
 

 

 

LAGUNTZA-PRODUKTUEN KATALOGOA  

 

LAGUNTZA-PRODUKTUEN KATALOGO OROKORRA 

 
Saila/Azpisaila Atala Diru-laguntzaren kostu max. 

 

Berariazko betekizunak 

 

 

04 33 Ehunen osotasuna babesten 

laguntzeko produktuak 

a. Etzanda egon behar duten pertsonen ehunen 

osotasuna babesten laguntzeko produktuak (04 

33 06) 

100 € unitateko Eskaren 

aurkako koltxoi 

estandarretarako 

04 33 06 00 

 

800 € unitateko  

Eskaren aurkako koltxoi 

berezietarako 

04 33 06 01 

a) Desgaitasuna edo mendekotasuna egokitasunari buruzko txostenarekin, eta «oheratuta» 

gisa deskribatzen diren egoeretako batean egotea edo, garraiobide kolektiboak 

erabiltzeko zailtasunak finkatzeko baremoan, A atalean azaldutako egoeraren batean 

egotea, Desgaitasun-gradua aitortu, adierazi eta kalifikatzeko prozedurari buruzko 

abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuan xedatutakoarekin bat etorriz. 

b) Mendekotasuna. Aurreko (a) letran ezarritakoa aplikatzen ez bada, baldintza orokorrak 

bete beharko dira, eta egokitasunari buruzko txosten teknikoa (aurrerantzean ETT) eduki 

beharko da. Horrez gain, jarraian zehazten dena ere izan beharko da: 

 

- puntuazio negatiboa G saileko atal guztietan, FP motako laguntza edo handiagoa eta 3ko edo 

3tik gorako maiztasuna izatea, edo 

- SM motako edo handiagoko laguntza izatea sail horretako bi itemetan, gutxienez. 

apirilaren 20ko 504/2007 Errege Dekretuak onetsitako baremoaren arabera eta 

mendetasuna ebaluatzeko baremoa (MEB) onesten duen otsailaren 11ko 174/2011 

Errege Dekretuaren arabera. 

-Mendetasunari buruzko osasun-txostena, presio-ultzerak dauela adierazten duena. 

 

05 03 Komunikazioaren arloko 

terapiarako eta 

trebakuntza/ikaskuntzarako laguntza-

produktuak 

a. Ahozko hizkuntzan trebatzeko edo hizkuntza 

hori ikasteko laguntza-produktuak (05 03 03)  

b. Irakurtzeko gaitasuna garatzeko trebakun-

tzarako/ikaskuntzarako materialak (05 03 06)  

c. Idazteko abileziak garatzeko trebakuntza-

/ikaskuntza-materialak (05 03 09) 

 

300 € unitateko 

 

300 € unitateko  

 

300 € unitateko 

a) Desgaitasuna, baldintza orokorrak eta ETT. 

b) Mendekotasuna, baldintza orokorrak eta ETT. 

c) Nolanahi ere, beharra justifikatzen duen muga funtzional edo sentsorial bat izan behar du. 

 

 

05 06 Komunikazio alternatiboan eta 

handigarrian trebatzeko edo 

komunikazio hori ikasteko laguntza-

produktuak 

 

a. Daktilologian trebatzeko edo teknika hori 

ikasteko laguntza-produktuak (05 06 03)  

b. Zeinu-hizkuntzan trebatzeko edo hizkuntza hori 

ikasteko laguntza-produktuak (05 06 06)  

c. Ezpainen irakurketan trebatzeko edo teknika 

hori ikasteko laguntza-produktuak (05 06 09) 

d. «Cued speech» hizkuntzan trebatzeko edo 

300 € unitateko 

 

300 € unitateko 

 

300 € unitateko 

 

300 € unitateko 

a) Desgaitasuna, baldintza orokorrak eta ETT 

b) Mendekotasuna, baldintza orokorrak eta ETT.  

c)  Nolanahi ere, beharra justifikatzen duen muga funtzional edo sentsorial bat izan behar du 

 



 

hizkuntza hori ikasteko laguntza-produktuak 

(05 06 12) 

e. Braille hizkuntzan trebatzeko edo hizkuntza hori 

ikasteko laguntza-produktuak (05 06 15) 

f. Beste ukimen-ikur batzuetan (Braille kenduta) 

trebatzeko edo ikur horiek ikasteko laguntza-

produktuak (05 06 18) 

g. Ikonoetan eta ikurretan trebatzeko edo 

halakoak ikasteko laguntza-produktuak (05 06 

21) 

h. Bliss komunikazioan trebatzeko/ikasteko 

laguntza-produktuak (05 06 24) 

i. Irudi eta marrazkien bidezko komunikazioan 

trebatzeko/ikasteko laguntza-produktuak (05 

06 27) 

 

 

 

300 € unitateko 

 

300 € unitateko 

 

 

300 € unitateko 

 

 

300 € unitateko 

 

 

300 € unitateko 

 

09 03 Arropa eta oinetakoak 

a. Janztekoak lotzeko eta askatzeko gailuak (09 03 

48) 

25 € unitateko a) Desgaitasuna, baldintza orokorrak eta ETT. 

b) Mendekotasuna, baldintza orokorrak eta ETT, eta gainera, apirilaren 20ko 504/2007 

Errege Dekretuak eta mendekotasuna ebaluatzeko baremoa (MEB) onetsi duen otsailaren 

11ko 174/2011 Errege Dekretuak onartutako baremoaren E sailean punturen bat izatea. 

 

09 07 Gorputza egonkortzen 

laguntzeko produktuak 

 

a. Segurtasun-uhalak, gorputza egonkortzeko 

uhalak eta arnesak (09 07 03) jartzeko sistema 

modularrari loturiko diru-laguntza jaso 

dezakeen produktua (18 09 39) 

 

200 € unitateko a)   Desgaitasuna: baldintza orokorrak eta ETT, eta A edo B atalean azaldutako egoeraren 

batean egotea edo 7 puntu edo gehiago izatea garraiobide kolektiboak erabiltzeko 

zailtasunak finkatzeko baremoan, desgaitasun graduaren aintzatespena, adierazpena eta 

kalifikazioa egiteko prozedurari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuan 

xedatutakoarekin bat etorriz. 

b)   Mendekotasuna, baldintza orokorrak eta  ETT, eta gainera,   puntuazioaren bat izatea I. 

Atalean, honako zeregin hauetan: hurbileko joan-etorriak, urrutikoak eta garraiobideak, 

apirilaren 20ko 504/2007 Errege Dekretuak onetsitako baremoan eta mendekotasunaren 

balorazio-baremoa onetsi duen (MBB) otsailaren 18ko 174/2011 Errege Dekretuan  
 



 

 

09 09 Arropa eta oinetakoak jantzi eta 

eranzten laguntzeko produktuak  

 

a. Galtzerdiak eta pantyak ipintzen eta kentzen 

laguntzeko produktuak (09 09 03) 

b. Oinetakoak sartzekoak eta botak kentzekoak 

(09 09 06) 

c. Janzteko eta eranzteko kakoak edo hagatxoak 

(09 09 12) 

d. Kremaileretarako heldulekuak (09 09 15)  

e.  Botoiak lotzekoak (09 09 18) 

40 € unitateko 

 

10 € unitateko 

 

10 € unitateko 

 

10 € unitateko 

10 € unitateko 

a) Desgaitasuna, baldintza orokorrak eta ETT. 

b) Mendekotasuna, baldintza orokorrak eta ETT, eta, gainera, apirilaren 20ko 504/2007 

Errege Dekretuak eta mendekotasuna ebaluatzeko baremoa (MEB) onetsi duen otsailaren 

11ko 174/2011 Errege Dekretuak onartutako baremoaren E sailean punturen bat izatea. 

 

09 12 Norberaren garbitasunean 

laguntzeko produktuak (obratzea) 

Obra zibil osagarria barne 

 

a. Pixontzia duten aulkiak (09 12 03)  

b. Komunontziak (09 12 06) (Irakurri I.2 

Eranskinean irisgarritasuna hobetzeko laguntza-

produktuetarako dauden jarraibideak)  

c. Komunontzietarako eserlekuak (09 12 09)  

d. Komunontzietarako goragailuak, hankadun 

egitura baten gainean (09 12 12)  

e. Komunontzietarako goragailuak, komunontzian 

bermatzen direnak (09 12 15)  

f. Komun-ontzietarako goragailuak, komun-

ontzian finkatzen direnak (09 12 18) 

g.  Komun-ontzietarako goragailuak, altxatzeko 

mekanismoa dutenak, altxatzen eta esertzen 

laguntzeko (09 12 21)  

h.  Komunera egokitu daitezkeen aire beroko 

irrigatzaileak eta lehorgailuak (09 12 36)  

 

130 € unitateko 

500 € unitateko 

 

 

200 € unitateko 

55 € unitateko 

 

55 € unitateko 

 

55 € unitateko 

 

500 € unitateko 

 

 

240€/unitatea mekanismoa 

(09 12 36 00) 

650€/unitatea produktu osoa 

(09 12 36 01) 

 

a) Desgaitasuna edo mendekotasuna, baldintza orokorrak eta ETT, eta, garraiobide 

kolektiboak erabiltzeko zailtasunak finkatzeko baremoan, A, B edo C ataletan azaldutako 

egoeretako batean egotea edo 7 puntu edo gehiago izatea, Desgaitasun gradua aitortu, 

adierazi eta kalifikatzeko prozedurari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege 

Dekretuan xedatutakoarekin bat etorrita.  

b) Mendekotasuna.  Aurreko (a) letran ezarritakoa aplikatzen ez bada, baldintza orokorrak 

bete beharko dira eta ETT eduki beharko da. Horrez gain, gutxienez, jarraian zehazten 

dena ere izan beharko da: 

• puntuazio negatiboa I sailean, eta SM motako edo handiagoko laguntza: 

•  3. eta 5. itemetan, edo 

• 3. eta 2. itemetan,   

edo 

• puntuazio negatiboa H sailean, FP motako laguntza eta 3ko edo 3tik gorako maiztasuna,  

edo 

• honako betekizun hauek guztiak bete beharko dira: 

+  F edo A, FP motako edo handiagoko laguntza, 3ko edo 3tik gorako maiztasuna izatea C 

saileko 3. itemean, eta 

+ puntuazio negatiboa G saileko 3. eta 5. itemetan, eta 

+ H sailean izatea F edo A motako item negatibo batzuk, FP motako laguntza, 2tik gorako 

maiztasuna 

apirilaren 20ko 504/2007 Errege Dekretuak onetsitako baremoaren arabera eta mendetasuna 

ebaluatzeko baremoa (MEB) onesten duen otsailaren 11ko 174/2011 Errege Dekretuaren arabera. 

