
1  

 
 
 
 
145/2001 FORU DEKRETUA, abuztuaren 22koa, besteren laguntza behar duten 
adinekoak Bizkaiko Foru Aldundiaren eguneko zentroetan sartzeko, besteren 
laguntza behar duten adinekoentzako itundutako eguneko zentroetan sartzeko eta 
besteren laguntza behar duten adinekoentzako itundu gabeko eguneko zentroetan 
sartzeko banakako laguntzak emateko sistema araupetu duena (196. BAO, 2001eko urriaren 
11koa). 

 
ZIOEN AZALPENA 

 
Bizkaiko Foru Aldundiaren uztailaren 18ko 100/2000 Foru Dekretuaren bidez besteren 
laguntza behar duten adinekoak Bizkaiko Foru Aldundiaren eguneko zentroetan sartzeko, 
besteren laguntza behar duten adinekoentzako itundutako eguneko zentroetan sartzeko eta 
besteren laguntza behar duten adinekoentzako itundu gabeko Bizkaiko Lurralde Historikoko 
eguneko zentroetan sartzeko banakako laguntzak emateko sistema araupetu da. 

 
Uztailaren 18ko 100/2000 Foru Dekretua onetsi zenetik aurrera, bi gertaera oso garrantzitsu 
gertatu dira, foru dekretu horretan dagoen arauketan eragina dutenak: “Bizkaiko Foru 
Aldundiaren eta lurralde historiko horretako udalen arteko akordioa, gizarte zerbitzuen 
banaketari buruzkoa” sinatu zen 2000ko abenduaren 29an, Bilbon, eta “Eusko Jaurlaritzaren 
eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundien eta Eudelen arteko akordioa, gizarte 
zerbitzuen gaian eskumenak banatzeari buruzkoa” sinatu zen 2001eko otsailaren 8an, 
Bilbon. 

 
Bi akordio horietan azaltzen denez, “Pertsona autonomoentzako arreta udal eremuari 
egokituko zaio, eta besteren laguntza behar duten pertsonena, aldundiarenera”, baita 
“laguntza jasotzen duten pertsonentzako eguneko zentroetan sartzeko banakako laguntza 
ekonomikoak” ere. 

 
Akordio horiek betetzean, uztailaren 18ko 100/2000 Foru Dekretuan aplikatutako araudia 
aldatu da, funtsezko modu batean, udalen finantza-partaidetza ukituz, hartutako 
betebeharrak ordaintzerakoan. Izan ere, hiru aldeko finantzaketa sistema (onuraduna, 
erroldatuta dagoen udala eta Bizkaiko Foru Aldundia) bi partaide baino ez dituen 
finantzaketa sistema batekin ordezkatu da (onuraduna eta Bizkaiko Foru Aldundia). 

 
Gainera, uztailaren 18ko 100/2000 Foru Dekretua indarrean sartu ondoren Justizia, Lan eta 
Gizarte Segurantza Sailak urriaren 17k 202/2000 Dekretua eman zuen, besteren laguntza 
behar duten pertsonentzako eguneko zentroei buruzkoa. Euskadiko Gerontologia Planak 
emandako pautari jarraiki (Eusko Legebiltzarreko Lan eta Osasun Batzordeak 1994ko 
maiatzaren 12an onetsia), laguntza izaerako esku hartzea adineko pertsona bere ohiko 
ingurunean benetan mantentzen laguntzen duten zerbitzuei, baliabideei edo prestazioei 
bideratzea lehenesten du dekretu horrek. 

 
Horregatik, uztailaren 18ko 100/2000 Foru Dekretuaren indarraldian atzeman da bere 
arauketan zenbait aldaketa egin behar direla, eguneko zentroetako erabiltzaileen 
errealitatera hurbiltzeko eta eguneko zentroak baliabide egoki bihurtzeko, besteren laguntza 
behar duten adineko pertsonak egoitzetan sartzearen alternatiba erreal eta eraginkorra izan 
daitezen, adineko pertsonak beren giro sozialean eta beren familia-giroan mantenduz. 

 
Horregatik, foru dekretu honen bidez besteren laguntza behar duten adineko pertsonen 
gizarte eta familia errealitateari egokitzen zaizkie onuradun pertsonek bete beharreko 
betekizunak, kanpoan uzteko arrazoiak eta, funtsean, finantzaketa sistema, onuradunak egin 
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behar duen ekarpen ekonomikoa kalkulatzeari dagokionez. Ekarpen ekonomiko hori, orain, 
pentsioaren gaineko portzentaje orokor bat da, bi portzentaje batuz ateratzen dena (bata, 
familia-unitatearen per capita pentsioaren zenbatekoaren araberakoa eta bestea, familia-
unitatearen per capita kapital higigarriaren araberakoa). Beraz, onuradunaren per capita 
kapital higigarria hiru milioi (3.000.000) pezeta baino handiagoa denean plazaren kostu osoa 
ordaintzeko betebeharra kenduko da, eta onuradunak azken bost (5) urteetan egin dituen 
dohaintzak ezeztatu beharra kenduko da (laguntza edo foru titulartasun publikoko eguneko 
zentroan sartzea eman baino lehen bete beharreko betekizuna zen hori). 

 
Hori dela bide, eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, 
Araubide eta Jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/87 Foru Arauko 17. eta 64.3. 
artikuluek emandako eskumenak erabiliz, Gizarte Ekintza Saileko foru diputatuak proposatu 
eta Bizkaiko Foru Aldundiak ___ eguneko bileran eztabaidatu eta onetsi ondoren, hauxe 

 
XEDATU 

DUT: 
 
1. artikulua.- 
Xedea 

 
Foru dekretu honen xedea da Bizkaiko Foru Aldundiaren titulartasuneko adineko pertsonen 
eguneko zentroetara sartzeko sistema arautzea, edo besteren laguntza behar duten 
pertsonentzako beste titulartasun batzuetako Bizkaiko Lurralde Historikoko eguneko 
zentroen plaza hitzartu edo itunduetan sartzeko sistema arautzea. 

 
Halaber, foru dekretu honen xedea da banako diru-laguntzak nola eman arautzea, Bizkaiko 
Lurralde Historikoan mendekotasuna duten adinekoentzako titular publiko edo pribatuko 
eguneko zentroetan itundu gabeko plazak ordaindu ahal izateko. 

 
2. artikulua.- Besteren laguntza behar duten adineko pertsonentzako eguneko 
zentroaren definizioa 

 
Foru dekretu honen ondoreetarako, besteren laguntza behar duten adinekoentzako eguneko 
zentrotzat hartuko dira establezimendu guztiak, euren izena edo titulartasuna edozein izanik 
ere, baldin eta establezimenduok egunez banakako laguntza emateko egitaraua eskaintzen 
badiete hirurogei (60) urtetik gorako bost (5) pertsonari edo gehiagori; pertsona horiek izan 
behar dira besteren laguntza behar dutenetarikoak euren eguneroko jarduna burutzeko; edo, 
bestetik, inguruabar pertsonalak edo gizarte–inguruabarrak direla eta, horiekin pareka 
daitezkeenak. Establezimendu horiek gune eta instalazio zehatzak izan behar dituzte 
horretarako, langile eta jarduketa–egitarau propioekin. 

 
Erretiratuen etxeak eta klubak ez dira mendekotasuna duten adinekoentzako eguneko 
zentrotzat hartuko; gauza bera gertatzen da, egoitzetan egunez egoteko zerbitzua 
eskaintzen denetan ere. 
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Mendekotasunean dauden adinekoentzako eguneko zentroek indarreko legeria bete behar 
dute, osasun, arkitektura, hirigintza, lan, segurtasun eta garbitasunaren inguruko arauei 
dagokienez. 

 
Foru dekretu honetan sartzen diren adineko pertsonentzako zerbitzuak ematen dituzten 
besteren laguntza behar duten adineko pertsonentzako eguneko zentroen ezaugarriak, 
erabiltzaileen profilak, helburuak, erabiltzaileen eskubide eta betebeharrak eta zerbitzuak 1. 
eranskinean jasota daude. 

