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 ____________________________________________________________________________________  

 

Uztailaren 6ko 185/2010 Dekretuaren bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko Unibertsitatez kanpoko 

irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen akordioa onartu zen. Akordio horren 69. artikuluan 

ezarritakoaren arabera, dei egiten da Gizarte-Funtseko laguntzak eskatzeko. 

 

I. KAPITULUA.- OINARRI OROKORRAK 

 

1. artikulua.- Laguntzen helburua eta edukia 

 

1. Zirkular honen helburua da honako hauek arautzea: Gizarte-Funtsaren kontura onuradunei 

ematen zaizkien laguntzen edukia, kudeaketa-prozedura, ebazpena eta ordainketa. Ondoren 

zehazten dira laguntzen motak: 

a) Desgaitasunen bat duten pertsonei arreta emateko laguntza 

b) Nazioarteko adopzioetarako laguntza 

c) Ugalkortasun-tratamenduetarako laguntza 

d) Laguntza bereziak 

Mota horiek metatu ahal izango dira, 2.5. artikuluan ezarritako gehienezko mugen barruan. 

2. Diru-laguntzak emateko, laguntza ematea eragiten duten gertaerek eta gastua justifikatzeko 

aurkezten diren agiriek 2017ko ekitaldikoak izan behar dute.  (Horregatik, fakturen edo 

justifikatzeko agirien datek 2017koak izan behar dute).  

 

2. artikulua.- Laguntzen zenbatekoa 

 

1. Kitatzen den ekitaldian, guztira, 66.000 euro daude eskuragarri. 

2. Laguntzak kalkulatzeko, kontuan hartu beharko da behar bezala justifikatutako gastuek eskatzaileari 

–edo, hala badagokio, familia-unitateari- dakarkioten galera ekonomiko pertsonala. 

3. Galera ekonomikoaren zenbatekoa, eskaera bakoitza kontuan hartzeko gutxienekotzat joko dena, 

hauxe izango da: likidatzen den ekitaldian onuradunak jasotako ordainsari gordinekiko 

proportzionala den ehuneko bat. Ehuneko hori ateratzeko, eskala hau erabiliko da: 

                         35.000 eurora arteko ordainsariak:      galera   4% 

                         35.001 eurotik   45.000 eurora:            galera   5% 

                         45.001 eurotik   55.000 eurora:            galera   6% 

                         55.001 euro eta gehiago:                      galera   7% 



 
 

 

Galera ekonomikoa eragiten duten gastuak eskatzailearen ezkontidearenak edo seme-alabenak baldin 

badira, baita nazioarteko adopzioetarako laguntza kasuan eta ugalkortasun-tratamenduetarako 

laguntza kasuan ere, honela kalkulatuko da galera ekonomikoaren muga: familia-unitateko kideen 

urteko diru-sarrera gordinei aurreko paragrafoan adierazitako eskalaren arabera aplikatu beharreko 

ehunekoa aplikatuta. Horretarako, agiri hauek aurkeztu beharko dira eskabidearekin batera: 

ezkontidearen diru-sarrerei buruzko dokumentu-ziurtagiri ofiziala edo, bere ordez, diru-sarrerarik 

jaso ez izanaren ziurtagiria, dagokion Foru Ogasunak edo Zerga Agentziak emana. 

4. Azken finean, laguntzak emateko, kontuan hartuko da behar bezala justifikatutako –gehienez ere 

6.000 euro- eta galera ekonomikoaren arteko aldea, eta diru-kopuru erabilgarria doitu egingo da 

dagokion ehunekora. Edozein modutan ere, ez da 50 euroko zenbatekoa baino gutxiagokoa den 

laguntzarik emango. 

5. Deialdi honetan parte hartzen duen pertsona bakoitzari eman dakiokeen gehieneko zenbatekoa 9.000 

eurotakoa izango da, mota bat baino gehiagoko onuraduna dela gertatzen bada. 

6. Edonola ere, justifikatutako gastuak gertaera bakar batek eragin baditu, ezin izango da laguntza 

modalitate desberdinetan eman. 

 

3. artikulua.- Langile-eremua 

 

1. Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak 

arautzen dituen akordioan adierazten diren karrerako, praktiketako zein bitarteko funtzionarioek 

izango dute 1. artikuluan aipatzen diren laguntzak jasotzeko eskubidea. 

2. 2017 urte osoan lanean egon ez diren langileen eskaerei, berriz, urte horretan lanean emandako 

denboraren proportzioan emango zaie laguntza. 

