gainditzeari dagokionez —c) galdera—, Barakaldoko Udalak 
jakinarazi du, Gizarte-larrialdietarako laguntzei buruzko urtarrilaren 18ko 
4/2011 Dekretuaren (urtarrilaren 17ko 16/2017 Dekretuaren 7. artikuluak aldatua) 
21. artikuluari jarraikiz, premia-egoera errealei erantzuteko zein aurkezturiko 
eskaeren artean laguntza ekonomikoak banatzea errazteko zenbait irizpide ezarri 
dituela. 

Barakaldoko Udalak azaldu duenez, GLL-baliabide ekonomikoak ez dira nahikoak 
udalerriko bizilagunen laguntza-eskaerei dirulaguntza emateko. Hori dela eta, 
Udalak partida ekonomiko osagarri bat ezartzen du, Eusko Jaurlaritzaren 
aurrekontu-kontsignazioarekin ordaindu ezin diren eskaerei erantzun ahal izateko.  

Horrez gain, minorazio-irizpide batzuk adostu ditu, laguntza horiek behar dituzten 
biztanleen artean banatzeko. 

Horrenbestez, kasu partikular bakoitzean aplika daitekeen gehieneko zenbatekoa 
murriztu ahal izango da, kontuan hartuta gizarte-zerbitzuek gastuaren benetako 
beharrari, lehentasunari edo bazterketa-egoeran dauden pertsonak gizarteratzeko 
garrantziari buruz egiten duten balorazioa. Irizpideek % 100eko, % 75eko eta 
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% 50eko minorazioa jasotzen dute, hurrenez hurren. Minorazio horrek gizarte-
langilearen txosten-proposamena eskatzen du. 

Kontuan hartzen dituzte ibilgailuak erostea edo edukitzea (ez bada justifikatzen 
ibilgailuok erosteko beharra, lanarengatik, familiarengatik edo beste arrazoi 
batzuengatik), negozio-lokala jabetzan izatea, bi urte baino gehiagoan galerak 
izatea edo kanpoko kaudimen ekonomikoaren zantzuak izatea, aurkeztutako 
dokumentazioko datuekin bat ez datozenak. 

Era berean, ukapen-irizpideak daudela jakinarazten du, hala nola beste ondasun 
higiezin batzuen jabea izatea —ohiko etxebizitza izan ezik; salbuespenekin 
(etxebizitzarako irisgarritasunik eza, desgaitasuna, banaketa edo dibortzioa, etxeko 
indarkeriaren biktima eta abar)—, lanaldi murriztua izatea, enpleguan borondatez 
baja ematea edo lan-eszedentzia bat baliatzea, zein alferrikako gastuak egotea, 
premia justifikatu eta egiaztatu ezean. 

4. Arartekoak Barakaldoko Udalak bidalitako erantzuna aztertu zuen eta jarraian 
adierazten diren alderdi jakin batzuen inguruko informazio gehiago eskatu zion. 

Alde batetik, bidalitako erantzunean ez zaio erantzun gizarte-larrialdietarako 
laguntzak ukatzearen aurka aurkeztutako aukerako berraztertze-errekurtsoak 
ebazteko batez besteko epeari buruzko informazio-eskaerari; hori dela eta, berriro 
egin zuen galdera. Era berean, galdetu zuen gutunontzian aurkezturiko 
dokumentazioa ez bazen nahikoa ea kasu honetan ere dokumentazio-
errekerimendu bat bidaltzen zen; hau da, dokumentazio hori aurkezten ez denean 
bezala, edo, aitzitik, berau atzera botatzea erabakitzen den. Azkenik, Arartekoak 
galdetu zion ea zer iritzi zuen inprimakia berrikusteko proposamenaren inguruan, 
1. eta 2. blokeen arteko bateraezintasuna saihesteko; gastuen bateraezintasunari 
dagokionez egiten diren arau-xedapenak eragotzi gabe, pertsona DSBEaren, 
EPOaren, EPEaren edo Gaztelagun programaren titularra denean. 

