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Arartekoaren 2022R-2094-19 Ebazpena, 2022ko apirilaren 21ekoa. Horren bidez, 

Debako Udalari gomendatzen zaio berrikus dezala gizarte-larrialdietarako laguntzak 

eteteko ebazpen bat, eta gogorarazten zaio Arartekoari laguntzeko betebeharra. 

 

Aurrekariak 

 

1. Pertsona batek kexa bat aurkeztu du Arartekoaren aurrean, gizarte-larrialdietarako 

laguntzak (GLL) eten dizkiotelako. 

 

Debako Udalak 1.188 euroko gizarte-larrialdietarako laguntzak eman zizkion 

2019ko apiriletik irailera, 2019ko ekainaren 12ko ebazpenaren bidez, 2019ko 

maiatzaren 14an bildutako gizarte-politikaren informazio-batzordeak emandako 

gizarte-larrialdietarako laguntzen emakida onartzen duena. 

 

Laguntza horiek eman ziren 2019ko martxoaren 28an izenpetutako gizarteratzeko 

hitzarmena betetzearen baitan. Lan partekatuaren planak gizarte-, prestakuntza- 

eta lan-esparruetako hainbat ekintzatan zetzan. 

 

Alkatetzaren 2019ko irailaren 20ko 258/2019 Dekretuaren bidez, laguntza horiek 

etetea erabaki zen, ondorioa 2019ko ekainetik aurrera izanik, izenpetutako 

gizarteratzeko hitzarmena ez baitzen bete. Horren ondorioz, ez zen egin ekainari 

zegokion laguntzaren ordainketa. 

 

Arartekoak kexa izapidetzeko onartu zuen, 2019ko urriaren 31n aipatutako 

gertakarien gaineko informazioa eskatu zuen, eta arau-esparruarekin lotutako aldez 

aurretiko zenbait gogoeta helarazi zituen.   

 

Gizarte larrialdietarako laguntzen izapidea eta emakida Gizarte Larrialdietarako 

Laguntzei buruzko urtarrilaren 18ko 4/2011 Dekretuan araututa dago. Arautze 

horren arabera, gizarte-larrialdietarako laguntzak aldian-aldian emango ez diren 

prestazio ekonomikoak dira, eta haien hartzaileak hauek izango dira: gizarte-

bazterkeriaren egoerak prebenitzeko, saihesteko edo arintzeko beharrezkoak diren 

gastu espezifikoei –ohikoak zein apartekoak– aurre egiteko behar beste baliabide 

ez duten bizikidetza-unitate bateko pertsonak. 

 

Laguntza horiek emango dira Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu 

Orokorretan xede horretarako nahikoa kreditu badago.  Izaera finalista dute, eta 

eman diren laguntzen xedea betetzeko soilik erabili behar dira (4. artikulua). 

 

Araudian ez da ezartzen laguntza horiek emango direla gizarteratzeko hitzarmen bat 

izenpetuz gero, baizik eta, hain zuzen, adierazten du aldian-aldian emango ez den 

prestazioa dela, eta xede hau duela: 3. artikuluan ezarritako kontzeptu jakin 

batzuen gastuari aurre egiteko laguntza ematea, baldin eta 5. artikuluan agindutako 
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betekizunak betetzen badira. Onuradunen betebeharrak (7. artikulua) hauei lotuta 

daude: gizarte larrialdietarako laguntzak haiek eman ziren helburuari egokitzea; 

dagokion ebazpena eman aurretik nahiz laguntza jasotzen den epealdian 

eskatzaileari edo bere bizikidetza-unitateko edozein pertsonari dagokion eskubide 

edo prestazioa ekonomiko baliaraztea; eragina izan dezaketen egitate jakin batzuen 

berri ematea; administrazioaren aurrean agertzea eta harekin lankidetzan aritzea 

hori egiteko eskatzen zaionean... 

 

Betebehar horien artean ez dago gizarteratzeko hitzarmen bat izenpetzea; diru-

sarrerak bermatzeko errentaren eskatzaileek, ordea, betebehar hori bete behar 

dute.  

 

Bestalde, araudiak gizarte larrialdietarako laguntzen xede izan diren gastuak 

justifikatzeko era arautzen du, eta 25. artikuluan berariaz ezartzen du bidegabe 

jasotako prestazioak itzultzeko prozedura, bete ez dena.  

 

2. Gizarte-larrialdietarako laguntzak etetea, adierazitako araudiaren arabera, ez zen 

aurreikusita izango eta, beraz, eskubideak aitortzen dituzten administrazio-egintzak 

baliogabetzeko egoera bat izango genuke. Ofizioz berrikusteak eskatzen du 

betekizun jakin batzuk betetzea, urriaren 1eko 39/2015 Legeak (Administrazio 

Prozedura Erkideari buruzkoa) 106. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoaren 

arabera.  

 

Era berean, Arartekoak Debako Udalari haren iritzia emateko eskatu zion, 

emandako gizarte-larrialdietarako laguntzak eteteko erabakiari dagokionez laguntza 

horiek arautzen dituen araudia kontuan hartuta, hau da, Gizarte-larrialdietarako 

Laguntzei buruzko urtarrilaren 18ko 4/2011 Dekretua (4/2011 Dekretua) eta 

administrazio prozedura erkidea arautzen duen araudia: 39/2015 Legea, urriaren 

1ekoa, Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa.  

