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I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 79/2018 FORU DEKRETUA, ekainaren 19koa, gi-
zarte-inklusiorako laguntza berezia arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren 
martxoaren 22ko 60/2011 Foru Dekretua aldatzen duena.

I

Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 22ko 60/2011 Foru Dekretuaren bidez, gizar-
te-inklusiorako laguntza berezia arautzen da; laguntza ekonomiko horren helburua da 
oinarrizko premiei lotutako gastuak zein gizarte eta/edo lan-inklusioko prozesu baten 
ondoriozko gastuak estaltzea.

Geroago, foru dekretu hori abenduaren 13ko 207/2011 Foru Dekretuaren bidez alda-
tu zen, haren xedapenak diru-sarrerak bermatzeko errentari buruzko arautegian onartu-
tako aldaketen arabera egokitzeko.

II

Kontuan hartuta gizarte-inklusiorako laguntza bereziaren kudeaketan pilatutako 
esperientzia, arau garrantzitsuen geroagoko onarpena eta haren zuzeneko aplikazioa 
gizarte-zerbitzuen kudeaketan, beharrezkotzat jotzen da laguntza berezi horri buruzko 
arautegi erregulatzailea aldatzea.

Era berean, beharrezkoa da laguntzari buruzko arautegi erregulatzailea egokitzea 
Ahaldun Nagusiaren uztailaren 2ko 94/2015 Foru Dekretuaren bidez onartutako aldake-
ta organikoetara; dekretu hori Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko 
Saila eratzen duen 2015eko abenduaren 9ko 186/2015 Foru Dekretuak aldatu zuen.

Horrela, aldaketa horri esker, laguntzaren arauketa aipatutako egitura organikora 
egokitzea lortuko da; horretaz gain, dekretu arautzaileak Gizarte Ekintza Saila aipatzen 
duen guztietan, gizarte-inklusioaren arloko sail eskuduna aipatu beharko du.

III

Aurrekoarekin lotuta, geroago justifikatuko den bezala, laguntzaren kudeaketak age-
rian jarri du gizarte-inklusioko prozesu batzuek errefortzu ekonomikoa behar dutela arra-
kastatsuak izateko, gaur egun ezin dutelako gizarte-inklusiorako aurrez ikusitako lagun-
tza eskuratu.

IV

Bestalde, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari bu-
ruzko 2015eko urriaren 6ko 185/2015 Dekretua indarrean jartzeak berekin ekarri zuen, 
bigarren mailako arretaren eremuan, erabiltzaileekin esku hartzeko oinarrizko prozedu-
raren arauketa, dekretu horren 19. eta 20. artikuluetan ezarritakoarekin bat etorrita.

Dekretu hori Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legean jasotako 
agindua betetzeko onartu zen; lege horrek foru aldundiei ematen die bigarren mailako 
gizarte-zerbitzuak emateko eskumena, besteak beste, bazterkeria-egoeren ondoriozko 
beharrei erantzuteko.

Artikulu horiek erreferentziako profesionalaren figura eta arreta pertsonalizatuko pla-
na ezartzen dituzte, gizarte-zerbitzuen erabiltzaileekin esku hartzeko prozesuen elemen-
tu egituratzaile gisa. Izan ere, erreferentziako profesionala erabiltzaileekin esku hartzeko 
prozesuen koordinazio, ikuskapen, jarraipen eta ebaluazioaz arduratzen da; bestalde, 
arreta pertsonalizatuko planean, esku-hartzea oinarritzeko tresna den aldetik, erabiltzai-
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leak bere prozesuaren barruan eskuratu ditzakeen zerbitzuak, prestazioak eta laguntzak 
zehazten dira.

Erabiltzaileen gizarte-inklusioko prozesuei lotutako zerbitzuen arauketari dagokio-
nez, 185/2015 Dekretuak oinarrizko printzipio batzuk ezartzen ditu, besteak beste, be-
raiek hornitzen dituzten prestazio teknikoen doakotasuna, eta, beraz, ezin da presta-
zioen koordainketa ezarri.

