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Bizkaiko egoitza publiko bateko plaza baten batez besteko kostua Arabako egoitza
pribatu bateko plaza batena baino %132 garestiagoa da. Horrek esan nahi du
aldeak are nabarmenagoak direla erkaketak egoitza zehatzen artean eginez gero.

Erabiltzaileen minusbaliotasun maila handiagoa ala txikiagoa eta horretatik
ondorioztatzen den lan-karga handiagoa ala txikiagoa arrazoizko azalpenak izan
daitezke, baina horrelakotzat jo daiteke zentro publikoetako langileen kostu
handiagoa, edo autonomia-gabeziako maila berdinak dituzten erabiltzaileei
eskainitako arretaren kalitate maila handiagoa ala txikiagoa ere; hipotesi baten
edo bestearen sendotasuna alde horien azpian dauden arrazoiak argi zehazten
dituzten azterlanen bidez frogatu beharko litzateke.

29. Hipotesi kontserbadoreenean, eta finantziazio-sistema errotik
berregituratu ezean, Euskal Autonomia Erkidegoko herri administrazioek
aurreikusi beharko lukete beren mantentze-gastuen hurrengo urteetako
hazkuntza-erritmoak eta 1991-2001eko hamarkadan egondakoak
antzekoak izango direla.

2010erako plazen kopuruan espero den gehikuntza (1991-2001eko
denboraldikoa baino pixka bat handiagoa izango dena) eta plazen kostuetan ere
espero den igoera (aurreikusten denaren arabera, aurreko denboraldikoa baino
handiagoa izango dena) direla eta, sektore publikoak aukera bakarra dauka: plazen
kostura egindako diru-ekarpenaren ehunekoa aldatu beharko du. Hala ere,
erabiltzaile gehienek beren diru-sarrerei lotutako kuotak (gehien bat erretiro-
pentsioetatik datozenak) ordaintzeak, 2001ean kuota horiek batez besteko erretiro-
pentsioaren ia %70 hartzeak, eta adinekoei erabilera libreko gutxieneko diru-
sarrera batzuk bermatzeko eskaera sozialak aukera sorta hori neurri handian
mugatzen dute, eta badirudi plazen kostua egonkor, hau da, %55 inguruan,
mantenduko dela. Bestalde, ez da ahaztu behar eremu geografiko ezberdinetan
dauden eta antzeko baliabide ekonomikoak dituzten erabiltzaileek kuota ezberdinak
ordaintzen dituztela EAEren barnean.

Mendekotasun-prestazio edo aseguru bat ezartzeko aukeraren bidez, gastu
publikoaren arloan espero den hazkuntza moteldu ahal izango litzateke, baina
nolanahi ere, garrantzi sozial handiko aukera hori azterlan zorrotzetan ikertu beharko
litzateke, ezarri baino lehen adostasun handia lortu beharko litzatekeela horren
inguruan.

E. EGUNEKO ZENTROAK

30. 2010ean eguneko zentroetarako minimotzat jotzen den estaldura-tasara
heltzeko, 2001eko plazen kopurua luze bikoiztu beharko litzateke.

Baliabide mota horren eskaerari eta beharrizanei buruzko azterlanik ez dagoenez,
pentsa daiteke bultzatutako estaldura (%0,88) gure Erkidegoko eta beste testuinguru
batzuetako plazen bilakaeratik datorrela.
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Muga horiek kontuan hartuta, adierazi behar da 2010erako proposatutako estaldura
minimora heltzeko 2001eko eskaintza %128 gehitu beharko litzatekeela; bestela esanda,
bederatzi urtean ia bi mila eta ehun plaza sortu beharko lirateke. Proposatzen den
hazkuntza-erritmoa zerbitzu horiek abiarazteko etapatzat har daitekeen eta jada ikertu
den  hamarkadakoa baino txikiagoa da. 2003ko datuen arabera, badirudi asmo handiko
helburu hori lor daitekeela; izan ere, datu horiek plazen kopuruaren %27,0ko igoera
agertzen dute hamazortzi hilean. Urte horretan bi mila plaza baino gehiago egonda,
beharrezko gehikuntza %79,5en dago, 2010. urtea erreferentzia hartuta.

31. Eguneko zentro berriak irekitzean hurbileko zerbitzu horien toki izaera
kontuan hartu beharko litzateke.

2001ean Bizkaiko hiru eskualdek ez zeukaten mota horretako baliabiderik, eta
beste bik (bata Bizkaikoa zen eta bestea Arabakoa), EAEren batezbestekoaren azpitik
zeuden estaldurak eskaintzen zituzten. Lehenik eta behin, arlo geografiko horietan
baliabideak gehitzeko ahaleginak bildu beharko lirateke, bidezko oinarrizko gizarte
zerbitzuaren eragin-eremuko erabiltzaileei arreta eskaintzen dieten zentro txikiak
sortuta.

32. Baliabide horiei buruzko informazioa hobetu behar da, ekonomia eta
langileei dagokienez.

Zerbitzu horien izaera berriak, horiek identifikatzeko arazoek, eta batzuetan dagoen
kontabilitate-banakapenen eta lan-kargen ezak erabilgarri dauden datu estatistikoak
kontuz hausnartzera behartzen dute. Emaitza horiek honakoa hau erakusten dute:

• Alderdi ekonomikoan: plazen kostuaren geldialdia Autonomia Erkidegoaren
mailan. Geldialdi horrek hurrengo arrazoiak ditu: abiarazitako lehenengo
zentroen izaera astuna, plazak mantentzeko ekarpen publikoaren ehunekoaren
jaitsiera, ekarpen publikoaren inguruko funtsezko lurralde aldeak, eta
erabiltzaileen ekarpenen ehunekoaren funtsezko igoera, horretan ere alde
nabarmenak daudela lurraldeen artean.

• Lan alderdian: oso pertsonal-ratio ezberdinak plaza bakoitzeko, hiru lurralde
historikoetan.

Hala eta guztiz ere, alde horiek guztiak arloari buruzko lan espezifiko bat eginez
sendotu beharko lirateke.




