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Arartekoaren 2013ko apirilaren 30eko ebazpena. Horren bidez, LANBIDEri 
gomendatu zaio berariaz ebatz dezala enplegu autonomoa sustatzeko diru-laguntza 
eskaera bat. 
 
 

Aurrekariak 
 
 

1. Kexa-idazkian azaldutakoarekin bat eginez, interesdunak 2011ko azaroaren 
16an LANBIDEn diru-laguntzen eskaera aurkeztu zuen TAS/1622/2007 
aginduaren babespean. Horren bitartez, enplegu autonomoa sustatzeko 
programari lotutako diru-laguntzen emakida arautu da. Dena den, oraindik 
ez du erantzunik jaso. 

 
Erantzunik jaso ez zuenez, LANBIDEri informazioa eskatu genion. Erantzunean 
jarraian jaso ditugun arrazoiak azaldu zizkigun. 

 
2. LANBIDE-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Batzarrak, 2011ko 

ekainaren 21eko erabakiaren bidez (2011ko uztailaren 15eko EHAAn 
argitaratutakoa), enplegu autonomoa sustatzeko programa (ekainaren 5eko 
TAS/1622/2007 Aginduaren bidez araututakoa -2007ko ekainaren 7ko 
EAO-) finantzatzea helburu zuten baliabide ekonomikoak esleitzea erabaki 
zuen, zehazki, 12.850.000 euro. 

 
Eskaera horiek ebazteko prozedurak ez zuen lehiaketarik barne hartzen. 
Prozedura lehia jarraituan oinarritu zen, beraz, laguntzak eskaeren aurkezte 
dataren ordenaren arabera eman zituzten. Esleitutako zenbateko horren 
bidez, 2011ko uztailaren 29ra arte aurkeztu ziren eskaerei estaldura eman 
zitzaien. 

 
Interesdunak berariaz hala eskatu ezean, ez zen berariazko ebazpenik eman 
data horrez geroztik aurkeztutako eskaeren kasuan, hau da, onartutako 
aurrekontuaren kreditua aintzat hartuta, diru-laguntzarik jaso ez zuten 
eskaeren kasuan. 

 
Era berean, 2011ko ekitaldian laguntza programa horien aurrekontuko 
zuzkidura berankorrak atzerapen larriak eragin zituen ebazteke zeuden 
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hainbat eskaera izapidetzeari eta ebazteari dagokionez. Arrazoi hori dela 
bide, ordura arte ez zen diruz lagundu zitekeen azken eskaera ebatzi eta, 
ondorioz, ordura arte ez zen jakin zer datatik aurrera aurkeztutako eskaerek 
ez zuten diru-laguntzarik jasoko. 

 
2011ko azaroan LANBIDEk jakinarazpen bat bidali zien lurralde mailako 
enplegu bulego guztiei inguruabar hori jendaurrean aurkez zezaten eta 
laguntza horien gaineko informazioa eskatzen zuten edo eskaera hori 
aurkeztu zuten herritarrei horren berri eman ziezaieten.  

 
3. Iazko martxoaren amaieran, LANBIDEk oraindik ez zuen ezer adierazi 

2012ko laguntza programa horren aurrekontuko zuzkiduraren inguruan. 
Erabaki horren zain zeudenez, eskaerei zegozkien ebazpenek berariaz 
ebazteko zain jarraitu zuten. 

 
2012ko ekainean erabaki zen 2012. urtean ez zela baliabiderik esleituko 
programa hori finantzatze aldera. Erabaki hori lurralde mailako bulegoei 
jakinarazi zien eta azaldu zien aurkeztutako eskaerak ezin izango zirela 
izapidetu eta informazio hori diru-laguntza horien gaineko informazioa 
eskatzen zuen edo diru-laguntzari lotutako eskaera aurkeztu zuen edo 
aurkezteko asmoa zuen pertsona orori helarazi beharko ziotela (iragarki 
taulan argitaratuz, ahoz azalduz...). 

 
LANBIDEren erantzunaren arabera, zenbait inguruabarren ondorioz ez ziren 
berariazko ebazpenak eman: igarotako denbora, TAS/1622/2007 Aginduan 
xedatutako isiltasun negatiboa gauzatu zela eta deskribatutako egoera, hau 
da, ebazteke zeuden eskaeren kopuru altua. Erabaki horretan kontuan hartu 
zen informazioa eskuragarri zegoela lurralde mailako bulegoetan. 

 
Aurrekoa alde batera utzita, LANBIDEren txostenean aitortu da ezin dela 
alde batera utzi araubide juridikoaren eta administrazio prozedura erkidearen 
azaroaren 26ko Legearen 42. artikuluan ezarritakoa, hau da, administrazioak 
prozedura guztietan berariazko ebazpena emateko eta jakinarazteko 
eginbeharra duela. 

 
 
 
 

Gogoetak 
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Informazioarekin bat eginez, ondorioztatu dezakegu goian jasotako 
inguruabarrek azalpen bat eman dezaketela baina banakako interesdunaren 
ikuspuntutik, ezin da alde batera utzi, diru-laguntzen eskaera berariaz 
ebazteko legezko eginbeharra ez dela bete.  

 
Interesdunak aurkeztu duen kexari dagokionez, berariazko ebazpenaren 
eskaeratzat jo dezakegu eta, horrenbestez, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 
–Ararteko erakundea sortu eta arautzekoak- 11. b) artikuluan ezarri 
duenarekin bat eginez, honako gomendio hau eman da 

 
 

Gomendioa 
 
 

Interesatuak aurkeztu duen laguntzaren eskaera ebazteko eginbeharra bete 
dezala. 
 
 
 

 