 

 

09 33 Garbitzen, bainatzen eta 

dutxatzen laguntzeko produktuak 

Obra zibil osagarria barne 

 

a. Bainuontzirako oholak (09 33 04)  

 

 

 

b. Bainuontzirako aulkiak (09 33 05) 

c. Dutxarako aulkiak, gurpildunak eta gurpil 

gabekoak (09 33 07) 

100 € unitateko 

 

 

 

150 € unitateko 

300 € unitateko Dutxarako 

aulki mugikor estandarreta-

a) Desgaitasuna edo mendekotasuna, baldintza orokorrak eta ETT, eta, garraiobide 

kolektiboak erabiltzeko zailtasunak finkatzeko baremoan, A, B edo C ataletan azaldutako 

egoeretako batean egotea edo 7 puntu edo gehiago izatea, Desgaitasun gradua aitortu, 

adierazi eta kalifikatzeko prozedurari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege 

Dekretuan xedatutakoarekin bat etorrita.  

b) Mendekotasuna.  Aurreko (a) letran ezarritakoa aplikatzen ez bada, baldintza orokorrak 

bete beharko dira eta ETT eduki beharko da. Horrez gain, gutxienez, jarraian zehazten 



 

 

 

 

 

d. Dutxak eta dutxa-kabinak (09 33 09) - I.2 

eranskineko, diruz lagundu daitekeen 1. taldeari 

(Dutxaontzia) loturiko produktua 

 

e. Bainurako andak, dutxarako andak eta 

pixoihalak aldatzeko andak (09 33 12). 

 

f. Komunak (09 33 15) - I.2 eranskina, diruz 

lagundu daitekeen 2. taldeari (Komuna) loturiko 

produktua 

 

g. Bainuontziak (09 33 21) 

 

rako 09 33 07 00 

800 € unitateko Dutxarako 

aulki berezietarako  

09 33 07 01 

1700 €/taldea 

 

 

 

800 € unitateko 

 

 

550 €/taldea 

 

 

 

 

1.700 € unitateko 

dena ere izan beharko da: 

• puntuazio negatiboa I sailean, eta SM motako edo handiagoko laguntza: 

•  3. eta 5. itemetan, edo 

• 3. eta 2. itemetan,   

edo 

• puntuazio negatiboa H sailean, FP motako laguntza eta 3ko edo 3tik gorako maiztasuna,  

edo 

• honako betekizun hauek guztiak bete beharko dira: 

+  F edo A, FP motako edo handiagoko laguntza, 3ko edo 3tik gorako maiztasuna izatea C 

saileko 3. itemean, eta 

+ puntuazio negatiboa G saileko 3. eta 5. itemetan, eta 

+ H sailean izatea F edo A motako item negatibo batzuk, FP motako laguntza, 2tik gorako 

maiztasuna 

apirilaren 20ko 504/2007 Errege Dekretuak onetsitako baremoaren arabera eta mendetasuna 

ebaluatzeko baremoa (MEB) onesten duen otsailaren 11ko 174/2011 Errege Dekretuaren arabera. 

 

09 36 Manikura eta pedikura egiten 

laguntzeko produktuak 

a. Azazkaletarako artaziak eta azazkal-moztekoak 

(09 36 09) 

 

70 € unitateko 

 

a) Desgaitasuna, baldintza orokorrak eta ETT. 

b) Mendekotasuna, baldintza orokorrak eta ETT, eta, gainera, apirilaren 20ko 504/2007 

Errege Dekretuak eta mendekotasuna ebaluatzeko baremoa (MEB) onetsi duen otsailaren 

11ko 174/2011 Errege Dekretuak onartutako baremoaren D sailean (azazkalak moztea) 

punturen bat izatea. 

 

 

12 06 Bi besoak erabilita ibiltzen 

laguntzeko produktuak 

 

 

a. Eserita ibiltzeko eskorgak (12 06 09) 

b. Gorputzaren goiko atalerako euskarriak 

dituzten dioten eskorgak (12 06 12) 

 

800 € unitateko 

800 € unitateko 

 

a) Desgaitasuna edo mendekotasuna, baldintza orokorrak eta ETT, eta, garraiobide 

kolektiboak erabiltzeko zailtasunak finkatzeko baremoan, A, B edo C ataletan azaldutako 

egoeretako batean egotea edo 7 puntu edo gehiago izatea, Desgaitasun gradua aitortu, 

adierazi eta kalifikatzeko prozedurari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege 

Dekretuan xedatutakoarekin bat etorrita.  

b) Mendekotasuna.  Aurreko (a) letran ezarritakoa aplikatzen ez bada, baldintza orokorrak 

bete beharko dira eta ETT eduki beharko da. Horrez gain, gutxienez, jarraian zehazten 

dena ere izan beharko da: 

• puntuazio negatiboa I sailean, eta SM motako edo handiagoko laguntza: 

•  3. eta 5. itemetan, edo 

• 3. eta 2. itemetan,   

edo 

• puntuazio negatiboa H sailean, FP motako laguntza eta 3ko edo 3tik gorako maiztasuna,  

edo 

• honako betekizun hauek guztiak bete beharko dira: 



 

+  F edo A, FP motako edo handiagoko laguntza, 3ko edo 3tik gorako maiztasuna izatea C 

saileko 3. itemean, eta 

+ puntuazio negatiboa G saileko 3. eta 5. itemetan, eta 

+ H sailean izatea F edo A motako item negatibo batzuk, FP motako laguntza, 2tik gorako 

maiztasuna 

apirilaren 20ko 504/2007 Errege Dekretuak onetsitako baremoaren arabera eta mendetasuna 

ebaluatzeko baremoa (MEB) onesten duen otsailaren 11ko 174/2011 Errege Dekretuaren arabera. 

12 12 Ibilgailuetarako osagarriak eta 

egokitzapenak. Eskulana barne.  

 

a. Abiadura kontrolatzeko osagarriak eta 

egokitzapenak (12 12 04).  

b. Ibilgailuetarako osagarriak eta egokitzapenak, 

balazta kontrolatzeko eta esku-balazta aktibatu 

eta desaktibatzeko (12 12 05). 

c. Ibilgailuetarako osagarriak eta egokitzapenak, 

direkzio-sistemari eragiteko (12 12 07) 

d. Ibilgailuetarako osagarriak eta egokitzapenak, 

ibilgailu bat gidatzeko beharrezkoak diren 

funtzio osagarriei eragiteko (12 12 08) 

e. Motordun ibilgailuetarako segurtasun-uhalak 

eta arnesak (12 12 09). 

f. Motordun ibilgailuetarako eserlekuak eta 

kuxinak, eta ibilgailuetako eserlekuekin zerikusia 

duten egokitzapenak (12 12 12) 

g. Gurpil-aulkian ez dagoen pertsona bat ibilgailu 

batera sartzeko edo handik ateratzeko garabia 

(12 12 15) 

h. Gurpil-aulkian dagoen pertsona bat ibilgailura 

sartzeko edo ibilgailutik ateratzeko laguntza-

produktuak (12 12 18). 

i. Okupatu gabeko gurpil-aulkiak ibilgailu batera 

sartzeko edo haren gainera igotzeko gailua (12 

12 21) 

j. Gurpil-aulkiak ibilgailuan lotzeko laguntza-

produktuak (12 12 24). 