5. Barakaldoko Udalak aurreko alderdiei erantzun zien. Jakinarazi zuenez, helburua da 
GLLen ukapenen aurka eta bestelako kasuetan aurkezturiko aukerako 
berraztertzeko errekurtsoak gehienez hilabeteko epean izapidetu daitezela. Udalak 
azaldu zuen prozedurak moteldu egin zirela konfinamendu-egoeragatik eta COVID-
19aren pandemiagatik, eta ahalegin handia egiten ari zirela prozedurak eta arreta 
eguneratu, berrikusi eta hobetzeko, eta horretarako, langile gehiago jarri zirela. 

Informazio informala aurkeztean (gutunontzian) dokumentazio-errekerimendu bat 
bidaltzen den ala ez argitzeko eskaerari dagokionez, ez balitz nahikoa izango, 
Udalaren txostenean adierazten da beti bidali ohi dela errekerimendu formal bat. Ez 
zaio uko egiten espediente bati ere, aldez aurretik ez dagozkion errekerimendua eta 
jakinarazpena egin barik eta ezarritako administrazio-epeak jarraituz (geroago jakin 
da gutunontzitik kendu direla). 
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Udalak mahaigaineratu du GLLak izapidetzeko oinarri hartzen dituen irizpideak 
bikoiztu egin direla, eta hori gardentasun- eta laguntza-ariketa bat da barne-mailan, 
oinarrizko gizarte-zerbitzuetatik jakinarazteko eta orientatzeko gida bat delako. 

Inprimakiari dagokionez, Barakaldoko Udalak berriro azpimarratu du inprimakiaren 
xedea dela aurrez aurreko arretan zein telematikoki aurkezten denean modu argi 
eta errazean azaltzea zeintzuk diren GLLak emateko aukerak, izan ere, horri esker, 
adibidez, etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzen duen pertsona batek 
alokairu-kontzeptua eska dezala ekiditen da (ukatu egingo litzateke), eta aitzitik, 
etxebizitzaren mantentze-lanen gastuen kontzeptua edo beste batzuk eska ditzala. 

Txostenean, amaitzeko, adierazten zen larrialdietarako laguntzei buruzko irizpideak 
ezartzen dituen dokumentuaren zein eskaeretarako prestaturiko inprimakiaren 
balorazio teknikoa oso positiboa izan zela eta dela, eta baliabide ekonomiko gutxi 
dituzten barakaldarrei ahalik eta arretarik onena eskaintzeko beharrezkoak diren 
hobekuntza eta azalpen guztiak ebaluatzen eta txertatzen jarraituko dela. 

6. Barakaldoko Udalaren erantzuna aztertu ostean, Arartekoak berriro azaldu zituen 
bere zalantzak, zehazki, inprimakian “1. eta 2. blokeetako kontzeptuak 
bateraezinak dira beren artean” dioen esaldia mantentzeko egokitasunaren 
ingurukoak, eta inprimakia berrikusteko eskatu zuen. 

7. Barakaldoko Udalak bere jarrera mantendu du, uste duelako esaldia lagungarria 
dela GLLak eskatzen dituzten herritarrentzat, izan ere, modu zehatzean gidatzen 
ditu adierazitako ildotik GLLen deialdia arautzen duten irizpideetan. Hori horrela, 
pasa den deialdia arautu zuten (Alkatetzaren apirilaren 29ko 003979 Dekretua) 
zein aurten deialdia arautuko duten irizpideetan, VI. atalean, honako hau ezartzen 
da: “La concesión de AES por los conceptos de préstamos, alquiler en cualquiera 
de sus modalidades (hospedaje, subarriendo, pupilaje) es incompatible con 
cualquier otro concepto”. 

Honela jarraitzen du: “De forma excepcional, previo informe de la trabajadora 
social de base en aquellos casos que exista un grave riesgo para la salud de las 
personas cuyos ingresos sean inferiores a la RGI se podrá conceder el concepto de 
alimentación hasta alcanzar la cuantía máxima anual por expediente”. 

Barakaldoko Udalaren ustez, inprimakiak berak III. bloke bat du, oinarrizko gizarte-
langileek bete beharrekoa, zehaztasun handiagoarekin zehaztu dezaketenak 
salbuespeneko bateragarritasun-kasua aipaturiko kasuetan. 