 
Etorkizunean erakunde eskudunek arauketa bat egiten badute eta arauketa hori 1. 
eranskinean adierazitako ezaugarrietako batzuen aurkakoa bada edo ezaugarri horietako 
batzuk aldatzen baditu, eranskin hori inguruabar berriei egokituko zaie. 

 
3. artikulua.- Onuradunak [abenduaren 23ko 213/2002 Foru Dekretuak emandako idazkuntza 

(BAO, 11. zk., 2003-01-
17koa). 

 
Eskaera aurkezteko unean ondoko betekizun hauek betetzen dituzten pertsona guztiak 
onuradunak izango dira: 

 
a) Adinaren inguruko betekizuna: Hirurogei (60) urte edo gehiago eduki behar dira. 
Salbuespenez, eta inguruabar pertsonalak edo gizarte inguruabarrak direla eta, hirurogei 
(60) urte edo gehiago dituztenekin pareka daitezkeen pertsonek ez dute adinaren betekizuna 
bete behar, baina aldez aurretik horren aldeko txostena egin behar du Adineko Pertsonak 
Baloratzeko Batzorde Teknikoak. 

 
b) Europar Batasuneko herritar izatearen betekizuna.  Europar Batasuneko kide den edozein 
estatuko naziotasuna eduki behar dute. 

 
c) Erroldatzearen betekizuna:  Eskaera aurkezteko unean Bizkaiko Lurralde Historikoan 
erroldatuta egotea, gutxienez, hiru urtez data horren aurreko hamar urteen barruan. 
Denboraldi hori zenbatzeko, Bizkaiko Lurralde Historikoko edozein udalerritako segidako 
erroldatzeak kontuan izango dira. 

 
d) Puntuazioaren inguruko betekizuna: Behar den puntuaziora iristea, foru dekretu honetako 
2. eranskinean ezarritako baremoaren arabera. 

 
Behar besteko puntuazioa egongo da puntu hauek eskuratuz gero: 

 
 

 Hogeita hamabost (35) puntu osasun inguruabarretan, edo 
 

 Hogeita hamaika (31) puntu gizarte inguruabarretan, gutxienez hogei 
(20) punturekin osasun inguruabarretan, edo 

 

 Berrogei (40) puntu gizarte, osasun eta ekonomiaren inguruko inguruabarren 
puntuazio guztiak batuz, osasun inguruabarretan gutxienez 20 puntu edukita. 

 
e) Osasun inguruabarren betekizuna: 
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 Elbarritasuna dakarren gaixotasunen bat izatea, edo gaitz degeneratibo 
neurologikoren baten arrastoak. 

 

 Ebakuntza osteko gaixotasunak, anputazioak eta antzekoak izatea. 
 

 Luzaroan mugitu gabe egoteagatik patologia berezia dutenak. 
 

 Pertsona zahar-zaharrak, patologia jakinik ez badute ere. 
 

 Gaitz kronikoren bat (ez heriotzaurrekoa) duten pertsonak, inoren beharra dutenak, 
gutxieneko zainketak hartzeak mesede egiten dienak. 

 

 Erizaintzako zaintza etengabea behar duten pertsonak. 
 

 Zentzumen jatorriko ezintasuna daukaten pertsonak, zahartzaroan sortu bazaie, 
gaixotasunari egokitzen ez dakitenean eta errehabilitazio-zaintzak behar badituzte. 

 

 Gizarte arazoak izateaz gain, patologia psikiatrikoa edukitzea, baina zentro berezitu 
batean sartzeko beharrik ez izatea eta bizikidetzarako arazo garrantzitsurik ez 
jartzea. 

 
f) Laguntza behar izatea: Hurbileko laguntza izatea eta, laguntza horren ondorioz, 
onuradunak beharrezkoak diren arreta guztiak izatea, eguneko zentroan ez dagoen 
orduetan”. 

 
4. artikulua.- Kanpoan 
utzitakoak. 

 
Jarraian adieraziko diren inguruabarretako batean dauden pertsonak ezin dira foru dekretu 
honen eremuan sartu: 

 
a) Bitarteko berezituegiak erabili behar izatea edo arreta maila nabarmeneko osasun-
urgazpena behar izatea, besteren laguntza behar duten adinekoentzako eguneko zentroen 
berezko zuzkiduretatik eta berorien ahalbideetatik at daudenak. 
b) Gaixotasun infektagarri-kutsagarriak izatea, salbu eta, transmisio-bidea kontuan izanik, 
eguneko zentro batean arreta eman ahal zaien kasuak. 
c) Eguneko zentroaren inguruneak, beste pertsona batzuekiko harremanek nahiz bestelako 
egoerek sorrarazitako ondore antiterapeutikoak jasatea. 
d) Jokabide nahasmendu larriak edota portaera erasokorrak edo bestelako nahasmenduak 
izatea, eguneko zentroa ez den zentro batean arreta eman behar zaienak.  
e) Tratu txarren egoeran egotea, modu pasibo nahiz aktiboan. 
f) Ohean egon beharra izatea behin betiko. 
g) Mendekotasuna duen adinekoak eskatutako eguneko zentroan haren ezaugarrietarako 
plaza egokirik ez egotea. 
h) Adineko pertsona eskatzaileak bere inguruabarretarako etxebizitza edo egoitza egokirik ez 
izatea. 

 
5. artikulua.- Eskaerak eta dokumentazioa [abenduaren 16ko 265/2003 Foru Dekretuak emandako 
idazkuntza (2. BAO, 2004-01-05ekoa)] 

 
Eskaerak interesdunek edo beren ordezkariek aurkeztuko dituzte, erroldatuta dauden (edo 
bestela, bizi diren) udalerriko oinarrizko gizarte zerbitzuaren bulegoetan. Horretarako 
normalizatutako inprimakina bete behar dute, foru dekretu honetako 3. eranskinaren arabera, 
eta dokumentazio hau erantsi: 

 
a) Eskatzailearen eta haren ordezkariaren NANaren fotokopiak edo, horrelakorik izan ezean, 
haien nortasuna frogatzen duten beste edozein agirirena. 
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b) Eguneko zentroan modu librean sartzea onartzeko dokumentua, 3. eranskinean araututako 
ereduari jarraiki. 

 
c) Osasun-txostena, 3. eranskinean araututako ereduaren 
araberakoa. 

 
d) Erroldaketa-ziurtagiria eta, eskatzailea erroldatuta dagoen udalerrian bizi ez bada, 
egoiliar-ziurtagiria. 

 
e) Sarreren eta ondasunen zinpeko aitorpen eguneratua, 3. eranskinean araututako 
ereduaren araberakoa. 

 
f) Gizarte Segurantzaren Nazio Institutuak edota pentsioak ordaintzen dituen erakundeak 
luzatutako ziurtagiria, horien eskutik jasotako urteko kopuruari buruz, bai eta aparteko 
soldaten kopuruari buruz ere. 

 
g) Ondasunen gaineko Zergaren eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren 
aitorpenen fotokopia edo, horrelakorik eduki ezean, Ogasun Sailak luzatutako ziurtagiria, 
bigarren aitorpen hori aurkeztu behar izan ez dela frogatzen duena eta betebehar horretatik 
salbuesteko arrazoia azaltzen duena. 

 
h) Onuradunaren, horren ezkontidearen eta foru dekretu honetako 13. artikuluan familia-
unitateko gainerako kideen izenean dauden kontu korronte, diru gordailu eta balore higigarri 
guztien azken urteko mugimendu ekonomikoak. 

 
i) Foru dekretu honetako 13. artikuluan definitutako familia-unitatearen osaera frogatzen 
duten dokumentuak, hamazortzi (18) eta hogeita sei (26) urte arteko (biak barne) seme-
alabak langabezian edo ikasten egotearen ziurtagiria, minusbalioa frogatzeko ziurtagiriak 
etab. 

 
j) Zaintzaileen egoera frogatzen duten agiriak. 

 
k) Plaza eman izanaren ziurtagiria, eskatzailea hitzartu eta itundu gabeko eguneko zentroren 
batean sartzekoa denean. 