Aurrekoa kontuan hartuta, beharrezkoa da gizarte-inklusiorako laguntza bereziaren 
aldaketa puntual bat egitea, haren arauketa 185/2015 Dekretuaren manuetara egoki-
tzeko; horrela, laguntzaren eremu subjektiboa aldatu gabe, gizarte-inklusioaren arloko 
eskumena duen zuzendaritzak lagundutako pertsonen kasuan, laguntza hori bigarren 
mailako arretaren prozesu batean dauden pertsonekin esku hartzeko oinarrizko pro-
zedurarekin lotuko da; prozesu horren helburua erabiltzailearen gizarte-inklusioa izan 
beharko da, eta erreferentziako profesionala eta arreta pertsonalizatuko plana izan 
behar dira prozesuaren ardatzak.

Azkenik, aldaketa horren bidez, laguntzaren izapidetzea azkartu nahi da, eta, horrela, 
laguntza berritzeko eskaerak zuzenean aurkeztu ahal izango dira Gizarte Inklusioa Sus-
tatzeko Zuzendaritza Nagusian, izapidetzeaz arduratzen den zerbitzuan edo atalean.

Horrela, III. zenbakian adierazi den bezala, 12/2008 Legeak eta 185/2015 Dekretuak 
Bizkaiko Foru Aldundiari gizarte-inklusioaren arloan esleitzen dizkioten eskumenen era-
bilerak batzuetan beharrezko bihurtzen du arreta espezializatuko prozesuek laguntza 
ekonomikoa edukitzea, prozesu horiek, a priori, arrakastatsuak izateko aukera gehiago 
egon daitezen.

V

Horrez gainera, aurreko III paragrafoan esandakoa dela eta, batetik, laguntza berezi 
horren kudeaketan pilatutako esperientziak, eta, bestetik, gizarte-inklusioko prozesuetan 
erreferentziako profesionalaren bidez egindako koordinazio eta ikuskapenean pilatutako 
esperientziak agerian jarri dute beharrezkoa dela, salbuespen gisa eta beharrizan bere-
zien kasuetan, erabiltzaileei laguntza ekonomikoak ematea, nahiz eta laguntza edo bes-
te prestazio ekonomiko batzuk jasotzeko betekizunetako bat ez bete. Izan ere, pertsona 
horiek gutxieneko bermeak eduki behar dituzte gizarte-inklusioko prozesua arrakastaz 
amaitzeko, batez ere, bizitza autonomora igarotzeko eta komunitate batera itzultzeko 
prozesuetan.

Hala ere, salbuespen kasu bat da eta laguntza ematean ez du diskrezionalitaterako 
aukerarik ematen; aitzitik, erreferentziako profesionalak behar bezala oinarritu beharko 
du erabiltzailearen gizarte-inklusioko beharrizanetan. Gainera, erabiltzailearen arreta 
pertsonalizatuko planean berariaz jasota geratu beharko da, eta, halakorik badago, arre-
ta indibidualizatuko planean ere bai, erreferentziako profesionalak ikus-onetsita.

VI

Laburbilduta, proposatutako aldaketa puntualen helburuak hauek dira:
1. Laguntzaren arauketa egokitzea gizarte-inklusioaren arloko antolakuntzazko al-

daketetara, Bizkaiko Foru Aldundiaren eremuan.
2. Laguntza berezia arlo horretako bigarren mailako arretaren prozesuekin lotzea, 

gizarte-inklusioaren arloko eskumena duen zuzendaritzak lagundutako pertso-
nen kasuan, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zo-
rroari buruzko 2015eko urriaren 6ko 185/2015 Dekretuaren 19. eta 20. artikulue-
tan zehazten den esku hartzeko oinarrizko prozedurarekin bat etorrita, funtsean, 
erreferentziako profesionalari eta arreta pertsonalizatuko planari dagokienez.

3. Aurrekoarekin bat etorrita, laguntza egokitzea erabiltzaileek beren gizarte-in-
klusioko prozesu espezializatuan, salbuespenez, izan ditzaketen beharrizan 
espezifi koetara.
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VII

Foru-dekretu honek bete egiten ditu erregulazio onaren printzipioak; printzipio ho-
riek Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 2015eko urriaren 1eko 
39/2015 Legean aurrez ikusten dira eta Bizkaiko Foru Aldundiaren 2017ko urtarrilaren 
17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 3. artikuluan jasotzen dira (dekretu horren bidez, Bizkaiko 
Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen da).

