
LEGE-AURREPROIEKTUA

DIRU-SARRERAK BERMATZEKO ETA 

GIZARTERATZEKO EUSKAL SISTEMA



ZERGATIK LEGE HAU?

 Gobernuaren konpromisoagatik

 Legebiltzarrarekiko konpromisoagatik

 Gizartearekiko konpromisoagatik

 Ongizate-mehatxuen aurrean, ziurtasunak

HORIXE DA GURE INBERTSIORIK ONENA

JARRAITZEA NAHI DUGU EREDU BATEKIN 

ARINAGOA

MODERNOAGOA

ARGIAGOA
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NONDIK ABIATZEN GAREN

 30 urteko esperientzia arrakastatsua

 Europako irizpideak

 Konbikzio partekatua:

 Diru-sarrerak bermatzea eta gizarteratzea pertsonen azken segurtasun-

sarea da

 Ez dago aurrerapen ekonomikorik gizarte-aurrerapenik gabe
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LEGEAREN TESTUINGURUA

 XI. Legegintzaldia:

 Susperraldi ekonomikoa finantza-krisiaren ondoren

 Sistema modernizatzeko proposamena

 XII. Legegintzaldia

 Krisi pandemikoa

 Ziurgabetasun berriak Ukrainako gerragatik

ADOSTASUNERAKO GUNEA BIZKORTZEKO BEHARRA

Pertsona kalteberei arreta emateko eraginkortasun handiagoa
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2021 2022

Urtarrila: aurretiko kontsulta publikoa

Martxoa: hasteko agindua

Maiatza: lehen zirriborroa aurkeztea

Ekaina: alegazio publikoak

Emakunderen txostena

Haur eta gazteen eraginari buruzko txostena

Hizkuntza Politikaren Txostena

Memoria ekonomikoa

Datuak Babesteko Bulegoaren txostena

Uztaila: elkarrizketa Zibilerako Mahaiaren txostena

Bigarren zirriborroa

Iraila: memoria ekonomiko berria

Tokiko Gobernuen Batzordearen txostena

Urria: hirugarren zirriborroa

Azaroa: EGABen txostena

Laugarren zirriborroa

2021eko abendua. BGD LEGEA onartzea

Urtarrila: KEBaren txostena

Otsaila: aurrekontuen txostena

Bosgarren zirriborroa

Martxoa: funtzio Publikoaren txostena

BGD TRANSFERENTZIAREN SINADURA

Apirila: Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren

txostena

Maiatza: aurreproiektua onartzea

Legebiltzarrera bidaltzea

EGITEA

GZESren lege-aurreproiektua 5



LEGEAREN HELBURUAK

 BGDa euskal ereduan txertatzea

 Estaldurak handitzea eta zenbatekoak hobetzea

 Kudeaketa sinplifikatzea eta arintzea

 Etorkizun handiagoa gizarteratzean eta laneratzean

 Administrazioak koordinatzea

 Hirugarren sektorearen parte-hartzea erraztea
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NORK HOBETZEN DUEN
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EMAKUMEAK

Bananduz gero

Kontziliazioa

Genero-

indarkeriaren, 

sexu-

salerosketaren

eta sexu-

esplotazioaren

biktimak

TERRORISMOAREN 

BIKTIMAK

Soilik erroldatua

antzinatasunaren

arabera

ADINGABEAK

Erroldatze

txikiagoa

Osagarrien 

mugarik gabe

Prestazioa 

mantentzen dute, 

ez-betetzeak 

egon arren

PENTSIODUNAK

Zenbatekoak

hobetzea

DESGAITASUNA 

DUTEN 

PERTSONAK

Erroldatzeko

exijentziaren

jaitsiera, % 33 

aitortuta

ERREFUXIATUAK

Antzinatasunik 

gabeko 

erroldatzea 

bakarrik



NOLA HOBETU
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BETEBEHARRAK

Objektibagarriak ez
direnak ezabatzen

ditu

Ez-betetzeengatiko
zehapenak gogortzen

ditu

PROZEDURA

Digitalizazioa

Elkarreragingarritasuna

Erantzukizunpeko

adierazpena

Preskripzioa: bi urte

Ulertzeko eta ulertua

izateko eskubidea

AITORPENA

Hurrengo hilabetean

Bidegabeak

ezabatzea

Hiru hilean behingo

kontrola

Prestazio mugagabea

EBALUAZIOA

Gizarteratze-
programetako 
ikerketa- eta 
berrikuntza-

organoa

IKUSKATZEA

Unitatea sortzea

INKLUSIOA

Esku hartzeko triajea

Plan pertsonalizatua

Lanbide: enplegua
eskaintzeko
betebeharra

Enplegu-pizgarri
iraunkorrak



ZENBAT HOBETU DA?
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Egungo egoera 2022ko proposamena