 
6. artikulua.- Eskabidea Gizarte Ekintza Sailari helaraztea 

 
Oinarrizko gizarte zerbitzuak aurreko artikuluan aipatutako eskabidea eta agiriak jaso eta 
gero, gizarte-txostena egingo da, foru dekretu honetako 3. eranskinean arautzen den 
ereduaren arabera. Txosten hori eta eskatzaileak aurkeztutako beste agiri guztiak Bizkaiko 
Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailari bidali behar zaizkio, bi (2) hilabeteko epean, 
eskabidea oinarrizko gizarte zerbitzuan aurkezten den egunetik zenbatuta. 

 
7. artikulua.- 
Instrukzioa. 
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1.  Administrazio espedientearen instrukzioa gauzatu ondoren, eta Adinekoen Baloraziorako 
Batzorde Teknikoak ebazpenaren gaineko azterlana, irizpena eta proposamena egin eta 
gero, Gizarte Ekintza Saileko foru diputatuak foru agindu egokia emango du, gehien jota, lau 
(4) hilabeteko epean, eskabidea Bizkaiko Foru Aldundiaren erregistroan sartzen den 
egunetik zenbatuta, eta jakinarazi egingo da, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari 
eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 58.2 
artikuluan ezarritako moduan eta epean. 

 
Nolanahi ere, ebazpena emateko epea ezin da izan sei (6) hilabete baino luzeagoa, 
eskabidea behar den oinarrizko gizarte zerbitzuan aurkezten den egunetik aurrera 
zenbatuta. 

 
Foru dekretu honetako 3. artikuluan ezarritako betekizunak betez gero, besteren laguntza 
behar duten adineko pertsonentzako eguneko zentroko plazaren onuradun izaera edo 
besteren laguntza behar duten adineko pertsonentzako eguneko zentroko plazaren kostua 
ordaintzeko banakako laguntza ekonomikoaren onuradun izaera aitortuko zaio. Horrela, 
itxaronzerrenda batean sartuko da, eskatzaileak sartu nahi duen eguneko zentroaren 
arabera, Adineko Pertsonak Baloratzeko Batzorde Teknikoaren proposamenaren dataren 
arabera ordenatuta. Egoera horretan egongo da eskatzailea, harik eta plaza lortu arte edo 
foru administrazioak aurrekontuko zuzkidura egin arte. 

 
2. Eskaerak ez badira osorik formalizatzen edo exijitutako dokumentuetakoren bat falta 
bada, eskatzaileari agindeia egingo zaio, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta 
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 71.1 
artikuluan ezarritakoaren arabera, hamar (10) asteguneko epean hutsak zuzendu ditzan eta 
nahitaezko agiriak aurkeztu ditzan. Adieraziko zaio hala egin ezean eskaeran atzera egin 
duela ulertuko dela, ebazpena eman ondoren, 30/1992 Legearen 42. artikuluan ezarritako 
moduan eman beharko dena. 

 
Beharrezkotzat jotzen denean, Gizarte Ekintza Sailak, prozeduraren edozein unetan, 
beharrezkotzat jotzen duen dokumentazio osagarria eskatu ahalko dio eskatzaileari. 
Gainera, formalizatutako eskaerak ebatzi ahal izateko beharrezkotzat jotzen duen egin 
gabeko beste edozein betekizun edo izapide betetzeko agindu ahalko dio, azaroaren 26ko 
30/1992 Legearen 76. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz. Horretarako hamar (10) 
asteguneko epea emango zaio, jakinarazpena egin ondoko egunetik aurrera zenbatuta. 
Berariaz ohartaraziko zaio hala egin ezean eskaeran atzera egin duela joko dela, aurreko 
atalean ezarritako termino berberetan. 

 
3. Hamabostean behin, erroldatze udalerrietako udalei betekizun guztiak betetzen dituzten 
eta itxaronzerrendan dauden pertsonen berri emango zaie. Era berean, erroldaketa-udalei 
komunikatuko zaizkie aurkeztutako eskabideei ezezkoa emateko ebazpenak. 

 
8. artikulua.- Erroldatze aldaketa. 

 
Espedientea instruitzean eskatzaileak bere erroldatzea aldatzen badu, bizi den udalerri 
berriko udalera espedientea aldatzeko eskatu beharko dio udalari. Udal horrek Gizarte 
Ekintza Sailari jakinarazi behar dio espedientea jaso duela. 

 
9. artikulua. Eguneko zentro propioan, itunduan edo hitzartuan plaza lortzeko edota 
laguntza ekonomikoa lortzeko lehentasunak 
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Besteren laguntza behar duten adinekoentzako eguneko zentroek ezaugarri bereziak 
dituztenez gero, Gizarte Ekintza Sailak ahaleginak egingo ditu adinekoak berak eskatutako 
zentroan sartzea lor dezan. 

 
Halere, Gizarte Ekintza Sailak, bere plangintza irizpideen barruan eta bere baliabideak 
kudeatzeko eraginkortasuna dela-eta, finkatu du besteren laguntza behar duten adineko 
pertsonentzako eguneko zentroetan plazak okupatzerakoan eta egiten diren joan-etorrietan, 
baldin eta zentro horiek egokiak badira (eskatzailearen helbidetik hurbil daudelako eta 
erabiltzailearen profilaren arabera egokiak badira), lehentasuna ordena honetan ezarriko 
dela: 

 
   Foru plaza publikoak 
   Itundutako edo hitzartutako 
plazak 
   Hitzartu gabeko udal plaza publikoak 
   Dirua irabazteko asmorik gabeko erakundeetako 
plazak, hitzartu gabeak 
   Merkataritza-erakunde pribatuetako plazak, itundu gabeak. 

 
10. artikulua.- 
Koordinazioa 

 
Besteren laguntza behar duten adinekoentzako eguneko zentroek, bere ordezkariaren edo 
organo eskudunaren bidez, hutsik dituzten plazen eta horien ezaugarrien berri emango diote 
Gizarte Ekintza Sailari, plazok betetzeko pertsona egokienak nortzuk izan daitezkeen 
erabakitzeko.  Plaza horiek itxaronzerrendan dauden pertsonei eskainiko zaizkie, foru 
dekretu honetako 7.1 artikuluan ezarritako ordenaren arabera, baldin eta beraientzat egokiak 
badira. Esleitutako plazari bi aldiz uko egiten bazaio, eskaera ukatuko da. 

 
Onuradunak, plazan sartu baino lehen, sarrera modu librean onartzen duelako dokumentua 
sinatu beharko du, foru dekretu honetako 3. eranskinean dagoen ereduaren arabera. 

 
11. artikulua.- Gorabeherak jakinarazteko epealdia 

 
Onuradunak zentrora iritsi eta, baita ere sarrera eta baxak direla eta, gerta daitezkeen 
gorabeherak Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailari eta udal egokiari jakinarazi 
beharko zaizkie, haiek gertatu eta hurrengo zazpi (7) egunetako epearen barruan, baxen, 
horrelakorik izanez gero, zioa adieraziz. 

 
12. artikulua.- Gehieneko kostua [abuztuaren 23ko 156/2011 Foru Dekretuak emandako idazkuntza. (BAO, 162. 
zk., 2011ko abuztuaren 25ekoa)]. 

 
«2011. urterako gehieneko kostu teorikoa, dementzia duten pertsonei arreta emateko 
plazetan, berrogeita hamasei euro eta bost zentimokoa da (56,05 euro egunean), eta 
desgaitasun fisikoa duten pertsonei arreta emateko plazetan, berrogeita hamaika euro eta 
laurogeita lau zentimokoa (51,84 euro egunean), bietan BEZ barne. Gehieneko kostu horiek 
urtero berrikusi ahal dira. 
Plazaren benetako kostua aurreko paragrafoan finkatutako gehieneko kostu teorikoa baino 
gutxiago bada, benetako kostua hartuko da kontuan. 
Gehieneko kostu teoriko hori eguneko zentroa irekita eta zerbitzuak emateko moduan 
dagoen egun bakoitzeko aplikatuko da. 
Nolanahi ere, gehieneko kostu teorikoan onuraduna eguneko zentrora joateko eta handik 
bueltatzeko jasotzearen eta garraiatzearen kostua sartuko da. 

