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6.   GIZARTEAN  BAZTERTUTA  EDO  BAZTERTUAK  IZATEKO  ARRISKUAN  DAUDEN 
PERTSONAK

I.  Aurrekariak

Urteko  txostenaren atal honetan bazter tze-prozesuak nozi tzen di-
tuzten per tsonen inguruko jarduerak jaso tzen dira. Prozesu horien 
kausak, besteak beste, desberdintasun sozial eta ekonomikoak 
dira. Enpleguaren sun tsipena (Estatuan langabeziaren tasa %21 da; 
eta EAEn, %12) krisiarekin batera heldu da, eta gizartean baztertuak 
gera tzeko arriskuan dauden per tsonen kopurua gehitu du.

Behar bezala dimen tsionaturiko gizarte politika ba tzuek per tsonen 
zailtasunak eta per tsona horiek jasan di tzaketen ahultasun egoerak 

kontuan har tzen ez dituen finan tza eta ekonomia sistema baten ondorioak muga tzen dituz-
te, adina, generoa, osasuna edo lan merkatuan sar tzeko bereizkeria jasatea –edo, besterik 
gabe, enplegurik ez egotea edo oso prekarioa izatea– izan daitezkeelarik ahultasun egoera 
horren kausa.

Hain zuzen ere, Europako estatu askotan –eta gure herrialdean bereziki– halabeharrezko-
tzat ezarri diren murrizketa-politikak gizartearen aldetik kostu nabarmena sor tzen ari dira. 
Austeritate neurriek gastu publikoa muga tzen dute, eta, ondorioz, larriki eragiten diete gi-
zartean baztertuak gera tzeko arriskuan edo baztertuak dauden per tsonei. Horrez gain, neu-
rri horiek estatuen krisia gastu publikoarekin lo tzera bul tza tzen dute, krisiaren kausa gastu 
publikoaren gehikun tza izan ez denean (bestalde, eurogunean mugak jarri zaizkio beti), es-
pekulazioko finan tza politikak baizik, behar bezala gainbegiratu ez direlako.

Egungo testuinguru ekonomikoan, diru sarrerak berma tzeko gizarte politikak are beha-
rrezkoagoak dira. Hain zuzen ere, 2011. urtean premia oinarrizkoenei ere aurre egiteko diru 
sarrerarik ez duten per tsonen gehikun tza  gertatu da. Hori dela eta, Eusko Jaurlari tzak 
gehikun tza horri eran tzuteko aurrekontu saila handitu behar izan du.

Erakunde honek hainbatetan adierazi du Diru Sarrerak Berma tzeko Euskal Sistema gizarte 
kohesiorako eta gizarte babeserako fun tsezko faktore adela, eta beharrezko baliabideak 
eta tresnak eman behar zaizkiola bere zeregin garran tzi tsua bete dezan, alegia, baztertuta 
gera tzeko arriskua prebeni tzea, arlo per tsonaleko, gizarteko zein laneko bazterketa egoerak 
arin tzea, eta gizartera tze zein lanera tzea ahalbide tzea herritar eskubideak egitez erabil tzeko 
nahikoa baliabide per tsonal, sozial edo ekonomiko ez dutenei. Garran tzi tsua da, era berean, 
beste baliabide eta prestazio ba tzuk egon daitezen ahultasun egoera ba tzuetan eta bestee-
tan lagun tzeko, hala nola gizarte eta osasun baliabideak edo e txerik gabeko per tsonen tzako 
baliabideak, eta bazter tze prozesuek dituzten faseak kontuan izan di tzaten. Askotariko ba-
liabideak egonik, ekimen publikokoak zein ekimen pribatukoak, bazter tze egoera larrienetan 
dauden per tsonek gizartera tzeko ibilbideak aurki di tzakete, eta haien premiez espezifikoki 
ardura tzea.
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Europa 2020 Estrategiak agregazio-adierazle berri bat zehazten du gizartean baztertuta 
edo  txirotasunean edo halako egoeran egoteko dauden per tsonei buruz: gizartean baz-
tertuta edo  txirotasunean edo halako egoeran egoteko dauden per tsona tzat har tzen dira 
diru sarrera  txikiekin bizi direnak eta/edo gabezia material larria nozi tzen dituztenak (Euro-
pa osorako aukeratu diren 9 itemetatik, 4 beren ahalbideetatik kanpo daudela adierazten 
duten e txeetan bizi diren per tsonak. Itemak honako hauek dira: alokairua edo letra bat 
ordain tzea; e txea behar bezain bero eduki tzea; ustekabeko gastuei aurre egitea; okela, 
oilaskoa edo arraina –edo pareko begetarianoak– daukan otordu bat, astean gu txienez 
hiru aldiz; oporrak ordain tzea, urtean astebete gu txienez; automobil bat; ikuzmakina bat; 
koloretako telebista bat; telefono bat (finkoa edo mugikorra). Red de Lucha contra la po-
breza y la exclusión social delakoaren  txostenean (EAPN, Madril: “Txirotasunari eta gizarte 
bazterketari aurre egiteko sarea”), 2011 argitaraturik 2009ko datuen gainean, aipatutako 
adierazlea kontuan har tzen badugu,  txirotasunean edo gizartean baztertuta egoteko per-
tsonen mul tzoa %12,6 zen EAEn. Estatuko batez bestekoa %23,4 zen (Espainiak 11. tokia 
du 27en Europan  txirotasun handiena dutenen artean). (Adierazle horiek Eusko Jaurlari-
tzak  txirotasunari eta gizarte desberdintasunari buruzko inkestan erabilitakoen desberdi-
nak dira; azken horiek 2008ko datuak azter tzen zituzten, eta beste urteko  txosten batean 
aipatu ditugu dagoeneko).

Laburbilduz, aurrean dugun egoerak zalan tza handiak sor tzen ditu, egin diren zein egiten ari 
den murrizketengatik, halakoek aztergai dugun gizarte taldeari larri eragiten baitiote. Talde 
horren barrukoak zain daude oraindik ere, Gizarte Zerbi tzuei buruzko Legea gara tzeko, an-
tzeko fun tsezko tresna estrategiko ba tzuk noiz one tsiko, hala nola zerbi tzuen eta presta-
zioen kartera, gizartera tzeko hi tzarmenak arau tzeko araua, edo lege horretako Prestazioen 
eta Zerbi tzuen Katalogoan jasotakoen artean doakoak ez diren prestazioen eta zerbi tzuen 
finan tzaketan erabil tzaileek zer partaide tza ekonomikoa izango duten arau tzea. Beste ba-
tzuk, Lanbide edo Gizarte Zerbi tzuen Goi Ikuskari tza abian jar tzea, aurrera eraman dira 
pixkanaka, lege testuinguruari buruzko atalean jaso tzen dugunez.

II.  Arloa kopurutan

Aurten, kexa kopuru gehiena inolako diru sarrerarik ez dutela adierazten duten per tsonenak 
izan dira; kopuru hori handitu egin da beste urte ba tzuetako datuen aldean.

Hain zuzen ere, arlo horretako kexa kopuruak izan duen gorakadak %500eko gehikun tza 
ekarri du, aurreko urteko kopuruen aldean. Zehazki, 2010. urtean 78 izatetik, 2011. urtean 
329 izatera igaro dira. Kexa horien artean, gizarte prestazioak eten izanari buruzkoak zi-
ren, Diru Sarrerak Berma tzeko Errenta eta E txebizi tzako Gastuetarako Prestazio Osagarria, 
preseski. Ondoren, bidegabe jasotako zenbatekoak i tzul tzeko eskaerei buruzko kexak ageri 
dira (kontuan izan behar da prestazioak eteteagatik aurkeztutako kexa askotan, Araban ba-
tez ere, bidegabe jasotakoen eskaera ere sar tzen dela), eta azken horien a tzetik prestazio 
eta lagun tzak uka tzeari zein halakoen kudeaketan gertaturiko a tzerapenei buruzko kexak 
datoz.
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Beste alderdi ba tzuk oinarri zuten kexak ere jaso dira, hala nola langabeziako sorospena 
(estatuaren prestazioa) eta lagun tzazko beste prestazio ba tzuk aldi berean kobra tzearen 
ondoriozko arazoak, azken horiek zenbateko jakin bat gaindi tzen dutenean, prestazio 
ekonomikoak kontrola tzeko eta ikuska tzeko prozedurak, edo erabil tzaileen tzako gizarte 
lagun tza.

III.  Lege testuingurua eta politika publikoak

Atal honetan, indarrean sartu diren arau berrietako ba tzuk eta arloari doazkion jarduera 
publika ba tzuk aipatuko ditugu.

2011. urtean arauen aldetik izan diren berritasunen artean, 4/2011 Legea, azaroaren 24koa, 
Gizartera tzeko  eta  Diru  Sarrerak  Berma tzeko  Legea  alda tzen  duena,  one tsi izana 
 nabarmendu behar da; hain zuzen, urte berean sartu zen indarrean: abenduaren 13an. 
 Aldaketa horren helburua da lotura estuagoa ezar tzea Diru Sarrerak Berma tzeko Errenta 
jaso tzearen eta enpleguaren bitartez era aktiboan gizartera tzearen artean, enpleguko poli-
tika aktiboak eskualdatu direla eta. Azken horiek, hain zuzen, iaz hartu zituen bere gain gure 
autonomia-erkidegoa, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbi tzua sor tzea ekarri zuten, Eusko 
Jaurlari tzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailari a txikirik.

Lege berriarekin, Lanbidek rol nagusi bat har tzen du Diru Sarrerak Berma tzeko Euskal Sis-
teman; izan ere, Diru Sarrerak Berma tzeko Errentaren (DSBE) eta E txebizi tzako Gastueta-
rako Prestazio Osagarriaren (EGPO) kudeaketa har tzen baitu bere hain, hau da, bai eskaera 
eta izapideak (orain arte udalek bidera tzen zituzten horiek), bai ebaz penak (foru-aldundiak 
ematen zituzten lehen). Bestalde, honako hau dago legearen xedeen artean: “lan-merka-
turako sarbidea berma tzea diru-sarrerak berma tzeko prestazioa jaso tzen duten per tsona 
enplegagarriei”. Ildo horretan, Eusko Jaurlari tzak eginkizun hau har tzen du bere gain: “Sis-
temaren prestazioak jaso tzen dituzten per tsonen lan-aktibazioa”. Horretarako, garran tzi 
handia har tzen du “gizartera tze aktiborako hi tzarmena” deri tzonak (lehen “gizartera tzeko 
hi tzarmena” dei tzen zi tzaion). Hura Lanbideren eta dagozkien per tsonen artean izenpetuko 
da, eta bi hilabetean behin ebaluatuko da.