1.800 € unitateko 

 

1.500 € unitateko 

 

 

125 € unitateko 

 

1.600 € unitateko 

 

 

200 € unitateko  

 

2300 € unitateko 

 

 

1.500 € unitateko 

 

 

4.000 € unitateko 

 

 

1.500 € unitateko 

 

 

1300 €/unitate, produktu 

estandarretarako 

12 12 24 00 

1700 €/unitate,  QLK 

sistemarako 

12 12 24 01 

a) Desgaitasuna edo mendekotasuna, baldintza orokorrak eta ETT, eta, garraiobide 

kolektiboak erabiltzeko zailtasunak finkatzeko baremoan, A, B edo C ataletan azaldutako 

egoeretako batean egotea edo 7 puntu edo gehiago izatea, Desgaitasun gradua aitortu, 

adierazi eta kalifikatzeko prozedurari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege 

Dekretuan xedatutakoarekin bat etorrita.  

b) Mendekotasuna.  Aurreko (a) letran ezarritakoa aplikatzen ez bada, baldintza orokorrak 

bete beharko dira eta ETT eduki beharko da. Horrez gain, gutxienez, jarraian zehazten 

dena ere izan beharko da: 

• puntuazio negatiboa I sailean, eta SM motako edo handiagoko laguntza: 

•  3. eta 5. itemetan, edo 

• 3. eta 2. itemetan,   

edo 

• puntuazio negatiboa H sailean, FP motako laguntza eta 3ko edo 3tik gorako maiztasuna,  

edo 

• honako betekizun hauek guztiak bete beharko dira: 

+  F edo A, FP motako edo handiagoko laguntza, 3ko edo 3tik gorako maiztasuna izatea C 

saileko 3. itemean, eta 

+ puntuazio negatiboa G saileko 3. eta 5. itemetan, eta 

+ H sailean izatea F edo A motako item negatibo batzuk, FP motako laguntza, 2tik gorako 

maiztasuna 

apirilaren 20ko 504/2007 Errege Dekretuak onetsitako baremoaren arabera eta mendetasuna 

ebaluatzeko baremoa (MEB) onesten duen otsailaren 11ko 174/2011 Errege Dekretuaren arabera. 

c) Gidatzeko baimena izatea, salbu eta, 18 urtetik gorakoa izanda, zirkulazioari buruzko 

araudi orokorraren arabera edozein gidariri eska dakizkiokeen gaitasun psikofisikoak ez 

baditu. 

d) Ibilgailuaren titularra eskatzaileak berak izan behar du, aurreko letran jasotako 

salbuespena ematen denean izan ezik; salbuespen hori ematen denean, foru-dekretu 

honen 9. artikuluan ezartzen diren ahaidetasun-harremanen (odol edo ezkontza 

bidezkoak) edo izatezko harremanen bidez eskatzaileari lotuta dauden pertsonetako bat 

izango da titularra. 

e) Ibilgailua eskatzailearen garraio pertsonalerako eta erabilera pribaturako izatea. 

f) Gainera, plataforma jasotzaileen bidez motordun ibilgailuak egokitzeko hiru (3) urte baino 



 

 gehiago izan behar da. 

g) 12 12 15 eta 12 12 21 produktuak bateraezinak dira; beraz, haietako bat baino ez da diruz 

lagunduko. 

 

12 17 Beste ibilgailu motordun batzuk 

 

 

a. Eskailerak igotzeko gailua motorizatua (12 17 

03)  

 

 

2.300 € unitateko 

a) Desgaitasuna edo mendekotasuna, baldintza orokorrak eta ETT, eta, garraiobide 

kolektiboak erabiltzeko zailtasunak finkatzeko baremoan, A, B edo C ataletan azaldutako 

egoeretako batean egotea edo 7 puntu edo gehiago izatea, Desgaitasun gradua aitortu, 

adierazi eta kalifikatzeko prozedurari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege 

Dekretuan xedatutakoarekin bat etorrita.  

b) Mendekotasuna.  Aurreko (a) letran ezarritakoa aplikatzen ez bada, baldintza orokorrak 

bete beharko dira eta ETT eduki beharko da. Horrez gain, gutxienez, jarraian zehazten 

dena ere izan beharko da: 

• puntuazio negatiboa I sailean, eta SM motako edo handiagoko laguntza: 

•  3. eta 5. itemetan, edo 

• 3. eta 2. itemetan,   

edo 

• puntuazio negatiboa H sailean, FP motako laguntza eta 3ko edo 3tik gorako maiztasuna,  

edo 

• honako betekizun hauek guztiak bete beharko dira: 

+  F edo A, FP motako edo handiagoko laguntza, 3ko edo 3tik gorako maiztasuna izatea C 

saileko 3. itemean, eta 

+ puntuazio negatiboa G saileko 3. eta 5. itemetan, eta 

+ H sailean izatea F edo A motako item negatibo batzuk, FP motako laguntza, 2tik gorako 

maiztasuna 

c) apirilaren 20ko 504/2007 Errege Dekretuak onetsitako baremoaren arabera eta 

mendetasuna ebaluatzeko baremoa (MEB) onesten duen otsailaren 11ko 174/2011 

Errege Dekretuaren arabera.Familia bakarreko etxeetarako bakarrik. 

 

12 22 Eskuz bultzatzen diren gurpil-

aulkiak  

 

a. Bi eskuz uztaiei eraginda bultzatzen diren gurpil-

aulkiak (12 22 03). 

b. Esku birekin eramateko gurpil-aulkiak  (12 22 

06).  

c. Eskuz, albo bakarretik, bultzatzen diren gurpil-

aulkiak (12 22 09) 

d. Bultzatzeko gurpil-aulkiak (12 22 18) 

e. Laguntzaile batek lagunduriko propultsioz 

bultzatzen dituen gurpil-aulkiak (12 22 21) 

 

 

 

 

1.585 € unitateko 

 

1.000 € unitateko 

 

 

160 € unitateko 

 

195 € unitateko 

 

 

500 € unitateko 

a) Desgaitasuna edo mendekotasuna, baldintza orokorrak eta ETT, eta, garraiobide 

kolektiboak erabiltzeko zailtasunak finkatzeko baremoan, A, B edo C ataletan azaldutako 

egoeretako batean egotea edo 7 puntu edo gehiago izatea, Desgaitasun gradua aitortu, 

adierazi eta kalifikatzeko prozedurari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege 

Dekretuan xedatutakoarekin bat etorrita.  

b) Mendekotasuna.  Aurreko (a) letran ezarritakoa aplikatzen ez bada, baldintza orokorrak 

bete beharko dira eta ETT eduki beharko da. Horrez gain, gutxienez, jarraian zehazten 

dena ere izan beharko da: 

• puntuazio negatiboa I sailean, eta SM motako edo handiagoko laguntza: 

•  3. eta 5. itemetan, edo 

• 3. eta 2. itemetan,   

edo 

• puntuazio negatiboa H sailean, FP motako laguntza eta 3ko edo 3tik gorako maiztasuna,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

edo 

• honako betekizun hauek guztiak bete beharko dira: 

+  F edo A, FP motako edo handiagoko laguntza, 3ko edo 3tik gorako maiztasuna izatea C 

saileko 3. itemean, eta 

+ puntuazio negatiboa G saileko 3. eta 5. itemetan, eta 

+ H sailean izatea F edo A motako item negatibo batzuk, FP motako laguntza, 2tik gorako 

maiztasuna 

apirilaren 20ko 504/2007 Errege Dekretuak onetsitako baremoaren arabera eta mendetasuna 

ebaluatzeko baremoa (MEB) onesten duen otsailaren 11ko 174/2011 Errege Dekretuaren arabera. 

c) Hiru urtetik beherakoen kasuan, mugimendu-gaitasunetan eragina duen eta beharra 

justifikatzen duen arazo funtzional bat izan behar dute.  

 

 

12 23 Gurpil-aulki motorizatuak  

 

a. Propultsio elektrikoko  eta eskuzko 

direkziozuzena duten gurpil-aulkiak (scooter) 

(12 23 03)  

b. Propultsio elektrikoa eta direkzio elektrikoa 

duten gurpil-aulkiak (12 23 06)  

c. Laguntzaile batek bultzatzen dituen propultsio 

elektrikoko gurpil-aulkiak (12 23 12) 

 

1.700 € unitateko 

 

 

1.890 € unitateko 

 

2.000 € unitateko 

 

 

 

a) Desgaitasuna edo mendekotasuna, baldintza orokorrak eta ETT, eta, garraiobide 

kolektiboak erabiltzeko zailtasunak finkatzeko baremoan, A, B edo C ataletan azaldutako 

egoeretako batean egotea edo 7 puntu edo gehiago izatea, Desgaitasun gradua aitortu, 

adierazi eta kalifikatzeko prozedurari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege 

Dekretuan xedatutakoarekin bat etorrita.  

b) Mendekotasuna.  Aurreko (a) letran ezarritakoa aplikatzen ez bada, baldintza orokorrak 

bete beharko dira eta ETT eduki beharko da. Horrez gain, gutxienez, jarraian zehazten 

dena ere izan beharko da: 

• puntuazio negatiboa I sailean, eta SM motako edo handiagoko laguntza: 

•  3. eta 5. itemetan, edo 

• 3. eta 2. itemetan,   

edo 

• puntuazio negatiboa H sailean, FP motako laguntza eta 3ko edo 3tik gorako maiztasuna,  

edo 

• honako betekizun hauek guztiak bete beharko dira: 

+  F edo A, FP motako edo handiagoko laguntza, 3ko edo 3tik gorako maiztasuna izatea C 

saileko 3. itemean, eta 

+ puntuazio negatiboa G saileko 3. eta 5. itemetan, eta 

+ H sailean izatea F edo A motako item negatibo batzuk, FP motako laguntza, 2tik gorako 

maiztasuna 

apirilaren 20ko 504/2007 Errege Dekretuak onetsitako baremoaren arabera eta mendetasuna 

ebaluatzeko baremoa (MEB) onesten duen otsailaren 11ko 174/2011 Errege Dekretuaren arabera.  

c)  Produktuetarako (12 23 03) eta (12 23 06), produktu hori maneiatzeko gorputz-, adimen- 

eta zentzumen-gaitasunak dituela egiaztatu behar da txosten mediko bidez. 

d)  (12 23 06) produkturako, diru-laguntza eskaeraren ebazpena eskatuko zaio beste 

erakunde bati (Osasun Saila –Osakidetza- eta abar). 