 
13. artikulua.- Finantzaketa [abenduaren 30eko 214/2008 Foru Dekretuak emandako idazkuntza 



8  

(BAO, 15. zk., 2009-01-23koa)] 
 
a) Zerbitzuaren erabiltzaile bakoitzaren eguneko ekarpen ekonomikoa, egutegiko urte osoan 
ordaindu beharrekoa, ondokoak kontuan hartuta ezarriko da: zerbitzuaren kostua 
(euro/egunea) eta erabiltzailearen eguneko gastu-ahala (eguneko ahal ekonomikoaren 
%26,73) edo, bestela, bizikidetza-unitatearen eguneko per capita ahal ekonomikoa. 

 
Dena den, erabiltzailearen eguneroko gastu-gaitasuna (aurreko paragrafoan xedatutakoa 
betez kalkulatu dena) zerbitzuaren eguneko kostuaren %90etik gorakoa bada, erabiltzaileak 
zerbitzuaren eguneko kostuaren %90 ordainduko du. 

 
b) Eguneroko gaitasun ekonomiko pertsonala edo, bestela, bizikidetza unitatearen 
eguneroko per capita gaitasun ekonomikoa, eguneroko eurotan kalkulatua, errentaren 
arabera aterako da: urteko diru-sarrera guztien batura zati urteko egun kopurua izango da. 

 
Gertaera eragilearen data oinarritzat hartuta, azken zerga aitorpenaren urtea edo gertaera 
eragilea egin denean jasotako pentsioaren urtea hartuko da errentak zehazteko. 

 
c) Artikulu honetan ezarritakoaren ondorioetarako, hurrengo errentak eta diru-sarrerak 
hartuko dira kontuan: ordaindu behar duen pertsonak titular gisa dituen ondasunak eta 
eskubideak, bizikidetza unitateko kideek titular gisa dituztenak, lanetik eta kapitaletik 
eratorritakoak, eta haien ordezko beste batzuk. 

 
Laneko errentak izango dira norbere kontuko edo besteren kontuko jarduerak egitetik 
ateratzen diren ordainsari guztiak, dirutan nahiz gauzatan jasoak. 

 
Laneko errenten baliokide izango dira gizarte aurreikuspeneko erregimenetako edozeinek 
onartzen dituen prestazioak, baliabide publikoen edo besteren baliabideen kontura 
finantzatuak. 

 
Era berean, laneko errenten ordezko sarrera izango da beraien ordez fondo publiko edo 
pribatuen kontura jasotzen den guztia. 

 
Kapitaleko errenta gisa ondare-osagaietatik (ondasunetatik nahiz eskubideetatik) datozen 
sarrera guztiak izango dira kontuan, etekin efektiboen arabera. 
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Nolanahi ere, eskatzaileek jasotzeko edo gozatzeko eskubidea duten mota orotako errenta 
edo sarrerak kontuan izango dira. 

 
d) Foru Dekretuaren ondoreetarako, bizikidetza-unitateko kidetzat ondokoak hartuko dira: 
zerbitzuaren erabiltzailea, beraren ezkontidea edo izatezko bikoteko kidea (maiatzaren 7ko 
2/2003 Legean xedatutakoaren arabera eratutako izatezko bikotea), hirugarren gradura 
arteko odol zein ezkontza ahaideak, zuzenekoak zein albokoak, eta errolda-ziurtagiriaren eta 
bizikidetza-ziurtagiriaren bidez zerbitzuaren alta eskatu aurreko hamar (10) urteetan 
titularrarekin bizi izan direla frogatzen duten pertsona guztiak, baldin eta % 33ko urritasuna 
edo handiagoa badaukate. 

 
Gainera, bizikidetza-unitateko kidetzat hartu ahal izango dira zerbitzuaren titularrarekin bizi 
diren seme-alabak (besteren laguntza behar ez dutenak), adingabeak badira edo gehienez 
26 urte badituzte, eta langabezian badaude edo ikasten ari badira. 

 
Oro har, bizikidetza-unitateko kide direnen sarrerak baloratzeko unitateko kideek Pertsona 
Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zioz zerbitzu-eskabidea aurkeztu aurreko azken 
aitorpenak hartuko dira kontuan, edo bestela, halakorik ezean, azken sarrera-ziurtagiriak, 
behar bezala formalizatuta. 

 
Agiri horiez gainera eskatzailearen eta bizikidetza-unitateko gainerako kideen sarreren eta 
ondasunen aitorpena ere aurkez daiteke osagarri gisa, bai eta urteko sarrerak zuzen 
baloratzeko beharrezkotzat jotzen diren agiri guztiak ere. Horrelako kasuetan, Bizkaiko Foru 
Aldundiko Gizarte Ekintza Sailak baimena edukiko du agiritegi informatikoak, Ogasun eta 
Finantza Sailaren eta beste zerga agentzia batzuen fitxategiak arakatzeko . 

 
14. artikulua.- 
Berraztertzea 

 
Bizkaiko Foru Aldundiak aldaraz dezake onuradunak aurreko artikuluaren arabera egin 
behar duen ekarpena. 

 
15. artikulua.- Ordaintzeko 
betebeharra 

 
Onuraduna besteren laguntza behar duten adinekoentzako zentroan sartzean bertan edo, 
jadanik bertan badago, ebazpenean adierazitako egunean hasi beharko dute Bizkaiko Foru 
Aldundiak eta onuradunak plazaren kostua ordaintzen. 

 
Onuradunak eguneko zentroari ordainduko dio zuzenean foru dekretu honetan xedatutakoa 
dela bide dagokion kopurua. 
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Bizkaiko Foru Aldundiak zuzen zuzenean ordainduko dio eguneko zentroari gainerakoa, 
hots, berari dagokion zenbatekoa, betiere, zentro horrek berari eskatzen zaizkion agiriak eta 
frogagiriak Gizarte Ekintza Sailari hilero igorri  eta gero. 

 
16. artikulua.- Plazaren erreserba [abenduaren 1eko 161/2009 Foru Dekretuak emandako idazkuntza 

(BAO, 239. zk., 2009-12-
15ekoa)] 

 
Dekretu honetan araupetutako prestazioen eta laguntzen onuradunek eguneko zentrotik 
kanpo dauden artean plaza erreserbatzeko eskubidea dute, baldintza hauekin: 

 
a) Zentrotik euren borondatez irtenez gero, urtean hirurogei (60) egun baino gehiago 

ez badaude kanpoan. 
 

b) Ezinbestean ospitalean sartu behar izanez gero, erabiltzaileari plaza gordeko zaio 
han dagoen bitartean. 

 
17. artikulua.- 
Indarraldia. 

 
Mendekotasunean dauden adinekoentzako eguneko zentroak foru titulartasunpekoak izan 
eta horietan plaza lortzen denean, edo itun nahiz hitzarmenpeko plazak lortzen direnean, 
edota mendekotasunean dauden adinekoentzako eguneko zentroek itun edo hitzarmenik 
izan ez eta zentro horietako plazetan sartzeko banakako laguntza ekonomikoak lortzen 
direnean, plaza eta laguntza horiek mugarik gabekoak dira eta, horren ondorioz, horien 
aldizkako ordainketari eutsi egingo zaio, baldin eta laguntza ematea eragin zuten 
inguruabarrak desagertu, onuradunak edo onuradunaren ordezkariak berariaz hari uko egin, 
edo eguneko zentroa egokituko ez balitz. Azken hori gertatuko balitz, Gizarte Ekintza Sailak 
ekonomi laguntzari eustea erabaki ahal izango luke administrazio ebazpen egokiaren bidez, 
onuraduna besteren laguntza behar duten adinekoentzako eguneko beste zentro batean sar 
dadin proposatuz. 

 
18. artikulua.- Emate araubidea 

 
Foru dekretu honetan arautzen diren prestazio eta laguntzak emateko araubidea 
konkurrentzia sinplearena da. 

 
XEDAPEN GEHIGARRIAK 

 
Lehenengoa.- Ordaindu gabeko zorrik badago, zorra aitortzeko espedientearen instrukzioa 
hasi ahalko da, hori arautzen duen prozeduraren babespean. 