Legearen aldaketa horren inguruan aipatu behar dira, era berean, Diru Sarrerak Berma-
tzeko Errentari –eta, ondorioz, E txebizi tzako Gastuetarako Prestazio Osagarriari ere– eragi-
ten dieten zenbait alderdi. Nabarmendu beharreko alderdi horietako bat da errenta (DSBE) 
lor tzeko betekizunetako bat gogortu  izana, hau da, EAEn erroldatuta eta bertan benetan 
bizi tzen egoteko epea. Hala, bada, legea aldatu aurretik, eskabidea egin baino urtebete le-
henagotik erroldatuta egoteko eta EAEn benetan bizi tzeko eska tzen zen. Lege berriak hiru 
urte eska tzen ditu, eta hori bete tzen ez bada, gu txienez bost urteko lan-jarduera ordaindua 
egiaztatu beharko da (pen tsiodunak eta genero indarkeriaren biktimak salbue tsita daude 
azken kasuan). Berdin u tzi da –aurrekoa bete tzen ez den kasuetarako– EAEn bost urtez 
jarraian erroldatuta egoteko eta bertan benetan bizi tzeko eska tzea eskabidea egin aurreko 
hamar urteen barruan.
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Eskakizun berri horrek beste zailtasun bat gehi tzen dio gure erkidegora iri tsitako per tsona 
asko lagun tza horiek jaso ahal izateko, eta, gainera, lan ordaindu bat erdiesteko oso garai 
gai tzean gerta tzen da. Horrek ekar dezake premia egoeran, bai eta gizarte bazterke-
tako egoeran ere, dauden per tsona ba tzuk gure babes sistemaren estalduratik kanpo 
geldi daitezen. Horregatik, erne egon beharko da neurri horiek gure gizartean eta, bereziki, 
gizarteko talde ahulenetan sor di tzaketen ondorioei.

Arau berriarekin Diru Sarrerak Berma tzeko Errenta hiru hilean behin berraztertuko da, eta 
haren onuradunak (bizikide tza-unitate osoa, salbuespen ba tzuekin) gizartearen tzat lan egi-
tera behartuta egongo dira, besteak beste. Errenta (DSBE) azken tzeko kausen artean, hi-
rutik bira jai tsi dira egon beharreko ez bete tzeagatiko prestazio eteteak, errentaren inda-
rraldiaren bi urteetan. Era berean, kausa justifikaturik gabe egokia den enplegu bati edo 
lan-baldin tzen hobekun tza bati uko egin zaion aldiak hirutik batera murriztu dira. Azkenik, 
aipatu behar da egin tza berriak gehitu direla arau-hauste larria sor tzen dutenei: prestazioa 
bere helbururako ez erabil tzea; eskale ibil tzea edo bizikide tza unitateko beste kide ba tzuei 
eskale ibil tzen uztea edo haiek ibil tzera behar tzea; bidegabe jasotako kopuruak ez i tzul tzea.

18/2008 Legearen aldaketa garran tzi tsu horrek Diru Sarrerak Berma tzeko Errenta arau tzeko 
arautegia egoki tzera behar tzen du.

Gizarte Behar Larrietarako Lagun tzak ez ditu alda tzen 4/2011 Legeak, sei hilean behin 
betekizunak bete tzen jarrai tzen dela berrazter tzea bakar-bakarrik. Lehenago, ez zegoen 
epe zeha tzik ezarririk. Alderdi horrek urtarrilaren 18ko 4/2011 Dekretuari eragiten dio, 
berak arau tzen baititu lagun tza horiek. Ikusten denez, hura ere aurten one tsi da Gizartera-
tzeko eta Diru Sarrerak Berma tzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legea gara tzeko. Gehitu 
dituen berritasunen artean, lagun tza horiek kobratu ahal izateko ondare muga bat dago 
(ondareak 8.000 € baino gu txiago izan behar du, aurreko arauan 40.000 € zela, aldiz). 
Urtero argitara tzen da Gizarte Behar Larrietarako Lagun tzetan jasotako gastu bakoi-
tzerako gehieneko zenbatekoak ezar tzen dituen eta lagun tzak estal tzeko izendatu-
tako kredituak bana tzeko iriz pideak ematen dituen nahiz aurrekontu muga finka-
tzen duen araudia.

Aipa tzen ari garen 4/2011 Legeari eginiko aldaketa horrek eraginda, Bizkaiko Foru Aldundiak, 
bere aldetik, gizartera tzeko bere lagun tza berezia, mar txoaren 22ko 60/2011 Foru Dekre-
tuaren bidez arautua, aldatu du.

Lagun tza hori da hainbat arrazoi direla kausa (adina, errolda…), premia egoeran egon arren, 
Diru Sarrerak Berma tzeko Errenta ezin eskura dezaketen per tsonen tzat. Lagun tza hori lortu 
ahal izateko, per tsona titularrarekin lagun tzeko eta esku har tzeko banakako plan bat ezarri 
behar da, hari gizartera tzen eta/edo lanera tzen lagun tzeko. Foru dekretu horren aldaketa 
abenduaren  13ko  207/2011  Foru  Dekretuaren  bidez  gauzatu zen, eta eska tzen diren 
betekizunak gogortu zituen (aurrez igaro beharreko epea bizikide tza unitatea eratu zene-
tik, eska tzailea Bizkaian erroldatu zenetik, ...), baina lagun tza behar duten eta errentaren 
(DSBE) babesetik kanpo gera tzen diren hainbat per tsona barne har tzen ditu oraindik.
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An tzeko lagun tza bat du Gipuzkoako Foru Aldundiak (uztailaren 28ko 29/2009 Foru De-
kretua), beste  txosten ba tzuetan aipatu duguna eta aldatu ez dutena.

Bestalde, Arabako Foru Aldundiak aurten ere gizartera tze ibilbideetan parte har tzen du-
ten 25 urtetik gorako per tsonen tzako diru lagun tzen deialdia egin du, per tsona horien tzat 
prestakun tzaren ondorioz sor tzen diren gastuak estal tzeko.

Beste  berritasun  bat  Gizarte  Zerbi tzuen  Euskal  Behatokia  sortu  izana  da,  urriaren 
26ko  225/2011  Dekretuaren bitartez. Behatokiaren xedea da gizarte zerbi tzuak berma-
tzeko eta beraien kalitatea hobe tzeko behar diren neurriak susta tzea. Behatoki hori Ikuspe-
giak deri tzon behatoki sarean kokatuko da, Familiaren Behatokiarekin, Haur eta Nerabeen 
Behatokiarekin eta Immigrazioaren Euskal Behatokiarekin batera. Helburua da errealitatea-
rekin bat datorren zerbi tzu-mapa bat izatea, mendekotasunaren, ezgaitasunaren edo gizar-
te bazterketaren irudi bat emango duena. Behatokiaren helburuen artean dago, halaber, 
lagun tza ematen ez zaion eskariari buruzko informazioa bil tzea.

Aurten, Gizarte Zerbi tzuen Plan Estrategikoa 2011-2014 ere one tsi da.

Beste alde batetik, esan behar da baztertuak edo baztertuak izateko arriskuan dauden per-
tsona askok aldi berean gizarte lagun tza eta osasun lagun tza behar dutela. Horregatik, 
sarritan aldeztu dugu alor soziosanitarioa gara tzen aurrerapenak egitea beharrezkoa dela. 
Horri dagokionez, aurten beste pauso bat eman da apirilaren 5eko 69/2011 Dekretua, 
Arreta Soziosanitarioko Euskal Kon tseiluarena, one tsirik. Organo hori Gizarte Zerbi tzuei 
buruzko Legean xedatuta zegoen (46.6 artikulua), eta haren helburua, oro har, alor soziosa-
nitarioan politikaren, arauen, ekonomiaren, antolakun tzaren eta lagun tza ematearen aldetik 
har tzen diren erabakiak orienta tzea zein haien jarraipena egitea Era berean, 2011. urtean 
arreta soziosanitarioaren ildoak presta tzeko esparru-dokumentua one tsi da. Kon tseiluaren 
jarduerei dagokienez, gaixo kronikoen inguruko atalari lo tzen ga tzaizkio, han zeha tzago azal-
tzen baitira.

Aurten, Gizarte Zerbi tzuen Euskal Kon tseiluaren EAEko gizarte zerbi tzuen egoerari 
buruzko  txostena, 2011ko urtarrilekoa, ere argitaratu zen.

Txosten horretan, besteak beste, gizarte zerbi tzuei buruzko balorazio bat jaso tzen da, eta 
gizarte zerbi tzuen sareak izaniko garapena azter tzen da. Zati horretan, krisiaren inpaktuaz 
ari tzen da, eskariaren handi tzea eta eskuragarri dauden baliabide ekonomikoen gu txiago-
tzea, kasu ba tzuetan, direla eta (dena dela, hain testuinguru zailean sistemak, kasu askotan, 
bere horretan jarrai tzeko, bai eta handi tzeko ere, izan duen ahalmena nabarmen tzen da).

Arloari doazkionetan, nabarmen tzen dugu, txostenak dioenaren arabera, EAEko txiro ta-
sunaren eta gizarte bazterketaren arloan egoi tzako plazak nahiz eguneko arretarako zentroe-
tako plazak gehitu zirela, eta hiru lurralde historikoetan garapena oso desberdina izan zela, 
bai eta  txirotasunaren eta bazter tzearen aurkako politiken gastu gehiena prestazio ekono-
mikoetarako erabil tzen dela ere. Azken gorabehera hori hausnarketarako eta eztabaidarako 

Aurrekoa ikusi

https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/08/21/c0910192.pdf
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/08/21/c0910192.pdf
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/033/2011_033_01570.pdf
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/033/2011_033_01570.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_41?e&201105502
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_41?e&201105502
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-contss/eu/contenidos/informacion/planes_ss/eu_planes/adjuntos/Plan Estrategico de Servicios Sociales eus.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2011/04/1102047a.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.net/contenidos/informacion/atencion_sociosanitaria/eu_atencion/adjuntos/Atencion%20Sociosanitaria%20-euskera-%20LOGOS-28-2-11.pdf
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-contss/es/contenidos/informacion/publicaciones_organos_ss/es_public/adjuntos/Informe Consejo Vasco de Servicios Sociales.pdf
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-contss/es/contenidos/informacion/publicaciones_organos_ss/es_public/adjuntos/Informe Consejo Vasco de Servicios Sociales.pdf


Eusko Legebiltzarrarentzako urteko txostena 2011

III

370

gai bat da; izan ere, oro har, gizarte zerbi tzuen sistema gero eta oinarrituago dago prestazio 
ekonomikoetan, oraindik zerbi tzu asko gara tzeke daudelarik.