 

e) (12 23 12) produkturako, eskatzaileak produktuaren beharra frogatzen duen narriadura 

fisiko-psikiko sentsoriala izan behar du. 

f) Ez da bateragarria aulkietarako osagarriekin (12 24)  

12 24 Gurpil-aulkietarako osagarriak  

 

a. Eskuz bultzatzen diren gurpil-aulkietarako 

propultsio-unitateak (12 24 09) 

b. Gurpil-aulkiak bizikletarekin (batec) (12 24 11)  

 

 

 

 

700 € unitateko 

 

4000 € unitateko 

 

a) Desgaitasuna, baldintza orokorrak eta ETT, eta, garraiobide kolektiboak erabiltzeko 

zailtasunak finkatzeko baremoan, A edo B ataletan azaldutako egoeretako batean egotea 

edo 7 puntu edo gehiago izatea, Desgaitasun gradua aitortu, adierazi eta kalifikatzeko 

prozedurari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuan xedatutakoarekin 

bat etorriz. 

b) Produkturako (12 24 11)  mendekotasuna ez badago garraio kolektiboak erabiltzeko 

zailtasunik dagoen zehazteko baremorik, baldintza orokorrak bete beharko dira, 

egokitasun-txostenarekin, eta edukitzea:  

• puntuazio negatiboa I sailean, eta SM motako edo handiagoko laguntza: 

•  3. eta 5. itemetan, edo 

• 3. eta 2. itemetan,   

edo 

• puntuazio negatiboa H sailean, FP motako laguntza eta 3ko edo 3tik gorako maiztasuna,  

edo 

• honako betekizun hauek guztiak bete beharko dira: 

+  F edo A, FP motako edo handiagoko laguntza, 3ko edo 3tik gorako maiztasuna izatea C 

saileko 3. itemean, eta 

+ puntuazio negatiboa G saileko 3. eta 5. itemetan, eta 

+ H sailean izatea F edo A motako item negatibo batzuk, FP motako laguntza, 2tik gorako 

maiztasuna 

c)  Produkturako (12 24 11) hori maneiatzeko gorputz-, adimen- eta zentzumen-gaitasunak 

dituela egiaztatu behar da txosten mediko bidez.  
d) Produkturako (12 24 09) mendekotasuna, baldintza orokorrak egokitasun-txostenarekin 

eta gainera, puntuazioaren bat izatea I. atalean, honako zeregin hauetan: hurbileko joan-

etorriak, urrutikoak, apirilaren 20ko 504/2007 Errege Dekretuak onetsitako baremoan 

eta mendekotasunaren balorazio-baremoa onetsi duen (MBB) otsailaren 18ko 174/2011 

Errege Dekretuan  
e) Ez da bateragarria aulki motorizatuekin (12 23) 

 

12 27 Giza propultsioko hainbat 

ibilgailu 

a. Haurrak paseatzeko aulkia (12 27 07) 1.000 € unitateko a) Desgaitasuna edo mendekotasuna, baldintza orokorrak eta ETT, eta, garraiobide 

kolektiboak erabiltzeko zailtasunak finkatzeko baremoan, A edo B ataletan azaldutako 

egoeretako batean egotea edo 7 puntu edo gehiago izatea, Desgaitasun gradua aitortu, 

adierazi eta kalifikatzeko prozedurari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege 

Dekretuan xedatutakoarekin bat etorriz.  

b) Mendekotasuna. Aurreko (a) letran ezarritakoa aplikatzen ez bada, baldintza orokorrak 

bete beharko dira eta ETT eduki beharko da. Horrez gain, gutxienez, jarraian zehazten 



 

dena ere izan beharko da:  

• puntuazio negatiboa I sailean, eta SM motako edo handiagoko laguntza: 

•  3. eta 5. itemetan, edo 

• 3. eta 2. itemetan,   

edo 

• puntuazio negatiboa H sailean, FP motako laguntza eta 3ko edo 3tik gorako maiztasuna,  

edo 

• honako betekizun hauek guztiak bete beharko dira: 

+  F edo A, FP motako edo handiagoko laguntza, 3ko edo 3tik gorako maiztasuna izatea C 

saileko 3. itemean, eta 

+ puntuazio negatiboa G saileko 3. eta 5. itemetan, eta 

+ H sailean izatea F edo A motako item negatibo batzuk, FP motako laguntza, 2tik gorako 

maiztasuna 

apirilaren 20ko 504/2007 Errege Dekretuak onetsitako baremoaren arabera eta mendetasuna 

ebaluatzeko baremoa (MEB) onesten duen otsailaren 11ko 174/2011 Errege Dekretuaren arabera. 

Produktu hori diruz lagunduko ahalko da 5 urtetik beherakoentzako 

Produktu hori ez da bateragarria pertsona batek maneiatutako berezko propultsioa duen gurpil-

aulkiekin (12 22 21)  

12 31 Gorputzeko jarrera aldatzen 

laguntzeko produktuak 

 

a. Irristatzen eta biratzen laguntzeko produktuak 

(12 31 03)  

b. Transferentzia diskoak (12 31 06)  

c. Euren kabuz altxatzeko muntatu gabeko barrak 

(12 31 09)  

d. Soka eskalak (12 31 12)  

e. Transferentzia-uhalak eta arnesak (12 31 15) 

f. Garraiorako aulkiak, arnesak eta saskiak (12 31 

18) 

g. Transferentzia plataformak (12 31 21) 

 

100 € unitateko 

 

 

100 € unitateko 

 

50 € unitateko 

 

 

100 € unitateko 

100 € unitateko 

200 € unitateko 

 

700 € unitateko 

a) Desgaitasuna edo mendekotasuna, baldintza orokorrak eta ETT, eta «oheratuta» gisa 

deskribatzen diren egoeretako batean egotea edo, garraiobide kolektiboak erabiltzeko 

zailtasunak finkatzeko baremoan, A edo B ataletan azaldutako egoeretako batean egotea, 

Desgaitasun-gradua aitortu, adierazi eta kalifikatzeko prozedurari buruzko abenduaren 

23ko 1971/1999 Errege Dekretuan xedatutakoarekin bat etorriz 

b) Mendekotasuna. Aurreko (a) letran ezarritakoa aplikatzen ez bada, baldintza orokorrak bete 

beharko dira, eta ETT eduki beharko da. Horrez gain, gutxienez, jarraian zehazten dena ere 

izan beharko da:  
• puntuazio negatiboa I sailean, eta SM motako edo handiagoko laguntza: 

•  3. eta 5. itemetan, edo 

•  3. eta 2. itemetan, edo  

edo 

• puntuazio negatiboa H sailean, F/A motako arazo bat, FP motako laguntza eta 3ko edo 3tik 

gorako maiztasuna,  

apirilaren 20ko 504/2007 Errege Dekretuak onetsitako baremoaren arabera eta mendetasuna 

ebaluatzeko baremoa (MEB) onesten duen otsailaren 11ko 174/2011 Errege Dekretuaren arabera. 

c) Transferentzia plataforma (12 31 21) bateraezina izango da edozein motatako etxeko 

garabirekin 

 

12 36 Pertsonak altxatzen laguntzeko 

produktuak. Obra zibil osagarria 

a. Eserleku zurruna ez duten garabi mugikorrak 

(arnesak), pertsona bat leku batetik bestera 

eserita mugitzeko (12 36 03) 

750 € unitateko 

 

 

a) Desgaitasuna edo mendekotasuna, baldintza orokorrak eta ETT, eta «oheratuta» gisa 

deskribatzen diren egoeretako batean egotea edo, garraiobide kolektiboak erabiltzeko 

zailtasunak finkatzeko baremoan, A edo B ataletan azaldutako egoeretako batean egotea, 



 

barne 

 

b. Garabi mugikorrak, pertsona bat leku batetik 

bestera zutik mugitzeko (12 36 04) 

c. Eserleku zurruna duten garabi mugikorrak, 

pertsona bat leku batetik bestera eserita 

mugitzeko (12 36 06) 

d. Horman, zoruan edo sabaian finkatutako 

garabiak (12 36 12).  

e. Beste produktu baten gainean edo produktuan 

bertan finkatutako edo muntatutako garabi 

geldikorrak (12 36 15). 

f. Gorputzari eusteko unitateak, garabietan 

erabiltzeko (12 36 21) 

1.500 € unitateko 

  

800 € unitateko 

 

 

3.800 € unitateko  

 

3.800 € unitateko 

 

 

150 € unitateko 

 

Desgaitasun-gradua aitortu, adierazi eta kalifikatzeko prozedurari buruzko abenduaren 

23ko 1971/1999 Errege Dekretuan xedatutakoarekin bat etorriz. 

b) Mendekotasuna ez badago garraio kolektiboak erabiltzeko zailtasunik dagoen zehazteko 

baremorik, baldintza orokorrak bete beharko dira, eta ETT eduki beharko da. Horrez gain, 

gutxienez, jarraian zehazten dena ere izan beharko da::  

• puntuazio negatiboa I sailean, eta SM motako edo handiagoko laguntza: 

•  3. eta 5. itemetan, edo 

•  3. eta 2. itemetan, edo  

edo 

• puntuazio negatiboa H sailean, F/A motako arazo bat, FP motako laguntza eta 3ko edo 3tik 

gorako maiztasuna,  

apirilaren 20ko 504/2007 Errege Dekretuak onetsitako baremoaren arabera eta mendetasuna 

ebaluatzeko baremoa (MEB) onesten duen otsailaren 11ko 174/2011 Errege Dekretuaren arabera. 

 

15 03 Janariak eta edariak prestatzen 

laguntzeko produktuak 

 

a. Janaria eta edaria prestatzen, mozten, txikitzen 

eta zatitzen laguntzeko produktuak (15 03 06)  

b. Garbitzen eta zuritzen laguntzeko produktuak 

(15 03 09). 

c.  Janaria prestatzen eta frijitzen laguntzeko 

produktuak (15 03 18)  

 

130 € unitateko 

 

30 € unitateko 

 

30 € unitateko 

a) Desgaitasuna, baldintza orokorrak eta ETT. 

b) Mendekotasuna, baldintza orokorrak eta egokitasunari buruzko txostena, eta, gainera, 

apirilaren 20ko 504/2007 Errege Dekretuak eta mendekotasuna ebaluatzeko baremoa 

(MEB) onetsi duen otsailaren 11ko 174/2011 Errege Dekretuak onartutako baremoaren A 

sailean eta/edo J sailean (arazo fisikoak edo biak) punturen bat izatea. 

