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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2018, apirilak 06. Ostirala66. zk. 1. orr.

I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Gizarte Ekintza Saila

Gizarte Ekintzako foru diputatuaren 11079/2018 FORU AGINDUA, otsailaren 
22koa, mendetasuna duten adinekoentzako egoitzetako plazen prezio pu-
blikoak eta banakako laguntza ekonomikoak (egoitzak eta eguneko zentroak) 
eguneratzeko.

Bizkaiko Lurralde Historikoaren 2018. urteko Aurrekontu Orokorrei buruzko abendua-
ren 28ko 4/2017 Foru Arauak 1,01eko koefizientea ezartzen du Foru Aldundiko prezio 
publikoak, tasak eta ondare-prestazio publikoak eguneratzeko.

Xedapen horrekin bat etorrita, eguneratu egingo da, 2018ko otsailaren 1az geroko 
ondorioekin, otsailaren 24ko 30/2009 Foru Dekretuaren babesean egoitzen foru sarea-
ren erabiltzaile guztiek ordaintzen duten prezio publikoaren zenbatekoa. Dekretu horrek 
egoitzen foru zerbitzu publikoan egonaldi iraunkorragatiko prezio publikoaren aplikazioa 
eta horretarako arauak ezartzen ditu.

Aurrekoa gorabehera, foru dekretu horren 5. artikuluan ezarritakoarekin bat, hala 
kalkulatutako prezio publiko berri honek ezin izango du gainditu zerbitzuaren eguneko 
kostuaren % 90, eta bermatu beharko zaio erabiltzaileari gutxienez 1.200 euro izango 
dituela urtean nahi duen moduan erabiltzeko

Era berean, berdintasun-printzipioa bermatzeko, egokitzat jotzen da egunean jar-
tzea, eragin-data berarekin, 2001eko apirilaren 3ko 63/2001 Foru Dekretuaren babe-
sean emandako laguntza ekonomiko indibidualak (63/2001 Foru Dekretua, adinekoak 
foru-egoitza publikoetan edota egoitza itunduetan sartzeko sistema eta adinekoak beste-
ren egoitzazko gizarte zerbitzuetan sartzeko banakako laguntza ekonomikoak nola eman 
araupetu dituena), bai eta 2016ko ekainaren 21eko 113/2016 Foru Dekretuan jasotako 
laguntza ekomomiko indibidualak ere (113/2016 Foru Dekretua, mendetasun-egoeran 
dauden adinekoak eguneko zentroetan sartzeko sistema eta dagozkien banakako lagun-
tza ekonomikoak arautzen dituena).

Azaldutako guztia dela bide, eta kontuan hartuta Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru 
Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari otsailaren 13ko 3/1987 
Foru Arauaren 39.i) eta 63.d) artikuluek, Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Sai-
laren araudi organikoa onartzen duen martxoaren 18ko 70/2012 Foru Dekretuaren 6. f) 
artikuluak eta haiekin bat datozen gainerako arauek Gizarte Ekintza Saileko foru diputa-
tuari ematen dizkioten eskumenak, honako hau

XEDATZEN DUT:

Lehenengoa: Honako hauek eguneratzea, hala badagokio, ondorioak 2018ko otsai-
laren 1etik aurrera izanik:

—  Egoitzen foru sareko egoitzan egoteagatik prezio publiko gisa erabiltzaile bakoi-
tzarentzat finkatutako zenbatekoak foru agindu honetan ezarritako baldintza eta 
betekizunak betez.

—  Pertsona onuradunak egindako ekarpen ekonomikoak apirilaren 3ko 63/2001 Foru 
Dekretuan ezarritakoaren babesean (egoitzan sartzeko laguntza ekonomikoak) eta

—  Pertsona onuradunak egindako ekarpen ekonomikoak ekainaren 11ko 
113/2016 Dekretuan ezarritakoaren babesean (eguneko zentroan sartzeko lagun-
tza ekonomikoak).

Bigarrena: Foru agindu honen aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal 
izango da EAEko Auzitegi Nagusian, bi (2) hilabeteko epean, xedapen hau Bizkaiko Al-
dizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera zenbatuta.
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Hirugarrena: Ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitara dadila agintzea.
Laugarrena: Foru agindu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den eguna-

ren biharamunean jarriko da indarrean eta 2018ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioak 
izango ditu.

Bilbon, 2018ko martxoaren 23an.
Gizarte Ekintzako foru diputatua,

ISABEL SÁNCHEZ ROBLES

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
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