Halaber, Bizkaiko Foru Aldundiaren 2017ko urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretua-
ren 14. artikuluan ezarritakoa kontuan hartuta, txosten hauek egin dira:

1. Proiektua sustatu duen sailaren txosten juridikoa.
2. Generoaren eraginaren ebaluazioari buruzko txostena.
3. Kontrol ekonomikoari buruzko txostena.
4. Legezkotasunari buruzko txostena.
Azkenik, 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 Legearekin eta 2013ko azaroaren 19ko 

141/2013 Foru Dekretuarekin bat, genero-ikuspegia kontuan hartu da hura prestatu eta 
aplikatzean.

VIII

Xedapen hau onartzeko eskumenari dagokionez, Bizkaiko Foru Aldundiaren Gober-
nu Kontseilua da horretarako organo eskuduna, Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Era-
kundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 
13ko 3/1987 Foru Arauko 17.1.4 artikuluaren arabera.

Hori dela bide, Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saileko fo-
ru-diputatuaren ekimenez, eta aurrez Bizkaiko Foru Aldundiak 2018ko ekainaren 19ko 
bileran azterturik, honako hau

XEDATZEN DUT:

Artikulu bakarra
Gizarte Inklusiorako laguntza berezia arautzen duen martxoaren 22ko Bizkaiko Foru 

Aldundiaren 60/2011 Foru Dekretua aldatzea.
Bat: Aldatu egiten da 4. artikuluaren 4. zenbakia, eta ondorioz, honela geratzen da 

idatzita:
«Gizarte-inklusioaren arloko eskumena duen zuzendaritzak lagundutako pertsonen 

kasuan, gizarte-inklusiorako laguntza berezia jasotzeko, onuradunak arreta pertsonali-
zatuko plan bat izenpetu beharko du, non ezartzen den laguntza prestazio egokia dela 
gizarte-inklusiorako prozesurako eta zehazten diren prozesu horren helburuak eta onu-
radunak bere gain hartzen dituen betebeharrak. Arreta pertsonalizatuko plana bigarren 
mailako arretarako erreferentziako profesionalak, hau da, gizarte-inklusiorako prozesua-
ren koordinatzaileak, ikus-onetsi beharko du.

Hala badagokio, pertsona onuradunak arreta indibidualizatuko plan bat izan beharko 
du, gizarte-inklusioaren arloan bigarren mailako zerbitzu edo programa bati lotuta.»

Bi: Aldatu egiten da 6. artikulua, eta ondorioz, honela geratzen da idatzita:

«6. artikulua.—Laguntza jasotzeko d
1. Gizarte-inklusiorako laguntza berezia jasotzeko, eskabidea egiten denean 18 

urte baino gehiago edukitzeaz gain, eskatzaileek honako eskakizun hauek bete behar 
dituzte:

a)  Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzeko eskubiderik ez izatea (modalitatee-
tako batean ere ez), baldintzaren bat ez betetzeagatik.

b)  Eskabidea aurkeztu aurreko 12 hilabete lehenago gutxienez bizikidetza-unitate 
bat eratu izana. Epe horrez kanpo geratzen dira, adin-nagusitasunera helduta, 
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haur eta nerabeak lagundu eta babesteko zerbitzuetan dagoeneko laguntzarik 
jasotzen ez duten pertsonak.

c)  Bizkaiko Lurralde Historikoko udalerri batean erroldatuta egotea eta hartan bene-
tan bizitzea, eskabidea aurkeztu aurreko 30 hilabeteetan, gutxienez.

  Pertsona hauek salbuetsita daude epe hori betetzetik:
  Eskabidea aurkeztu aurreko 18 hilabete lehenago, gutxienez, adin-nagusitasu-

nera helduta, haur eta nerabeak lagundu eta babesteko zerbitzuetan laguntzarik 
jaso ez duten pertsonak. Kasu horretan, Bizkaiko Lurralde Historikoko udalerri 
batean erroldatuta egon eta hartan benetan bizitzeko gutxieneko denbora sei 
hilabete izango da.

d)  Baliabide nahikorik ez izatea. Pertsona bat egoera horretan dagoela ulertuko da 
baldintza hauek guztiak betetzen dituenean:

 1)  Hileko diru-sarrera edo errendimendu konputagarriak txikiagoak izatea bizi-
kidetza-unitateko kideen kopurua eta bizikidetza-unitate mota kontuan izan-
da egokituko litzatekeen laguntza honen hilekoaren zenbatekoa baino.

