
ee
k:

 B
AO

-2
01

7a
12

5-
(I-

56
6)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2017, ekainak 30. Ostirala125. zk. 1. orr.

I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Gizarte Ekintza Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 87/2017 FORU DEKRETUA, ekainaren 28koa, zei-
naren bidez aldatzen baita 17/2014 Foru Dekretua, otsailaren 25ekoa, mende-
tasuna duten pertsonentzako egoitzen foru zerbitzu publikoan sartzeko arau-
bidea eta zerbitzu hori egonaldi iraunkorrean emateko baldintzak arautzen 
dituena.

ZIOEN AZALPENA

2014ko otsailaren 25eko 17/2014 Foru Dekretuaren bidez, mendekotasuna duten 
pertsonentzako egoitzen foru-zerbitzu publikoa jasotzeko araubidea ezartzen da, eta 
zerbitzu hori emateko baldintzak finkatzen.

Dekretua onartuz geroztik, aldaketa handiak gertatu dira legeen arloan; horietatik 
azpimarratzekoa da bi dekreturen onarpena: Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren 
prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko 2015eko urriaren 6ko 185/2015 Dekretua, ba-
tetik, eta, bestetik, Bizkaiko Foru Aldundiak oraintsu onarturiko 153/2016 Foru Dekretua, 
urriaren 11koa, mendekotasunaren ebaluaziorako eta orientaziorako prozedura arautzen 
duena.

Dekretua aldaketetara egokitzeaz gainera, nabarmentzekoa da espresuki ezarri dela 
gertutasun-printzipioa, eta, horri loturik, erabiltzaileak aukera duela eskaini zaion plaza 
publikoari uko egiteko ez bazaio osoki egokitzen bere nahiari, eta, hala ere, plaza pribatu 
batean jarraitzeko, hala nahi badu, zerbitzuari loturiko prestazioa jasoz. Hots, nahiz eta 
erabiltzaile batek uko egin plaza publiko, bati bere eta bere senideen ohiko ingurunetik 
kanpo egiteagatik, zerbitzuari lotutako prestazioa jasotzen ahal izango du berak aukera-
tutako egoitzan.

Aldaketoi esker, plazak esleitzeko sistema malguagoa izango da eta erabiltzaileek 
aukera izango dute zentro gehiagoren artean aukeratzeko; beraz, errazagoa izango da 
erabiltzaileen ingurune fisiko, sozial eta familiarretik hurbil dauden baliabideak aukera-
tzea eta beste udalerri batzuetara joan behar ez izatea. Hala hurbilago egongo gina-
teke Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroa arautzen 
duen urriaren 6ko 185/2015 Dekretuaren 12.5 artikuluan ezarritakoa betetzetik, non hau 
ezartzen den: baliabidea ezartzeko, kontuan hartuko da erabiltzailearen partaidetza eta 
erabiltzaileak modu librean aukeratzeko eskubidea duela; halaber, bidea emango da 
erabiltzailea bere ohiko ingurunean egotea ahalik eta gehien ahalbidetzen duen arreta 
eskaintzeko alternatiba edo alternatibak lortzea. 

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 
2017ko ekainaren 28ko bilkuran eztabaidatu eta onetsi ondoren, honako hau

XEDATZEN DUT:

1. artikulua
Aldatzea 2014ko otsailaren 25eko 17/2014 Foru Dekretuaren 20. artikuluaren a) letra 

(Mendetasuna duten pertsonentzako egoitzen foru zerbitzu publikoan sartzeko araubi-
dea eta zerbitzu hori egonaldi iraunkorrean emateko baldintzak arautzen dituen foru-de-
kretua). Honela geratuko da artikulua:
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«Egoitzen foru sareko zentroek hutsik geratzen diren plazen eta haien ezaugarrien 
berri emango diote Gizarte Ekintza Saileko administrazio-unitate edo zerbitzu eskuduna-
ri, erabiltzaileari zentroan baxa eman eta hurrengo egun baliodunean.

Berriemate hau bide telematikoen bitartez egingo da, Gizarte Ekintza Sailaren zen-
troetarako sarrerak kudeatzeko aplikazio informatikoaren bidez edo bide hori ordezka-
tzen beste bitarteko baten bidez. 