 

15 06 Baxera garbitzen laguntzeko 

produktuak 

 

a. Baxera eta flaskoak garbitzeko eskuilak (15 06 

06). 

30 € unitateko 

 

a) Desgaitasuna, baldintza orokorrak eta ETT.  

b) Mendekotasuna, baldintza orokorrak eta ETT, eta, gainera, apirilaren 20ko 504/2007 Errege 

Dekretuak eta mendekotasuna ebaluatzeko baremoa (MEB) onetsi duen otsailaren 11ko 

174/2011 Errege Dekretuak onartutako baremoaren J sailean (arazo fisikoak edo biak) 

punturen bat izatea. 

 

15 09 Jaten eta edaten laguntzeko 

produktuak  

 

 

a. Janariak eta edariak zerbitzatzen laguntzeko 

produktuak (15 09 03) 

b. Mahai tresnak, txotxak eta lastoak (15 09 13)  

c. Kikarak, edalontziak, kopak eta kikarak 

platerekin (15 09 16)  

d. Platerak eta katiluak (15 09 18) 

e.  

40 € unitateko 

 

50 € unitateko 

30 € unitateko 

 

30 € unitateko 

15 € unitateko 

a) Desgaitasuna, baldintza orokorrak eta ETT. 

b) Mendekotasuna, baldintza orokorrak eta ETT, eta, gainera, apirilaren 20ko 504/2007 Errege 

Dekretuak eta mendekotasuna ebaluatzeko baremoa (MEB) onetsi duen otsailaren 11ko 

174/2011 Errege Dekretuak onartutako baremoaren A sailean (arazo fisikoak edo biak) 

punturen bat izatea. 

 

18 03 Mahaiak 

a. Oherako mahaiak (18 03 15) 30 € unitateko a) Desgaitasuna edo mendekotasuna ETT eta «oheratuta» gisa deskribatzen diren 

egoeretako batean egotea edo, garraiobide kolektiboak erabiltzeko zailtasunak finkatzeko 

baremoan, A atalean azaldutako egoeraren batean egotea, Desgaitasun-gradua aitortu, 

adierazi eta kalifikatzeko prozedurari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege 

Dekretuan xedatutakoarekin bat etorriz. 

b) Mendekotasuna. Aurreko (a) letran ezarritakoa aplikatzen ez bada, baldintza orokorrak 

bete beharko dira, eta ETT eduki beharko da. Horrez gain, jarraian zehazten dena ere izan 



 

beharko da:: 

- puntuazio negatiboa G saileko atal guztietan, FP motako laguntza edo handiagoa eta 3ko edo 

3tik gorako maiztasuna izatea, eta 

- SM motako edo handiagoko laguntza izatea sail horretako bi itemetan, gutxienez. 

apirilaren 20ko 504/2007 Errege Dekretuak onetsitako baremoaren arabera eta mendetasuna 

ebaluatzeko baremoa (MEB) onesten duen otsailaren 11ko 174/2011 Errege Dekretuaren arabera. 

 

18 09 Esertzeko altzariak 

a. Ankilosia dutenentzako aulkiak (18 09 09)  

b. Jartzeko altzari bereziak  (18 09 21)  

c. Esertzeko sistema modularrak (18 09 39) 

d. Aulkientzako jasogailuak eta aulkiak 

garraiatzeko gailua (18 09 24) 

 

2.000 € unitateko 

560 € unitateko 

280 € unitateko 

250 € unitateko 

a) Desgaitasuna edo mendekotasuna, baldintza orokorrak eta ETT, eta, garraiobide kolektiboak 

erabiltzeko zailtasunak finkatzeko baremoan, A, B edo C ataletan azaldutako egoeretako 

batean egotea edo 7 puntu edo gehiago izatea, Desgaitasun gradua aitortu, adierazi eta 

kalifikatzeko prozedurari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuan 

xedatutakoarekin bat etorriz. 

Produktu hauetarako izan ezik: 18 09 09 01 produktuak, bateraezinak izateagatik A atalarekin. 

b) Mendekotauna. Aurreko (a) letran ezarritakoa aplikatzen ez bada, baldintza orokorrak bete 

beharko dira, eta ETT eduki beharko da. Horrez gain, jarraian zehazten dena ere izan beharko 

da: 

• puntuazio negatiboa I sailean, eta SM motako edo handiagoko laguntza: 

•  3. eta 5. itemetan, edo 

• 3. eta 2. itemetan,   

edo 

• puntuazio negatiboa H sailean, FP motako laguntza eta 3ko edo 3tik gorako maiztasuna,  

edo 

• honako betekizun hauek guztiak bete beharko dira: 

+  F edo A, FP motako edo handiagoko laguntza, 3ko edo 3tik gorako maiztasuna izatea C 

saileko 3. itemean, eta 

+ puntuazio negatiboa G saileko 3. eta 5. itemetan, eta 

+ H sailean izatea F edo A motako item negatibo batzuk, FP motako laguntza, 2tik gorako 

maiztasuna 

apirilaren 20ko 504/2007 Errege Dekretuak onetsitako baremoaren arabera eta mendetasuna 

ebaluatzeko baremoa (MEB) onesten duen otsailaren 11ko 174/2011 Errege Dekretuaren arabera. 

18 09 21 produktuan izan ezik: hartarako, H ataleko item guztietan modatze positibo bat 

behar da.  

 

18 10 Esertzeko altzarien osagarriak 

 

a. Aulkiei lotu ahal zaizkien erretiluak eta mahaiak 

(18 10 24) 

 

100 € unitateko a) Desgaitasuna edo mendekotasuna, baldintza orokorrak eta ETT, eta, garraiobide kolektiboak 

erabiltzeko zailtasunak finkatzeko baremoan, A edo B ataletan azaldutako egoeretako batean 

egotea edo 7 puntu edo gehiago izatea, Desgaitasun gradua aitortu, adierazi eta kalifikatzeko 

prozedurari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuan xedatutakoarekin bat 

etorriz. 

b) Mendekotauna. Aurreko (a) letran ezarritakoa aplikatzen ez bada, baldintza orokorrak bete 

beharko dira, eta ETT eduki beharko da. Horrez gain, jarraian zehazten dena ere izan beharko 

da: 



 

• puntuazio negatiboa I sailean, eta SM motako edo handiagoko laguntza: 

•  3. eta 5. itemetan, edo 

• 3. eta 2. itemetan,   

edo 

• puntuazio negatiboa H sailean, FP motako laguntza eta 3ko edo 3tik gorako maiztasuna,  

edo 

• honako betekizun hauek guztiak bete beharko dira: 

+  F edo A, FP motako edo handiagoko laguntza, 3ko edo 3tik gorako maiztasuna izatea C 

saileko 3. itemean, eta 

+ puntuazio negatiboa G saileko 3. eta 5. itemetan, eta 

+ H sailean izatea F edo A motako item negatibo batzuk, FP motako laguntza, 2tik gorako 

maiztasuna 

apirilaren 20ko 504/2007 Errege Dekretuak onetsitako baremoaren arabera eta mendetasuna 

ebaluatzeko baremoa (MEB) onesten duen otsailaren 11ko 174/2011 Errege Dekretuaren arabera.  

 

 

18 12 Oheak 

a. Doikuntza motorizatua duten oheak eta ohatze 

desmuntagarriak (18 12 10) (ezinbestekoa 

izango da oheak orga jasotzailea izatea)  

b. Ohe jasogailuak (18 12 12) 

c.  (18 12 26) 

d. Erabiltzaileak euren kabuz altxatzeko barrak; 

ohera egokitzeko modukoak (18 12 28) 

 

 

750 € unitateko 

 

 

400 € unitateko 

150 € unitateko 

 

50 € unitateko  

a) Desgaitasuna edo mendekotasuna, baldintza orokorrak eta ETT, eta «oheratuta» gisa 

deskribatzen diren egoeretako batean egotea edo, garraiobide kolektiboak erabiltzeko 

zailtasunak finkatzeko baremoan, A edo B ataletan azaldutakoa betetzea edo 7 puntu edo 

gehiago izatea, Desgaitasun-gradua aitortu, adierazi eta kalifikatzeko prozedurari buruzko 

abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuan xedatutakoarekin bat etorriz. 

b) Mendekotauna. Aurreko (a) letran ezarritakoa aplikatzen ez bada, baldintza orokorrak bete 

beharko dira, eta ETT eduki beharko da. Horrez gain, jarraian zehazten dena ere izan beharko 

da: 

• puntuazio negatiboa I sailean, eta SM motako edo handiagoko laguntza: 

•  3. eta 5. itemetan, edo 

• 3. eta 2. itemetan,   

edo 

• puntuazio negatiboa H sailean, FP motako laguntza eta 3ko edo 3tik gorako maiztasuna,  

edo 

• honako betekizun hauek guztiak bete beharko dira: 

+  F edo A, FP motako edo handiagoko laguntza, 3ko edo 3tik gorako maiztasuna izatea C 

saileko 3. itemean, eta 

+ puntuazio negatiboa G saileko 3. eta 5. itemetan, eta 

+ H sailean izatea F edo A motako item negatibo batzuk, FP motako laguntza, 2tik gorako 

maiztasuna 

apirilaren 20ko 504/2007 Errege Dekretuak onetsitako baremoaren arabera eta mendetasuna 

ebaluatzeko baremoa (MEB) onesten duen otsailaren 11ko 174/2011 Errege Dekretuaren arabera.  

c) Ezinbestekoa izango da oheak orga jasotzailea izatea. 

d) BGBK diagnostikatuta dutenen kasuan, ez dira bete beharko a) eta b) letretan ezarritako 



 

baldintzak. 18 12 12 produktua izan ezik. 

