
 
 

DIRU-SARRERAK BERMATZEKO ETA GIZARTERATZEKO EUSKAL SISTEMAREN 

ZIRRIBORROA. LABURPENA  

 

Gizarteratzeko eta diru-sarrerak bermatzeko euskal sistema, 30 urteko historiarekin, 

euskal autogobernuaren bereizgarri nagusietako bat da, arrakasta kolektiboa, gizarte-

inbertsiorik onena bizitzan behera egiten dutenak eta Euskaditik kanpo erreferente 

direnak babesteko. Hori oinarri hartuta, eguneratu eta modernizatu egiten da, gizarte- 

eta familia-errealitate berrietara egokitzeko, IMVren prestazio berria integratzen du eta 

izapideak errazten dizkie bai eskubidearen mendeko pertsonei bai LANBIDEn izapidetzen 

dutenei. 

 

Zer gertatu da orain arte? 

 

 1989an sortu zen pobreziaren aurka borrokatzeko lehen plana, 1990eko 

Gizarteratzeko Gutxieneko Diru-sarrerari buruzko Legearekin osatu zen, 

errentarako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren 2008ko Legean sartzeko 

eskubide bikoitza arautu zen, eta 2011n egokitu zen. 

 Babes-sistema hori eraginkorra izan da gizarte-bazterketako poltsak arintzeko, 

eta horien erabilerak eragin positiboa izan du gizarte osoan. 

 Beraz, frogatu da desberdintasunen zuzentzaile bat dela, bereziki erabilgarria 

azken atzeraldi handian eta COVID 19ren egungo krisian, eta, aldi berean, saltoki 

txikietako kontsumoa, enpleguei eustea eta beste batzuk sortzea bultzatu duela. 

 Horregatik guztiagatik, XII. legegintzaldiko gobernu-programak 11. konpromiso 

gisa planteatzen du bazterkeriaren aurkako diru-sarrerak bermatzeko sistema 

garatzea eta hobetzea, eredua indartzeko, unibertsalizazioan sakontzeko, 

izapidetzean arintasuna eta zorroztasuna hobetzeko eta hartzaileen 

gizarteratzea eta laneratzea sustatzeko. 

 Eusko Legebiltzarraren Osoko Bilkurak eredu hori berretsi zuen 2020ko urriaren 

22an eta 2021eko otsailaren 25ean egindako saioetan. 

 

Diru-sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko euskal ereduaren helburuak 

 

 Bizitzako Gutxieneko Diru-sarrera (GMI) diru-sarrerak bermatzeko euskal 

ereduan txertatzea. 

 Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioak prestazio hori kudeatzeko dituen 

eskumenak gauzatzen laguntzea. 

 Gizarteratzeko eta diru-sarrerak bermatzeko euskal sistema osoak pobrezia 

ekonomikoa prebenitzeko eta murrizteko duen gaitasuna hobetzea, sistemaren 

estaldura handituz eta bermatutako zenbatekoen nahikotasuna hobetuz. 



 
 

 Gaur egun behar bezala estalita ez dauden beharrei eta kolektiboei ematen zaien 

arreta hobetzea, sistemarako sarbidean desberdintasuna saihestuz. 

 Prestazio ekonomikoen kudeaketa normalizatzea, sinplifikatzea eta arintzea, 

kudeaketa arinagoa eta malguagoa eta segurtasun juridiko handiagoa 

ahalbidetuko duten mekanismo eta bermeen bidez, identifikazio- eta kontrol-

tresnak hobetuz. 

 Gizarte-bazterketako egoeran edo arriskuan dauden pertsonei gizarteratzeko eta 

laneratzeko zerbitzu eta programa eraginkorrak eskaintzea, batez ere gizarte-

zerbitzuen eta enplegu-zerbitzuen lan koordinatuaren bidez: 

o Lan-aktibazioa bultzatuz eta euskal enpresen eta ekonomia solidarioaren 

inplikazioa bultzatuz bazterkeriaren aurkako borrokan. 

o Enpleguaren hobari-sistema estruktural bat finkatuz, pobreziaren tranpa 

saihesteko eta enpleguko pobreziari erantzuteko. 

 Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren gobernantza 

hobetzea, administrazioen arteko koordinazio-tresnak hobetuz. 

 Gizarte-ekintzako hirugarren sektorearen parte-hartzea erraztea. 

 Administrazioko maila guztiek dituzten funtzioak argitzea, gizarte-zerbitzuen, 

enpleguaren, hezkuntzaren, osasunaren edo etxebizitzaren arloan behar 

dituzten zerbitzuei eta laguntzei dagokienez. 

 Sistemari ebaluazio-, ikerketa- eta berrikuntza-tresna egonkor bat ematea. 