Azkenik, Europako Parlamentuak e txegabetasunari aurre egiteko europar estrategia bat 
egoteko beharra a tzera ere aldarrikatu izana nabarmen tzen dugu:  Europako  Parlamen-
tuaren  ebaz pena,  e txerik  gabeko  per tsonen tzako  EBren  estrategia  bati  buruzkoa 
(B7-0475/2011). Ebaz pen horretan, arazo hau premiazkoa dela adierazten da, eta Europar 
Batasuna heldu egin behar diola. Halaber, estrategiak zer eduki eta norainoko izan beharko 
lituzkeen adierazten du, hala nola herrialde eta eskualde mailako e txerik gabeko per tsonen-
tzako estrategia eraginkor ba tzuk gara tzeko eta sostenga tzeko neurri pakete bat xeda tzea, 
 txirotasunaren eta gizarte bazterketaren aurkako jardueraren esparruan dagokion eremu 
politikoan  txertatuko dena, edo e txebizi tzari dagozkion ekimenetan arreta berezia jar tzea, 
Txirotasunaren eta Gizarte Bazterketaren aurkako Europako Plataformako gizarte berrikun-
tzaren esparruan.

IV.  Jarduera-plana

IV.1.  Bilerak

Aurten, gizartera tzearen alorrean, gizartean bazter tze prozesuak nozi tzen dituztenen es-
kubideen defen tsan, lan egiten duten zenbait elkarterekin bildu gara.

Zehazki, elkarte hauekin bildu gara: Izangai, Argilan eta Sos Arrazakeria Bizkaia.

Elkarteok Bizkaian dihardute, eta aztertu ziren gaiak, horrenbestez, lurralde historiko horri 
zihoazkion. Jakinarazi egin dizkigute per tsona asko izaten ari diren zailtasunak, Diru Sarre-
rak Berma tzeko Sisteman sar tzeko eta/edo han gera tzeko, bai eta prestazio ekonomikoen 
eskaerak ebazteko a tzerapenak eta prestazio horien murrizketak ere (urtearen bukaeran 
a tzerapena ez da hain handia izan).

Era berean, azaldu dute diru sarrerarik gabeko per tsonei ematez zaizkien prestazio ekono-
mikoak ez direla aski eta murrizketak jasaten ari direla. Murrizketa nagusia izan da e txebizi-
tza bakoi tzean bizikide tza unitateak bira murriztea; era berean, Gizarte Behar Larrietarako 
Lagun tzak kobra tzeko eska tzen diren baldin tza berriak, edo beste prestazio ba tzuetan jar-
tzen ari diren mugak, hala nola Bizkaiko Foru Aldundiak kudeaturiko Gizarte Lagun tzetan.

Adi tzera eman dituzte, halaber, araudian a tzeman dituzten zenbait kontraesan, hala nola, 
hiru bizikide tza unitate daudenean, E txebide-E txebizi tzaren Euskal Zerbi tzura bidera tzeko 
xedapena. Arazoa da zerbi tzu horrek eska tzen duela e txebizi tza baten onuradun izango 
diren per tsonek diru sarrerak izan di tzatela.

Az pimarratu dute, etete prozeduretan, kasu guztietan ez dela bete alegazioen  izapidea. 
Bete tzen hasi da, ordea, enplegu eskaera aktibo ez eduki tzeagatik etetea gertatu den ka-
suetan. Prestazioa eteteko kausa enplegu eskaera aktibo ez eduki tzea denean baino ez da 
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bete tzen oinarrizko gizarte zerbi tzuko gizarte-langileari jakinarazteko prozesua. Beste kasu 
ba tzuetan, ez da bete tzen, eta hori larria dela deri tzote prestazioa azken tzen denean edo, 
etete ebaz penaren aurkako errekur tsoa aurkeztu, eta eba tzi ez denean. Badiote adminis-
trazio publikoek ez dutela behar bezalako ahalmenik per tsonek aurkezturiko alegazioak edo 
aldakun tzak arrazoizko epe batean azter tzeko, eta edozein aztarna dagoenean prestazioa 
eteten dutela, halere, muntazko arrazoi bat egon zein ez.

Azkenik, prestazioak kontrola tzeko eta ikuska tzeko jarduerak ekarri zituzten hiz pidera, 
kexarik aipagarrienen atalean aipa tzen ditugun berberak.

Hainbat bilera izan ditugu Eusko Jaurlari tzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailarekin, eta 
haietan Diru Sarrerak Berma tzeko Errentaren prestazioari dagozkion kexak izapide tzen 
ikusten ari garen arazoak aztertu ditugu. Gai gehiago izan ziren aztergai, baina prestazioa 
enplegu eskaera aktibo ez eduki tzeagatik eteteari dagokiona nabarmendu nahi dugu, 2011. 
urtean izan zuen garran tzia dela medio; izan ere, horrek erabil tzaileak nabarmen asaldatu 
zituen eta sistema osoari eragin zion. Bileran, sailak adi tzera eman zigun etete horien jato-
rria Enplegu Zerbi tzu Publikoen Informazio Sistemako (SISPE) datuak ezagu tzeko aukeran 
ze tzala. Informazio horrek foru aldundiekin adostutako prozedura berri bat ekarri du. Esan 
zigutenez, datu horiek hilero jakinaraziko zaizkiola, eta azken horiek, erabil tzaileei; gero ale-
gazioak egiteko epe bat irekiko zen, ebaz pena eman baino lehen. Aurreratu zuten lan bai-
men administratiboa lor tzen duten a tzerritarren gaineko informazioa ezagutu ahalko zutela, 
gobernuaren ordezkari tzaorde tzekin datu-guru tzaketa eginik.

2011. urtean sail berarekin egin zen beste bilera batean, besteak beste, erakunde honen 
kezka adi tzera eman diogu 147/2010 Dekretuaren aplikazioaren inguruan; hain zuzen ere, 
aplikazio horren ondorioz, Diru Sarrerak Berma tzeko Errenta eteten edo azken tzen zi tzaien 
diru sarrerarik ez zuten edo ageriki nahikoak ez ziren diru sarrera ba tzuk zituzten hainbat 
per tsonari.

Era berean, Bilboko Udalarekin bildu gara, prestazio ekonomikoak ikuska tzeko eta 
kontrola tzeko erabil tzen zuten prozedura zela eta. Bilera horretan adierazi genion zein 
garran tzi tsua den, eteteko proposamena bidali aurretik, eragindako per tsonari en tzunaldi 
izapide bat ematea, gertaeren berri izan dezan eta dagozkion alegazioak aurkeztu ahal 
izan di tzan.

IV.2.  Gomendio orokorrak

IV.2.1. Udal erroldan inskriba tzea

EAEko udalei gomendio bat helarazi diegu e txerik gabeko per tsonak eta foru aldundien 
tutore tzapeko adingabeak udal errolda inskriba tzearen inguruan: Udalen beren udalerrie-
tako egoi tzetan bizi diren e txerik gabekoak eta foru aldundiek tutore tzapean dauzkaten 
adingabeak udal erroldetan jaso tzeko jarduerak egiteko beharra (Arartekoaren gomendio 
orokorra 5/2011, urriaren 17koa).
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IV.2.2. Prestazio ekonomikoak jaso tzeko eskubidea etetea

Kexek gora egin dutenez gero, eta tartean diren administrazioen jardunbide irregular jakin 
ba tzuk badaudela egiaztatu denez, Arartekoaren 9/2011 gomendio orokorra, azaroaren 29koa 
eman zen: Gizarte prestazioak jaso tzeko eskubidea bertan behera uztearen eta horretarako 
erabilitako moduen ondorioak. Diru sarrerak berma tzeko errenta eta e txebizi tzarako pres-
tazio osagarria.

Gomendio horren bitartez, Arartekoak bere kezka adierazi du jardunbide jakin ba tzuen 
inguruan, bereziki Diru Sarrerak Berma tzeko Errenta eta E txebizi tzako Gastuetarako Pres-
tazio Osagarria jaso tzeko eskubidea eteteari dagokionez. Aurkitu diren aka ts nagusiak 
hauek dira: prestazioak eteteko eta azken tzeko prozeduretan, ez dago epe bat eragindako 
per tsonek, ebaz penaren aurretik, alegazioak aurkezteko; eta prestazioa berriz jaso tzen 
hasteko arazoak, behin etetea eragin duten kausak bertan behera geratu eta gero. Era 
berean, legegileek eskubideak berma tzeko asmo argiz sortu dituzten tresna jakin ba tzuk, 
hala nola zuhurtasunezko etetea eta zehapen prozedura; horri dagokionez, Arartekoak ez 
du berririk izan legeak ezarritako zehapen araubidea aplikatu izanaz, eta ohiko jardunbidea, 
2011. urtean zehar, prestazioak etetea eta azken tzea izan da. Aipatutako tresna horien ar-
tean, bidegabe jaso tzeko zenbatekoak eska tzeko, espedienteak ireki tzea gehitu beharko 
li tzateke; hain zuzen, Araban prozedura ez da batere erabil tzen.

V.  Kexarik aipagarrienak

V.1.  Diru Sarrerak Berma tzeko Sistema

V.1.1.  Langabeziako sorospenaren titularra eta, aldi berean, lagun tzazko beste pres-
tazio ba tzuen titular ere izatearen ondoriozko arazoak, azken horiek lanbide 
arteko gu txieneko soldataren %75 baino gehiago direnean

Iazko  txostenean arazo hau aipatu genuen, orduan txe hasi berria zen eta. Hala ere, 2011. 
urtean zehar, kexa ugari jaso dugu (46) langabezia sorospenaren (langabeziako prestazioa 
bukatu ondoren, zenbait kasutan, jaso tzen den estatuaren prestazio bat) titular ziren eta 
hura Diru Sarrerak Berma tzeko Errentarekin (DSBE) –prestazio horren mugaraino– osa tzen 
zuten hainbat per tsonarengandik. Zenbaitetan, E txebizi tzako Gastuetarako Prestazio Osa-
garria (EGPO) ere jaso tzen zuten, alokairua ordain tzeko.