Ohe jasogailuak produktua (18 12 12) bateraezina izango da ohe produktuarekin (18 12  10). 

 

18 18 Eskudelak eta heltzeko barrak 

a. Eskudelak eta heltzeko barandak (18 18 03)  

b. Heltzeko barra eta helduleku finkoak (18 18 06) 

Produktu honek banaka jaso ahal du diru-

laguntza, edo I.2 eranskinean agertzen diren 

diruz lagundu daitekeen 1. taldearekin (dutxa-

platera) edo 2. taldearekin (konketa) batera. 

60 € metro lineal bakoitzeko  

150 € unitateko 

a) Desgaitasuna, baldintza orokorrak eta ETT. 

b) Mendekotasuna, baldintza orokorrak eta ETT. 

c) Batetik bestera ibiltzeko gaitasuna izatea. 

 

 

 

18 24 Etxerako eta beste lokal 

batzuetarako eraikuntza-elementuak. 

Obra zibil osagarria barne 

 

a. Ateak (18 24 09) (Irakurri I.2 Eranskinean 

irisgarritasuna hobetzeko laguntza-

produktuetarako dauden jarraibideak) 

b. Atariak (18 24 12)  

 

800 € unitateko 

 

 

150 € unitateko 

a) Desgaitasuna edo mendekotasuna, baldintza orokorrak eta ETT, eta «oheratuta» gisa 

deskribatzen diren egoeretako batean egotea edo, garraiobide kolektiboak erabiltzeko 

zailtasunak finkatzeko baremoan, A edo B ataletan azaldutakoa betetzea edo 7 puntu edo 

gehiago izatea, Desgaitasun-gradua aitortu, adierazi eta kalifikatzeko prozedurari buruzko 

abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuan xedatutakoarekin bat etorriz. 

b) Mendekotauna. Aurreko (a) letran ezarritakoa aplikatzen ez bada, baldintza orokorrak bete 

beharko dira, eta ETT eduki beharko da. Horrez gain, jarraian zehazten dena ere izan beharko 

da: 

• puntuazio negatiboa I sailean, eta SM motako edo handiagoko laguntza: 

•  3. eta 5. itemetan, edo 

• 3. eta 2. itemetan,   

edo 

• puntuazio negatiboa H sailean, FP motako laguntza eta 3ko edo 3tik gorako maiztasuna,  

edo 

• honako betekizun hauek guztiak bete beharko dira: 

+  F edo A, FP motako edo handiagoko laguntza, 3ko edo 3tik gorako maiztasuna izatea C 

saileko 3. itemean, eta 

+ puntuazio negatiboa G saileko 3. eta 5. itemetan, eta 

+ H sailean izatea F edo A motako item negatibo batzuk, FP motako laguntza, 2tik gorako 

maiztasuna 

apirilaren 20ko 504/2007 Errege Dekretuak onetsitako baremoaren arabera eta mendetasuna 

ebaluatzeko baremoa (MEB) onesten duen otsailaren 11ko 174/2011 Errege Dekretuaren arabera.  

 

 

18 30 Irisgarritasun bertikalean 

laguntzeko produktuak Obra zibil 

osagarria barne 

 

a. Plataforma jasotzaile finkoak (18 30 05) 

 

b. Plataforma jasotzaile autosostengatzaileak (18 

30 07)  

c. Plataforma jasotzaile eramangarriak (18 30 08)  

 

d. Eskailerak igotzeko plataforma, eserlekuarekin 

(18 30 10)  

5.000 € unitateko 

 

5.000 € unitateko 

 

5.000 € unitateko 

 

5.000 € unitateko 

 

a) Desgaitasuna edo mendekotasuna, baldintza orokorrak eta ETT, eta, garraiobide kolektiboak 

erabiltzeko zailtasunak finkatzeko baremoan, A, B edo C ataletan azaldutako egoeretako 

batean egotea edo 7 puntu edo gehiago izatea, Desgaitasun gradua aitortu, adierazi eta 

kalifikatzeko prozedurari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuan 

xedatutakoarekin bat etorrita.  

b) Mendekotasuna.  Aurreko (a) letran ezarritakoa aplikatzen ez bada, baldintza orokorrak bete 

beharko dira eta ETT eduki beharko da. Horrez gain, gutxienez, jarraian zehazten dena ere 

izan beharko da: 



 

e. Eskailerak igotzeko elementua, plataformarekin 

(18 30 11) 

f. Arrapala eramangarriak (18 30 15) 

 

g.  Arrapala finkoak (18 30 18) 

 

5.000 € unitateko 

 

500 € unitateko 

 

400 € metro lineal bakoitzeko 

 

 

• puntuazio negatiboa I sailean, eta SM motako edo handiagoko laguntza: 

•  3. eta 5. itemetan, edo 

• 3. eta 2. itemetan,   

edo 

• puntuazio negatiboa H sailean, FP motako laguntza eta 3ko edo 3tik gorako maiztasuna,  

edo 

• honako betekizun hauek guztiak bete beharko dira: 

+  F edo A, FP motako edo handiagoko laguntza, 3ko edo 3tik gorako maiztasuna izatea C 

saileko 3. itemean, eta 

+ puntuazio negatiboa G saileko 3. eta 5. itemetan, eta 

+ H sailean izatea F edo A motako item negatibo batzuk, FP motako laguntza, 2tik gorako 

maiztasuna 

apirilaren 20ko 504/2007 Errege Dekretuak onetsitako baremoaren arabera eta mendetasuna 

ebaluatzeko baremoa (MEB) onesten duen otsailaren 11ko 174/2011 Errege Dekretuaren arabera. 

 

18 33 Etxerako segurtasun-ekipoak 

(Irakurri I.2 Eranskinean 

irisgarritasuna hobetzeko laguntza-

produktuetarako dauden jarraibideak) 

 

a. Zorurako eta eskaileretarako material 

irristagaitzak (18 33 03) 

b. Zorurako eta eskaileretarako ukimen-materialak 

(18 33 15)  

 

100 € metro koadroko  

 

100 € metro koadroko 

a) Desgaitasuna edo mendekotasuna, baldintza orokorrak eta ETT, eta, garraiobide kolektiboak 

erabiltzeko zailtasunak finkatzeko baremoan, A, B edo C ataletan azaldutako egoeretako 

batean egotea edo 7 puntu edo gehiago izatea, Desgaitasun gradua aitortu, adierazi eta 

kalifikatzeko prozedurari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuan 

xedatutakoarekin bat etorrita. 

b) Mendekotasuna. Aurreko (a) letran ezarritakoa aplikatzen ez bada, baldintza orokorrak bete 

beharko dira eta ETT eduki beharko da. Horrez gain, gutxienez, jarraian zehazten dena ere izan 

beharko da:  

• puntuazio negatiboa I sailean, eta SM motako edo handiagoko laguntza: 

•  3. eta 5. itemetan, edo 

• 3. eta 2. itemetan,   

edo 

• puntuazio negatiboa H sailean, FP motako laguntza eta 3ko edo 3tik gorako maiztasuna,  

edo 

• honako betekizun hauek guztiak bete beharko dira: 

+  F edo A, FP motako edo handiagoko laguntza, 3ko edo 3tik gorako maiztasuna izatea C 

saileko 3. itemean, eta 

+ puntuazio negatiboa G saileko 3. eta 5. itemetan, eta 

+ H sailean izatea F edo A motako item negatibo batzuk, FP motako laguntza, 2tik gorako 

maiztasuna 

apirilaren 20ko 504/2007 Errege Dekretuak onetsitako baremoaren arabera eta mendetasuna 

ebaluatzeko baremoa (MEB) onesten duen otsailaren 11ko 174/2011 Errege Dekretuaren arabera.  

c) Nolanahi ere, beharra justifikatzen duen arazo funtzional edo sentsorialen bat izan behar du 

 

22 03 Ikusten laguntzeko produktuak 

a. Betaurrekoak, lenteak eta ikusi beharrekoa 

handitzeko lente-sistemak (22 03 09) 

400 € unitateko 

 

a) Desgaitasuna, baldintza orokorrak, jarduera mugatzen duen ikusmen urritasunaren ondorioz, 

25 puntu edo gehiagoko ikusmen-urritasuna jasota, Desgaitasun gradua aitortu, adierazi eta 



 

 b. Binokularrak eta teleskopioak eta mikroskopioak 

(22 03 12)  

c. Ikus-eremuaren gama eta angelua handitzeko 

eta doitzeko laguntza-produktuak (22 03 15)  

 

 

400 € unitateko 

 

1.000 € unitateko 

kalifikatzeko prozedurari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuaren 12. 

kapituluan ezarritakoarekin bat etorriz. 

 

 

22 06 Entzuten laguntzeko 

produktuak 

a. Gorputz gainean eramaten diren audifonoak 

(22 06 06) 

 

b. Belarri barruko audifonoak (22 06 12)  

 

c. Belarri atzeko audifonoak (22 06 15)  

 

d. Entzumenerako ukimen-laguntzak (22 06 18) 

1.000 € unitateko 

 

 

1.000 € unitateko 

 

1.000 € unitateko 

 

 

1.0 unitateko 

 

a) Desgaitasuna, baldintza orokorrak eta mediku elkargokide batek egindako txosten edo 

ziurtagiria, patologia edo diagnostiko medikoa eta belarri bakoitzaren entzumen-galera 

zehazten dituena, jarduera mugatzen duen hipoakusiaren ondorioz, 25 puntuko edo hortik 

gorako entzumen-urritasuna dagoela egiaztatzeko, Desgaitasun gradua aitortu, adierazi eta 

kalifikatzeko prozedurari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuaren 13. 

kapituluan ezarritakoarekin bat etorriz. 

b) Mendekotasuna, baldintza orokorrak eta mediku elkargokide batek egindako txosten edo 

ziurtagiria, patologia edo diagnostiko medikoa eta belarri bakoitzaren entzumen-galera 

zehazten dituena, jarduera mugatzen duen hipoakusiaren ondorioz, 25 puntuko edo hortik 

gorako ikusmen-urritasuna dagoela egiaztatzeko, Desgaitasun gradua aitortu, adierazi eta 

kalifikatzeko prozedurari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuaren 13. 

kapituluan ezarritakoarekin bat etorriz.. 