Azkenik, Udalak interesgarritzat jotzen du Gizarte-larrialdietarako laguntzei buruzko 
urtarrilaren 18ko 4/2011 Dekretuaren 11.2 artikuluan xedatzen den aurreikuspena, 
zeinak agerian jartzen baitu beharrezkoa dela laguntza-eskatzaile guztiei neurri 
berean ematea estaldura. “De concederse la posibilidad de hacer compatibles los 
conceptos incluidos en los bloques I y II, las ayudas se agotarían en un breve 
tiempo, sin poder distribuir la cantidad asignadas al Ayuntamiento en sus 
presupuestos, y ello como hemos visto en contra de lo preceptuado en la ley. Así 
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sostenemos que la frase en cuestión es de gran ayuda a los ciudadanos a la hora 
de solicitar las ayudas, y ello sin perjuicio de poder conceder conceptos en 
principio incompatibles siempre que a juicio de las trabajadoras sociales sea 
necesario”.

Gogoetak 

1. Kexa-espediente hau izapidetzeari esker, Barakaldoko Udalak GLLak emateko 
orduan jarraitzen duen prozedura eta GLL-eskaera asko jasotzea modu objektiboan 
kudeatzeko ahalegina ezagutu ahal izan ditugu. 

Arartekoaren ustez, prozeduraren oinarrizko bermeen artean, honako bi hauen 
garrantzia azpimarratzen da: laguntzen eskatzaileen eskaerak aintzat hartzen ez 
dituzten erabakiak arrazoitzea eta emandako laguntzak ukatzea edo erreklamatzea 
ekar dezaketen dokumentazio-errekerimenduak betetzen direla egiaztatzea. Era 
berean, eskaerak eta aukerako berraztertzeko errekurtsoak ebazteko epeen 
garrantzia aipatu beharra dago.  

Barakaldoko Udalak horretarako konpromisoa helarazi du, eta hori, Arartekoaren 
ustez, modu positiboan baloratu behar da. 

Kexa indibidualak izapidetzen direnean, horren guztiaren jarraipen bat egingo da. 

2. Arartekoak, hala ere, zalantzak ditu GLLak eskatzeko erabiltzen den inprimakiari 
dagokionez. 

Inprimakiak erabiltzea, halakorik badago, derrigorrezkoa da, Administrazio 
Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 66. artikuluari 
jarraikiz. 

Ohikoa da eskaera egitea eta aurkeztu beharko den dokumentazioa identifikatzea 
ahalbidetzen duen eredu bat erabiltzea. Ohikoa izan ohi da era berean ebazpen-
epeari edo datuen babesari buruzko informazioak izan ditzala. 

Nolanahi ere, kasu honetan horren edukia ez da mugatzen administrazio publiko 
batean aurkezten den eskaera batean behartutako datuetara; harago doa, izan ere, 
laguntza eskatzeko kontzeptuen artean hautatzera behartzen du pertsona. 

Hortaz, baloratu beharreko kontua da ea aukera horrek behar adinako arau-babesa 
duen eta herritarrei agindu dakieken administrazio publikoekin dituzten 
harremanetan. 

Udalak emandako azalpena zentzuzkoa da, helburua laguntzak modu objektiboan 
banatzea baita; hori dela eta, justifikazioa 4/2011 Dekretuaren 11.2 artikuluan 
ezarritakoaren antzekoa izango litzateke. Nolanahi ere, ez dago argi oraindik 
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baldintza horrek lege-babes nahikoa duen, arau-testu beraren 12. artikuluan 
jasotako mugei dagokienez. 

Inprimakian adierazten denez, 1. eta 2. blokeak bateraezinak dira beren artean; 
hortaz, eskatzaileak zer laguntza-mota eskatzen duen erabaki behar du eta zer 
kontzepturengatik, baina bi blokeetako batean bakarrik. Gizarte-langileak ere beste 
kontzeptu batzuk txertatu ahal ditu, beste bloke batean. Eskatzaileak ezin ditu 
kontzeptu horiek txertatu, eta 1. eta 2. blokeak betetzera mugatu behar da. 