Autonomia erkidegoaren prestazio batengatik edo biengatik jaso tzen zen zenbatekoak, guz-
tira, muga jakin bat gaindi tzen zuenez –lanbide arteko gu txieneko soldataren (LGS) %75, 
hileka zenbaturik, aparteko ordainsariak kontuan hartu gabe (2011. urtean, 481,05 euro)–, 
Estatuko Enplegu Zerbi tzu Publikoak (SPEE) langabeziako sorospena azkendu zien, eta, 
gainera, haren ustez bidegabe jaso zituzten zenbateko ba tzuk i tzul zi tzatela eskatu zien. 
Ematen zen arrazoia zen aipaturiko mugatik gorako errentak zituztela, hura sorospena jaso-
tzeko ezarritako muga delarik, hain zuzen (Gizarte Seguran tzari buruzko Lege Orokorraren 
Testu Bategineko 215.1 artikulua). Erakunde hau ez dator bat iriz pide horrekin, autonomia 
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erkidegoko bi prestazio horiek familiaren tzat direla, eta ez per tsonaren tzat, ain tzat har tzen 
ez duelako; horrenbestez, titularrari ez li tzaioke konputatu behar lagun tzen kopuru osoa. 
Hala bada, Arartekoak 2/2011 Gomendio orokorra, abuztuaren 8koa eman zuen: Beste gi-
zarte prestazio ba tzuen titularrak diren per tsonei langabeziagatiko subsidioaren etetearen 
ondorioz jazotako egoerei eran tzun bat emateko beharra.

Bai DSBE errenta bai EGPO prestazio osagarria bizikide tza unitate osoaren tzako lagun tzazko 
prestazioak dira, haien titularra edo har tzailea nor den gorabehera. Ez dira, horrenbestez, 
diru sarrera per tsonal bat, jaso tzen duenaren diru sarrera propioa, familia-errenta bat bai-
zik. Horri dagokionez, titularra edo har tzailea familiaren ordezkari bat edo prestazioaren 
administra tzaile bat baino ez da, seme edo alabaren umezur tz pen tsioa jaso tzen duen ama-
ren pare, halakoa ondorio hauetarako konputagarria ez delarik (Auzitegi Gorenaren 1997ko 
urriaren 20ko epaia).

Hori dela eta, gure ustez, langabeziako sorospenaren ondorioetarako errentak konputa tzen 
direnean, familia edo bizikide tza unitatea (azken hori per tsona bakarrekoa denean izan ezik) 
osa tzen duten kideen kopurua kontuan hartu behar da.

Esan behar da ia kexa horiek guztiak Arabatik etorri direla, eta Gasteiztik bereziki (%83). 
Gipuzkoatik bakarra etorri da, eta Bizkaitik bat ere ez. Kasu gehienetan, kide bat baino 
gehiago dituen familia unitate bat ordezka tzen du titularrak, adingabeko ume eta guzti. 
I tzul tzeko eska tzen zaizkien zenbatekoak handiak dira oso (1.270 eurotik 10.000 euro baino 
gehiagora arte), batez ere baliabiderik gabeko per tsona ba tzuen tzat; gainera, zor horrek 
etorkizuna baldin tza tzen die.

Erakunde honetan ulertu zen, alde batetik, ez zela zilegi E txebizi tzako Gastuetarako Pres-
tazio Osagarria konputa tzea, haren helburua ain tzat harturik eta araudiaren zien Auzitegi 
Gorenaren erabaki jakin ba tzuen arabera. SPEE delakoari (Estatuko Enplegu Zerbi tzu Pu-
blikoa) ere helarazi zi tzaion gomendioa, eta hark horrelaxe iri tzi zion (Gizarte Seguran tzari 
buruzko Lege Orokorreko 215.3.2. artikulua eta apirilaren 2ko 625/1985 Errege Dekretuko 
7.1.c).3. artikulua).

Horrekin bat, zen tzu horretako jarraibide bat eman zuen 2011ko urriaren 24an, eta bere 
probin tziako ordezkari tzetara igorri zuen. Hala eta guztiz ere, ez zituen ofizioz berraztertu 
–guk proposatu genuen bezala– ordura arte emandako ebaz penak, prestazio hori kontuan 
har tzeak eragindako per tsonari kalte egin zion kasuetarako. Araua aplika tzeko iriz pidearen 
aldaketa bat zela argudiatu zuten, eta ez arau aldakun tza bat.

DSBE errentari dagokionez, bestalde, pen tsatu genuen, konputa tzekotan, per tsona bati 
–titularrari– zegokion propor tziozko zatia konputatu behar zela (familia errenten zenbatekoa 
hura osa tzen duten kide kopuruaz zatiturik), prestazioaren helburua familiari dagokiola ain-
tzat harturik. Are gehiago, gure aburuz, prestazio hori ez zen zenbatu behar langabeziako 
sorospenaren ondorioetarako, gure autonomia erkidegoak ematen baitu prestazioa, bere 
eskumenak erabiliz eta bere fun tsen kontura, estatuaren fun tsetara jo gabe. Estatuko En-
plegu Zerbi tzu Publikoak (SPEE), ostera, ez du iriz pidea aldatu horren inguruan.
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Aurrekoaren ondorioz, behin E txebizi tzako Gastuetarako Prestazio Osagarria errenten 
zenbaketatik aterata, baina DSBE errenta osoa titularraren tzat konputatuta, SPEE de-
lakoaren iriz pidearen arabera, honako hau da emai tza: per tsona batek edo bik osa tzen dituz-
ten bizikide tza unitateen tzako Diru Sarrerak Berma tzeko Errentak ez du ezarritako baliabide 
muga gaindi tzen, eta, beraz, langabeziako sorospena jaso tzeko aukera dute. Alabaina, 3 
kide edo gehiago dauzkaten unitateetan, DSBE delako errentaren zenbatekoa handiagoa 
da, eta, horren ondorioz, muga hori gaindi tzen da (28,33 eurogatik) eta sorospena eteten 
zaie. Hau da, kide gehien dituzten familiak edo bizikide tza unitateak gerta tzen dira kal-
teturik. Gainera, jarraibide hori onartu baino lehen E txebizi tzako Gastuetarako Prestazio 
Osagarria zenbatu zi tzaien familia asko zorpetuta geratu dira, erreklamatu dizkieten bidega-
beki jasotako kopuruengatik. Lagun tza eten eta gero, autonomia erkidegoak Diru-sarrerak 
Berma tzeko Errentaren zenbatekoa gehitu die kaltetutako familiei; beraz, bere gain har tzen 
ari da ordaindu gabeko lagun tzen zenbatekoa.

Arazo hori ez da gertatuko 2012an jasoko diren kopuruetan, %7 gu txitu baita Diru-sarrerak 
Berma tzeko Errentaren zenbatekoa (abenduaren 23ko 6/2011 Legearen zor tzigarren xeda-
pen gehigarria. Lege horren bidez onar tzen dira Euskal Autonomia Erkidegoko 2012. urteko 
Aurrekontu Orokorrak). Horrela, gehienezko zenbatekoa −hiru edo kide gehiago dituzten 
familiak− ez da iri tsiko lanbide arteko gu txienezko soldataren %75era.

V.1.2.  Diru Sarrerak Berma tzeko Errentaren prestazioa etetea araudian ez dauden 
arrazoiengatik

Diru Sarrerak Berma tzeko Errentaren eta E txebizi tzako Gastuetarako Prestazio Osaga-
rriaren prestazioak eten dizkieten zenbait per tsonen kexak izapidetu ditugu. Kasu batean, 
per tsonaren espediente administratiboan ez zegoen jasota alokairua ordaindu izanaren or-
dainagiriak aurkeztu zuenik, nahiz eta per tsona horrek ordainagiriak bazeuzkan; ondorioz, 
prestazioaren abonua eten zuten, eta jasotako zenbatekoak i tzul tzeko eskatu zioten. Ez 
zen egon en tzunaldi izapiderik; ai tzitik, prestazioa automatikoki u tzi zuten bertan behera. 
Araudian ez dago xedaturik, eteteko arrazoien artean, alokairuaren gastua froga tzen duten 
ordainagiriak lehen sei hilabeteetan aurkezteko betebeharra; horretarako arrazoia da, or-
dea, alokairu gastuak ez justifika tzea. (Arartekoaren ebaz pena, maia tzaren 25ekoa. Horren 
bidez, Arabako Foru Aldundiko Gizarte Politikako eta Gizarte Zerbi tzuetako Sailari gomenda-
tzen zaio per tsona bati e txebizi tzako prestazio osagarriari dagokionez jaso ez duen zenba-
teko bat kobra tzeko daukan eskubidea onar diezaion, etetea bertan behera u tzi dezan eta 
modu okerrean jasotako prestazioak i tzul tzeko prozedura baliogabetu dezan.)

V.1.3. Araudian ezarritako betekizunak bete tzeko zailtasunak

Jaso ditugun kexa askoren gaia izan da Diru Sarrerak Berma tzeko Errentaren prestazioa 
onuradun izateko ezarrita dauden betekizunak bete tzeko zailtasuna. Per tsona askok ezin or-
dain dezakete e txebizi tza baten alokairuari dagokion gastua, eta ez dute froga tzen, ondorioz, 
bizileku independentea dutenik, edo ezin dute egiaztatu eskubidez dauzkaten  eskubide eta 
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pen tsioen erreklamazioa, edo bizikide tza unitateko kideren bat bi ondasun higiezin dauzka, 
edo ezin froga dezakete e txebizi tzako erroldako inskribapena. Administrazio publikoek oso 
zorro tzak izan dira Diru Sarrerak Berma tzeko Errentaren prestazioa arau tzen duen araudia 
aplika tzen, eta, ondorioz, diru sarrerarik gabe eta premia egoeran dauden per tsona askok 
ez dute prestazio hori jaso.