 

22 09 Ahotsa erabiltzen laguntzeko 

produktuak  

 

a. Ahots-sorgailuak (22 09 03) 500 € unitateko 

 

a) Desgaitasuna, baldintza orokorrak eta ETT.  

b) Mendekotasuna, baldintza orokorrak eta ETT.  

c) Nolanahi ere, beharra justifikatzen duen laringektomiaren diagnostikoa edo ahots erasanen 

bat izan beharko du. 

 

22 12 Marrazten eta idazten 

laguntzeko produktuak  

 

 

a. Braille sisteman idazteko ekipoak (22 12 12)  

b. Idazmakinak (22 12 15) 

c. Braille sisteman oharrak hartzeko gailu 

eramangarriak (22 12 21) 

200 € unitateko 

200 € unitateko 

50 € unitateko 

a) Desgaitasuna, baldintza orokorrak eta ETT.  

b) Mendekotasuna, baldintza orokorrak eta ETT. 

c) Nolanahi ere, beharra justifikatzen duen muga funtzional edo sentsorial bat izan behar du. 

 

22 18 Entzunezko eta irudi bidezko 

informazioa grabatzeko, 

erreproduzitzeko eta aurkezteko 

laguntza-produktuak  

 

a. Irrati-maiztasuneko transmisio-sistemak (22 18 

24)  

b.  Indukzio-begiztak dituzten gailuak (22 18 30) 

1.000 € unitateko 

 

1.000 € unitateko 

a) Desgaitasuna, baldintza orokorrak eta ETT  eta mediku elkargokide batek egindako txosten 

edo ziurtagiria, patologia edo diagnostiko medikoa eta belarri bakoitzaren entzumen-galera 

zehazten dituena, jarduera mugatzen duen hipoakusiaren ondorioz, 25 puntuko edo hortik 

gorako entzumen-urritasuna dagoela egiaztatzeko, Desgaitasun gradua aitortu, adierazi eta 

kalifikatzeko prozedurari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuaren 13. 

kapituluan ezarritakoarekin bat etorriz. 

b) Mendekotasuna, baldintza orokorrak eta ETT eta mediku elkargokide batek egindako txosten 

edo ziurtagiria, patologia edo diagnostiko medikoa eta belarri bakoitzaren entzumen-galera 

zehazten dituena, jarduera mugatzen duen hipoakusiaren ondorioz, 25 puntuko edo hortik 

gorako ikusmen-urritasuna dagoela egiaztatzeko, Desgaitasun gradua aitortu, adierazi eta 

kalifikatzeko prozedurari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuaren 13. 

kapituluan ezarritakoarekin bat etorriz. 



 

 

22 21 Aurrez aurreko komunikazioan 

laguntzeko produktuak 

a. Komunikagailuak (22 21 09)  

 

1.500 € unitateko 

(22 21 09 00)  

3.000 € unitateko 

(22 21 09 01)  

a) Desgaitasuna, baldintza orokorrak eta ETT 

b) Mendekotasuna, baldintza orokorrak eta ETT. 

c) Nolanahi ere, beharra justifikatzen duen muga funtzional edo sentsorial bat izan behar du. 

 

22 27 Alarma iragartzeko, 

ohartarazteko, gogorarazteko eta 

seinaleztatzeko laguntza-produktuak  

 

a. Seinaleztapen gailuak (22 27 04) 

a)  Adierazleak ikus-seinaleeekin (22 27 04 

01) 

b)  Adierazleak soinu-seinaleekin (22 27 04 

02) 

c)  Adierazkleak  seinale mekanikoekin (22 

24 04 03) 

b. Larrialdi pertsonaleko alarma sistema (22 27 18)   

c.  Kontrol- eta lokalizazio-sistemak (GPS) (22 27 

24) 

 

 

 

900 € unitateko 

 

200 € unitateko 

 

200 € unitateko 

 

700 € unitateko 

200 € unitateko 

a)    Desgaitasuna, baldintza orokorrak eta ETT. 

b)    Mendekotasuna, baldintza orokorrak eta ETT. 

c)     Nolanahi ere, beharra justifikatzen duen muga funtzional edo sentsorial bat izan behar du. 

 

 

22 30 Irakurtzen laguntzeko 

produktuak  

 

a. Orrialdeak pasatzekoak (22 30 12) 

b. Liburuentzako atrilak eta liburu-euskarriak (22 

30 15)  

c. Irakurtzeko maskarak eta gida-orriak (22 30 18)  

d.  Karaktereak irakurtzeko makinak (22 30 21)  

e. Multimedia aurkezpenak egiteko software 

berezia (22 30 27) 

300 € unitateko 

50 € unitateko 

 

10 € unitateko 

300 € unitateko 

300 € unitateko 

a)    Desgaitasuna, baldintza orokorrak eta ETT.  

b) Mendekotasuna, baldintza orokorrak eta ETT. 

c) Nolanahi ere, beharra justifikatzen duen muga funtzional edo sentsorial bat izan behar du. 

 

22 33 Ordenagailuak eta terminalak   

 

a. Aplikazio-softwarea (22 33 12)  

 

200 € unitateko 

 

a) Desgaitasuna, baldintza orokorrak eta ETT. 

b) Mendekotasuna, baldintza orokorrak eta ETT.  

c) Nolanahi ere, beharra justifikatzen duen muga funtzional edo sentsorial bat izan behar du.  

 

 

22 36 Ordenagailuetarako sarrerako 

gailuak (arazo sentsorial edo 

funtzionalaren arabera egokitutakoak) 

 

a. Teklatuak (22 36 03)  

b. Sarrerako beste gailu batzuk (22 36 12)  

c. Sarrera-softwarea (22 36 18)  

d. Ordenagailuaren  erakuslea kokatzeko gailuak 

(22 36 21) 

200 € unitateko 

200 € unitateko 

200 € unitateko 

200 € unitateko 

a) Desgaitasuna, baldintza orokorrak eta ETT. 

b)  Mendekotasuna, baldintza orokorrak eta ETT.  

c) Nolanahi ere, beharra justifikatzen duen muga funtzional edo sentsorial bat izan behar du. 

 

 

22 39 Ordenagailuetarako irteerako 

gailuak (arazo sentsorial edo 

funtzionalaren arabera egokitutakoak)  

 

a. Ordenagailuetarako pantailak eta osagarri 

bisualak (22 39 04)  

b. Inprimagailuak (22 39 06) (Braillerako) 

c. Informazioaren entzunezko aurkezpenak 

egiteko gailuak (22 39 07) 

d. Irteera-software berezia (22 39 12) 

120 € unitateko 

 

200 € unitateko 

200 € unitateko 

 

200 € unitateko 

a) Desgaitasuna, baldintza orokorrak eta ETT. 

b) Mendekotasuna, baldintza orokorrak eta ETT.  

c) Nolanahi ere, beharra justifikatzen duen muga funtzional edo sentsorial bat izan behar du. 

 

 

24 09 Gailuei eragin eta/edo haiek 

a. Botoiak — sakagailuak (24 09 03)  

b. Helduleku eta eskutoki finkoak (24 09 06)  

60 € unitateko 

60 € unitateko 

a) Desgaitasuna, baldintza orokorrak eta ETT. 

b) Mendekotasuna, baldintza orokorrak eta ETT. 



 

kontrolatzen laguntzeko produktuak 

Instalazioa barne (arazo sentsorial edo 

funtzionalaren arabera egokitutakoak)  

 

 

c. Helduleku eta eskutoki birakariak (24 09 09) 

d. Pedalak (mekanikoak) (24 09 12)  

e. Bolanteak eta biraderak (24 09 15) 

f. Abiarazteko/gelditzeko edo beste funtzio 

batzuetarako etengailuak (24 09 18) 

g. Kommutazio taulak (24 09 24).  

h.  Programagailuak (24 09 30) 

60 € unitateko 

60 € unitateko 

60 € unitateko 

60 € unitateko 

 

60 € unitateko 

60 € unitateko 

c) Nolanahi ere, beharra justifikatzen duen arazo funtzional bat izan behar du. 

 

 

 

24 13 Urrunetik kontrolatzen 

laguntzeko produktuak Instalazioa 

barne. 

a. Ingurua kontrolatzeko sistemak (24 13 03) 2.000 € unitateko a) Desgaitasuna, baldintza orokorrak eta ETT.  

b) Mendekotasuna, baldintza orokorrak eta ETT. 

c) Nolanahi ere, beharra justifikatzen duen arazo funtzional bat izan behar du. 

 

24 18 Besoaren, eskuaren eta  

atzamarren funtzioak edo funtzio 

horien konbinazioa  konpentsatzen 

eta ordezkatzen laguntzeko 

produktuak  

 

a. Heltzeko gailuak (24 18 03)  

b. Gauzei heltzeko egokigailuak eta lokailuak (24 

18 06) 

c. Euskarriak (24 18 12)  

d. Besaurreetarako euskarriak, eskuz egiten diren 

jarduerak egin ahal izateko (24 18 27) 

50 € unitateko 

50 € unitateko 

 

150 € unitateko 

150 € unitateko 

a) Desgaitasuna, baldintza orokorrak eta ETT.  

b) Mendekotasuna, baldintza orokorrak eta ETT. 

c) Nolanahi ere, beharra justifikatzen duen arazo funtzional bat izan behar du. 