Laguntza-eskaera bideratzeko modu honek GLLen kudeaketa errazten dio 
Barakaldoko Udalari. Oinarrizko gizarte-zerbitzuen laguntza dagoen kasuetan, 
seguru aski, aipaturiko laguntzak azalpen zehatza izatea eta emakidaren laguntza-
eskaera posibilista bat gauzatzea ahalbidetuko du. 

Hala ere, aipaturiko laguntzarik gabe, zeina ez baita baldintza GLLak eskatzeko, 
inprimakia betetzerakoan akatsak gerta daitezke eta, hortaz, galdera izango 
litzateke jakitea ea justifikaziorik dagoen nahasteko dagoen arriskua bere gain 
hartzeko. Justifikazio hori eskatzea are beharrezkoagoa da eskaera telematikoki 
egin bada. 

Kontuan izan behar da Alkatetzaren apirilaren 29ko 003979 Dekretuaren arabera 
inprimakiak ezartzen dituen kontzeptuen bateraezintasuna ez dela jasotzen 
Bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuaren eta Berdintasun, 
Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2021eko martxoaren 10eko 
Aginduan. 

Bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuaren eta Berdintasun, 
Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2021eko martxoaren 10eko 
AGINDUAK 2.1 artikuluan ezartzen ditu gastu espezifikoetarako urteko gehieneko 
zenbatekoak: a) alokairu-gastuak, b) interesek eta kredituen amortizazioak 
eragindako gastuak, c) energia-gastuak, d) altzarien eta etxetresna elektrikoen 
gastuak, e) etxebizitzako egokitzapen-, konponketa- eta/edo oinarrizko instalazio-
gastuak, f) ohiko etxebizitza edo bizitokia izateko eta mantentzeko beharrezkoak 
diren gastuak, g) bizikidetzako kide baten edo gehiagoren lehen mailako 
beharrizanei dagozkien gastuak, h) aurretiazko zorpetze-gastuak. 

1. paragrafoko a) b) c), d), e) eta f) idatz-zatietan aipatzen diren kontzeptuetan 
gizarte-larrialdietarako laguntzak jasotzea bateraezina da etxebizitzarako prestazio 
ekonomikoa  jasotzearekin, Gaztelagun programan aurreikusitako laguntzekin zein 
COVID-19aren ondoriozko osasun-krisiaren ondoriozko ahultasun ekonomiko eta 
sozialeko egoerei aurre egiteko etxebizitza libreak alokatzeko aurreikusitako 
laguntzekin.  

Gainera, artikulu horren 1. paragrafoaren a) idatzi-zatian adierazitako gastuetarako 
Gizarte-larrialdietarako laguntzak jasotzea bateraezina da diru-sarrerak bermatzeko 
errenta edozein modalitatetan jasotzearekin. 
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Arau-erregulazioak, beraz, zenbait bateraezintasun jasotzen ditu prestazio 
ekonomikoak jasotzeari dagokionez, DSBEaren edo EPOaren titularrak direnen 
kasuan, baina ez aipaturiko hedapenarekin. DSBEa jasotzen duen (baina EPOa ez) 
pertsonak 1. blokeko eta 2. blokeko kontzeptuak eskatu ahalko lituzke, 2021eko 
martxoaren 10eko AGINDUAren arabera. 

Bestalde, bloke bat edo bestea aukeratzeko eskakizuna pertsona DSBE/EPO/EPE 
prestazioen edo Gaztelagun programaren titularra den jakin aurretik egin behar da, 
eta, beraz, bateraezinak diren kontzeptuak hauta ditzake, ez badaki zein den 
2021eko martxoaren 10eko Aginduaren edukia. Barakaldoko Udalak ez du 
jakinarazi ea kasu horietan hasierako eskaera zuzendu ahalko litzatekeen. 