 
Bigarrena.- Ekainaren 11ko 81/2013 Foru Dekretuak emandako idazkuntza. BAO, 116. zk., 2013ko ekainaren 
18koa. 

 
2013. urtean foru dekretu honen itzalpean emango diren banakako laguntza ekonomikoak 
aurrekontuko partida honen kontura ordainduko dira: Saila: 03,  Organikoa: 0303,  
Programa: 310303,  Ekonomikoa: 46100, PEP (2007/0633). Haren esleipenaren muga 
5.192.265,00 eurokoa izango da. 

 
Hirugarrena.- [azaroaren 28ko 187/2005 Foru Dekretuz (235. BAO, 2005-12-13koa) erantsia] 
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Foru dekretu honetan Bizkaiko Lurralde Historikoko Araubide Ekonomikoaren urriaren 14ko 
10/1997 Foru Arauari egiten zaizkion erreferentzia guztiak Foru administrazioak emandako 
diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru 
Arauari eginak direla ulertu behar da. 

 
Laugarrena.- [abuztuaren 23ko 139/2006 Foru Dekretuz (179. BAO, 2006-09-19koa) erantsia] 

 
Foru dekretu honetako 12. artikuluan aipatzen diren plazako eta eguneko prezioak 2007-
2009 denboraldian eguneratuko dira, ondoko honen eredura: 

 
a) 2007. urtean, 2006rako emandako plazako eta eguneko prezioei %7,88ko gehikuntza 
aplikatuko zaie, gehienez. Ehuneko horren (%7,88) barruan Euskal Autonomia Erkidegoko 
KPIren 2006ko gehikuntza sartuko da; salbuespena: KPIren gehikuntza ehuneko hori baino 
handiagoa bada, hura aplikatuko da. 

 
b) 2008. urtean, 2007rako aurreko paragrafoaren arabera emandako plazako eta eguneko 
prezioei %8,19ko gehikuntza aplikatuko zaie, gehienez. Ehuneko horren (%8,19) barruan 
Euskal Autonomia Erkidegoko KPIren 2007ko gehikuntza sartuko da; salbuespena: KPIren 
gehikuntza ehuneko hori baino handiagoa bada, hura aplikatuko da. 

 
c) 2009. urtean, 2008ko plazako eta eguneko prezioari (aurreko paragrafoan ezarritakoaren 
araberakoa) Euskal Autonomia Erkidegoko KPIren 2008ko gehikuntza aplikatuko zaio. 

 
2007, 2008 eta 2009. urteetarako aurreikusitako prezio horiek urtero emango ditu 
Bizkaiko Foru Aldundiak, foru dekretu baten bidez, aurreko paragrafoetan 
ezarritakoaren arabera, eta haietako bakoitzean aplikatu behar den KPI errealaren 
arabera. 

 
Bosgarrena.- (maiatzaren 10eko 86/2011 Foru Dekretuaz erantsia. BAO, 2011-05-
19). 

 
Eguneko zentro bateko sarrera edo sartzeko laguntza ekonomikoa eman ahalko zaie, araudi 
honetako xedapenekin bat etorriz, gutxienez I graduko aitortutako behin-behineko 
mendetasun egoeran dauden pertsonei.  Halere, sarrera edo laguntza ekonomikoa aldi 
baterako izango dira. Emakidaren foru aginduan sarrera-aldiaren edo laguntza ekonomikoa 
jasotzeko eskubidearen amaiera data adieraziko da. Amaiera data hori foru agindu egokian 
behin-behineko mendetasunaren balorazioa berraztertzeko ezarritako den data bera izango 
da. 

 
Seigarrena.- Abuztuaren 23ko 156/2011 Foru Dekretuz erantsia. 162. BAO, abuztuaren 
25ekoa. 

 
Foru dekretu honetako 12. artikuluan aipatzen den plazako eta eguneko prezioa 2012. 
urterako eguneratuko da, ondoko honen eredura: 
2011. urterako plaza eta egun bakoitzeko emandako prezioari %5,40ko gehikuntza 
aplikatuko zaio, gehienez. Ehuneko horren barruan (%5,40) Euskal Autonomia Erkidegoko 
KPIren 2011ko gehikuntza sartuko da; salbuespena: KPIren gehikuntza ehuneko baino 
handiagoa bada, hura aplikatuko da. 
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XEDAPEN IRAGANKORRAK 
 
Lehenengoa.- “Plazaren itxaronzerrenda” osatzen duten eskaerak, uztailaren 18ko 100/2000 
Foru Dekretuaren arabera egina, foru dekretu honetan ezarritakoaren arabera eraenduko 
dira. 

 
Bigarrena.- Uztailaren 18ko 100/2000 Foru Dekretuan ezarritakoaren itzalpean ematen 
diren ebazpenak indarrean mantenduko dira, beraietan ezarritako terminoetan, emakida 
ekarri zuten inguruabarrek iraun artean. 

 
Hirugarrena.- Urtarrilaren 29ko 10/2013 Foru Dekretuz (24. BAO, 2013ko otsailaren 4koa) erantsia. 

 
Abuztuaren 22ko 145/2001 Foru Dekretuaren seigarren xedapen gehigarrian finkatutako 
plazen prezioak, 2012. urterako, modu mugagabean mantentzea, zenbateko hauen arabera: 
Dementzia daukaten pertsonei arreta egiteko plazetarako (psikogeriatriako plazak), 
berrogeita hemeretzi euro eta zazpi zentimo egunean (59,07 euro egunean) eta 
desgaitasun fisikoa duten pertsonei arreta emateko plazetarako (integrazio plazak), 
berrogeita hamalau euro eta hirurogeita lau zentimo egunean (54,64 euro egunean),  BEZ 
barne bietan. 
Hala eta guztiz ere, gerora berrikusi ahal dira, foru dekretu egokiaren bidez 

 
XEDAPEN 

INDARGABETZAILEA 
 
Bakarra: Foru dekretu honetan eta berariaz uztailaren 18ko 100/2000 Foru Dekretuan 
(besteren laguntza behar duten adinekoak Bizkaiko Foru Aldundiaren eguneko zentroetan 
sartzeko, besteren laguntza behar duten adinekoentzako itundutako eguneko zentroetan 
sartzeko eta besteren laguntza behar duten adinekoentzako itundu gabeko eguneko 
zentroetan sartzeko banakako laguntzak emateko sistema araupetu duena) ezarritakoaren 
aurka dauden xedapen guztiak indargabetuko dira, lerrun berekoak edo txikiagokoak badira, 
eta aurreko xedapenak ere bai. 

 
AZKEN XEDAPENA 

 
Foru dekretu hau Bizkaiko Foru Aldundian argitaratu ondoko egunean sartuko da indarrean. 

 
Bilbon emana, 2001eko abuztuaren 
22an. 

 
Gizarte Ekintzako foru diputatua, uztailaren 
26ko 310/2001 Foru Dekretuaren bidez. 

 
 

José Luis Bilbao Eguren 
 

 
 
Diputatu nagusia 

 
 
Josu Bergara Etxebarria 
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1. 
ERANSKINA 

 
Mendekotasunean dauden adinekoentzako eguneko zentroen erabiltzaileen profila 

 
60 urtetik gorakoak izan behar dira; senideekin bizi behar dira; eta, gainera, arrazoi fisiko 
nahiz psikikoen ondorioz, gradu handi edo ertaineko zailtasunak eduki behar dituzte 
eguneroko jarduerak burutzeko. 

 
Bestela, 60 urtetik gorakoak izan behar dira, eta bakarrik nahiz senideekin bizi daitezke. 
Kasu horretan, ezintasun txikia eduki behar dute eguneroko jarduera oinarrizkoak nahiz 
erantsiak burutzeko; baina txarrera egiteko arriskua aurreikusteko modukoa izan behar da, 
hainbat arrazoiren ondorioz: adinaren ondorioz, gizartean babesik gabe egotearen ondorioz 
edota gaixotasunaren ondorioz. 

 
Orokorrean, adinekoak ezin izango dira eguneko zentroan sartu, baldin eta osasun-laguntza 
handia behar badute eta, jokabide-nahasteak izateagatik, bizikidetzari zailtasun larriak 
jartzen badizkiote edota gainerako erabiltzaileentzat nolabaiteko arriskua sortzen badute. 