 

Proposatzen den legearen berritasunak: 

 

 Sarbidean: 

o Kendu egin da izaera pribatuko eskubide ekonomikoak baliatzeko 

betekizuna (emakumeentzako diskriminazio-elementua). 

o Adingabeak dituzten familien sarbidea errazten da, erroldatze-baldintza 

3 urtetik 2 urtera jaitsiz. 

o Genero-indarkeriaren eta etxeko indarkeriaren biktimei, sexu-

salerosketaren eta -esplotazioaren biktimei eta errefuxiatu gisa 

aitortutako pertsonei edo EB birkokatzeko akordioen parte direnei 

sarbidea errazten zaie. 

o Terrorismoaren biktimei sarbidea errazten zaie, eta aurretiazko 

erroldatze-betekizunetik salbuesten dira (kanpoko euskal gizataldeek 

bezala). 

o Pentsionistentzako, guraso bakarreko familientzako eta adingabeak 

ardurapean dituzten familientzako prestazioa handitzen da. 

 

 

 • Betebeharretan: 



 
 

o Prestazioa modernizatzen da, objektiboak ez diren betebeharrak 

ezabatuta. 

o Prestazioari lotutako betekizun objektiboak ezartzen dira. 

o Prestazioaren zati bat galtzeko aukera gehitzen da, guztia galdu 

beharrean, haurrak babesteko. 

o Azkentzea prestazioaren xedearekin lotzen da, lan-arloko ez-betetze 

itzulezinen ondorioak gogortuz (lan-eskaintza bati uko egitea). 

 

 Prozeduran: 

o Digitalizazioaren eta administrazio onaren aldeko apustua. 

o Gaikuntza elektronikoa sustatzea eten digitalari aurre egiteko. 

o Izapidetze elektronikoa sustatzea, identifikazio fidagarriko sistemekin. 

o Erabateko elkarreragingarritasunerantz aurrera egitea. 

o Erantzukizunpeko adierazpena ezartzea, haren egiazkotasuna oso zorrotz 

kontrolatuz eta konfiantza galtzeak ondorio larriagoak eraginez. 

 

 • Errekonozimenduan:  

o Eskabidea egin eta hurrengo hilean jasotzen da prestazioa, 

erantzukizunpeko adierazpenaren kasuan. 

o Sarreraren zenbatekoa eskaeraren hileko etekinei ezartzen zaie. 

Zenbatekoa hiru hilean behin berrikustea (Frantziako eredua), 

bidegabeak kenduz. 

o Bizikidetza-unitatearen eta diru-sarreren hiru hilean behingo kontrola 

ezartzen da, zenbatekoa zehazteko. 

o Prestazioa mugarik gabe aitortzen da, eta elkarren segidako kontrol-

geruzak gehitzen dira. 

 

 Ikuskapena: 

o Ikuskapen-unitate bat sortzen da, baldintzak eta betebeharrak betetzen 

direla egiaztatzeko, bai eta betetzen direla ziurtatzeko aholkuak emateko 

ere. 

o Urtero egingo da laguntza-, ikuskaritza- eta kontrol-plan bat, hobekuntza-

estrategia bat definituko duena eta teknologia berrien erabilera 

lehenetsiko duena, betiere bazterketa digitalik ez izateko eskubidea eta 

laguntza eta informazioa bitarteko analogikoen bidez nahikoa izatea 

bermatuz. 

o Urteko laguntza-, ikuskapen- eta kontrol-plana gauzatzean, beharrezkoak 

diren egiaztapenak, berrikuspenak eta errekerimenduak egin ahal izango 

dira. 

 



 
 

 Zehapen-prozedura: 

o Kooperazio bidezko zehapen ekonomikoa ezartzen da. 

o Ez zaie zehapen ekonomikorik ezartzen titularrei, arau-hauste arinetan 

izan ezik. 

o Prestazioaren azkentzea eta berriro sartzeko ezintasuna gehitzen dira, 

hainbat gradu eta kasutan mugatuta. 

o 16 eta 18 urte bitarteko onuradunen erantzukizuna sartzen da, eta 

gizarte-intereseko prestazioa aurreikusten da zehapenaren ordezko gisa.ç 

 

 Inklusioa: 

o Gizarte-zerbitzuen eta enplegu-zerbitzuen sistemen arteko elkarrizketa 

indartzen da. 

o Inklusio-ibilbidean enplegu-sistemen eta gizarte-zerbitzuen sistemen 

esku-hartzearen intentsitatea zehazteko triaje bat egitea ezartzen da. 

o Gizarteratzeko Plan Integratu eta pertsonalizatua ezartzen da, prestazioa 

hasi eta urtebetera, esku-hartze sakoneko tresna gisa, bi urteko 

iraupenarekin. 

o Esparru horretan ezartzen da Lanbidek titularrei gutxienez enplegu-

eskaintza bat edo prestakuntza-jarduera bat eskaintzeko betebeharra 

duela. 

o Enplegurako pizgarrien izaera iraunkorra ezartzen da eta egungo formula 

modu iragankorrean hartzen da. 

 

 Gizarteratzearen arloko ebaluazio, ikerketa eta berrikuntzako organoarena: 

 

o Etengabeko ebaluazioa diru-sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko 

politiketan txertatzeko helburuarekin. 

o Gizarte-premiei buruzko ikerketa bultzatzea. 

o Proiektu esperimentalak eta berrikuntza-proiektuak bultzatzea. 

o Eragileen eta profesionalen prestakuntza bultzatzea 

o Izaera independentea eta pertsona bakarrekoa 