Pertsona heldua bakarrik 727 737,45

Bi heldu 934 983,26

Pertsona heldua + adingabe 1 987 1.007,84

Bi pertsona heldu + adingabe 1 1.033 1.130,75

Heldua + 2 adingabe 1.033 1.155,33

Bi heldu + 2 adingabe 1.033 1.278,24

Bi heldu + 3 adingabe 1.033 1.425,72

Pertsona heldu pentsioduna 835 934,10

Bi heldu (pentsiodun bat) 1.043 1.179,91

Hiru heldu (pentsiodun bat) 1.127 1.327,40



ONDORIOAK
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 Egoera kaltebera guztietan hobekuntza

 Pertsona kalteberentzako errenta bermatuan: % 40 arte adingabeekin

% 17ra arte pentsiodunetan

 Izapideetan:

 Arintasun handiagoa

 Segurtasun handiagoa

 Zorroztasun handiagoa

 Berme handiagoak

KOHESIOAN SAKONTZEA
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LEGEAREN BERRITASUNEN LABURPENA



BERRIKUNTZA NAGUSIAK
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 Prestazio ekonomikoari dagokionez

Bizikidetza-unitateak:

 Bizikidetza-unitate arruntak eta salbuespenezkoak definitzen dira

 Salbuespenezko unitateei iraupen luzeagoa ematen zaie (hiru urte), pentsiodunek

osatutakoei izan ezik, mugagabeak baitira.

 Egoitza bakoitzeko aitortutako prestazioen muga kendu da.

 Koefiziente murriztailea gehitzen da etxebizitza bakoitzeko bizikidetza-unitate bat

baino gehiago dagoenean.

 Ezkontzaren antzeko harremanaren presuntzioa gehitzen da kasu jakin batzuetan.



BERRIKUNTZA NAGUSIAK
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 Sarbidean:

 Izaera pribatuko eskubide ekonomikoak baliatzeko baldintza kentzen da (emakumeentzako diskriminazio-

elementua).

 Adingabeak dituzten familien sarbidea errazten da, erroldatze-baldintza 3 urtetik 2 urtera murriztuz.

 Etxeko indarkeriaren eta genero-indarkeriaren biktimek, sexu-salerosketaren eta -esplotazioaren biktimek

eta errefuxiatutzat aitortutako pertsonek edo EBko birkokatze-akordioetan parte hartzen dutenek sarbidea

izatea errazten da.

 Terrorismoaren biktimei sarbidea ematen zaie, eta aldez aurretik erroldatuta egotearen baldintzatik

salbuesten dira (kanpoko euskal gizataldeek bezala).

 Prestazioa handitu egin da pentsiodunentzat, guraso bakarreko familientzat eta ardurapean adingabeak

dituzten familientzat.

 Aitortutako desgaitasuna duten pertsonei %33tik gora sartzen laguntzen zaie.

 Adingabeak babesteko sistemetatik datozen pertsonei sarbidea errazten zaie.



BERRIKUNTZA NAGUSIAK

GZESren lege-aurreproiektua 14

 Eskubideetan:

 Informazioa

 Desgaitasuna duten pertsonek ulertzeko eta ulertzeko eskubidea.

 Hizkuntza argia, erraza eta ulerterraza komunikazio guztietan.

 Arreta pertsonalizatu integratua, goiztiarra eta malgua, alderdi indibidualak,

familiakoak eta komunitarioak kontuan hartzen dituena.

 Gizarteratze-zerbitzuen diseinuan eta programazioan parte hartzea.

 Erreferentziako profesionala ordezteko eskatzea.



BERRIKUNTZA NAGUSIAK
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 Betebeharretan:

 Prestazioa modernizatzen da, objektibagarriak ez diren betebeharrak eta

prestazioaren xedearekin zuzenean lotuta ez dauden beste batzuk ezabatuz (hala nola

prestazioaren kudeaketa arduratsua, eskean aritzeko debekua, eskola-absentismoa …).



BERRIKUNTZA NAGUSIAK
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 Betebeharrak betetzen ez direnean:

 Ez-betetzeen kasuan prestazioaren galera partziala orokortzen duen sistema bat

ezartzen da, lan-arloan itzulezinak diren kasuetan soilik gordetzen den erabateko

galeraren aurrean.

 Murriztu egin da diskrezionalitate-marjina lan-betebeharrari lotutako betebeharrak ez

direla bete erabakitzeko orduan.

 Lehen aldiz sartu dira lana eta familia bateragarri egiteko irizpideak betebeharrak ez

betetzea erabakitzeko orduan.

 Adingabeak babesten dira, prestazioaren oinarrizko zenbatekoari eusteko aukera

kontuan hartuta, baita prestazioa azkentzen denean ere.



BERRIKUNTZA NAGUSIAK
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 Aitorpenean:

 Erantzukizunpeko adierazpenaren kasuan, eskaera egin eta hurrengo hilabetean

jasotzen da prestazioa.