 2)  Ondasun higiezinik ez izatea.
 3)  Eskatzailearen ondasun higigarrien zenbatekoak (dirua, tituluak, baloreak, 

ibilgailuak edo Diru-Sarrerak Bermatzeko Errentari buruzko maiatzaren 
25eko 147/2010 Dekretuko III. kapituluko 4. zenbakian jasotako beste edo-
zein ondasun higigarri) ez gainditzea batere baliabiderik gabe eta bizikide-
tza-unitateko kideen kopurua eta bizikidetza-unitate mota kontuan izanda 
egokituko litzatekeen Gizarte Inklusiorako laguntza bereziaren sei hilekoren 
zenbatekoa.

  Diru-sarrerak edo errendimenduak eta ondarea zehazteko, Diru Sarrerak Berma-
tzeko Errentari buruzko maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuko III. kapituluko 1., 
2. eta 3. ataletan ezarritakoari jarraituko zaio

e)  Arreta indibidualizatuko plan bat edo arreta pertsonalizatuko plan bat sinatuta 
edukitzea, 4. artikuluan ezarritakoaren arabera.

f)  Ez edukitzea Diru-Sarrerak Bermatzeko Errenta edo beste prestazioren bat az-
kenduta edo etenda (guztiz edo zati batez) betebeharrak ez betetzeagatik edo 
arau-hausteak egiteagatik.

g)  Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzuan izena emanda izatea.
2. Gizarte-inklusiorako laguntza berezia bateraezina izango da gizarte-zerbitzuen 

erabiltzaileei arreta emateko egoitzetako aldi baterako edo behin betiko egonaldiekin.
Aurrekoa gorabehera, Gizarte Inklusioa Sustatzeko Zuzendaritza Nagusiak kudeatu-

tako egoitza-zentro eta -zerbitzuetan lagundutako pertsonen kasuan, zentro eta zerbitzu 
horietatik irten eta bizitza autonomora igarotzeko prozesua errazteko, aurreikusitako ir-
teera-dataren aurreko bi hilabete lehenago eskatu ahal izango da laguntza.

3. 4.4. artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita, gizarte-inklusioaren arloko eskumena 
duen zuzendaritzaren zerbitzuetan lagundutako pertsonen kasuan, beharrezkoa bada 
arreta pertsonalizatuko planean jasotako inlusiorako prozesuaren helburuak lortzeko eta 
prozesuaren koordinatzailea den erreferentziako profesionalak hala agintzen badu, per-
tsona hori salbuetsita gera daiteke aurreko 1. zenbakian zehaztutako betekizunetako bat 
betetzetik. Salbuesteko erabakia Inklusioa Sustatzeko Zerbitzuko Aholkularitza Batzorde 
Teknikoak hartu beharko du.

4. Edonola ere, foru dekretu honetan araututako diru-laguntzek dekretu honetan 
ondorio horretarako ezarri diren aurrekontuko diru-izendapenen muga izango dute.»

Hiru: Aldatu egiten da 7. artikuluko 2 zenbakia, paragrafo bat gehituta, eta honela 
geratzen da idatzita:

«2. Etxebizitza edo ostatu berean bi bizikidetza-unitate edo gehiago bizi badira, 
Diru-Sarrerak Bermatzeko Errenta bi eta Gizarte Inklusiorako Laguntza Berezi bi eman 
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daitezke, gehienez, etxebizitza edo ostatu horretan, eta lehenengo eskatzen dutenek 
jasoko dute.

Beraz, eskatzaileei ezingo zaie eman foru dekretu honek arautzen duen laguntza 
baldin eta Diru-Sarrerak Bermatzeko Errenta bi, Gizarte Inklusiorako Laguntza Berezi bi 
edo Diru-Sarrerak Bermatzeko Errenta bat eta Gizarte Inklusiorako Laguntza Berezi bat 
jasotzen diren etxebizitza edo ostatu batean bizi badira.

Aurreko paragrafoetatik kanpo geratzen dira foru dekretu honetako 4.4. artikuluan 
araututako kasuan dauden pertsonak.»

