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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

LAUDIOKO UDALA

Genero-indarkeriaren biktima izandako emakumeei laguntza emateko udal programa

Laudio Udaleko alkate udalburuak 515 Dekretua eman du 2018ko martxoaren 16an, zeinaren 
bidez onetsi baitira genero indarkeriaren biktima izan diren emakumeei laguntzak emateko 
oinarri arautzaileak 2018, 2019, 2020 eta 2021 urteetarako.

OINARRI ARAUTZAILEAK

HITZAURREA

Otsailaren 18ko 4/2005 Legearen, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoaren 58. ar-
tikuluaren 3. atalean xedatzen denez, gizarte-zerbitzuek aurrekontu-partida bat izango dute 
urgentziako prestazio ekonomikoetarako. Prestazio horien helburua, hain zuzen ere, etxeko tratu 
txarren biktimek bizirik irauteko dituzten oinarrizko beharrizanei berehala erantzutea da, biktima 
horiek eskubide osoz jaso ditzaketen gainerako prestazio ekonomikoak ematea izapidetzen den 
bitartean.

“Bikotekideek edo bikotekide ohiek eragindako genero-indarkeriaren biktima izan diren 
emakumeei laguntzeko instituzio arteko protokoloa” dugu Laudion eta horren barruan jasota 
dago berehalako larrialdiak artatzeko baliabide ekonomiko proportzional eta egokiak hornitzea 
(genero-indarkeria pairatu duten eta beharrizan hori duten emakumeentzat). Baliabide horiek 
kudeatzeko eskumena Hezkuntza, Berdintasun eta Gazteria Arloko Berdintasun Zerbitzuak dauka 
(I. kapitulua, 15. orrialdea).

Laudioko Emakume eta Gizonen arteko III. Berdintasun Planean (2016-2019) ere, zehazkiago, 
V2.4 helburuan dator jasota larrialdi kasuak kudeatzeko aurrekontu-partida bat sortzeko beharra, 
biktima diren emakumeen babesa eta arreta integrala bermatzeko.

Genero indarkeria pairatu duten emakumeei laguntzeko udal programak berebiziko 
garrantzia du kalteberatasun handiko egoera bizitzen ari diren eta diru-sarrerak bermatzeko 
errenta (DSBE) edota etxebizitzarako prestazio osagarria (EPO) jaso ezin duten pertsonentzat, 
beharrizanik larrienak asetzeko laguntza ekonomikoa behar dutelako.

Laguntza hauen bidez DSBEaren nahiz EPOaren lege arautzaileetan jaso gabeko egoera 
zehatzei aurre egin dakieke. Horretarako, erantzun bizkor, eraginkor eta egokia eman nahi du 
programa honek genero indarkeriazko egoeren aurrean.

HELBURUA

Oinarri hauen xedea da arauak ezartzea genero-indarkeriaren biktima izan diren, kaltebe-
ratasun-egoeran dauden eta diru-sarrerak bermatzeko errenta (DSBE) edota etxebizitzarako 
prestazio osagarria (EPO) jaso ezin duten emakumeei laguntzak emateko.

ONURADUNAK

Genero-indarkeriaren biktima izatearen egiaztagiria izan gabe ere eta erasotzailea salatu 
izan arren, kalteberatasun egoeran dauden eta diru-sarrerak bermatzeko errenta (DSBE) edota 
etxebizitzarako prestazio osagarria jaso ezin duten emakumeak.
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BETEKIZUNAK ETA LAGUNTZEN ZENBATEKOAK

Berdintasuneko gizarte-langilearen txostena izan ondoren, kasua izapidetuko da hauei da-
gozkien zenbatekoak emanda:

— DSBE.

— EPO: hala badagokio, etxebizitza alokatzeko gastuei aurre egiteko laguntzak emango dira, 
betiere, EPO jasotzeko legean ezarritako betekizunak betetzen badira.

Bi kasuetan, programa honetan kargatuta eutsiko zaie laguntzei, araututako bideetatik DSBE, 
gizarteratzeko errenta aktiboa (GEA) edota EPO ematen den bitartean.

Otsailaren 18ko 4/2005 Legean, Emakume eta Gizonen arteko Berdintasunerakoan xedatzen 
da etxeko tratu txarren biktima diren emakumeek DSBE jasotzeko eskubidea dutela legean au-
rreikusitako adin muga kontuan hartu gabe, baita mantenua aldi baterako harrera zentroetan 
ematen zaienean ere eta, betiere, DSBE jasotzeko betekizunak betetzen badira.

Laguntzen zenbatekoa:

Genero-indarkeriaren Biktima izandako Emakumeei Laguntzeko udal programaren guzti-
rako kredituak ezingo du gainditu indarrean dagoen aurrekontuan jasotako zenbatekoa, ze-
hazki, Hezkuntza, Berdintasun eta Gazteria Arloaren aurrekontuaren barruko Genero indar-
keriaren biktimentzako larrialdiko laguntzak izeneko 0800-2317-480.09 aurrekontu-partidan 
kontsignatutakoa.

LAGUNTZAK EMATEA

Programa honetan jasotako laguntzak eman aurretik, Berdintasun Arloko gizarte-langileak 
egiaztatu egingo du benetako beharra dagoela eta beharrari aurre egiteko kreditu nahikoa 
dagoela aurten indarrean dagoen udal aurrekontuan.

PROZEDURA BIDERATZEA: EBAZPEN ORGANOAK

1. Tokiko Gobernu Batzarrari dagokio genero-indarkeriaren biktima izandako emakumeei 
laguntzeko udal programaren oinarri arautzaileak onestea, diru-laguntzen esleipen partikularrak 
egin aurretik.