3. Barakaldoko Udalak berezko araudi bat prestatu du, Alkatetzaren apirilaren 29ko 
003979 Dekretua, gardentasuna emateko eta irizpide objektiboak ezartzeko. 
Zalantzarik gabe, beharrezkoa denez eskaera askoren artean (horien zenbatekoa 
aurrekontu-zuzkidura baino handiagoa da) aurrekontu mugatu bat banatzea, 
kudeaketa erraztu eta emakidan objektibotasuna bermatuko duten irizpideak ezarri 
behar dira. Ararteko honek, horregatik, egindako ahalegina aitortzen du.  

Hala ere, araugintzako eskumena Eusko Jaurlaritzari dagokio, bai eta plangintza-, 
instrumentazio- eta finantzazio-eskumena ere, Gizarteratzeko eta Diru-sarrerak 
Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 85., 86. eta 90. artikuluak. 

85.2 artikulua: “Eusko Jaurlaritzaren eskumenekoak dira gizarteratzeari eta diru-
sarrerak bermatzeari dagokienez erregelamendu bidezko garapena eta zuzeneko 
ekintza, lege honetan eta lege hau garatzen duten arauetan ezarritako eran” (...). 

86.1 artikulua: “Eusko Jaurlaritzari dagokio, gizarteratze-gaietan eskuduna den 
sailaren bitartez, honako eginkizun hauek betetzea: 

a) Lege hau garatzen duten arauak egitea eta onartzea. 
(…). 

90. artikulua. Gizarteratzeko eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistema honako 
hauen kargura finantzatuko da: 

a) Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorrak. 
b) Lurralde historikoen aurrekontu orokorrak. 
c) Udalen aurrekontuak. 
(…). 

Hori dela eta, GLLen izapidetzea arautzen duen araudia eta aipaturiko eskaerak 
aurkezteko inprimakiak Gizarte-larrialdietarako laguntzei buruzko urtarrilaren 18ko 
4/2011 Dekretura (urtarrilaren 17ko 16/2017 Dekretuaren eta ekainaren 5eko 
85/2018 Dekretuaren bidez aldatua) egokitu behar dira, bai eta 2021eko 
martxoaren 10eko Agindura ere; azken honetan, beste prestazio ekonomiko 
batzuk jasotzen dituzten pertsonen kasuetan GLLak ematean dauden 
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bateraezintasun jakin batzuk jasotzen dira. Bateraezintasun horiek ez datoz bat 
Alkatetzaren apirilaren 29ko 003979 Dekretuan ezarritakoekin.  

Arartekoaren ustez, pertsonei eskaera formala aurkezteko duten eskubidearen berri 
eman behar zaie, eta horrek ez du galarazten, gainera, jakinaraztea ea eskaera 
horrek aurrera egingo duen edo kontzeptuen edo aurkeztea komeni den 
dokumentazioaren inguruko informazioa ematea. Testuinguru horretan, inprimakia 
urtarrilaren 18ko 4/2011 Dekretuaren 21. artikuluan (urtarrilaren 17ko 
16/2017 Dekretuak emandako idazketan) ezarritako irizpideen arabera GLLak 
ematea baloratzeko beharrezkoak diren datuetara mugatu beharko litzateke.  

Seguru aski, gizarte-zerbitzuek eman ohi duten aldez aurreko laguntzak aukerarik 
onena egitea ahalbidetuko du, baina baliteke arrisku bat egotea eta, edozein 
kasutan, nahaste-iturri bat da, eta, jasotako azalpenak gorabehera, pertsonari ez 
dagokion erantzukizun bat eragin dakioke, are gehiago kontuan izanda gizarte-
bazterketa arriskuan dauden kolektiboak direla, hizkuntzarekin loturiko oztopoei 
edo kontzeptuen eta arau juridikoen irismenaren ezagutza faltari aurre egin behar 
dietenak.

4. Hain zuzen ere, Arartekoak gomendio orokor bat prestatu du laguntzen 
bateragarritasuna aztertzeko: Arartekoaren 3/2020 Gomendio Orokorra, 2020ko 
ekainaren 12koa. “Gizarte-larrialdietarako laguntzen bateragarritasuna diru-sarrerak 
bermatzeko errenta eten eta iraungitzearekin1” 

Gomendio Orokorra egiterakoan aintzat hartu zen udalen lagin baten iritzia. 