 Sarrerako zenbatekoa eskaera egin den hilabeteko etekinei ezarriko zaie. Eta

zenbatekoaren hiru hilean behingo berrikuspena gehitu da.

 Bizikidetza-unitatearen eta diru-sarreren hiru hilean behingo kontrola ezartzen da,

zenbatekoa zehazteko.

 Prestazioa mugagabea da, eta hainbat kontrol-geruza sartzen dira.



BERRIKUNTZA NAGUSIAK
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 Zenbatekoa kalkulatzea:

Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren Legean finkatutako oinarrizko

zenbatekoa, Euskadiko kontsumoko prezioen indize orokorra kontuan hartuta, eta ateratzen den

zenbatekoa bizitzako gutxieneko diru-sarreraren onuradun indibidual bati dagokion hileko errenta

bermatua baino txikiagoa izan gabe.

2022. urtea: 491,63 €

 Titularra eta bigarren heldua: oinarrizko zenbatekoaren % 50.

 Gainerako onuradunak: oinarrizko zenbatekoaren % 30.

 Bereziki ahulak diren bizikidetza-unitateak: oinarrizko zenbatekoaren % 25

 Pentsiodunek osatutako bizikidetza-unitateak: oinarrizko zenbatekoaren % 40



BERRIKUNTZA NAGUSIAK
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 Kudeaketan:

 Digitalizazioaren eta administrazio onaren aldeko apustua.

 Eten digitalari aurre egiteko trebakuntza elektronikoa sustatzea.

 Izapidetze elektronikoa sustatzea, identifikazio-sistema fidagarriekin.

 Erabateko elkarreragingarritasunerantz aurrera egitea.

 Administrazio-hizkera ulergarrian aurrera egitea.

 Erantzukizunpeko adierazpena ezartzea, haren egiazkotasuna zorrotz kontrolatuz eta

konfiantza galtzearen ondorio larriagoak eraginez.
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 Prestazioaren kontrola:

 Ikuskapen-unitate bat sortzen da, eskakizunak eta betebeharrak betetzen direla

egiaztatzeko eta betetzen direla ziurtatzeko aholkuak emateko.

 Urtero laguntza-, ikuskapen- eta kontrol-plan bat egingo da. Plan horrek hobekuntza-

estrategia bat definituko du, eta teknologia berrien erabilera lehenetsiko du; nolanahi

ere, bermatuko du ez dela bazterketa digitalerako eskubidea eta baliabide analogikoen

bidezko laguntza eta informazioaren nahikotasuna.

 Urteko laguntza-, ikuskapen- eta kontrol-plana betez, beharrezkoak diren

egiaztapenak, berrikuspenak eta errekerimenduak egin ahal izango dira.



BERRIKUNTZA NAGUSIAK
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 Zehapen-prozedura:

 Izaera ekonomikoko zehapena ezartzen da, lankidetzagatik.

 Ez zaie zehapen ekonomikorik ezartzen titularrei, arau-hauste arinetan izan ezik.

 Horrez gain, prestazioa azkendu egingo da, eta ezin izango da berriz sartu denbora

mugatu batean, maila eta kasu desberdinetan, arau-hauste larrien eta oso larrien

kasuan.

 16-18 urteko onuradunen erantzukizuna sartzen da, eta horientzat gizarte-intereseko

prestazio bat aurreikusten da zehapenaren ordezko gisa.
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 Inklusioari dagokionez:

 Gizarte- eta enplegu-zerbitzuen sistemen arteko elkarrizketa indartzen da.

 Hasierako diagnostiko bat bermatzen da, enplegu-sistemen eta gizarte-zerbitzuen

esku-hartzea zehaztuko duen triaje bat eginez gizarteratze-ibilbidean.

 Gizarteratzeko Programa Integratu eta Pertsonalizatua ezarri da, sakoneko esku-hartze

tresna gisa. Zeharkako izaera du, eta sistema desberdinen artean partekatzea

ahalbidetzen du.

 Esparru horretan, Lanbidek titularrei gutxienez enplegu-eskaintza edo prestakuntza-

jarduera bat eskaintzeko betebeharra ezartzen da.

 Enplegurako pizgarrien izaera iraunkorra ezartzen da eta egungo formula aldi baterako

hartzen da.



BERRIKUNTZA NAGUSIAK
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GIZARTERATZEAREN ARLOKO EBALUAZIO-, IKERKETA- ETA BERRIKUNTZA-

ORGANOA

 Diru-sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko politiketan etengabeko ebaluazioa

txertatzeko helburuarekin.

 Gizarte-premiei buruzko ikerketa bultzatzea.

 Proiektu esperimentalak eta berrikuntzakoak sustatzea.

 Eragileen eta profesionalen prestakuntza bultzatzea.

 Independentea eta pertsona bakarrekoa izatea.