2. Bizi duten egoera sozioekonomikoa dela-eta laguntza hauen onuradun izateko aukera 
duten pertsonek eskaera formalizatuko dute erreferentziako gizarte-langilearen aurrean.

3. Berdintasun Zerbitzuak betekizunak betetzen direla egiaztatu ondoren, laguntza emateari 
edo ukatzeari buruzko gizarte-txostena emango da, gehienez ere, 20 eguneko epean, eskaera 
Udaleko erregistro orokorrean aurkeztu zen egunetik aurrera zenbatuta.

4. Horrez gain, txostenean jaso beharko dira teknikariaren proposamen administratiboa eta 
proposamen politikoa, alkate-udalburuaren dekretu bidezko ebazpena eta onuradunarentzako 
helarazpena.

5. Laguntza emateko udal erabakian jasoko da laguntzaren zenbatekoa eta, aurreikusterik 
badago, baita zer denbora tarterako emango den eta noiz berrikusi/berritu beharko da.

6. Laguntzaren inguruko ebazpena emateko gehienezko epea bi hilabetekoa izango da, es-
kaera aurkezten den egunetik aurrera zenbatuta. Epe hori agortzen bada esanbidezko ebazpenik 
gabe, interesdunak ulertu beharko du eskaera ukatu zaiola administrazio-isiltasun bidez.

7. Laguntza ukatzeko ebazpena motibatua izan beharko da eta Udalak eskatzaileari jakinara-
ziko dio erabakiaren testuaren eduki osoa, adieraziz ebazpenak administrazio bidea ixten duen 
ala ez, legozkiokeen errekurtsoak, errekurtso horiek zer organori aurkeztu behar zaizkion eta 
errekurtsoak aurkezteko epea.

8. Laguntza kautelaz edo aldi baterako eteteko nahiz iraungitzeko, dagokion gizarte-txostena 
beharko da.
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ORDAINKETA

Laguntza emateko ebazpenean xedatzen diren baldintzetan izango dituzte ondoreak genero 
indarkeriaren biktima izandako emakumeei laguntzeko udal programaren kariaz ematen diren 
laguntzak.

Diru-laguntzen Lege Orokorraren 43. artikuluaren 4. paragrafoan adierazten denez, kontu-
rako ordainketak egiteko aukera dago diru-laguntzaren izaerak hori egitea justifikatzen duenean 
eta oinarrietan aukera hori jasotzen denean.

EGINDAKO GASTUEN JUSTIFIKAZIOA

Kontuan hartuta uztailaren 21eko 877/2006 Errege Dekretuaren 24-4 artikuluan Di-
ru-laguntzen 33/1983 Lege Orokorraren Erregelamenduari buruz adierazitakoa eta pertsona 
bakoitzari emango zaion laguntza 3.000,00 euro baino gutxiagokoa delarik, eskatzaileak bere 
erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko du, esanez Foru Ogasunarekiko eta Gizarte 
Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela, ez duela diru-itzulketarik egiteke eta zuzenbide 
publikoko zorrik ez duela. Kitatu gabeko zorrak dituzten onuradunen kasuan, ezohiko egoera 
justifikatu beharko da.

Ez bada gastuaren justifikazioa egiten edo justifikazioa ez bada nahikoa, diru-laguntza itzuli 
beharko da, Diru-laguntzen Lege Orokorraren 37. artikuluarekin bat.

ERREKURTSOAK

Dagozkion administrazioarekiko errekurtsoak eta jurisdikzio-errekurtsoak aurkez daitezke 
Genero Indarkeriaren Biktima izan diren Emakumeei Laguntzeko 2018, 2019, 2020 eta 2021 
urteetarako udal programan jasotako laguntzak eman edo ukatzeko ebazpenen aurka.

GASTUEN JARRAIPENA ETA KONTROLA

Udalak jarraipen etengabea egingo die programa honen kariaz ematen diren laguntzen onu-
radun diren emakumeei, diru-laguntzen helburuak betetzen direla ziurtatzeko eta egiaztatzeko 
emateko betekizunak betetzen jarraitzen direla.

Hezkuntza, Berdintasun eta Gazteria Arloko langile teknikoek programa kontrolatu eta eba-
luatuko dute urtero, kalitatea hobetzeko eta behar bezala erabiltzen dela bermatzeko.

DATUEN KONFIDENTZIALTASUNA

Genero-indarkeriazko egintzetatik eratorritako datu pertsonalei maila altuko segurtasun-neu-
rriak aplikatu behar zaizkienez, genero indarkeriaren biktima izan diren emakumeei laguntzeko 
udal programako emakume eskatzaile edota onuradunen nahiz euren bizikidetza-unitate ekono-
mikoko gainerako kideen inguruan Laudio Udalak eskatu ditzakeen datuak hertsiki nahitaezkoak 
baino ez dira izango prestazioak jasotzeko betekizunak eta oinarri hauetan xedatutako betebe-
harrak bete direla egiaztatzeko.

Aipatutako udal programaren onuradun izan daitekeen kolektiboa babes berezia eskatzen 
duen egoeran dagoenez, ez da argitaratuko laguntza eman zaien pertsonen daturik (33/83 Le-
gearen, Diru-laguntzen Lege Orokorraren 20.8b artikulua).

Laudio, 2018ko martxoaren 20a

Alkate-udalburua
JON IÑAKI URKIXO ORUETA
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