Gomendioan DSBE, EPO eta GLL prestazioen bateragarritasuna aztertzen zen, 
nagusiki, udalek GLLak izapidetu eta ematerakoan prozedura eta erabaki 
desberdinak antzeman zirelako. Azterturiko arazoa desberdina bazen ere, etete- 
edo iraungitze-kasuetan DSBEaren bateragarritasunari buruzkoa edo prestazioa 
emateko izandako atzerapenei buruzkoa zelako, nolanahi ere, interesgarria dirudi 
gogoraraztea egindako azterketatik eratorritako ondorioetako bat, gomendio 
nagusiari erantzuten diona: “Arartekoak EAEko udalei gomendatzen die, gizarte-
larrialdietarako laguntzen eskaerak izapidetzean, benetako premia egoera dagoela 
eta laguntza horiek egoera horri erantzuteko egokiak direla egiazta dezatela, 
urtarrilaren 18ko 4/2011 Dekretuaren 21. artikuluan (urtarrilaren 17ko 
16/2017 Dekretuak emandako idazketan) ezarritako irizpideak erabiliz eta 
adingabeen interes gorena aintzat hartuta.” 

Arartekoaren ustez, inprimakia erabiltzeak, idatzita dagoen moduan, galarazi egin 
dezake modu indibidualizatuan egiaztatzea premia-egoera erreala eta premiazkoa, 
eta erabakitzea ea laguntza horiek egokiak diren kasu guztietan egoera horri aurre 
egiteko, eskaeran bertan aukerak murrizten baitira. 

1
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-32020-gomendio-orokorra-2020ko-ekainaren-12koa
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Era berean, Arartekoak aipaturiko gomendio orokorrean udaleko gizarte-zerbitzuen 
zailtasunak aipatu zituen bizirauteko diru-sarrera ekonomikorik ez duten pertsonei 
edo etxebizitzarik ez dutenei arreta ematerako orduan, izan ere, zaila da gizarte 
esku-hartze funtzioa egikaritu ahal izatea, hain zuzen ere, interakzioarekin, 
laguntzarekin eta gizarteratzearekin lotura handiagoa duena. Horri dagokionez, 
interesgarria da udalek gomendio orokorrean adierazten diren gaur egungo 
sistemari buruz adierazitakoak kontuan hartzea, eta hori guztia, sistema hobetzeko 
eta indartzeko hausnarketa eta analisia gauzatu daitezen.   

Zalantzarik gabe, prestazio ekonomikoen banaketa ekitatiboa eskaturiko 
zenbatekoak urteko aurrekontuan kontsignaturikoa gainditzen duenean, erronka 
garrantzitsuak planteatzen dizkie udalei kudeaketa publikoari dagokionez, baliabide 
ekonomikorik ezaren ondoriozko arazoak konpontzea botere publiko guztien 
erantzukizuna denean, EAEko Autonomia Estatutuaren 9. artikulua.  

Gomendio Orokorrean, Arartekoak honekin amaitu zuen: “arestian egindako 
hausnarketak eta gomendioak kontuan hartu beharko lirateke etorkizunean araudia 
aldatzen denean, bertan argi adieraz dadin administrazio publiko eskudunek 
ematen dituzten prestazio ekonomikoen arteko bateragarritasuna, segurtasun 
juridikoaren eta lurralde orekaren mesedetan”. 

5. Azken batean, aurreko araudia ikusita eta aipaturiko gomendio orokorrari jarraikiz, 
Ararteko honek komenigarritzat jotzen du Barakaldoko Udalaren GLLen inprimakia 
berrikustea. Zehazkiago, “1. eta 2. blokeetako kontzeptuak bateraezinak dira 
beren artean” dioen esaldia ezabatzea proposatu du, bai eta pertsonak bere kabuz 
beste kontzeptu batzuk eskatzeko aukera baloratzea ere, gizarte-langileek bete 
dezaten ezarrita dagoen bezala. 

Proposamen hori prozeduren hobekuntzaren eta zerbitzuen edo prestazioen 
kudeaketaren esparruan egiten da. Hori dela eta, Berrikusitako Europako Gutun 
Sozialaren2 30. artikulua aipatu behar da, pobreziaren eta gizarte-bazterketaren 
kontra babesteko eskubidea ezartzen duena. 