Hutsik geratu den plaza Gizarte Ekintza Saileko foru diputatuaren foru aginduaren 
bidez esleituko zaio plaza esleitu zain dagoen pertsona bati, aurreko artikuluan ezarri-
takoaren arabera, hutsik geratu den plazaren ezaugarrien eta plaza betetzeko pertsona 
egokienaren profila kontuan hartuta.

Era berean, esleipenean, aukera emango zaie erabiltzaileei, ahal den neurrian, jato-
rrizko ingurutik gertu duten egoitza batean egoteko, horrela mendetasuna duen pertso-
nek euren gizarte- eta familia-loturak eta -sareak gorde ditzaten.»

2. artikulua
Aldatzea 2014ko otsailaren 25eko 17/2014 Foru Dekretuaren 20. artikuluaren b) letra 

(Mendetasuna duten pertsonentzako egoitzen foru zerbitzu publikoan sartzeko araubi-
dea eta zerbitzu hori egonaldi iraunkorrean emateko baldintzak arautzen dituen foru-de-
kretua). Honela geratuko da artikulua:

«Esleitu aurretik, plaza telefonoz eskainiko da. Plazari uko egiteak ez du berekin 
ekarriko egoitza-zerbitzuari loturiko prestazioa galtzea, erabiltzailea halakorik jasotzen 
egonez gero, salbu eta plaza publiko bat eskaintzen bazaio eskatzaileari berau modu 
pribatuan ingresaturik dagoen egoitza berean, eskaintza egiten zaion une berean. Hala-
koetan, plazari uko eginez gero, baja emango zaio eta itxi egingo da erabiltzaile horren 
espedientea, eta urtebete igaro beharko da, plazari uko egiten dion egunetik zenbatzen 
hasita, beste plaza publiko bat eskatu ahal izateko.

Telefonoz eskaintzen zaion plaza ez bada erabiltzailea modu pribatuan ingresaturik 
dagoen plaza bera, eta hark eskatzen badu une horretan dagoen egoitzan bertan eslei 
dakiola plaza bat, aukera izango da, zioak azaldurik, estaldura hori baimentzeko, baldin 
eta hala egitea gomendatzen duten inguruabar teknikoak edo bestelakoak egonez gero 
edo pertsona horrek lau urte edo gehiago badaramatza zentro berean ingresaturik, eta 
zentroa foru-egoitzen sarekoa bada eta plazaren bat hutsik badago.»

3. artikulua
Aldatzea 2014ko otsailaren 25eko 17/2014 Foru Dekretuaren 33. artikulua, g) letra 

eransteko:
«Honako kasu hauetan, egoitza batean plaza izateko eskubidea azkenduko da eta 

onuradunari baja emango zaio egoitzan:
(…)
g) Eskatzaileak uko egiten badio bera modu pribatuan ingresaturik dagoen egoitza 

berean eskainitako plaza publikoari.
Halakoetan, urtebete igaro behar da, plazari uko egiten zaionetik, beste plaza publiko 

bat eskatu ahal izateko.
(...) 
Goraxeago g) letran jasotako kasuan, plazari uko egiteak espedientea berehala ixtea 

eta artxibatzea eragingo du, halakoetan dagokion ebazpena beste izapiderik gabe.»

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Indargabeturik geratzen dira foru-dekretu honetan xedatutakoarekin bat ez datozen 
eta haren aurkakoak edo bateraezinak diren maila bereko edo apalagoko artikulu, era-
baki eta xedapen guztiak.
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AMAIERAKO XEDAPENA

Lehenegoa: Gizarte Ekintza Saileko foru-diputatuari baimena ematen zaio, beren-be-
regi, eranskinei eragiten dieten foru dekretuaren aldaketak foru agindu bidez ebazteko, 
Bizkaiko Foru Aldundiaren izenean eta haren ordezkari gisa. Ezinbestekoa izango da 
foru-agindu hori Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Bigarrena: Aldaketa hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egu-
nean jarriko da indarrean.

Bilbon, 2017ko ekainaren  28an.
Gizarte Ekintzako foru diputatua,

ISABEL SÁNCHEZ ROBLES
Ahaldun Nagusia

UNAI REMENTERIA MAIZ

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
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