3. Edonola ere, eskatzailea zerbitzu aktiboan edo zerbitzu aktibotzat jotzen den administrazioa egoeran 

ari denean eta 2017ko ekitaldian gertatu beharko dira laguntzak eragiten dituen egoera eta gastuak 

justifikatzeko aurkezten diren agiriak. 

4. Kontuan hartuko dira eskatzaileari eta horren ezkontide eta seme-alabei eragiten dieten egoerek eta 

inguruabarrek eragindako eskaerak. Seme-alaben kasuan, salbuespen hauek egingo dira: 

a) Laguntza jasotzeko eskubidea dakarren egitate sortzailearen egunerako 25 urte beteta 

izatea, desgaitasunen bat izaki erabateko mendekotasuna ere baduten pertsonak salbu. 

b) Beste familia-unitate batekoak direnean, edo langilearekin elkarbizitzen ez direnean. 

Bere ondorengoak onuradunarekin elkarbizitzen ari direla joko da, haren mendean 

badaude, zentro espezializatuetan barneratuta daudenean. 

c) Kitatzen den ekitaldian, lanbide arteko gutxieneko soldata gainditzen duten urteko lan-

errentak jasotzea, norberaren kontura zein besteren kontura. 

 

 



 
 

 

4. artikulua.- Eskabideak aurkezteko epea eta lekua 

 

1.- 15 baliodun eguneko epea egongo da eskabideak aurkezteko, Zirkular hau Hezkuntza Sailaren web-

orrian argitaratu eta biharamunetik aurrera kontatzen hasita.  

 

2.- Sailaren web orrian egongo den formulario espezifikoan egingo dira eskaerak eta, betiere, adierazpen 

arduratsuaren formularioarekin batera joan beharko dute; eskatzaileek aipatutako web orrian izango dute 

ere formulario hori eskura. 

 

3.-Eskabideak Hezkuntza Sailaren lurralde-ordezkaritzetan aurkez daitezke, eta baita Administrazio 

Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeko 16.4. artikuluan 

aurreikusitako toki guztietan ere. 

 

5. artikulua.- Eskabideak eta dokumentazioa 

 

1. Laguntza hauen aplikazio-eremuen barruko bi subjektuk eskabidea aurkezten badute egitate sortzaile 

berberagatik, subjektuetako batek bakarrik jaso ahalko du dagokion laguntza.  

2. Eskabideekin batera, laguntza motak beren beregi eskatzen duen jatorrizko dokumentazioa 

aurkeztuko da, eta zuzenketa edo zirriborrorik badu, ez du baliorik izango. Jatorrizko dokumentazioa 

aurkezteko ezintasunik balego, fotokopia konpultsatuak onartuko dira. 

3. Espedienteak ebazteko behar diren datuak egiaztatu eta argitzeko, Administrazioak eskatu ahal 

izango die datu horiei buruzko dokumentazioa edo eskatzaileen administrazio edo lan egoerari 

buruzko dokumentazioa beste Sail, Erakunde, Administrazio edo Entitateei. 

 

6. artikulua.- Kudeatzeko prozedura 

 

1. Hezkuntza Saileko web-orriaren bidez argitaratuko da Zirkular hau. 

2. Eskabideak aurkezteko epea amaitu ondoren, lurralde-ordezkaritzek Langileak Kudeatzeko 

Zuzendaritzara bidaliko dituzte eskabideak, antolatuta eta alfabetikoki ordenatuta. 

3. Langileak Kudeatzeko zuzendariaren ebazpenaren bidez jasotako eskaeren zerrenda emango da 

“irakaslegunea” ingurunean argitara eta nahi diren erreklamazioak aurkeztu ahal izango dira zerrenda 

horren kontra, 5 egun balioduneko epean. 

4. Eskabideak Langileak Kudeatzeko zuzendariaren ebazpen bidez ebatziko dira. 

5. Nominaren bitartez ordainduko da. 

6. Errekurtso aldian, interesdunaren aldeko ebazpenik egonez gero, hurrengo urteko Gizarte-Funtsaren 

bidez ordaindu egingo dira, hala badagokio. 

 

 



 
 

 

7. artikulua.- Bateragarritasunak 

 

Laguntza hauek bateragarriak dira nomina aurrerakinekin, itzultzeko aurrerakinekin edo nominaren 

hileroko atxikipena ekarri eta herri administrazioak emandako beste edozein laguntzarekin. 

 

8. artikulua.- Bateraezintasunak 

 

1. Zirkular honetan jasotzen diren laguntza motak bateraezinak dira egitate sortzaile bererako beste 

edozein erakunde edo entitate publikok ematen dituen laguntzarekin, salbu beste erakunde horrek 

emandakoa jasotakoa baino txikiagoa denean. Halakoetan, aldea eskatu ahal izango da, eta 

horretarako laguntzaren izaera eta zenbatekoa egiaztatu egin beharko da, dokumentuak aurkeztuta. 