V.1.4. Diru Sarrerak Berma tzeko Errenta uka tzea

Kexa bat izapidetu dugu, DSBE bat uka tzeari dagokiona. Per tsona bat beste bizikide tza 
unitate batekin batera bizi zen, eta, une jakin batean, premia egoera gertatu zen, eta 
lagun tza hori eskatu zuen. Gipuzkoako Foru Aldundiak ukatu egin zion, bizikide tza uni-
tate bat ez era tzeagatik, Diru Sarrerak Berma tzeko Errentari buruzko maia tzaren 25eko 
147/2010 Foru Dekretuko 2. artikuluko 1. paragrafoan ez 5. artikuluan jasotakoetatik. Auzi 
hori aztertu zen erakunde honetan, eta ulertu genuen kasu hori aipaturiko artikuluko 3. 
paragrafoan sar zitekeela; hain zuzen, familiako harrera bizikide tza unitate tzat jaso tzen da 
han. Erakunde honek iri tzi zion interesdunak horretarako betekizunak bete tzen zituela, 
baina Administrazioak ez zuen hala uler tzen, arauan denbora zenba tzeko hasierako egunari 
buruz interpretazio murriztailea egiten zuelako. Dekretuko 5. artikuluko 3. paragrafoak ho-
nela dio bizikide tza unitate mota horretaz: “…bizikide tza-unitate izaerari gehienez ere ha-
mabi hilabetez eu tsi ahal izango zaio, eta ezohiko kasuetan beste hamabi hilabetez luzatu 
ahal izango da, harrera-egoera ahalbidetu zuten baldin tzek jarrai tzen badute, aldez aurretik 
Oinarrizko Gizarte Zerbi tzuek  txostena egin ondoren”. Foru Aldundiak aldi hori bizikide-
tzaren hasieratik konputa tzen zuen, eta ez DSBE prestazioa jaso tzeko eskubidearen egu-
netik, erakunde honek zioenez.

Azkenik, 2011ko ekainaren 22ko Ebaz pena eman zen. Horren bidez, Gipuzkoako Foru Al-
dundiko Gizarte Politikako Sailari gomenda tzen zaio kontuan har dezan interesdunak di-
ru-sarrerak berma tzeko errenta eskatu zuenean bizikide tza unitate bat osa tzen zuela eta 
prestazio hori lor tzeko baldin tzak bete tzen zituela. Ebaz pena onartu zuten, eta eragindako 
per tsonari DSBE onartu zi tzaion.

V.1.5. Gizarte Behar Larrietarako Lagun tzak uka tzea

Aurten kexa ba tzuk jaso ditugu Gizarte Behar Larrietarako Lagun tzak ukatu izanaren ingu-
ruan, eska tzaileek araudi aplikagarrian ezarri baino ondare handiagoa zutela argudiaturik; 
hori berritasuna izan da, arau berria aplika tzearen ondorioz.

V.2.  Administrazioaren fun tzionamendua eta administrazio prozedura

Aurten izapidetu ditugun kexak hiru lurralde historikokoak dira, baina neurri handiagoan 
Arabatik eta Bizkaitik datoz.
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V.2.1.  Prestazioa eteteko ebaz pen berean bidegabe jasotako prestazioak i tzuli behar 
direla jakinaraztea

Aurten ere nabarmen tzen dugu Arabako Foru Aldundiaren jardunbidea; izan ere, ebaz pen 
berean jakinarazten du DSBE errentaren etetea eta bidegabe jasotakoak direla irizten dien 
zenbatekoen i tzuli beharra. Araudiaren arabera, bidegabe jasotako prestazioak i tzul tzeko 
betebeharrerako berezko administrazio prozedura bat izapidetu behar da. Horretan, behar 
bezala eman behar zaio eragindako per tsonari gertaeren berri, en tzunaldi izapidea eman 
behar zaio, eta behar bezala arrazoitutako ebaz pen bat eman behar da (147/2010 Dekretuko 
56. artikulua eta hurrengoak). Horixe bera gogorarazi zaio Administrazioari.

V.2.2. A tzerapenak prozedurak izapide tzean

Oraindik ere ikusten dugu administrazioren bat gehiegi a tzera tzen dela eskaerak izapide-
tzen eta DSBE prestazioa eteteagatik aurkezturiko errekur tsoan ebazten. Nahiz eta ad-
ministrazio prozedurari buruzko legeak isilbidez ezesteko eta auzibidera jo tzeko epeak 
adierazten dituen arren, berariazko ebaz pen bat emateko betebeharra ere ezar tzen du, eta 
garran tzi tsua da hori epe egokia gerta tzea.

V.2.3.  Foru aldundiek Diru Sarrerak Berma tzeko Errentaren eta E txebizi tzako Gastue-
tarako Prestazio Osagarria eteteko erabakien ebaz penetan erabil tzen duten 
administrazio prozedura

Arrazoi horri loturiko kexak gehitu egin dira. Hona hemen, fun tsean, aurkitu diren gabeziak:

• En tzunaldirako izapidea ez da bete tzen.
• Ez dira modu egokian azal tzen zer arrazoik eragiten duten prestazioak etetea eta 

azken tzea.
• Ez da bete tzen bidegabe jasotako zenbatekoak i tzul daitezela eska tzeko ezarririk 

dagoen prozedura (hori Arabari dagokio).
• Prestazioen har tzaile izateko betebehar edo betekizun bat bete ez delako edozein 

aztarnaren aurrean, eteteko prozedurari ekiten zaio. Hori egiten da familiaren pre-
mia egoerari edo haustearen larritasun-mailari begiratu gabe.

• Onuradunek betekizunak bete tzen dituztela kontrola tzeko abian jarri diren jarduera 
protokolo ba tzuek ez dituzte kontuan izaten araudi aplikagarrian xedaturik dauden 
bermeak.

• Ez da aplika tzen araudian ezarritako zehapen prozedura; hura aplikatuz gero, presta-
zioa etetea saihestuko li tzateke, kasu askotan.

V.2.4. Prestazioen kontrola eta ikuskapena

Aurten Bilboko Udalak abian jarri duen kontrola tzeko eta ikuska tzeko prozedurak onartu-
tako prestazio ekonomikoak etetea eragiten du, Udal tzaingoaren parte-har tzea izaten duen 
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 txosten bat osatu eta gero. Kexa baten egileek, arrazoi hori zela medio, jakinarazi zizkiguten 
gabezien artean hauek zeuden: en tzunaldiaren prin tzipioa ez bete tzea; egindako jardueren 
gaineko  txostena edo etetea eragin duen  txostenaren kopia ez ematea; eta jarduera pro-
tokoloetan ezarrita egotea 6 hilabete igaro arte prestazioak kontrola tzeko eta ikuska tzeko 
bulegoari a txikitako poliziak beste bisita bat egin ez dezan. Azkenik, polizia- txosten horiek 
ain tzat har tzen dira DSBE prestazioaren eskaera berrian, nahiz eta daitekeena izan per-
tsonaren egoera aldatu izana. Foru aldundiak, Udalak bidalitako  txostena ikusita, prestazioa 
eteten zuen.

Udal horri esan diogu kontrola tzeko eta ikuska tzeko eginkizuna administrazio publikoek 
egin beharreko lan garran tzi tsu bat dela, administrazio horrekin harremana duten per tsona 
guztien tzat onarturiko berme guztiak gordez aurrera eraman behar eta ahal dena. Araudiak 
en tzunaldirako izapidea ezar tzen du etete prozeduran. Kexan aipatutako protokoloek, aldiz, 
ez zuten aurreikusten prozeduraren hasieraren eta hura oinarri tzeko zioen berri emateko 
jakinaraz penik. Udalak egindako  txostenaren ondorioz, per tsonei onartutako prestazioak 
eten egingo zaizkie, baina gertakari berriak hartuko dira ain tzat espedientea ebaztean. Ho-
rregatik, ezinbestekoa da en tzuteko izapidea bete tzea.

Prozedura udalak hasi badu eta berak baldin badu espedientea bidera tzeko eskumena, 
berak bete behar du 147/2010 Dekretuko 53. artikuluan xedatutako en tzuteko izapidea. 
Halaber, Aldundiari prozedura hasi duela jakinarazi behar dio, eta Foru Aldundiak ere, hala 
balegokio, holako edozein prozedura hasi duela jakinarazi behar dio udalari. Per tsonen in-
guruabar per tsonal eta sozialei buruzko informazioa jaso tzen duten  txostenak egitea ez da 
udal tzaingoaren ohiko jarduketa. Gizarte diagnostikoa gizarte langileei dagokie eta, beraz, 
erakunde honen iri tziz, poliziak gizarte esku-har tzean duten partaide tzaren edukia lehena-
go ezarri eta alderdi objektiboetara mugatu behar da, baloraziorik gabe, hori ez baita da-
gokion eginkizuna. Bestalde, udal tzaingoa e txebizi tza batean egoteko arrazoia, herritarren 
segurtasunari lotuta ez diharduenean, behar bezala azaldu behar da eta bizilekuan bizi den 
per tsonak onartu behar du. Jendeak bizilekuaren bor txaezintasunerako eskubidea daukate 
(EK-ko 18. art.) eta, beraz, delitu goria izan edo agindu judiziala egon ezean, eta ez da kasua, 
per tsonaren baimena behar da. Per tsonari, beraz, bisitaren helburuaren, prestazioa eten, 
aldatu edo amai tzeko espedientea egotearen eta agenteari sar tzen ez uzteko daukan es-
kubidearen berri eman behar zaio, baita espedientearen ebaz penean horrek ekar di tzakeen 
ondorioen berri ere.

Txosten horiek froga balio betea izateko modu jakin batean egin behar dira. Froga beteko 
izaera hori herri-administrazioak dauzkan datuak edo fun tzionarioak “in situ” egiaztatutako 
egitate objektiboak daudela isla tzen duten agirietarako mugatuta geratu behar da. Horren 
ondorioz, udalak egiaztatuta dauzkan datuak eta, halakorik balego, fun tzionarioak berak bi-
sitan egiaztatu dituen beste egitate objektiboak baino ez ditu  txostenak jaso behar. Txoste-
nak beste edukirik baleuka  txostenean jaso duen uste osoa izanarazi edo ondorioa aterarazi 
dioten frogak edo elementuak agertu behar lirateke.

Per tsonak prestazioa aldatu, eten edo amai tzeko prozeduraren izapide tzearen egoera 
ezagu tzea eskatuko balu, informazio hori helarazi behar li tzaioke. Era berean, prozeduran 
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dagoen  txosten baten kopia eska tzen badu hura lor tzeko eskubidea dauka. Kontuan izan 
behar da per tsonek edonoiz daukala prozeduraren izapide tzearen egoera ezagu tzeko eta 
bertan dauden agirien kopiak lor tzeko eskubidea daukatela, AJ-APELeko 35 a) art.

