
 

proiektua:

GIZARTE LARRIALDIETARAKO 
LAGUNTZAK (GLL)

definizioa

Aldizkakoa ez den laguntza ekonomikoa da, eta gizarte bazterketako 
egoerak prebenitzeko, ekiditeko edo arintzeko beharrezkoak diren gas-
tu zehatzei  (ohikoak edo ez-ohikoak) aurre egiteko nahiko baliabide 
ekonomiko ez duten pertsonen beharrizanak betetzera zuzenduta dau-
de.

Diru-laguntza izaera du, beraz, aurrekontuari lotuta dago.

Honako gastu bereziak betetzeko erabil daitezke prestaziook:

Ohiko etxebizitza edo alojamenduaren gozamen edo mantentze-lanen 
gastuetarako, honako hauek barne:

a) Alokairu gastuak.

b) Ohiko etxebizitza erosteko hartutako kredituaren korrituak eta 
amortizazioak, baldin eta kreditua gizarte-larrialdia gertatu aurre-
tik hartu bada.

c) Energia, ura, estolderia, zabor-biltzea, bai eta hirilur eta landalu-
rreko ondasun higiezinen gaineko zerga ere.

Ohiko etxebizitzan bizitzeko eta bertan oinarrizko ekipoak jartzeko 
egin beharreko gastuak.

Elkarbizitzako unitate lokabeko pertsona baten edo gehiagoren oinarri-
zko beharrizanak (jantziak, hezkuntza eta prestakuntza, osasun-arreta) 
asetzeko gastuak, hots, sistema publikoek bereganatzen ez dituztenak.

Aurrean adierazitako kontzepturen baten ziozko gastuak ordaintzeko 
edo biziko oinarrizko beharrizanak asetzeko sortutako zorren gastuak. 
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

Baztertutako kolektiboen gizarteratzea.

Baztertutako kolektiboen laneratzea.

funciones y tareas

Diagnostiko bat egitea pertsonaren edota familiaren egoeraren gai-
nean.
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funciones y tareas

Beharrizan ekonomikoa baloratzea, ezarritako baremo ekonomikoaren 
arabera.

Interesdunari Gizarte Larrialdietarako Laguntzen gaineko informazioa 
ematea.

Eskaera tramitatzea.

Kasuaren jarraipena eta esku-hartze integrala egitea.

Urteko gehienezko kopuruak elkarbizitzako unitate ekonomiko inde-
pendente bakoitzeko:

Alokairu gastuak edo etxebizitza edo alojamendua erosteagatik har-
tutako kredituaren korrituak eta amortizazioak: 2.352 euro arte.

Ohiko etxebizitza edo alojamenduaren gozamen edo mantentze-
lanen gastuak: 432 euro arte.

“Linea zuriko” etxetresna elektriko edo altzari gastuak: 721 euro 
arte.

Etxebizitzan oinarrizko egokitzapen, konponketa edota instalazioak 
egitea: 721 euro arte.

Oinarrizko premiekin lotutako gastuak: 721 euro arte.

Aurretiko zorpetze gastuak: 2.352 euro arte.

Onuradunen betebeharrak:

Prestazioa eman den helburu jakinerako erabiltzea.

Behar ez bezala jasotako prestazioen zenbatekoa edo behar ez diren 
kopuruak itzultzea.

Administrazioaren aurrean aurkeztea, eta lankidetzan aritzea eskat-
zen zaionean.

Aribideko urtean, laguntza eman den xederako erabili dela justifikat-
zea, fakturaren bitartez.

betekizunak

Euskal Lurralde Historikoko udalerriren batean egoiliar bezala errol-
datuta egon behar du, eskaera aurkeztu baino 6 hilabete lehenago gu-
txienez. 

Gizarte larrialdietarako laguntzek jasotako gastu espezifikoei aurre 
egiteko baliabide nahikorik gabe egon behar du (diru-sarrera eta onda-
rearen urteko baremoaren arabera).

18 urte beteta izatea.



 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.

Aurrekontuak.

oinarrizko arautegia

12/98 Legea, 1998ko maiatzaren 22koa, Gizarte Bazterketaren aurkakoa, 
eta horren aldaketak.

199/99 Dekretua, apirilaren 20koa, Gizarte Larrialdietarako Laguntzak 
arautzen dituena.

Urteko udal arautegia.
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