2. Halaber, bateraezinak dira helburu bererako beste hitzarmen edo hitzarmen kolektibo batzuetan 

aurreikusitako laguntzekin, horien onuraduna familia-unitateko beste kide bat denean. Hala ere, 

aurreko paragrafoan bezala, jasotzen den laguntza hori eskatzen dena baino txikiagoa denean, aldea 

eskatu ahal izango da, eta horretarako laguntzaren izaera eta zenbatekoa egiaztatu egin beharko da, 

dokumentuak aurkeztuta. 

 

9. artikulua.- Eskabideak faltsutzea 

 

Datuak ezkutatu, aurkeztutako dokumentuak faltsutu edo eskatutako ezer ukatuz gero, eskatutako 

laguntza ukatu egingo da edo jasotako laguntza galdu; halakoetan, desegoki jasotako diru-kopuruak itzuli 

egin beharko dira eta Kode Penalaren 390. artikuluan eta hurrengoetan aurreikusitako erantzukizun 

penalak eskatu ahal izango dira, baita erantzukizun administratibo eta zibilak ere. 

 

II. KAPITULUA. OINARRI BEREZIAK 

 

10. artikulua.- Desgaitasunen bat duten pertsonei arreta emateko laguntzak 

 

1. Laguntza mota honen helburua da %33koa edo handiagoa den desgaitasun gradua duten 

pertsonentzat gorputz-urritasunen edo urritasun psikiko eta sentsorialen tratamendu, 

errehabilitazio edo arreta berezia ordaintzeak sortzen dituen gastuak finantzatzea, baita 

odontologia-gastuak, betaurreko / lenteak eta audiofonoak ere. 

2. Era berean, motordun ibilgailua edo etxebizitza desgaitasuna duen pertsonaren premietara 

egokitzeko gastuak ere jasotzen ditu; gehienez ere, 1.500 eta 3.000 euro emango dira, hurrenez 

hurren. 

3. Desgaitasuna duen pertsona, gurasoak edo senar-emaztea, desgaitasunaren ondorioz, osasun-

zerbitzu publikoak edo mutualitateak ordaintzen ez dituzten osasun-gastuengatik eman den diru-

laguntzaren baten onuradun badira, diru-laguntza horren % 25 justifikazio zaileko gastuetarako 

erabiliko da eta gainontzeko % 75 laguntzeko moduko gastuei kenduko zaie. 



 
 

 

4. Dokumentazioa: 

a) Desgaitasuna egiaztatzeko ziurtagiria, eskumena duen organoak emana. %33koa edo 

handiagoa den desgaitasun gradua egiaztatutzat joko da, Gizarte Segurantzaren 

pentsiodunen kasuan, hauek ezintasun iraunkor osoa, absolutua edo baliaezintasun 

handia dutenean. 

b) Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren (GSIN) egiaztagiria. Bertan jasoko da 

kasuan kasurako esleituta duen pentsioaren edo familia-prestazioaren zenbatekoa; edo 

ziurtapen negatiboa, hala badagokio. Organo instrukzio-egileak ofizioz egiaztatuko du 

Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren ziurtagiria, interesatuak espresuki ez badu 

egiten aurka. 

c) Egoitza finkatuta duen lurraldeko Foru Aldundi edo erakunde eskudunaren ziurtagiria,  

desgaitasuna duen pertsona dela-eta ekitaldian jasotako laguntzei buruzkoa, edo 

ziurtapen negatiboa, hala badagokio. 

d) Legearen arabera egindako jatorrizko fakturak. Establezimendu espezializatuek 

igorritako fakturak izan beharko dira. Fakturen jaso beharrekoak: IFK/IFZ, data eta 

sinadura, baita eskuratutako ondasunaren xehetasuna eta eroslearen izen-abizenak eta 

helbidea ere. 

e) Arreta bereziko kasuetan: arreta hori burutuko duen pertsonarekin egindako lan-

kontratua. Bertan kontratuaren xedea arreta berezia dela azaldu beharko da. 

 

11. artikulua.- Nazioarteko adopzioak 

 

1. Atzerriko herrietako adin-txikikoak adoptatzearren sortutako gastuak finantzatzeko laguntza 

ekonomikoa izango da prestazioa. 

2. Adopzio-espediente kudeaketaren iraunaldia, urtebete baino gehiagokoa izanez gero, eskaera horren 

amaieran aurkez daiteke. 