 
Besteren laguntza behar duten adinekoentzako eguneko zentroek 
dituzten helburuak 

 
Helburu orokorra: 

Besteren laguntza behar duten adinekoen eta euren senideen artean, bizitzeko baldintza 
aproposak sortzea, bi alderdiontzat autonomia eta bizitza-kalitatea ahalik eta egokienak 
izan daitezen. 

 
Helburu zehatzak: 

Besteren laguntza behar duen adineko pertsona bere ohiko ingurunean geratzea 
ahalbideratzea. 

 
Erabiltzaileen beharrizanei aurre egin nahi diete; horretarako, egitarau egokiak 
gauzatzen dituzte, adinekoen autonomia maila ahalik eta handiena izan dadin. 

 
Erabiltzaileen senideei beharrezkoak diren laguntzak eta aholkuak eskaintzea, senide 
horiek adinekoak euren ingurunean izan ditzaten. Gainera, senideei beharrezkoak diren 
gaitasunak irakastea, adinekoak zaintzen ikas dezaten. 

 
Besteren laguntza behar duten adinekoentzako eguneko zentroek dituzten 
printzipio orokorrak 

 
Mendekotasunean dauden adinekoentzako eguneko zentroek euren jarduna burutzen dute, 
hurrengo printzipio orokorrak gogoan izanik: 

 
1.- Autonomiaren printzipioa: Erabiltzaileen autonomia sustatu behar da. Horretarako, 
eguneko zentroko langileek erabiltzaile horiei babes-laguntza emango diete, laguntza hori 
haien mendekotasun fisiko edota psikikoarengatik beharrezkoa den heinean, baina ez hortik 
kanpo. 

 
2.- Parte hartzearen printzipioa: Erabiltzaileak eguneko zentroan oso-osorik integra daitezen, 
euren partaidetza sustatu behar da; horregatik, ahal den neurrian, erabiltzaileek eguneko 
zentroaren jardueretan eta jardunbide orokorrean parte hartuko dute. 
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3.- Integrazioaren printzipioa: Eguneko zentroaren filosofia laguntza ematea denez gero, 
ahaleginak egingo dira erabiltzaileak euren ohiko ingurunean ibil daitezen. 

 
4.- Globaltasunaren printzipioa: Oso-osoko laguntza emango zaie erabiltzaileei, euren 
osasuna eta ongizatea ahalik eta egokienak izan daitezen. 

 
5.- Pertsonaren araberako laguntzaren printzipioa: Eguneko zentroko langileek 
erabiltzailearen araberako laguntza emango dute; hau da, erabiltzaile bakoitzari laguntza 
emango diote beraren beharrizanen arabera. 

 
6.- Profesionalizatzearen printzipioa:  Gizarte-boluntarioen lan eskerga aitortuz, eta horri 
kalterik egin gabe, eguneko zentroko langile guztiek euren lanbide-mailaren araberako 
kualifikazio teknikoa eduki behar dute. 

 
Mendekotasunean dauden adinekoentzako eguneko zentroen erabiltzaileen 
eskubideak 

 
Mendekotasunean dauden adinekoentzako eguneko zentroen erabiltzaileek eskubide hauek 
dauzkate: 

 
1.- Eguneko zentroetara joan daitezke eta bertan laguntza jaso dezakete. Horretan ezin da 
inolako bereizkeriarik egin, sexu, arraza, erlijio, ideologia nahiz bestelako baldintza edo 
inguruabar pertsonal zein sozialen ondorioz. 

 
2.- Erabiltzaileek argibideak eska ditzakete eurengan eragina izan dezaketen edo eurentzat 
interesgarri izan daitezkeen gai guztietan; era berean, gai horiei dagokienez, kontsulta 
egingo zaie erabiltzaileei. 

 
3.- Erabiltzaileek beharrezkoa den laguntza eskuratuko dute, tentuz, errespetuz eta 
adeitasunez; gainera, laguntza hori banakakoa eta erabiltzailearen araberakoa izango da. 

 
4.- Erabiltzaileen bizitza pribatuari buruzko datuak isilpean gordeko dira. 

 
5.- Erabiltzaileen bizitza pribatua errespetatuko da eta, eutsi ezinaren ondoriozko arazoak 
badituzte, arazo horiei behar den moduko tratamendua emango zaie. Era berean, 
erabiltzaileek bainua hartzen dutenean, euren intimitatea errespetatuko da. Halaber, 
erabiltzaileek askatasuna dute, euren artean harremanak izateko, eta askatasun horri 
begirunea zor zaio. 

 
6.- Erabiltzaileek eguneko zentroaren zuzendaritzari proposamenak edo erreklamazioak 
egin diezazkiokete, jardunbideari buruz edota zerbitzuen hobekuntzari buruz; gainera, 
erabiltzaileek eskubidea dute proposamen edo erreklamazio horien gaineko erantzuna 
jasotzeko. 

 
7.- Erabiltzaileek, hala nahi badute behintzat, zerbitzuak erabiltzeari edota zentroan egoteari 
utz diezaiokete. 

 
8.- Erabiltzaileek argibide egokiak jaso ditzakete, ulertzeko moduko hizkeran gainera, 
eskubide horien edukia zein den eta eskubideok nola erabil daitezkeen jakiteko. 

 
Mendekotasunean dauden adinekoentzako eguneko zentroen erabiltzaileen 
betebeharrak 
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Mendekotasunean dauden adinekoentzako eguneko zentroen erabiltzaileek betebehar 
hauek dauzkate: 

 
1.- Eguneko zentroaren erabilera arauak, bere barne araubideko araudian ezartzen direnak, 
ezagutzea eta betetzea. 

 
2.- Erabiltzaileek begirunea, tolerantzia eta lankidetza zor dizkiote elkarri, bizikidetza ahalik 
eta onena izan dadin. 

 
Mendekotasuna duten adinekoentzako eguneko zentroek foru dekretu honen 
babespeko adinekoei eman beharreko nahitaezko prestazioak: 

 
Oinarrizko laguntza 
pertsonala 
Osasun laguntza 
Eguneroko jardueretan moldatzeko heziketa 
Jatetxea 
Kultura eta gizarte arloko 
dinamizazioa 
Gizarte laguntza 
Erabiltzaileen senitartekoei laguntza 
ematea 
Higiene
a 
Garraioa. 

 
Foru dekretu honen babespeko adinekoei zenbat eguneko arreta eman behar zaien 
mendekotasunean dauden adinekoentzako eguneko zentroetan. 

 
Mendekotasunean dauden adinekoentzako eguneko zentroek astelehenetik ostiralera, 
jaiegunak kenduta, hartu behar dituzte foru dekretu honi heldutako adinekoak. 

 
Foru dekretu honen babespeko adinekoei zenbat orduko arreta, gutxienez, eman 
behar zaien mendekotasunean dauden adinekoentzako eguneko zentroetan. 

 
Foru dekretu honen babespeko adinekoei 9 orduko arreta eman behar zaie gutxienez, 
egunero eta etenik gabe, mendekotasunean dauden adinekoentzako eguneko 
zentroetan. 

