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Ondorioz, diru-laguntzen bitartez funtzionatzen duten erakundeak dira lan ezegonkor-
tasuna gehien pairatzen dutenak. Izan ere, sektorea zehaztu gabe egoteari (urtero 
finantzaketa iturriak berritzeagatik) jarraian ikusiko direnak bezalako beste arazo batzuk 
(adibidez kobrantzetan atzerapenak izatea) gehitzen zaizkio.

Uste dugu egoera hori gainditu egin behar dela (osasunarena edo hezkuntzarena beza-
lako beste zerbitzu batzuekin egiten den modura) gizarte eremurako zerbitzu multzoa 
ezarriz, eta, ondorioz, kasu bakoitzean Administrazioak gain hartutako erantzukizunak 
argituz. Ziurrenik, gizarte zerbitzuen lege berriak egoera hori argitzen duena izan beharko 
luke. Erakunde honi herri-administrazioek emandako zerbitzu eta baliabide mugaketa 
argiagoaren beharra nabarmentzea dagokio bakarrik, eskumen banaketa zerbitzuaren 
kalitatearen kontrako elementu izatea saihestuz.

2. Finantzaketa prozedurak eta sistemak arindu eta hobetzea.

Gai hori, zehazki, izana da jada lehendik ere Arartekoaren arretaren eta gomendio 
orokorraren xede. Adibide modura hurrengo gomendioa har daiteke: “Eremu sozia-
lean lan egiten duten elkarteetako erakunde laguntzako bideak eta prozedurak hobetu 
beharra” (2005eko ohiko txostena).

Diru-laguntzak eta beste partida ekonomiko batzuk izapidetzerakoan izaten diren atze-
rapenak gehiegizkoak dira, eta erakundeen bideragarritasuna eta haien programen 
eraginkortasuna zalantzan jartzen ditu. Izan ere, partiden zati bat kredituak ordaintzeko 
jartzen da azkenean.

Egia da parte hartzen duen Administrazioaren arabera aldaketak izaten direla, batzuk 
azkartasun handiagoz ematen dituztelako laguntzak beste batzuk baino, edota formula 
hau erabiltzen ez dutela eta kontratazioak egin eta hitzarmenak sinatu egiten dutela 
bakarrik. Aitzitik, erakunde ahulenen funtzionamendua nahasten eta bereziki kaltetzen 
dituen sistema da (egitura txikia izanda berezko zerbitzuak garatzen dituzten eta beste 
finantzaketa modu batzuk ez dituztenak). Orokorrean, diru-laguntzen bitartez lan egiten 
duten erakundeek gizarte erabilgarritasun handiko jarduera eta zerbitzuak garatzen dituz-
te, nahiz eta Administrazioak zerbitzu publiko bezala ez definitu horiek (zenbait kasutan 
oraindik diru-laguntzen bitartez finantzaturiko zerbitzu publikoak eskaintzen dira).

Funtzionatzeko oso sistema ahula da, kobrantzetan atzerapenak eragiten dituelako, 
urtero berritu behar delako, inoiz ez duelako kostu osoa estaltzen, kontzertazioak baino 
arbitrarioagoa eta segurtasun gutxiagokoa delako... Zentzu horretan, txostenak Ararte-
koak lehendik ere egindako azterketaren baliozkotasuna sendotzen du.

Horrela, 2005eko ohiko txostenean (ikusi 437tik 444rako orr.) honela laburbildu ge-
nituen elkarteek eurek planteatutako arazo nagusiak:

1) Atzerapenak laguntzen deialdietan eta bereziki horien ebazpenean: deialdiak Aldizkari 
Ofizialean argitaratzen dira, eta urtearen zati handia igaro ondoren ebazten dira.

2) Atzerapena laguntzak jasotzeko orduan, eta presa esleitutako kopuruak gastatu gastuak 
behar bezala justifikatzeko.
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3) Ziurgabetasuna urte batetik bestera, laguntzen jarraipen edo kopuruari buruz.