Eskabideak ezesteak lege xedapenak bete behar ditu. Diru-sarrerak Berma tzeko eta 
Gizartera tzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legeak ez du eperik xeda tzen prestazioak berriz 
ezin eskatu ahal izateko, eta horrek zen tzua dauka, gizarte bazterketako egoerei aurre egi-
teko jarduerak baitira.

Bilboko Udalak eran tzun zigun gure gogoetak kontuan izango zituela, eta, horrenbestez, es-
pediente horretan esku har tzeari u tzi genion. Hala eta guztiz ere, prozedura horren inguruko 
kexa ba tzuk jaso ditugu oraindik, eta haiek izapidetan daude.

Aipa tzekoa da, halaber, gizarte prestazio bat eteteari dagokion kexa bat, gomendio bat 
sorrarazi zuena. Etetearen arrazoia polizia- txosten batean oinarri tzen zen, eta,  txostenaren 
arabera auzokide batek adierazi zuen erreklamaziogilea gizon batekin bizi zela, gizarte 
langileari horren berri eman gabe. Ondorio hori auzokidearen adieraz penetik atera zen, 
erreklamaziogileak etengabe jasaniko tratu  txarren lekuko ere omen zelarik. (Arartekoaren 
ebaz pena, 2011ko ekainaren 13koa. Horren bidez, Arabako Foru Aldundiaren Gizarte Poli-
tikako eta Gizarte Zerbi tzuetako Sailari gomenda tzen zaio araudiak ezar tzen dituen berme 
guztiak aplikatu di tzala, diru-sarrerak berma tzeko errenta, e txebizi tzarako prestazio osa-
garri eta gu txieneko bermerako lagun tza prestazio bat a tzeraeraginezko ondorioekin eten 
den kasu batean).

V.2.5. Udal gizarte zerbi tzuek erabil tzaileei emandako gizarte arreta

Aurten, Oinarrizko Gizarte Zerbi tzuen erabil tzaile bati emandako arretaren edukiaz eta 
moduaz eginiko kexa bat izapidetu dugu, eta hura ebalua tzeko eskatu dugu. (Arartekoaren 
ebaz pena, 2011ko apirilaren 19koa. Horren bidez Orioko Udalari gomenda tzen zaio burutu 
duen gizarte esku-har tzea ebalua dezan eta, beharrezkoa bali tz, ondare eran tzukizunezko 
prozedura ofizioz has dezan eta beharrezkoak diren neurriak abian jar di tzan per tsona 
batek dagozkion eskubideak erabil tzeko eta gizarte arreta egokia jaso tzeko aukera izan 
dezan).

Ebaz penean adi tzera eman genuen Arartekoak ezin duela egindako gizarte esku-har tzea 
balioztatu, ez eta gizarte  txostenaren edukia ere. Hala eta guztiz ere, garran tzi tsua da ez-
berdin tzea, alde batetik, gizarte arreta eta esku-har tzea, eta bestetik, Gizarte Zerbi tzuen 
erabil tzaileen eskubide diren prestazioak izapide tzea, une bakoi tzean indarrean dagoen 
araudiaren babesean. Era berean, Gizarte Zerbi tzuen erabil tzaile gisako eskubideak eta 
oinarrizko eskubideak errespetatu behar dira, besteak beste, EK-ko 19. artikulua bizileku 
askatasunerako eskubidea) EK-ko 18. artikulua (intimitaterako eskubidea (eta EK-ko 14. 
artikulua (berdintasunarekiko eskubidea). Gainera, administrazioak legeari eta zuzenbidea-
ri men eginez jardun behar du (EK-ko 103.1. artikulua). Adi tzera ematen genuen, halaber, 
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gizarte arretak lagun-egite per tsonala dakarrela berekin elkarrizketa edo i tzul tzea bitarteko 
gisa duena; hau da, ahozko komunikazioan oinarri tzen da, oinarrizkoa baita ezar tzen den 
harreman per tsonala. Hala eta guztiz ere, zenbait jarduera ida tziz jakinarazi behar dira, 
sinesgarriro ager daitezen, hala nola, eskaerak ez onar tzeari edo aurkeztutako eskaerak 
zuzen tzeko eskakizunari dagozkionak. Amai tzeko, azaldu genuen Oinarrizko Gizarte Zerbi-
tzuak per tsona horrekin izandako gizarte esku-har tzea ebaluatu behar zuela Udalak, pres-
tazio ekonomikoak izapide tzen gertatu zen a tzerapenaren arrazoiak ezagu tzeko, per tsona 
horren eskubideak errespetatu ziren balora tzeko eta egindako gizarte esku-har tzea gizarte 
ekin tza zuzen tzen duten prin tzipioetara egokitu zen jakiteko. Azkenik, esan genuen, baldin 
Administrazioaren fun tzionamenduak per tsona horri kalteak eragin dizkiola ondoriozta tzen 
bazen, ondare eran tzukizuneko prozedura ofizioz has zedila kalte hori indemniza tzeko Uda-
lak ez zuen igorritako gomendioa onartu.

V.2.6. E txerik gabeko per tsonen tzako baliabideei dagozkien jarduerak

E txerik gabekoen tzako baliabide batetik per tsona bat ego tzi izana aztertu dugu; zehazki, 
aztertu dugu ea per tsonaren tzako bermeak bete ziren, gure ustez zehapen prozedura ba-
tek barne har tzen dituen berme berberak dira eta. Ildo horretan, egozteko zuhurtasunezko 
neurria har daiteke, baina berme egokiekin (beste berme ba tzuen artean: prozedurari ja-
rraipena eman behar zaio; egozteko proposamena jakinarazi behar da, harekin batera ezar 
daitekeen zehapenarekin batera; arau-haustea osa tzen duten egin tzak zehaztu behar dira; 
eta jakinaraz penaren inguruan ezarririko xedapenak bete behar dira).

Nolanahi ere, udal zentro batean hartuta zegoen per tsona batek azaldu zigun gaueko 
 txandan lanean hasi zela (22:30etik 5:00etara); zentrora sar tzen uzten ziotela lanetik irten-
dakoan, baina goizeko 7:45ean jaiki behar zuela, eta, horregatik, ezin zuela a tsedena behar 
bezala hartu. Horri dagokionez, udalak esan zigun zentro hori gauekoa dela, eta egunez i txi 
egiten dela, eta ez zegoela plaza hu tsik eguneko arreta ere ematen duten beste zentro 
ba tzuetan. Hala eta guztiz ere, gizarte zerbi tzuetan kasua beste bide normalizatuago ba-
tean konpon tzen saia tzen ari ziren, hau da, ohiko bizileku batean, horri lotutako lagun tzen 
bitartez.

V.2.7.  Taldeari doazkion eta  txosteneko beste atal ba tzuetan azter tzen diren beste 
kexa ba tzuk

A tzeman ditugun egoera ba tzuk kezkagarriak dira. Hain zuzen ere, egoera horietan, adineko 
per tsonak babesik gabe eta gizartean baztertuak geldi tzeko arriskuan daude, halako per-
tsonek behar duten gizarte esku-har tzea zuzen tzeko familia-ehun trinko bat ez dutelako, 
fun tsean. Halako kasuetan, gure aburuz, ezinbestekoa da oinarrizko gizarte zerbi tzuek zein 
zerbi tzu espezializatuek premiaz eta era koordinatuan esku har dezaten. Adinekoei buruzko 
atalean zeha tzago gara tzen ditugu gai horiek.
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VI.  Ofiziozko jarduerak

VI.1.   Enplegu eskaera aktibo ez eduki tzeagatik Diru Sarrerak Berma tzeko Errentaren 
prestazioa EAEko per tsona ugariri etetea

Arartekoa ofiziozko jarduera bat abiarazi zuen, enplegu eskaera aktibo ez eduki tzeagatik 
Diru Sarrerak Berma tzeko Errentaren prestazioa EAEko per tsona ugariri eten zi tzaiolako 
informazioaren inguruan.

Zirudienez, Bizkaiko zenbati per tsonari dagoeneko jakinarazia zioten prestazioaren etetea, 
baina aurretik en tzunaldirik izan gabe, eta espedientea bideratu zuen oinarrizko gizarte 
zerbi tzuari aldez aurretik erabakiaren berri eman gabe. Gizarte elkarte ba tzuek, halaber, 
erabaki horren iragarpenaren gaineko kezka adi tzera eman ziguten.

Geure espedientean bermeak ahalik eta gehiena zain tzeko garran tzia nabarmendu ge-
nuen (en tzunaldia, arrazoiak, jakinaraz penak, …), Diru Sarrerak Berma tzeko Errentaren 
prestazioa per tsonaren bati eteteko prozedura aplika tzean, arreta berezia jarririk en-
tzunaldiaren prin tzipioan, per tsonaren tzako banakako informazioan, eta per tsona horri 
lagun tzen dioten oinarrizko gizarte zerbi tzuei eta/edo enplegu zerbi tzuari aldez aurretik 
jakinaraz pena eta informazioa helarazten. Etete horri egokia izan liteke dena delako per-
tsonak enplegu eskaera aktibo eduki tzeko betebeharra balu, bakar-bakarrik. Ordainketa 
bertan behera u tzi ahal izango da prestazioa jaso tzeko eskubidea eteten duen ebaz pena 
modu egokian jakinarazi eta gero, ebaz pena ematen den egunaren ondorengo hilearen 
lehen egunaz geroztik, hain zuzen. Etendako prestazio hori berriro ere sortu behar da 
dena delako per tsonak enplegu eskaera aktibo daukala egiazta tzen duen egunaren bi-
haramunaz geroztik, gainerako betekizunak ere bete tzen badira, eta hilabete baino ezin 
dezake iraun, lehenengo aldia bada.

Ebaz pen hartan dagoeneko aurreratu genuen araudi berria aplika tzeak kudeaketaren aldetik 
eska tzen dituen doikun tzek eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbi tzua abian jar tzeak prestazio 
ekonomikoen har tzaileei edozein kalte sor tzea saihestu behar dutela, halakoak ahultasune-
ko egoeran daude eta. Gogoeta horrek indarrean dirau, kudeaketan gerta tzen ari diren al-
daketak direla bide. (Arartekoaren ebaz pena, 2011ko o tsailaren 23koa. Horren bidez amaitu 
da iragarpen honen inguruko esku-har tzea: enplegu-eskari aktiboa manten tzen ez zuten 
per tsonei diru-sarrerak berma tzeko errentaren prestazioa etetea).