 
2. 
ERANSKINA 
EGUNEKO ZENTROAREN 
BAREMOA. I. KAPITULUA 
GIZARTE INGURUABARRAK (GEHIENEZ 50 PUNTU) 
GIZARTE ETA FAMILIA 
EGOERA 
BIZIKIDETZA EGOERA (Gehi. 10 puntu) 
Bizikidetza jasanezina 10 
Bizikidetza oso arazotsua 9 
Bizikidetza arazotsua 7 
Bizikidetza okertua 5 
Bizikidetza zaila 2 
Bizikidetza ona 0 
FAMILIA EGOERA (Gehi. 15 puntu) 
Zaintzailea dauka, legez ez behartutakoa 
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Legez behartutako zaintzailea dauka: 
Desgaitasun osoa 15 
Ezintasun partziala 13 
70 urtetik gorakoa edo 26 urtetik 
beherakoa 10 
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60 urtetik 70 bitartekoak 5 
Zaintzailearen bestelako familia-
zamak: Larriak 15 
Arinak 10 
Zaintzen emandako denbora: 6 
hilabete baino gutxiago 0 
6 hilabetetik 2 urtera 1 
2 urtetik 4 urtera 2 
4 urtetik gora 3 
MENDETASUNAREN ETA LAGUNTZAREN 
KONPENTSAZIOAREN ARTEKO ERLAZIOA 
(Gehi. 15 puntu) 
Gehiegizko mendetasuna: 
konpentsazio ertainarekin 15 
konpentsazio handiarekin 10 
Mendetasun ertaina: 
arretarik gabe 15 
konpentsazio erlatiboarekin 10 
Mendetasun gutxi 8 
Premiak estalita 2 
Autonomoa 0 
ETXEBIZITZA (Gehi. 8 puntu) 
Baldintza onak 0 
Baldintza eskasak 1 
Baldintza txarrak 8 
Baldintza oso txarrak 5 
BESTELAKO INGURUABARRAK (Gehi. 2 puntu) 2 
17 
II. KAPITULUA 
OSASUN INGURUABARRAK (GEHIENEZ 50 PUNTU) 
GUZTIZ INDEPENDENTEA 0 
INDEPENDENTEA, LAGUNTZAREKIN 5 
INDEPENDENTZIA EGOKITUA 10 
EGOERAREN MENDETASUNA 15 
TARTE LUZEKO MENDETASUNA 20 
TARTE MOTZEKO MENDETASUNA 25 
TARTE KRITIKOKO MENDETASUNA 35 
ZAINTZA BEREZIEN MENDETASUNA 40 
ZAINTZA IRAUNKORREN MENDETASUNA: 
Erabateko mendetasuna 45 
Denbora eta espazioko desorientazio larria, 
loaren alterazio larriekin 
50 
Noraezean ibiltzea 50 
Ihes egiteko asmoak 50 
Suizidio-saioak 50 
OHARRA:  Puntuazio osoak dezimalak badauzka, gorantz biribilduko da, puntuazio 
osoa izateko. 
18 
3. ERANSKINA 
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EGUNEKO ZENTROAN SARTZEKO EDO EGUNEKO ZENTROAN SARTZEKO 
BANAKAKO LAGUNTZA EKONOMIKOA JASOTZEKO ESKAERA, BIZKAIKO FORU 
ALDUNDIAREN 2000ko UZTAILAREN 18ko 100/2000 FORU DEKRETUAREN 
BABESPEAN. 
1 .- Eskatzailearen datuak 
1. abizena 
2. abizena 
Izena 
NAN 
Egoera 
zibila 
Ohiko helbidea 
Zk Solairua Atea Posta Kodea Telefonoa 
Udalerria 
Jaioteguna 
21.- Erreferentziako pertsona o / Ordezkaria o 
1. abizena 
2. abizena 
Izena 
NAN 
Egoera 
zibila 
Helbidea 
Zk Solairua Atea Posta Kodea Telefonoa 
Udalerria 
Jaioteguna  
Eskaera egilearekin duen lotura 
3.- Jakinarazpenetarako egoitza 
Helbidea 
Zk Solairua Atea Posta Kodea Telefonoa 
4.- Eskatutako eguneko zentroa: 
Adierazten dut eskaera honetako datu guztiak eta berarekin batera dauden agiri guztiak 
egiazkoak direla, baita erantsitako txostenak sinatu dituzten profesionalei eman dizkiedanak 
ere.  
Adierazi ditudan gizarte ezaugarriak, autonomia pertsonaleko ezaugarriak eta osasun 
egoeraren ezaugarriak frogatzeko behar diren agiriak aurkezteko konpromisoa hartzen dut, 
ebazpen egokiak eman ahal daitezen. Badakit datu edo agiri faltsuak edo okerrak ematea 
nire eskaera edo emakida bertan behera uzteko edo indargabetzeko arrazoia izan 
daitekeela; horrez gain, lege-ekintza egokiak egin ahalko dira nire aurka. 
Era berean, baimena ematen dut datu horiek esleitzen zaizkidan zerbitzu edo programei 
emateko. 
___________(e)n, 20__(e)ko ________aren __(e)(a)n.   
Eskatzailearen sinadura 
Sinatu ezin izatearen arrazoia 