4) Desadostasuna edo iritzi-ezberdintasuna elkartearen antolamendu eta kudeaketa beha-
rrizanen eta aukeren artean, eta deialdiaren eskaera edo eskakizunen artean.

5) Komunikatzeko zailtasunak deialdiaren arduradunekin edo kexak adierazteko, ondorio 
negatiborik sortu gabe, askotan diru-laguntzen mendekotasun-maila dagoela kontuan 
hartuta.

6) Argitasun urria erakunde eskudunei buruz eta erakunde bakoitzari eska dakizkiokeen 
erantzukizun edo konpromisoei buruz.

7) Aldi berean finantzatzeko eskaerak zenbait programatan parte hartu ahal izateko eskaki-
zun gisa, aldi berean finantza lezaketen administrazioen aurreko koordinaziorik gabe.

8) Gastuak justifikatzeko kontuan hartu beharreko irizpide bateratu edo berdintasunik ez 
izatea (justifika daitezkeen kontzeptuak, fakturak, datak, azalpen memoria...).

Azken hiru kontu horiei dagokienez, arazoak maiz areagotzen dira elkarte berak, 
edo hobeto esanda programa zehatz batek, administrazio ezberdinen laguntza (adibi-
dez, zerbitzua kokatuta dagoen herriko udalarena, bidezko foru aldundiaren Gizarte 
Ekintza Sailarena eta Eusko Jaurlaritzaren sailen batena) jaso duenean edo jasotzen 
duenean: administrazio batetik bestera ibili behar da, ustekabeko irizpide aldaketak 
daude urte batetik bestera, egutegi eta prozedura ezberdinak dituzten laguntzen 
deialdiak egiten dira...

Funtzionatzeko modu horien ondorioei dagokienean, asko aipatu ohi dira:

- Hainbat hil (normalean, urteko lehenengo hilak) laguntza jasoko duten eta jasoz 
gero zenbat diru jasoko duten jakin gabe irauten duten programak eta jarduerak.

- Banku-kredituak eskatu beharra, sortzen diren gastuei aurre egin ahal izateko 
laguntza jaso arte.

- Urte amaieran jasotako diru-kopuru bat azkar gastatu beharra, edota benetan 
egindako gastuekin bat ez datozen fakturak edo frogagiriak lortu beharra.

- Zenbait programa kendu behar izatea, bermerik ez izateagatik edo laguntzen 
urritasuna edo ustekabeko murrizketa dela-eta horiei eutsi ezin izateagatik.

- Funtzionamendua adostu edo elkartearen antolamendua derrigortu beharra eska-
tzen zaizkion eskakizunetara moldatu ahal izateko, bere helburuetatik urrunduz 
edo beharrik izan gabe nahastuz...

Hori egiaztatu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak 
eta Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak kudeaturiko laguntzen 44 deialdiko lagina 
aztertu genuen: horietatik 22, 2003an aztertu genituen, eta kopuru berdina 2004an. 
Besteak beste, EHAAn argitaratu zen data, deialdia ebatzi zen data (EHAA), kopuruak 
benetan eman ziren datak, elkarteek esleitutako kopuruak noizko gastatu behar izan 
zituzten eta gastuen frogagiriak aurkezteko izandako gehieneko epea... bezalako alder-
diak kontuan hartu ziren.

Elkarte askotan eragin nabarmena izan zuten deialdiak izan ziren.
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Deialdien izapidetze epeei dagokienez, batzuen eta besteen artean eta urte batetik 
bestera aldeak badaude ere (urteen arteko aldeak batzuetan oso nabarmenak direla), 
joerak oso argiak dira:

– Urteko deialdiak martxoan argitaratu ohi dira EHAAn. Dena den, askotan deialdiak 
ez dira argitaratzen maiatza heldu arte (2003ko deialdi guztiak maiatzetik aurrera 
argitaratu ziren), eta maiz laguntzen urte zehatz bateko deialdia urtearen zati handia 
igaro ondoren argitaratu da.