Pobreziaren eta gizarte-bazterkeriaren aurka babesteko eskubidea benetan 
gauzatzen dela bermatzeko, aldeek honako konpromiso hauek hartu dituzte: 
a) neurriak hartzea gizarte-bazterkeria edo pobrezia egoeran dauden edo egoteko 
arriskuan dauden pertsonen zein beren senideen benetako sarbidea (bereziki, 
enplegu, etxebizitza, prestakuntza, irakaskuntza, kultura eta laguntza sozial eta 
medikorako sarbidea) sustatzeko, plangintza orokor eta koordinatu baten 
esparruan; b) neurri horiek berrikustea, beharrezkoa bada, horiek moldatzeko. 

Europako Gizarte Eskubideen Batzordearen (Europako Gutun Sozialaren ezarpena 
gainbegiratzeaz arduratzen den nazioarteko erakundea) erabakien arabera, estatuek 
pobreziaren kontrako beren estrategian hartzen dituzten neurriek honako hauek 

2
Berrikusitako Europako Gutun Soziala. Europako Gutun Sozialaren (berrikusia) Berreste Tresna, Estrasburgon 

egina 1996ko maiatzaren 3an. Eskuragarri hemen: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9719
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bete behar dituzte: “gizarte-eskubideen gauzatzea eta zaintza hobetzea, zerbitzuen 
eta prestazioen prozedurak eta kudeaketa hobetzea, gizarte-eskubideei eta horiekin 
lotutako zerbitzu eta prestazioei buruzko informazioa hobetzea, eskubideak 
eskuratzeko oztopo psikologiko eta soziokulturalei aurre egitea, eta, beharrezkoa 
denean, berariaz zuzentzea talde eta eskualde ahulenetara”. (Ondorioak 2003, 
30. artikuluaren interpretazio-iruzkina). 

Hobetzeko eginkizun horietan eta GLL prestazioak modu objektiboan banatzen 
direla bermatzeko, Arartekoak beharrezkotzat jotzen du irizpideak ezartzea, 
orientazio gisa, laguntza emateari buruzko erabakia errazago hartzeko eta premia-
hurrenkeraren aurretik eskaeraren sarrera-hurrenkerari lehentasuna emateko aldi 
baterako irizpidea zehazteko.  

Hala ere, kontuan izan behar da legezko irizpidea Gizarte-larrialdietarako laguntzei 
buruzko urtarrilaren 18ko 4/2011 Dekretuaren 21. artikuluan ezartzen dena dela 
(dekretu hori urtarrilaren 17ko 16/2017 Dekretuaren 7. artikuluaren bidez aldatu 
zen), bai eta 2021eko martxoaren 10eko Agindua ere. Hori dela eta, irizpideen 
irismena orientagarria bakarrik izan behar da, horien helburua araudi baten 
interpretazioa argitzea eta aplikazio-irizpideak bateratzea baita. 

Nolanahi ere, GLLak ematea edo horiek ukatzea erabakitzen duen ebazpenak 
arrazoituta egon behar du, interesdunak erabaki horren oinarri diren egitateen eta 
lege-oinarrien berri izan dezan eta, hala badagokio, dagokion administrazio-
errekurtsoa aurkezteko aukera izan dezan. 

Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten diogu Barakaldoko Udalari, otsailaren 
27ko 3/1985 Legeak —erakunde hau sortu eta arautzekoak— 11.b) artikuluan 
ezarritakoaren arabera: 

GOMENDIOA 

Arartekoak, aurreko gogoetak oinarri hartuta, Barakaldoko Udalari gomendatu dio 
alda dezala gizarte-larrialdietarako laguntzen eskaera-inprimakia, eta hortaz, 
ezabatu dezala “1. eta 2. blokeetako kontzeptuak bateraezinak dira beren artean” 
dioen esaldia; eskaerak ezarritako bide desberdinetatik aurkeztea errazte aldera, 
aplikagarria den araudiari jarraikiz. 