 

3. Dokumentazioa: 

a) Adopzioa onartzeko, jatorrizko herriak emandako ebazpen judiziala, edo 

b) Adin-txikiko adoptatuaren inskripzioa jasotzen duen familia-liburuaren fotokopia 

konpultsatua. 

c) Adopzioa dela-eta burututako gastuen frogagiriak.  

d) Ezkontidearen PFEZ-ren aitorpena, edo, bere ordez, diru sarrerarik jaso ez izanaren 

egiaztagiria, dagokion Foru Ogasunak edo Zerga Agentziak egina. 

 

12. artikulua.- Ugalkortasun-tratamenduak 

 

1. Ugalkortasun tratamenduak sortutako gastuak finantzatzeko laguntza ekonomikoa izango da 

prestazioa. 



 
 

 

2. Ugalkortasun tratamenduei dagokienez, osasun-sistema publikoaren edo mutualitate-publikoaren 

prestazioetatik kanpo dagoela egiaztatu beharko da.  

3. Tratamenduaren iraunaldia, urtebete baino gehiagokoa izanez gero, eskaera horren amaieran aurkez 

daiteke. 

4. Dokumentazioa: 

a) Organo eskudunak (Osakidetza, GSIN, Mutualitateak) emandako ziurtagiria, izan duen 

tratamendua prestaziotik kanpo dagoela jasotzen duena. 

b) Tratamendua jaso duen zentro espezializatuak emandako fakturak, legearen arabera 

egindakoak (Zirkular honetako  10.4 artikulua, d) atala). 

c) Familia-liburuaren fotokopia konpultsatua. 

d) Ezkontidearen PFEZ-ren aitorpena, edo, bere ordez, diru sarrerarik jaso ez izanaren 

egiaztagiria, dagokion Foru Ogasunak edo Zerga Agentziak egina. 

 

13. artikulua.- Laguntza bereziak 

 

1.- Hartu ahal izango dira kontuan haien premia bereziarengatik eta larritasunarengatik, aparteko beste 

egoera batzuk, ohikoak ez badira, derrigorrean gertatu behar badira, beste erakunde publiko batzuek beren 

gain hartzen ez badituzte eta egoera ekonomiko pertsonalari edo familiarenari zama berezia ekartzen 

badiote (Zirkular honetako 2. Artikuluan galera ekonomikoaren zenbatekoa kalkulatzeko xedatzen 

denaren arabera). 

Edonola ere, egoera horietan Batzorde Paritarioak izango du azken akordioa hartzeko eskuduntza, 

aurkeztutako dokumentazioa ikusita. 

2.-Dokumentazioa. Eskabidearen arrazoiaren araberako dokumentazioa aurkeztuko da, eta arrazoia 

hobeto ezagutzeko interesdunek egokitzat jotzen dituzten dokumentu guztiak ere aurkeztuko dira. 

Edonola ere, burututako gastuen frogagiriak barnean sartu beharko dira. 

3.-Atal honetan ez da sartuko odontologia-gasturik, ezta betaurreko-lente, audiofono, ibilgailu, 

oftalmologia-ebaketen gasturik eta norberaren edo senideen ikasketengatik gastuak ere. 

 

14. artikulua.- Datu pertsonalak 

 

Eskatzaileek ematen dituzten datu pertsonalak fitxategi automatizatu batean sartuko dira; fitxategi horren 

helburua deialdi hau kudeatzea izango da. Fitxategiaren arduraduna Langileak Kudeatzeko Zuzendaritza 

izango da. Datuak atzitu, zuzendu, ezereztu eta aurka egin nahi izanez gero, bertara jo behar da: Donostia-

San Sebastian kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz. 

Fitxategi horren erabilera eta funtzionamendua, betiere, izaera pertsonaleko datuen babesari eta 

titulartasun publikoko izaera pertsonaleko datuen fitxategiei buruzko legediko aurreikuspenetara 

egokituko da (15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, izaera pertsonaleko datuak babesteari 



 
 

 

buruzkoa; 2/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta 

Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzkoa; eta garapeneko araudia). 

Eskatzaileak ados daude beren datu pertsonalak deialdi honetan ezarritako xederako eta bertan aipatzen 

den bezala erabiltzearekin, bai eta Hezkuntza Sailaren webgunean (www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus) 

argitaratzearekin ere, baina deialdiaren berezko izapideetarako soilik. 

 

 

Vitoria-Gasteiz, 2018ko martxoaren 5a. 

 

Konrado Mugertza Urkidi 

LANGILEAK KUDEATZEKO ZUZENDARIA 