 
Erreferentziako pertsonaren edo lege ordezkariaren sinadura 
1 Adierazi X batez eskatzailearen erreferentziako pertsona edo ordezkaria (tutorea etab) 
zaren. 
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GIZARTE TXOSTENA 
Gizarte laguntzailea den  .................................................................................. jaunak/andreak, 
elkargoko ........................ zk duenak, ..................................................................ko Udalekoak, 
egindako txostena 
Besteren laguntza behar duten adineko pertsonentzako eguneko zentroan (aldundiaren 
titulartasunekoa, itundua edo hitzartua) sartzeko, edo besteren laguntza behar duten adineko 
pertsonentzako hitzarmenik edo itunik gabeko eguneko zentroetako plazetan sartzeko 
banakako laguntza ekonomikoa jasotzeko eskaera dela-eta, honen izenean egina: 
.................................................................................................................................... jauna/ 
andrea,  ...................................... NAN. ADINA: ................. urte. SEXUA: ..................... 
Eskatzailea ez badago bere ohiko bizilekuan, adierazi non dagoen. 
Helbidea eta telefonoa 
...............................................................................................................……….. 
............................................................................................................................................... 
…… 
………. 
FAMILIA-UNITATEAREN OSAERA (ezkontidea eta 18 urtera arteko seme-alabak, edo 26 
urtera artekoak langabezian badaude edo ikasten ari badira eta etxebizitza berean bizi 
badira, edo gutxienez %33ko minusbaliotasun gradua duten edozein adinetako seme-
alaba desgaituak, etxebizitza berean bizi badira) 
Izen-abizenak  
Eskaera egilearekin duen lotura 
Jaioteguna 
Desgaituta 
dago 
BIZIKIDETZA-EGOERA 
BAKARRIK BIZI DA  
SENIDEEKIN BIZI DA 
SENIDEAK EZ DIRENEKIN BIZI DA, EGOITZA BATEAN 
SENIDEEKIN TXANDAKA  
SENIDE EZ DIRENEKIN TXANDAKA 
ETXEBIZITZA BEREAN BIZI DEN PERTSONA KOPURUA 
BERAREKIN BIZI DIREN PERTSONEKIN DUEN HARREMANAREN GRADUA 
20 
ONA ONARGARRIA TXARRA HARREMANIK EZ 
FAMILIAREKIN DUEN HARREMANAREN MAILA 
ONA ONARGARRIA TXARRA HARREMANIK EZ 
FAMILIA EGOERA 
Ezkontidea du Ez Bai 
Ezkontiderik badu 
Izen-abizenak 
Jaioteguna 
Ezkontidea hau da: 
(markatu X batez) 
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Laguntza jasotzen du Balioduna Baliodun ezgaia 
Seme-alabarik Ez 
Bai 
Seme-alabarik badu 
1. semea/alaba 
Izen-abizenak 
Adina 
Egoera zibila 
Badauka    14 urtetik beherako umeak. Urritasunik 
BAI    EZ    
Bizi den udalerria: 
Bizi den probintzia / herrialdea. Eskatzailearen ohiko zaintzailea da 
BAI    EZ    
Eskatzailearen ohiko zaintzailea bada, noiztik: Beste pertsona baten 
ohiko laguntzailea da: BAI   EZ    
2. semea/alaba 
Izen-abizenak 
Adina 
Egoera zibila 
Badauka    14 urtetik beherako umeak. Urritasunik 
BAI    EZ    
Bizi den udalerria: 
Bizi den probintzia / herrialdea. Eskatzailearen ohiko zaintzailea da 
BAI    EZ    
Eskatzailearen ohiko zaintzailea bada, noiztik: Beste pertsona baten 
ohiko laguntzailea da: BAI   EZ    
3. semea/alaba 
Izen-abizenak 
Adina 
Egoera zibila 
Badauka    14 urtetik beherako umeak. Urritasunik 
BAI    EZ    
Bizi den udalerria: 
Bizi den probintzia / herrialdea. Eskatzailearen ohiko zaintzailea da 
BAI    EZ    
Eskatzailearen ohiko zaintzailea bada, noiztik: Beste pertsona baten 
ohiko laguntzailea da: BAI   EZ    
4. semea/alaba 
Izen-abizenak 
Adina 
Egoera zibila 
Badauka    14 urtetik beherako umeak. Urritasunik 
BAI    EZ    
Bizi den udalerria: 
Bizi den probintzia / herrialdea. Eskatzailearen ohiko zaintzailea da 
BAI    EZ    
Eskatzailearen ohiko zaintzailea bada, noiztik: Beste pertsona baten 
ohiko laguntzailea da: BAI   EZ    
21 
5. semea/alaba 
Izen-abizenak 
Adina 
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Egoera zibila 
Badauka    14 urtetik beherako umeak. Urritasunik 
BAI    EZ    
Bizi den udalerria: 
Bizi den probintzia / herrialdea. Eskatzailearen ohiko zaintzailea da 
BAI    EZ    
Eskatzailearen ohiko zaintzailea bada, noiztik: Beste pertsona baten 
ohiko laguntzailea da: BAI   EZ    
6. semea/alaba 
Izen-abizenak 
Adina 
Egoera zibila 
Badauka    14 urtetik beherako umeak. Urritasunik 
BAI    EZ    
Bizi den udalerria: 
Bizi den probintzia / herrialdea. Eskatzailearen ohiko zaintzailea da 
BAI    EZ    
Eskatzailearen ohiko zaintzailea bada, noiztik: Beste pertsona baten 
ohiko laguntzailea da: BAI   EZ    
7. semea/alaba 
Izen-abizenak 
Adina 
Egoera zibila 
Badauka    14 urtetik beherako umeak. Urritasunik 
BAI    EZ    
Bizi den udalerria: 
Bizi den probintzia / herrialdea. Eskatzailearen ohiko zaintzailea da 
BAI    EZ    
Eskatzailearen ohiko zaintzailea bada, noiztik: Beste pertsona baten 
ohiko laguntzailea da: BAI   EZ    
3.- ETXEBIZITZA 
ETXEBIZITZA MOTA 
Txabola Teilatupea Ostatua edo antzekoa Etxebizitza 
arrunta, gainera 
Izugarrizko zikinkeria 
ETXEBIZITZAREN 
KOKAPENA 
Hiri ingurua Landa ingurua 
KOMUNIKABIDEAK 
Onak Txarrak 
ARKITEKTURAKO OZTOPOAK 
Barrukoak Kanpokoak 
PILAKETA 
Bai Ez 
ETXEBIZITZAREN EKIPAMENDUA 
BADAUKA? Bai Ez BADAUKA? Bai Ez 
Ur korrontea Bainuontzia 
Ur beroa Dutxa 
Elektrizitatea Berokuntza 
Komuna Telefonoa 
Komuna etxebizitzan Igogailua 
Komuna etxebizitzatik kanpo Arropa-garbigailua 
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Hozkailua 
4.- HURBILEKO LAGUNTZA: hurbileko laguntza izatea eta, laguntza horren ondorioz, 
onuradunak beharrezkoak diren arreta guztiak izatea, eguneko zentroan ez dagoen 
orduetan. 
Ez Bai 
Laguntza hori nork ematen dion eta laguntza zertan datza laburbildu 
................................................................................................................................................ 
........ 
................................................................................................................................................ 
........ 
................................................................................................................................................ 
........ 
................................................................................................................................................ 
........ 
................................................................................................................................................ 
........ 
................................................................................................................................................ 
........ 
................................................................................................................................................ 
........ 
................................................................................................................................................ 
........ 
................................................................................ 
5.-BESTE INGURUABAR BATZUK 
Aurreko ataletan islatu ez diren datu interesgarriak azaldu 
................................................................................................................................................ 
........ 
................................................................................................................................................ 
........ 
................................................................................................................................................ 
........ 
................................................................................................................................................ 
........ 
................................................................................................................................................ 
........ 
................................................................................................................................................ 
........ 
................................................................................................................................................ 
........ 
................................................................................................................................................ 
........ 
................................................................................................................................................ 
........ 
.......................................................................................... 
(Erantsi orri gehiago, beharrezkoa bada) 
___________(e)n, 20__(e)ko ________aren __(e)(a)n. 
Sinadura 
23 
ESKAERAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO 
OSASUN-TXOSTENA 
Txostenaren egilea: 
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..............................................................................................……...……… jn./and. 
Medikuntzan eta Kirurgian lizentziatua, ........................………..n kolegiatua, 
.....................… zenbakiarekin 
.........................................................................................................……........……... jaunari / 
andreari buruz 
1.-DIAGNOSTIKO MEDIKOAK 
a)................................................................ 
e)................................................................ 
b)................................................................ 
f)............................................................... . 
c)................................................................ 
g)................................................................ 
d)................................................................ 
h)................................................................ 
2.- TRATAMENDUAK 
a)................................................................ 
e)................................................................ 
b)................................................................ 
f).............................................................…. 
c)................................................................ 
g)................................................................ 
d)................................................................ 
h)................................................................ 
3.- NARRIADURA KOGNITIBOA (Desorientazio gradua......) 
................................................................................................................................................ 
........ 
........... 
................................................................................................................................................ 
....… 
…...….. 
4.- PORTAERAREN NAHASMENDUAK o Ez dauka o Arinak o 
Larriak 
5.- LOAREN NAHASMENDUAK o Ez dauka o Arinak o 
Larriak 
6.- NORAEZEAN IBILTZEA o Bakarrik o Laguntza teknikoekin 
24 
o Pertsonen laguntza o Gurpildun aulkia o Ohea 
7.- EGIKARI-IHESA o BAI o EZ 
GERNU-IHESA oBAI oEZ 
8.- JANZTEA o Bakarrik o Lagunduta o Mendetasuna du 
9.- BERE BURUA GARBITZEA o Bakarrik o Lagunduta o Mendetasuna du 
__________________(e)n, 20__(e)ko _______________aren 
__(e)(a)n Sinadura 
25 
BESTEREN LAGUNTZA BEHAR DUTEN ADINEKO PERTSONENTZAKO 
EGUNEKO ZENTROAN MODU LIBREAN SARTZEA ONARTZEKO 
DOKUMENTUA 
__________________________ jn/and 

 
 
NAN zk.:    
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Adierazten du modu librean onartzen duela besteren laguntza behar duten adineko 
pertsonentzako eguneko zentro batean sartzea. 
___________(e)n, 20__(e)ko ________aren __(e)(a)n.   
Eskatzailearen sinadura 
Sinatu ezin izatearen arrazoia 

 
Erreferentziako pertsonaren edo lege ordezkariaren sinadura 
26 
EGOERA EKONOMIKOAREN ZINPEKO AITORPENA 
Egilea: 
  
jn/and,    
NAN zenbakiduna, edo ordezkari honen bidez:    
jn/and, _____________ NAN zk. 

 
Besteren laguntza behar duten adineko pertsonentzako eguneko zentroan 
(aldundiaren titulartasunekoa, itundua edo hitzartua) sartzeko, edo besteren laguntza 
behar duten adineko pertsonentzako hitzarmenik edo itunik gabeko eguneko 
zentroetako plazetan sartzeko banakako laguntza ekonomikoa jasotzeko eskaera dela-
eta: 
ADIERAZTEN DUT: 
1) Familia-unitatearen sarrerak hauek direla: Mota edota 
jatorria Hileko zenbatekoa Urteko zenbatekoa Eskatzailearen 
pentsioak  
“ 
Ezkontidearen pentsioak 
“ 
Beste kide 
batzuen 
pentsioak “ 
Guztira 
27 
2) Eskatzaileak eta bere familia-unitateko kideek ondoko kapital higigarria daukate: 
Banku erakundea Egungo saldoa Aurreko urteko batez besteko saldoa 
Guztira 
___________(e)n, 20__(e)ko ________aren __(e)(a)n.   
Eskatzailearen sinadura 
Sinatu ezin izatearen arrazoia 

 
Erreferentziako pertsonaren edo lege ordezkariaren sinadura 