– Deialdiaren eta ebazpenaren artean dagoen batez besteko denbora sei edo zazpi 
hilabetekoa izan ohi da, erabakia hartzen den arte zenbatua. Erabakia hartu on-
doren, normalean eskatzaileei jakinarazten zaie berehala, eta bi edo hiru hilabete 
beranduago, ebazpena EHAAn argitaratzen da.

– Askotan elkarteei lehenengo ordainketa (normalean, emandako laguntzaren ehu-
neko zehatz bat: % 50, % 70...) urtearen amaieran (abenduan) ematen zaie, eta 
batzuetan, eta salbuespen gisa, hurrengo urtean (urtarrilean), hau da, benetako 
gastuaren aldia amaitu ondoren.

– Bai aztertutako datu koadroetatik, bai egindako espedienteen laginetik, honako 
hau ondorioztatzen da: edozein elkartek bere proiektua aurkeztu eta laguntza eska 
dezakeen azken egunetik (deialdiaren azken eguna) ordainketa igorri arte igarotzen 
den batez besteko denbora sei eta zortzi hilabete bitartekoa izan ohi da.

– Gastuak justifikatzeko ezarritako epea laburregia izan ohi da: kasu askotan, egun 
gutxitakoa. Noizean behin –hutsunea izan liteke, baina ez du horrelakorik ematen– 
gastuak justifikatzeko azken eguna ebazpenaren aurrekoa da, eta horren ondorioz, 
EHAAko argitalpenaren aurrekoa ere bai.

Hemen interesatzen zaigun ikuspegitik (ondorio negatiboak programetan eta elkarteen 
funtzionamenduan), uste dugu horiexek direla nabarmendu beharreko joera nagusiak. 
Nolanahi ere, bildutako informazioak beste hainbat analisi egitea ere ahalbidetzen du (zu-
zendaritza zehatz bati edo urte zehatz bati eragin diezaioketenak, edo kudeaketa organo 
jakin bati; kopuru edo eragin bereziko deialdi jakinarena jarduera eremu zehatzean...). 
Azterketa horiek oso interesgarriak izango lirateke arrazoiak aztertzeko eta prozedurak 
berrikusi eta hobetzeko. Gure ustez, eginkizun hori Administrazioari berari dagokio, 
horretan interes handiena duen erakundea izan beharko litzatekeelako.

Hemen eremu sozialean esku hartzen, eta azken beltzean, bereziki ahulak diren pertsonei 
zerbitzua ematen lan egiten duten elkarteetan ondorio negatibo bereziak dituzten arazoak 
aipatu baino ez dugu egin. Ikuspegi horretatik, berdin da atzerapenak sail arduradunak 
izapideak berandu hasteagatik, Aldizkari Ofizialak argitalpena berandutzeagatik, Kontrol 
Ekonomikoko Bulegoaren edo Erakunde arteko Batzorde Iraunkorraren txostena be-
randu heltzeagatik edo Ogasun Saileko Kontu-hartzailetza ordainketak egiteko orduan 
berandutzeagatik gertatu diren. Izan ere, elkarteetarako eta beren zerbitzurako ondorioa 
berdina da, eta betiere negatiboa.

Eta, hain zuzen ere, eragin negatibo horiek saihesteko hainbat hobekuntza proposamen 
egin genituen 2005ean. Horiek gomendio honetan berreskuratuko ditugu. Funtsean:

1. Arreta sozialaren arloko eskumenen gaur egungo banaketa kontuan hartuta –udal, 
lurralde eta autonomi erakundeak zuzenean sartuta daudela–, eta eskumenak mu-
gatzeko urratsak eman diren arren, beharrezkoa da alde bakoitzari eragiten dioten 
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erantzukizunak edo konpromisoak argiago zehatzea, bereziki partaidetza motei eta 
elkarteek sustatutako gizarte ekimenei egoki dakizkien laguntzei dagokienez.