 

24 21 Gauzak urrunetik hartzen 

laguntzeko produktuak  

 

a. Esku-pintza luzeak (24 21 03)  

 

50 € unitateko 

 

a) Desgaitasuna, baldintza orokorrak eta ETT. 

b) Mendekotasuna, baldintza orokorrak eta ETT. 

c) Nolanahi ere, beharra justifikatzen duen arazo funtzional bat izan behar du. 

 

24 24 Gauzak kokatzen laguntzeko 

produktuak  

 

a. Kokapen finkorako sistemak (24 24 03) 

b. Sistema birakariak eta irristagarriak  

(24 24 06) 

c. Sistema altxagarriak eta inklinagarriak 

 (24 24 09)  

75 € unitateko 

75 € unitateko 

 

75 € unitateko 

 

a) Desgaitasuna, baldintza orokorrak eta ETT. 

b) Mendekotasuna, baldintza orokorrak eta ETT.  

c) Nolanahi ere, beharra justifikatzen duen arazo funtzional bat izan behar du. 

 

24 27 Gauzak finkatzen laguntzeko 

produktuak  

 

a. Mahai-tapiz irristagaitzak (24 27 06)  

b.  Pintzak eta malgukia duten pintzak 

 (24 27 12) 

c. Imanak, banda imanduak eta pintza magnetikoak 

(24 27 18) 

50 € unitateko 

50 € unitateko 

 

50 € unitateko 

a) Desgaitasuna, baldintza orokorrak eta ETT. 

b) Mendekotasuna, baldintza orokorrak eta ETT. 

c) Nolanahi ere, beharra justifikatzen duen arazo funtzional bat izan behar du. 

 

 

 

 



 

ETXEKO IRISGARRITASUNA HOBETZEKO LAGUNTZA-PRODUKTUEN KATALOGOA 

 
Diruz lagundu daitekeen 1. taldea: Dutxa-platera (09 00 01) 

 
Saila/Azpisaila 

 

Atala Diru-laguntzaren kostu max. 

 

Berariazko betekizunak 

 

Bainugelako 

elementuetarako 

irisgarritasuna hobetzea  

 

a. Dutxak eta dutxa-kabinak (09 

33 09) 

b. Heltzeko barra eta helduleku 

finkoak (18 18 06)  

c. Iturgintzako osagarriak eta 

txorrotak (18 24 03) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Guztira 1700€/untiateko 

a) Desgaitasuna edo mendekotasuna, baldintza orokorrak eta ETT, eta, garraiobide kolektiboak erabiltzeko 

zailtasunak finkatzeko baremoan, A, B edo C ataletan azaldutako egoeretako batean egotea edo 7 puntu edo 

gehiago izatea, Desgaitasun gradua aitortu, adierazi eta kalifikatzeko prozedurari buruzko abenduaren 23ko 

1971/1999 Errege Dekretuan xedatutakoarekin bat etorrita.  

Salbuespen gisa, eta egokitasunari buruzko txosten teknikoan ezarritako produktuak eskuratzeko bakarrik, aurretik 

aipatu den baremoaren F eta G ataletan 2 punturekin edo gehiagorekin baloratutako mugikortasun-muga duten 

pertsonak aintzat hartuko dira. 09 33 30 motako laguntza-produktuetarako izan ezik. 

b) Mendekotasuna.  Aurreko (a) letran ezarritakoa aplikatzen ez bada, baldintza orokorrak bete beharko dira eta ETT 

eduki beharko da. Horrez gain, gutxienez, jarraian zehazten dena ere izan beharko da: 

• puntuazio negatiboa I sailean, eta SM motako edo handiagoko laguntza: 

•  3. eta 5. itemetan, edo 

• 3. eta 2. itemetan,   

edo 

• puntuazio negatiboa H sailean, FP motako laguntza eta 3ko edo 3tik gorako maiztasuna,  

edo 

• honako betekizun hauek guztiak bete beharko dira: 

+  F edo A, FP motako edo handiagoko laguntza, 3ko edo 3tik gorako maiztasuna izatea C saileko 3. itemean, eta   

+ H sailean izatea F edo A motako item negatibo batzuk, FP motako laguntza, 2tik gorako maiztasuna 

apirilaren 20ko 504/2007 Errege Dekretuak onetsitako baremoaren arabera eta mendetasuna ebaluatzeko baremoa (MEB) 

onesten duen otsailaren 11ko 174/2011 Errege Dekretuaren arabera. 

 

 



 

 

Diruz lagundu daitekeen 1. talderako jarraibideak: Dutxa-platera 

Laguntza-produktua Nahitaezko baldintzak 

Dutxa 

 

— Zoruaren mailan instalatuko da; ez da onartuko zoruaren mailarekiko kota-alderik (altuera). 

— Dutxaren zorua irristagaitza izango da. 

— Gutxieneko dimentsioak 70 cm zabal eta 70 cm luze izango dira. 

— Ez da diru-laguntzarik emango dutxako manparetarako. Hala ere, jartzen bada, diruz lagundu daitekeen 1. taldeak (dutxa-platera) diru-laguntza jaso dezan, oztoporik 

gabeko 80 cm-ko tarte bat utziko da sartzeko, zoruan, manpararen eta dutxaren artean, profilik edo errailik jarri gabe. 

Txorrotak — Bakarrik termostatikoak. 

— Erabilerrazak izan behar dute, objektuak hartu edo maneiatzeko arazoak dituzten pertsonek ere erabiltzeko modukoak. 

Heltzeko barra — Sekzio zirkularrekoa izango da; gutxienez ere 3 cm-ko diametroa izango dute, eta gehienez ere 5 cm-koa. 

— Gutxienez berme-barra bat, lurretik 80 cm-ra, horizontalean edo apur bat inklinatuta. 

— Barra ondo finkatuko da hormetan, baliabide mekanikoen bidez. 

 

Diruz lagundu daitekeen 2. taldea: Konketa (09 00 02) 

 

Saila/Azpisaila Atala Diru-laguntzaren kostu max. Berariazko betekizunak 

Bainugelako 

elementuetarako 

irisgarritasuna hobetzea  

 

a. Konketak (09 33 15)  

b. Iturgintzako osagarriak 

eta txorrotak (18 24 03) 

 

 

 

 

 

 

Guztira 550 €/unitateko 

a) Desgaitasuna edo mendekotasuna, baldintza orokorrak eta ETT, eta, garraiobide kolektiboak erabiltzeko zailtasunak 

finkatzeko baremoan, A, B edo C ataletan azaldutako egoeretako batean egotea edo 7 puntu edo gehiago izatea, Desgaitasun 

gradua aitortu, adierazi eta kalifikatzeko prozedurari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuan 

xedatutakoarekin bat etorrita.  

b) Mendekotasuna.  Aurreko (a) letran ezarritakoa aplikatzen ez bada, baldintza orokorrak bete beharko dira eta ETT eduki 

beharko da. Horrez gain, gutxienez, jarraian zehazten dena ere izan beharko da: 

• puntuazio negatiboa I sailean, eta SM motako edo handiagoko laguntza: 

•  3. eta 5. itemetan, edo 

• 3. eta 2. itemetan,   

edo 

• puntuazio negatiboa H sailean, FP motako laguntza eta 3ko edo 3tik gorako maiztasuna,  

edo 

• honako betekizun hauek guztiak bete beharko dira: 

+  F edo A, FP motako edo handiagoko laguntza, 3ko edo 3tik gorako maiztasuna izatea C saileko 3. itemean, eta 

+ puntuazio negatiboa G saileko 3. eta 5. itemetan, eta 

+ H sailean izatea F edo A motako item negatibo batzuk, FP motako laguntza, 2tik gorako maiztasuna 

apirilaren 20ko 504/2007 Errege Dekretuak onetsitako baremoaren arabera eta mendetasuna ebaluatzeko baremoa (MEB) onesten 

duen otsailaren 11ko 174/2011 Errege Dekretuaren arabera.  



 

 
                                                                                                                                           Diruz lagundu daitekeen 2. talderako jarraibideak: Konketa 

 

 

 

 

 
 

Laguntza-produktua  Nahitaezko baldintzak 

— Erabilerrazak izan behar dute, objektuak hartu edo maneiatzeko arazoak dituzten pertsonek ere erabiltzeko modukoak. 

— Paramentuan ondo finkatuta egongo da. 

— Goiko ertza lurretik 80 cm-ra egongo da. 

— Ez da oin, armairu eta bestelako objektu edo altzaririk instalatuko; izan ere, gutxienez ere 60-70 cm-ko tarteak egon behar du hondoan, eta 70 cm-ko tarteak altueran. 

 

Irisgarritasuna hobetzeko gainerako laguntza-produktuetarako jarraibideak 

 

Laguntza-produktua  Nahitaezko baldintzak 

— Dutxa eta komun-ontzietarako aulkia erabiltzen bada, ez da komun-ontzi goraturik instalatuko. 

— Gurpil-aulkien erabiltzaileentzat, berriz, komunontzi goratuak gomendatzen dira; kasu horretan, goiko ertzek ez dute inola ere gaindituko zorutik 50 cm-ko altuera. 

— Barruko ateetan, gutxienez ere 80 cm-ko tartea egongo da pasatzeko. 

— Bainugela eta komunetako ateak, ahal dela, kanporantz irekiko dira, arrazoi teknikoak direla-eta ezinezkoa ez bada. 

— Krisketak eta heldulekuak erabiltzen errazak izango dira. 

— Irristagaitza izango da, ez oso zimurtsua, eta ez du irtengunerik izango; garbitzen erraza izango da. 


