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I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Gizarte Ekintza Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 73//2018 FORU DEKRETUA, maiatzaren 29koa. 
Honen bidez, batetik, aldatu egiten dira mendetasuna duten adinekoentzako 
egoitza-plazen prezioak, apirilaren 3ko 63/2001 Foru Dekretuaren babesean 
emandako banakako diru-laguntzei dagokienez, eta, bestetik, Azpiegiturak, 
S.A.U. sozietateak mendekotasuna dutenentzat dituen egoitza-zentroetako 
plazen prezioak.

Azken urteetako egoera ekonomikoa kontuan hartuta, seigarren xedapen iragankor 
bat gehitu behar izan zitzaion apirilaren 3ko 63/2001 Foru Dekretuari (urtarrilaren 29ko 
11/2013 Foru Dekretuaren bidez gehitu ere). Xedapen horren bidez, 2012rako ezarritako 
prezioei mugarik gabe eustea xedatzen zen: Xedapenaren azken paragrafoan honako 
hau ezartzen zen: «Hori guztia horrela izan arren, ondoren foru dekretu baten bidez be-
rrikusi eta eguneratu ahal izango dira.»

Urtarrilaren 27ko 7/2015 Foru Dekretuaren bidez, berriz, aldatu egin ziren bai 63/2001 
Foru Dekretuak araututako laguntza ekonomikoen zenbatekoak bai Azpiegiturak, S.A.U. 
sozietatearen egoitza-zentroetarako ezarritakoak. Ondorioz, laguntza ekonomiko horien 
zenbatekoa eguneko laurogeita bat euroan (81,00 euro) geratu zen (BEZa barne). 

Seigarren xedapen iragankorrean ezarritakoarekin bat, berriro aldatu behar dira 
egungo zenbatekoa (goian adierazitakoak). 

Hori guztia dela bide, eta Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, 
Antolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko 1987ko otsailaren 13ko 3/1987 
Foru Arauko 17. eta 64.3 artikuluetan emandako ahalmenak erabiliz, Gizarte Ekintza 
Saileko foru diputatuak proposatuta eta Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak 
2018ko maiatzaren 29ko bilkuran eztabaidatu eta onetsi ondoren, honako hau

XEDATZEN DUT:

Artikulu bakarra
Aldatzea mendekotasuna duen pertsonentzako egoitza-plazaren gehieneko prezio 

teorikoa, 63/2001 Foru Dekretuaren babesean emandako banakako laguntza ekonomi-
koak kalkulatzeko oinarri gisa balio duena, eta Azpiegiturak, S.A.U. sozietatearen egoi-
tzetan egonaldi iraunkorrak edo aldi baterakoak egiteko plazen prezioa. 

Aldaketaren ondorioz, zenbatekoak honela geratzen dira:
—  Mendekotasuna duten pertsonentzako egoitza-plazaren gehieneko prezio teori-

koa, 63/2001 Foru Dekretuaren babesean emandako banakako laguntza ekono-
mikoak kalkulatzeko oinarri gisa balio duena, honela geratzen da:

 • 2018rako: 85,50 euro. 
 • 2019rako: 89,20 euro.
 • 2020rako: 93,30 euro.
—  Azpiegiturak SAU sozietatearen egoitzetan egonaldi iraunkorrak edo aldi batera-

koak egiteko plazen prezioak, berriz, honela geratzen dira: 
 • 2018rako: 82,21 euro gehi BEZa.
 • 2019rako: 85,77 euro gehi BEZa.
 • 2020rako: 89,71 euro gehi BEZa.
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XEDAPEN IRAGANKORRA

Foru-Dekretu honek 2018ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorio ekonomi-
koak, atzeraeraginez.

AZKEN XEDAPENA

Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egun baliodunean jarriko da inda-
rrean Foru-Dekretu hau. 

Bilbon, 2018ko maiatzaren 29an.
Gizarte Ekintzako foru diputatua,

ISABEL SÁNCHEZ ROBLES
Ahaldun Nagusia,

UNAI REMENTERIA MAIZ

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
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