Lau: Aldatu egiten da 8. artikuluaren f) letra eta honela geratzen da idatzita:
«f)   Gizarte-inklusioaren arloko eskumena duen zuzendaritzan laguntza izapidetzeaz 

arduratzen den zerbitzuari jakinaraztea betebeharren betetzeari lotutako usteka-
beko gertaerak:

 1)  Titularraren ohiko bizilekuari lotutako edozein aldaketa.
 2)  Laguntza kalkulatzeko oinarritzat hartu diren baliabideak aldatzea.
 3)  Bizikidetza-unitatearen osaeraren beste edozein aldaketa
 4)  Beste edozein egoera, diru-laguntza ematea onartzeko eskakizunetako bat 

aldi baterako edo behin betiko galtzea ekar lezakeena.»
Bost: 10. artikuluaren 2. zenbakia aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:
«2. Gizarte-inklusioaren arloko eskumena duen zuzendaritza nagusiari lotutako 

zerbitzuetan lagundutako pertsonen kasuan, lehenengo eskabidea eta eskabidea berri-
tzeko geroagoko eskabideak bigarren mailako arretarako erreferentziako profesionalek 
izapidetu beharko dituzte, zuzen-zuzenean Gizarte Inklusiorako Zerbitzuan.»

Sei: 11. artikuluaren 2. eta 3. zenbakia aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:
«2. Laguntzak berritzeko eskabideak gizarte-inklusioaren arloko eskumena duen 

zuzendaritza nagusian laguntza izapidetzeaz arduratzen den administrazio-unitatera bi-
dali beharko dira.»

Zazpi: Aldatu egiten da 12. artikuluko 1 zenbakia, eta honela geratzen da idatzita:
«1. Gizarte-inklusioaren arloko eskumena duen saileko foru diputatua da laguntza 

jasotzea onartzeko edo laguntza ukatzeko organo eskuduna.
Eskaera aurkeztu denetik sei hilabete igaro badira eta eskabideari buruzko ebazpen 

adierazirik jakinarazi ez bada, eskaera ukatutzat joko da; hala ere, ondoren ebazpen 
adierazia eman ahal izango da.»

Zortzi: Aldatu egiten da 14. artikuluaren 3. zenbakia, eta ondorioz, honela geratzen 
da idatzita:

«3. Aurreko paragrafoan aurrez ikusitakoa gorabehera, Foru Aldundiak titularra ez 
beste pertsona bati ordaintzea erabaki dezake, honako egoera hauetan:

a) Titularraren legezko ezintasun-adierazpena.
b) Titularrak prestazioa eman zen helbururako ez erabiltzea.
c)  Pertsona titularraren eta beraren inklusio-prozesuaren erakunde kudeatzailea-

ren arteko hitzarmena, erreferentziako profesionalak baimendutakoa, eta arreta 
plan pertsonalizatuan, edo, halakorik badago, arreta indibidualizatuko planean 
behar bezala jasotakoa.

Halaber, 4.4 artikuluan aipatzen diren pertsonen kasuan, ordainketa metatuei (fidan-
tza, matrikulak edo erabiltzailearen gizarte-inklusioari lotutako beste gastu batzuk) aurre 
egin beharra justifikatzen denean, laguntzaren hilabeteko zenbatekoa ordaintzea bai-
mendu ahal izango da, eta ez da konputagarria izango hilabeteko zenbatekoa kobratze-
ko aldiaren iraupenaren ondorioetarako.

Dena dela, ordainketa hori erabiltzailearen arreta pertsonalizatuko planean jaso 
behako da, eta Gizarte Inklusioa Sustatzeko Zerbitzuko aholkularitza batzorde teknikoak 
baimendu beharko du.»
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XEDAPEN GEHIGARRIA
Xedapen Gehigarri Bakarra.—Egitura Organikora Egokitzea

60/2011 Dekretuak Gizarte Ekintza Saila aipatzen duen guztietan, gizarte-inklusioa-
ren arloko sail eskuduna aipatzen duela ulertuko da.

AZKEN XEDAPENA
Azken Xedapen Bakarra.—Indarrean jartzea

Foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean jarri-
ko da indarrean.

Bilbon emana, 2018ko ekainaren 19an.
Enplegua, Gizarte Inklusioa 

eta Berdintasuna, Sustatzeko foru diputatua,
TERESA LAESPADA MARTÍNEZ

Ahaldun Nagusia,
UNAI REMENTERIA MAIZ

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
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