VI.2.   Diru Sarrerak Berma tzeko Errentari buruzko maia tzaren 25eko 147/2010 Foru 
Dekretuan ezarririko betekizunak ez bete tzeagatik, Diru Sarrerak Berma tzeko 
Errentaren prestazio ugari azken tzea

Arartekoak aurten kexa ugari jaso du Diru Sarrerak Berma tzeko Errentaren prestazio asko 
azkendu direlako, 18/2008 Legean xedatutako betekizunak ez bete tzeagatik, zehazki, 
e txebizi tza berean jaso daitezkeen gehieneko kopuruari dagokion muga eta inongo  ondasun 
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higiezinik ez izateko betekizun berria, ohiko e txebizi tza izan ezik. Egin genuen azterketan, 
ikusi genuen foru aldundiak Diru Sarrerak Berma tzeko Errenta arau tzeko maia tzaren 25eko 
147/2010 Dekretuko Lehen Xedapen Iragankorra aplika tzen ari zirela. Xedapen horretan, 
Administrazioak prestazioak ofizioz berrazter tzeko duten betebeharra ezar tzen da. Ez du 
xeda tzen aldez aurreko en tzunaldirik, beraz, baizik eta dena delako per tsonari berrazterketa 
jakinaraztea, eta, ondorioz, Diru Sarrerak Berma tzeko Errentaren titularra izateko betekizun 
berrien aplikazioa. Bizkaian, zehazki, foru aldundiak prestazioaren har tzaile zenbaiti ida tzi 
bat igorri zien 2010ean, jakinaraziz aurreko araudiaren arabera onarturiko prestazioak bete-
kizunak bete tzen ez zituztenei –aldundian zekitenez– berraztertu behar zizkietela. Jakinaraz-
pen hori jaso zen kasuetan, erakunde honen aburuz, ez zen defen tsa-gabeziarik gertatu. 
Hala eta guztiz ere, uste dugu prestazioa azken tzeko (edo eteteko) ebaz penak eduki ge-
hiago eduki beharko luke, eta per tsona horien tzat ulergarriagoa izan; izan ere, ez dira aipa-
tzen aurkezturiko alegazioak –halakorik aurkeztu bada–, ez dira azal tzen per tsona bakoi tzari 
doazkion arrazoiak, eta, ordea, testu orokor eta laburtu bat ematen da, araudi aplikagarria 
daukana.

Bizkaiko Foru Araudiak prestazioak azken tzea erabaki tzeko erabili zituen ebaz penak ez ziren 
banakakoak, eta, ai tzitik, azken tzearen arrazoia eta araudi aplikagarria modu laburtuan jaso-
tzen zituzten. Ildo horretan, prestazioa eteteko erabakia jaso tzen duten foru aldundiaren 
ebaz penek aka ts bera dute. Aka ts bera a tzeman dugu Arabako Foru Aldundiari dagozkion 
kexak izapide tzean. Ebaz penen izapideak arin tzen dituzten eredu ba tzuk erabil tzen dira, 
behar bezala ain tzat hartu gabe ebaz pen horrek eragiten duela per tsona bat edo familia 
bat, behar bada ardurapean seme-alabak dauzkana, bere beharrizan oinarrizkoenak estal-
tzeko diru sarrera ba tzuk gabe gera dadin. Egia da, oro har, errekur tsoaren ebaz pena xehe 
azal tzen dituela errekur tsoa onar tzeko edo ez onar tzeko arrazoiak, baina eragindako per-
tsonak arrazoi horiek jakitea a tzeratu egiten du horrek, aurkeztutako errekur tsoaren gaineko 
ebaz pena jaso tzen duen egunera arte, hain zuzen ere. Erakunde honen aburuz, ebaz penek 
informazio gehiago izan behar dute. Horrek, kudeaketari gardentasun handiagoa emateaz 
gain, ahalbide tzen du dagokion per tsonak lehen unetik eta argiro jakin dezan prestazioa 
eteteko edo azken tzeko arrazoiak zein diren. Horrela aplika tzeak, ziurrenik, administrazioko 
beste atal ba tzuetan lana meta tzea erago tziko luke (jendeari kasu egitea, administrazio 
baliabideetako atala, oinarrizko gizarte zerbi tzuak, eta abar). (Arartekoaren ebaz pena, aza-
roaren 14koa. Horren bidez, Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekin tza Sailari iradoki tzen zaio 
diru-sarrerak berma tzeko errentaren prestazioa etetea edo iraungi tzea erabaki tzen duen 
ebaz penetan arrazoiak behar bezala eta hizkun tza ulergarrian azaldu eta arrazoitu di tzan, 
testu laburtuak erabili gabe).

VI.3.   Pen tsiodun batek osaturiko bizikide tza unitate batean diru sarrerak zenba tzea

Iaz jarduera hori aipatu genuen. Pen tsiodun batek, ezkontideak eta semeak osaturiko fa-
milia bat zen. Aita pen tsiodunak eta amak bizikide tza unitate bat era tzen zuten (18/2008 
Legeko 9.2.a artikulua), eta pen tsio-osagarria jaso tzen zuten. Semea lanean ibilia zen, eta, 
hortaz, lanaren ondoriozko diru sarrera ba tzuk jaso tzen zituen orduan, eta ez zen bizikide tza 
unitatekoa.
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Semeak lan egiteari u tzi eta langabeziagatiko subsidioa −DBE baino  txikiagoa− jaso zue-
nean, ulertu zen ekonomikoki gurasoen mendekoa zela eta, beraz, elkarbizi tza unitate 
bera osa tzen zuela. Horrela, baliabideen zenbaketan pen tsioa eta subsidioa har tzen ziren 
ain tzat, eta bien baturak gainditu egiten zuen hiru kideko bizikide tza-unitaterako ezarri-
ta zegoen baliabide-muga. Horren ondorioz, gurasoek pen tsio osagarriengatik jasotako 
zenbatekoak ez zituztela jaso behar eba tzi zen, eta i tzuli egin behar izan zituzten. Eusko 
Jaurlari tzaren Lan eta Gizarte Gaietako Sailari adierazi genion ez daukala zen tzurik, pen-
tsiodunen elkarbizi tza unitate batean, seme-alabak lanagatik diru-sarrerak jaso tzen baditu 
–zenbatekoa edozein izanik ere– haiek ez zenba tzeak, seme-alabak ez duelako gurasoen 
elkarbizi tza unitatea osa tzen; seme-alaba horrek beste edozein jatorritako DBE baino di-
ru-sarrera handiagoak jaso tzen baditu haiek ere ez zenba tzeak. Eta seme-alaba berberak 
langabezia subsidioa –lan egin izanari eta egoera horregatik kotizatu izanari lotuta dago– 
jaso tzen badu, diru-sarrera horiek zenba tzeak, DBE baino  txikiagoak izateagatik gurasoen 
elkarbizi tza unitatea osa tzen dutelako. Eusko Jaurlari tzari honako proposamena helarazi 
genion: halako egoeretan elkarbizi tza unitate tzat jo tzen jarrai tzea, baina elkarbizi tza unitate 
horren baliabideak zenba tzean seme-alabaren diru-sarrerak ain tzat ez har tzea.

Azkenean adierazi genuen ez zela zen tzuzkoa bizikide tza unitate berezi horrek, Diru Sarre-
rak Berma tzeko Errentaren az piko diru sarrerak dituen per tsona batekin bizi denean, pen-
tsio-osagarria jaso ezin izatea, baina errenta horren gaineko diru sarrerak jaso tzen dituen 
norbaitekin batera bizi denean, aldiz, osagarri hori jaso tzea.

Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak bidali zuen eran tzunean, egungo araudian jaso tzen den 
enplegurako aktibazioaren garran tzia aipa tzen da. Hala ere, gure gogoetak pen tsio baten 
onuradun ziren per tsona ba tzuei zegozkien, eta, horrenbestez, eman zi tzaigun eran tzuna 
ez da aplika tzekoa. Beste desberdintasun ba tzuen artean, 18/2008 Legeko 15. artikuluan 
espresuki xedatuta dago pen tsiodunek osatutako bizikide tza unitateak ez daudela halabe-
harrez beharturik gizartera tze hi tzarmen bat egitera (147/2010 Dekretuko 12. 2 a) artikulua). 
Gerta daiteke, beraz, kasu honetan bezala, prestazioaren titularrari lan orientabideko inongo 
neurririk aplika tzea egokia ez izatea, hau da, pen tsio-osagarriaren onuradunari.

VI.4.   Pen tsiodun tzat jo tzea %65eko edo gehiagoko ezgaitasun-maila duen 18 urtetik 
gorako seme edo alaba baten ardura izatearen ondoriozko diru sariaren kausa-
tzailea, pen tsio-osagarria kobra tzearen ondorioetarako

Iaz adi tzera eman genuen, ezintasunen bat duten per tsonen inguruko atalean, Eusko 
Jaurlari tzari zer proposamen egin genion, –%65eko edo gehiagoko ezgaitasun-maila duen 
18 urtetik gorako– “ardurapeko seme edo alabagatiko diru saria” deri tzon prestazio ekono-
mikoaren per tsona kausa tzaileak pen tsiodun tzat jo ahal izateko, Diru Sarrerak Berma tzeko 
Errentaren ondorioetarako. Hau da, proposa tzen zen sartu ahal zitezela Gizartera tzeko eta 
Diru Sarrerak Berma tzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legeko 9.2.a) artikuluan. Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Saiak ondo hartu du proposamena. Informazio zabalagoa ematen dugu 
ezintasunen bat duten per tsonei buruzko atalean.
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VI.5.   Diru Sarrerak Berma tzeko Errentak ohiko e txebizi tza ez diren ondasun higiezi-
nak eduki tzeagatik azken tzea

Bere garaian 147/2010 Dekretuak, 18/2008 Legea gara tzean, sartu zituen berritasunetako 
bat izan zen Diru Sarrerak Berma tzeko Errentarako eskubidea onar tzea bateraezin egitea 
ohiko e txebizi tza ez diren beste ondasun higiezin ba tzuk eduki tzearekin.