 

3. Debako Udalak Arartekoaren informazio-eskaerari erantzunez, administrazio-

espedientearen kopia igorri zuen, bidalitako informazio-eskaera zehatzari erantzunik 

eman gabe. 

 

4. Horren ondorioz, 2019ko azaroaren 20an, Arartekoak berriro egin zuen informazio-

eskaera, atzemandako prozedurazko gabeziei erreferentzia eginez. 

 

5. Debako Udalak ez zion erantzun Arartekoaren bigarren informazio-eskaerari; 

horregatik, 2020ko urtarrilaren 23an errekeritu behar izan zen. 

 

Errekerimendu horretan, Arartekoak Debako Udalari jakinarazi zion 2019ko 

azaroaren 20ko idazkian ezarritako epea igaro zela, non espedientea izapidetzeko 

beharrezko informazioa eskatzen zen, eta ez zela erantzunik jaso. Beraz, 



   
 3  

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

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

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

eskatutako dokumentazioa bidaltzeko berriro premiatu zen, otsailaren 27ko 

3/1985 Legeak —Arartekoa sortu eta arautzekoak— (3/1985 Legea) 23. eta 

26. artikuluetan ezarritakoari jarraituz. 

 

Azkenik, errekerimendu horretan gogorarazi zitzaion Debako Udalari erakunde 

honek herritarren oinarrizko eskubideak zaintzeko eginkizuna duela eta, beraz, 

laguntzen ez bazuen, guk funtzio hori gauzatzea eragozten ariko zela. 

 

Amaitzeko, Arartekoaren langileak Debako Udaleko langileekin harremanetan jarri 

ziren eta azaldu zizkieten gizarte-larrialdietarako laguntzen izapidean prozedurazko 

gabeziak zeudela balioztatzeko arrazoiak, baita aurreikusitako prozedura jarraitu ez 

zela ere. 

 

Debako Udalak, igarotako denbora eta igorritako errekerimendua gorabehera, ez dio 

Arartekoari erantzun. 

 

 

Gogoetak 

 

1. Arartekoak berriz ere egiten ditu Debako Udalari 2019ko urriaren 31n eta 2019ko 

azaroaren 20an bidalitako gogoetak. 

 

Arartekoaren ustez, 4/2011 Dekretuak ez du gizarte-larrialdietarako laguntzen 

emakida baldintzatzen, gizarteratzeko hitzarmen bat sinatzean. Erakunde honek 

egindako analisiak, hortaz, Debako Udalak jarraitutako prozeduran jartzen du 

arreta, kexagilearen gizarte-txostena edo jokabidea baloratu gabe. 

 

Aipatutako dekretuaren 2. artikuluak ezartzen du gizarte-larrialdietarako laguntzak 

prestazio ez periodikoak direla, ekonomia-izaerakoak. 4. artikuluak gehitzen du 

izaera finalista dutela eta eman diren laguntzen xedea betetzeko soilik erabili behar 

direla. 

 

Pertsona onuradunek haien gastuak justifikatzeko betebeharra dute, 

22. artikuluaren arabera, egindako gastuen fakturen edo egiaztagirien bidez. 

22. artikuluan adierazitako fakturak edo egiaztagiriak ezarritako epean ez aurkeztuz 

gero, Udalak ezarriko du pertsona onuradunak bidegabe jasotako prestazioen edo 

zenbateko okerreko prestazioen dirua itzultzeko betebeharra duela (25. artikulua). 

 

Araudiak ez du aurreikusten emandako gizarte-larrialdietarako laguntzak etetea, 

prestazio periodikoa ez delako. Gizarteratzeko hitzarmen bat betetzeko ere ez ditu 

baldintzatzen.  
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2. Arartekoak erakunde honi laguntzeko betebeharra gogorarazten du. 

3/1985 Legearen 23. artikuluak honako hau ezartzen du: 

 

“9.1. artikuluan1 aipatzen diren erakundeetako organoek eskatzen zaizkien datu, 

agiri, txosten edo azalpen guztiak aurkezteko betebeharra dute, lehentasuna 

emanik eta albait lasterren”. 

 

Debako Udalak ez dio Arartekoari erantzun, nahiz eta idazki banatan formalki 

erantzun bat premiatu den eta zenbait telefono dei egin diren. 

 

 

 

Horregatik guztiagatik, Arartekoak gomendio hau egiten dio Debako Udalari, 

otsailaren 27ko 3/1985 Legeak erakunde hau sortu eta arautzekoak 11 b) 

artikuluan ezarritakoaren arabera: 

 

 

GOMENDIOA 

 

Debako Udalak berrikus dezala prozedurazko gabeziengatik gizarte-larrialdietarako 

laguntzak etetea erabakitzeko ebazpena. 

 

Era berean, erakunde honi laguntzeko betebeharra gogorarazten dio, otsailaren 

27ko 3/1985 Legean –erakunde hau sortu eta arautzekoan– aurreikusita dagoena. 

  

 

                                        
 9.1. artikuluan argi eta garbi azaltzen da Arartekoak Toki-administrazioa, beste administrazio publikoekin batera, 

ikertzeko eskumena daukala. 


