
137/2016 FORU AGINDUA, martxoaren 10ekoa, Eskubide 
Sozialetako kontseilariak emana, Gizarteratzeko eta Errenta Bermaturako 
Eskubideak arautzen dituen  Foru Legearen aurreproiektua egiteko 
prozedurari hasiera ematen diona. 

 
Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko 

abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoaren 44.17 artikuluak ezartzen du 
Nafarroako Foru Komunitateak erabateko eskumena duela gizarte 
laguntzaren arloan. 

 

             Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 14ko 15/2006 Foru Legearen 
arabera, oinarrizko errenta prestazio bermatua da, eta Gizarte Zerbitzu 
Orokorren Zorroa onetsi zuen ekainaren 17ko 69/2008 Foru Dekretuan 
garatu zen. 

 

             Gaur egun, gizarteratze-errenta urtarrilaren 23ko 1/2012 Foru 
Legeak arautzen du. Baztertzeko arriskuan dauden herritar batzuk babesetik 
kanpo uzten ditu gaur egun erregulazio horrek, eta egungo egoera 
ekonomikoak gainditu egin du.  Horregatik guztiagatik, eta 2015-2019 
legealdirako akordio programatikoan hartutako konpromisoak betetzeko, 
beharrezkoa da legegintzako prozesu bat hastea, sistema hori eguneratu eta 
hobetzeko. 

 

             Helburua da babes soziala hobetzea eskubideetan oinarritutako 
ikuspuntu batetik, bermatzeko bai gizarteratzeko eskubidea, enplegurako 
pizgarriak ezarriz, besteak beste, bai behar adinako prestazio ekonomikoa 
eskuratzeko eskubidea, eta, horrela, egoera ahulagoan daudenen txirotasun 
larriari aurre egin, haurrei eta adinekoei begiratuta bereziki.  

 
Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko abenduaren 3ko 

14/2004 Foru Legearen 41. artikuluan ezartzen denez, Nafarroako 
Gobernuak Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko 
abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoaren 19. artikuluan aurreikusitako 
legegintzarako ekimena garatuko du, foru lege proiektuak eginez, onetsiz 
eta, gero, Nafarroako Parlamentura igorriz. Ondoren, espedienteari atxiki 
beharreko agiriak, txostenak eta kontsultak zein diren zehazten du. 

 
Horrenbestez, Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko 

abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legeak eta Eskubide Sozialetako 
Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen abuztuaren 28ko 
128/2015 Foru Dekretuak emandako eskudantziak erabiliz. 

AGINDU DUT: 
 
1.- Gizarteratzeko eta Errenta Bermaturako Eskubideak arautzen 

dituen Foru Legearen aurreproiektua egiteko prozedurari hasiera ematea. 



 
2.- Gizarteratzeko eta Babes Sozialerako Zuzendaritza Nagusia 

izendatzea Foru Legearen aurreproiektua egiteko prozedura prestatu eta 
tramitatzeaz arduratuko den organoa izan dadin.  

 
3.- Foru agindu hau igortzea Eskubide Sozialetako Departamentuko 

Idazkaritza Tekniko Nagusira eta Gizarteratzeko eta Babes Sozialerako 
Zuzendaritza Nagusira, behar diren ondorioak izan ditzan. 

 
Iruñean, bi mila eta zazpi ko martxoaren hemeretzian. El C onsejero De Der echos  Soci ales . Miguel Laparra Navarro. 
Iruñean, 2016ko martxoaren 10ean. 

 
ESKUBIDE SOZIALETAKO KONTSEILARIA. 

 
 
 
 
 

Miguel Laparra Navarro jauna. 