Xedapen horren az pian da tzan logika argi dago: halako ondasun ba tzuen jabe den per-
tsonak –ohiko eran erabil tzen ez dituenean, hau da, haietan bizi tzeko– badauzka mozkin 
ekonomiko bat eskura tzeko baliabide ba tzuk, ondasun horiek alokatuz edo salduz, konpara-
zio baterako. Arazoa da ondasun higiezin horiek merkatuan oso balio  txikia dutenean, edo 
haiek diru bihur tzea oso zaila denean, eta hori askotan gerta tzen da gaur egungo gizarte eta 
ekonomia testuinguruan. Horri dagokionez, Diru Sarrerak Berma tzeko Errentaren har tzaile 
izan, eta prestazioa jaso tzeko eskubidea azkendu dieten hainbat per tsonaren kexak iri tsi 
zaizkigu, ohiko e txebizi tza ez diren ondasun higiezin ba tzuen titular izateagatik, ondasun ho-
riek guztiek ezaugarri hori bera dutenean: ez dute mozkin ekonomikorik ematen. Halakoak, 
zehazki, landu ezinezko landa lurzatiak, zaharberritu beharreko lokal u tziak, eta abar izaten 
dira. Gehienetan, gainera, kasu gehienetan ondasun higiezin horiek testamentu xedape-
nez eskuratu direla, eta horrek aipatutako per tsonak prestazioa gal tzeko zorian jar tzen ditu, 
mortis causa eskualdaturiko ondasun higiezinari uko eginez gero, eskubide ekonomiko bat 
ez balia tzeagatik (18/2008 Legeko 19.1.b artikulua) edo, era berean, ohiko e txebizi tza ez den 
ondasun higiezin bat eduki tzeagatik (147/2010 Dekretuko 9.3.b artikulua).

Eginiko informazio eskaeretan behin eta berriro nabarmendu da araudiak berak oztopo hori 
gaindi tzeko interpretaziorako ematen duen aukera, baina hiru foru aldundiek eman duten 
eran tzuna, arrazoia falta ez zaiolarik, izan da arau bat aplikatu besterik ez dutela egiten, ho-
rri buruz, behin tzat, oso argia den arau bat, hain zuzen. Nahiz eta kopuruaren aldetik kasu 
horiek oso ugariak ez diren, gure ustez, ordea, badira bereziki larriak, azken ondorioa baita 
per tsona baten egoera oker dadin arau jakin ba tzuk aplika tzeagatik, hasiera batean zer eta 
kontrakoa lor tzekoak diren arau ba tzuk, hain zuzen. Kezka hori Eusko Jaurlari tzari, Enplegu 
eta Gizarte Gaietako Sailari, adi tzera eman zaio; bat etorri dira kasu horiek modu berezi 
batean har tzeko beharrezkoa delako ideiarekin, eta arazoa aztertuko dutela agindu dute.

VI.6.   Arabako Foru Aldundiak Bizi tza Berria elkartearen Betoño E txeko erabil tzaileei 
Diru Sarrerak Berma tzeko Errenta uka tzea

Gasteizko Betoño E txean gizartean bazterturik dauden per tsonak gizartera tzeko lan egiten 
da, eta Arartekoak hara egindako bisitaren ondoren, egiaztatu zen hango per tsonetako ba-
tek ere ez zuela jaso tzen DSBE deri tzon errenta, partaide tza publikoa duen baliabide hori 
erabil tzea prestazioa jaso tzearen pareko tzat jo zitekeela uler tzen zelako; hain zuzen, egoera 
hori 147/2010 Dekretuko 9.5 artikuluan jasota dago. Hala ere, erabil tzaileek adierazi ziguten 
ba tzuetan eskean ibili behar izaten zutela, eguneroko gu txieneko gastuetarako eskudirurik 
ez zutelako.
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Arabako Foru Aldundiaren eran tzuna positiboa izan zen, eta adi tzera eman zuen ez zuela 
ikusten inolako bateraezintasunik DSBE jaso tzearen eta baliabide horren erabil tzaile izatea-
ren artean, baldin eta egoiliar-egoera iraunkorra ez bali tz.

VI.7.   Baztertuak dauden per tsonei lagun tzeko zentro bat ireki tzearen kontrako jarrera

Aurten jarraipena egin diogu Bilboko Udalaren eta gizarte elkarteen artean lortutako 
akordioari, e txerik gabeko per tsonen inguruko neurri ba tzuk har tzeko. Alderdiek Onartu 
zentroa Txurdinaga auzora ez lekualda tzea erabaki zuten, eta etorkizunean gatazkak saihes-
teko jarduera protokolo bat aton tzeko konpromisoa zegoen. Azkenean, talde tekniko bat 
lanean hasi dela jakinarazi zuten, e txerik gabeko per tsonen egoerari buruzko hausnarketari 
hel tzeko. Udalak adierazi digu lanean jarrai tzen dutela aurrera eramateko jarduera zeha-
tzak proposa tzearren. Neurri osagarriei dagokienez, kaleko hezi tzaileen lana areagotu dute, 
eta gizarte talde horren tzako beste zerbi tzu ba tzuetan hobekun tzak egin dituzte, hala nola 
Elexabarri aterpe txeko gaixondo aldietarako zentroan, bai eta beste hobekun tza ba tzuk ere 
Mazarredoko eskakizun baxuko aterpe txean eta negukoan.

VII.  Ondorioak

1.  Gizarte gastua murrizteko neurriek modu larrian eragiten diete baztertuak edo bazter-
tuak izateko arriskuan dauden per tsonei, eta adi tzera ematen dute gastu publikoak eta, 
zehazki, gizarte politiketarako gastuak sortu duela gaur egun dagoen defiziteko egoera. 
Egia da, ordea, defizita dela finan tza erakunde jakin ba tzuen jardunaren nahiz eskumena 
zuten administrazio publikoek behar bezala gainbegiratu eta kontrolatu ez dituzten es-
pekulazio mugimendu ba tzuen ondorioetako bat.

2.  Lehentasunezkoa da ebaluazioak egin daitezen gizarte politikek komunitateari dakarz-
kion onuren gainean, eta haien emai tzak heda daitezen. Gizarte gastuari ematen zaion 
tratamendua ez dator bat errealitatearekin. Gastua baino gehiago, gizarte politikak inber-
tsioa dira; enpleguaren sorreran eta ondasunen eskarian lagun tzeaz gain eta preben-
tziozko izaeraz gain (bestela egin beharko liratekeen beste gastu ba tzuei dagokienez: 
osasun zerbi tzuak, segurtasuna…), sorkun tza iturri izan daitezkeen per tsona ba tzuen 
garapenenean eta sustapenean inberti tzea eragiten dutelako, hori fun tsezkoa izaki gi-
zartearen aurrerapen eta kohesiorako.

3.  Gogoeta egin behar da Diru Sarrerak Berma tzeko Errenta eteteko erabil tzen den proze-
duraz, beste diru sarrerarik, gehienetan, ez dituzten per tsonen bizi tzan dituen ondorioak 
direla eta. Administrazio publikoek zerbait bete tzen ez den kasuetan uzten diote pres-
tazioa ordain tzeari, bereizi gabe betebeharren bat ez zen konpli tzen, betekizunen 
bat ez zen bete tzen, edo iruzurrez joka tzen zen, jokabide horietako bati edo besteari 
egin beharreko gai tzespenak oso desberdinak direlarik. Zehapen prozedurara joko bali tz, 
kasu guztietan prestazioa eten barik, era justuago batean egokitu ahalko li tzaioke jokabi-
dea zehapenari, eta ez lirateke u tziko familiak batere diru sarrerarik gabe, gehienetan 
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haien egoera ekonomikoan inolako eraginik ez duten betebehar ba tzuk ez bete tzeagatik 
(hala nola jakinaraz pen bat 15 egun igaro eta gero egitea, eta abar). Lanbide Euskal En-
plegu Zerbi tzuak prestazioa kudea tzea aukera bat da izapide tzea eta prozedura horiek 
barne hartu behar dituzten bermeak hobe tzeko.

 Garran tzi tsua da, era berean, erabaki guztietan administrazio prozedura gorde tzea; gure 
ordenamendu juridikoak per tsonei aitor tzen dizkien eskubideak errespeta tzea, hala nola 
defen tsarako eskubidea izatea doakien prozedura orotan. Horregatik, en tzunaldiaren 
izapidea eskaini behar da beti, eta ebaz penak behar bezala arrazoitu, beste berme ba-
tzuen artean.

4. Diru sarrerarik ez dituzten familien aldetik prestazio ekonomikoen eskaria gehi tzeak 
lotura zuzena du familietako kideen enplegu faltarekin. Fun tsezkoa da administrazio 
publikoek arazo larri hori konpon tzeko egiten duten lana, enplegua sor tzen duten ekono-
mia jarduerak susta tzen lagun tzeko neurriak ezarriz. Aldi berean, prestakun tza eskaini 
behar da lanpostuak har di tzaketen alorretan. Fun tsezko edo berrikun tzazko sektoree-
tarako prestakun tza ere izango li tzateke lagungarria enpleguaren sorrera bul tza tzeko 
premiazko betebehar horretan.

5.  Jasotako kexak azter tzean, ikusi dugu administrazio publikoek zorro tz  joka tzen dute-
la prestazio ekonomikoak ematen dizkieten per tsonen betekizunak gainbegira tzean. 
Garran tzi tsua da gizarte zerbi tzuetako profesionalek aurrera eramaten duten jarduna 
behar bezala haren balio sozialagatik, engaiamenduagatik eta profesionaltasuna-
gatik lauda dadin eta aitor dadin. Ezinbestekoa da, era berean, prestazio ekonomikoak 
jaso tzen dituztenak ez laidozta tzea. Ez da ahan tzi behar haiek ez direla eran tzuleak 
eliteek gero eta mozkin gehiago izatea bul tza tzen duen eta elkartasunaren, zailtasune-
kiko ulerkortasunaren eta per tsonarenganako errukitasunaren giza balioak gu txiesten 
dituen sistema batean.

6.  E txerik gabeko per tsonen tzako arreta ezin da geratu ia esklusiboki hiru hiriburue-
tako gizarte larrialdiko udal zerbi tzuen gain. Jarraitu behar da per tsonak baztertuta eta 
e txerik gabe gera tzera eramaten duten kausak sakonago azter tzen, egoera horiek aurre 
egiteko neurriak hobeto egokituz joateko. Halaber, kontuan izan behar dira per tsona ho-
rien beharrizanak, aipatutako zerbi tzu horiek estali behar dituztenak (badira gazteak eta 
adinekoak; ba tzuek ezgaitasunen bat eta/edo mendetasun mailaren bat dute; hainbat 
jatorritakoak dira; genero batekoak eta bestekoak, droga-mendetasuneko arazoak dituz-
tenak, …). Horretarako, udalek, aldundiek zein Eusko Jaurlari tzak engaiatu behar dira, 
beste administrazio zein erakunde ba tzuen artean.
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