2. Erakundeek partaidetzako mekanismo egonkorrak ezarri behar dituzte oraindik ho-
rrelakorik ez duten eremuetan. Mekanismo horiek gizarte ekintza koordinatuagoa, 
inplikatutako sektore ezberdinen arteko informazioaren trukea eta gizarte ongizate 
handiagoa lortzera bideratzen diren politika, programa eta prozeduren baterako be-
rrikuspena eta hobekuntza ekarri beharko dituzte beraiekin.

3. Laguntzarik ez duten sektore sozialetarako arretan parte hartzen duten erakunde 
ezberdinekin laguntza- eta lankidetza-bideak ezarri edo bultzatzeko aukera hausnartu 
beharko litzateke urteko aurrekontuak egiteko izapideetan. Bide horiek aurrekontuko 
urtearen denbora esparru murritza baino luzeagoak izan behar dira, eta segurtasun 
handiagoa eskainiko dute egokitzat jotzen diren formulen bidez: epe ertainerako hi-
tzarmenak, hainbat urtetarako konpromisoko kredituak, etab.

4. Tradizio edo eragin handia duten urteko deialdiei dagokienez, izapidetze prozesuak 
berrikusiko dira guztien artean, zailtasun iturri nagusiak zeintzuk diren nabarmendu, 
haien arrazoiak aztertu eta horren ondorioz, izapideak eta prozedurak erraztu, zu-
zendu edo bizkortzeko, edo bestela horien ordez bide egokiagoak –aurreko atalean 
adierazitakoak kasu– ezartzeko.

Uste dugu gomendio horien aplikazioak administrazioen kudeaketa nabarmen hobe-
tuko lukeela, eremu sozialean aktiboki lan egiten duten elkarte eta gainerako erakunde 
sozialetarako argitasun eta berme handiagoak ekarriko lituzkeela, eta azken batean, 
bereziki ahulak diren pertsonei arreta hobea ematea eragingo lukeela. Hori guztia Ad-
ministrazioari dagozkion diruz lagundutako programa eta baliabideen segimendu eta 
ebaluazioaren kaltetan izan gabe egingo litzateke.

Kasu honetan erantsi nahi dugu beharrezkoa edo oso erabilgarria litzatekeela laguntzen 
eta diru-laguntzen emakida arautzeko araudi berria lantzea. Horren helburua bikoitza 
litzateke: erakunde onuradunen eskubide eta betebeharrak argitzea eta erakunde onu-
radunei nahiz herri-administrazioei kudeaketa erraztea. Egungo esleipen prozedura 
konplexua eta oso anitza da. Askotan, gizarte zerbitzuen alorreko eskumen banaketak 
behartu egiten ditu erakundeak udalek, aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak egindako deialdi 
ezberdinetan parte hartzera. Deialdi bakoitzak araudi eta betekizun ezberdinak ditu, 
eta horrek ikuskapen ekonomikoak areagotzen ditu eta asko zailtzen eta atzeratzen 
du emakida. Izapideek esfortzu handia eskatzen dute administrazioen partetik nahiz 
gizarte erakundeenetik. Horrela, bada, onuragarria litzateke, eraginkortasun printzipioa 
betez, esleipen prozesua sinplifikatzea. Horren bidez, erakundeen nahiz administrazioen 
izapideak errazagoak izango lirateke eta bikoizketak saihestuko lirateke, adibidez ikus-
katzailetza ekonomikoarena administrazio ezberdinetan.

3.Erakundeek kudeaturiko programa eta zerbitzuei egonkortasun eta jarrai-

tasun handiagoa ematea.

Aurreko gomendioan azpimarratu da jada behar hau. Gaia Arartekoaren gomendioaren 
xede izan zen jada 1995 urtean, hiru foru aldundien eta gizartearen alorrean lan egiten 


