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HELBURU OROKORRAK
Erakunde Jardueren eta Gizarte Proiektuen Zerbitzuak Administrazioaren eta Gizarte Sustapenaren Zuzendaritza Nagusiaren menpean 
dihardu, eta eginkizun hauek ezarri zaizkio: gizarte politiken berri hedatzea, hirugarren sektorea eta Adinekoen Kontseilua sendotzea, lan 
boluntarioa sustatzea, gizarte larrialdiak koordinatzea, zahartze aktiboko politikak eta belaunaldien arteko harremanak garatzea, sailaren 
publizitate instituzionala kudeatzea, planak eta azterlanak koordinatzea, eta Erakunde Jardueren Atalaren gizarte jarduerak egitea. 

Horretaz gainera Zerbitzuaren ardura dira gizarte ekipamenduetako inbertsioen plana, beste erakunde batzuei lagatako ondare higigarriaren 
kudeaketa eta Sailaren ondarearen katalogoa eguneratzea; azken eginkizun hori Gizarte Proiektuak Garatzeko Atalari dagokio.

Zerbitzuak atal bat eta arlo bat ditu:

- Erakunde Jardueren Atala

- Gizarte Proiektuen Atala

PROGRAMAK ETA PRESTAZIOAK
1. Informazioa.

2. Agiri teknikoak gertatzea.

3.  “Zahartze aktiboari buruzko Generakzioa” web orria eta Adinekoen Kontseiluaren web orria egin eta diseinatzea, eta horiek mantendu eta 
eguneratzea, Erakunde Jardueren Zerbitzuaren web orriarekin batera.
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1. Informazioa 
Sailaren eta beraren programa, zerbitzu eta prestazioen gaineko datu estatistikoen zerbitzua eskaintzen zaie bai pertsona fisikoei eta bai juridikoei.

Ahaleginak egiten dira lehenbailehen erantzuteko Sailari buruzko informazio eskaerei. 

Batzuetan prestazioei buruzko estatistikak eskatzen dira, beste batzuetan informazioa eskatzen da ezgaitasuna duten pertsonen kolektiboaz, 
biztanleriaz, arautegiaz, gizarte zerbitzuen arloko entitateez...

Sarritan, Arloan bertan egiten diren dokumentuak ematen dira: Memoria, egitarau, zerbitzuak eta prestazioak, eta Sailaren plan eta azterlanen 
kudeaketa.

Halaber, arlo honen egitekoa da Gizarte Ekintza Sailaren postontzian jasotzen diren galderei erantzutea. Erabiltzaileek, erakundeek eta abarrek 
gizarte zerbitzuen inguruan egindako galderak izaten dira.

2. Agiri teknikoak prestatzea 
Gehienbat txostenak egiten dira, dela zuzenean edo inoren bidez egindako gizarte-ikerketen emaitza gisa, dela eskura dagoen dokumentazioaren 
informazio eta analisiaren ondorioz.

Hala, bada, urtero agiri tekniko hauek egiten edo eguneratzen dira:

- Sailaren memoria: formatu digitalean biltzen da. Sailaren programa eta prestazioen kudeaketari buruzko adierazle nagusiak jasotzen ditu.

-  Programak, zerbitzuak eta prestazioak: Formatu digitaleko dokumentua, saileko  programa, zerbitzu eta prestazio guztien definizio teorikoak 
jasotzen dituena (helburuak, hartzaileak, arauak, prozedurak, kudeatzeko erak, ebaluazio sistemak...). 

-  Egiten diren plan eta azterlanak. 

Argitaratzen diren agiriak urtero banatzen zaizkie Bizkaiko Lurralde Historikoan gizarte zerbitzuen arloan diharduten erakunde nagusiei. Baita 
Zuzendaritzak eskatzen dituen txosten teknikoak ere.
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3. Zahartze aktiboari buruzko Generakzioa web orria kudeatu eta mantentzea 
Generakzioa izeneko web orria abian jarrita apustu egin da adinekoei zahartze aktiboarekin zerikusia duen informazioa eskuratzeko ataria 
eskaintzearen alde. Adinekoek eurek edukiak prestatzen parte hartzen dute. Generakzioa web orriaren helburuetariko bat da belaunaldi berekoak 
ez diren pertsonentzako topagune izatea. Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak hurbiltzen dizkie Bizkaiko nagusiei, haien bizi 
kalitatea, autonomia eta parte-hartze soziala hobetzeko xedez.

Web orrian eduki sorta zabala dago. Eduki guztiek dute zerikusia zahartze aktiboaren zutabeekin, hala nola osasunarekin, jarduera fisikoarekin, 
bizitzan zehar ikastearekin, kulturaren zabalkundearekin, boluntariotzarekin edo belaunaldi arteko harremanekin. Horrela, Generakzioa web orrian 
erraz eskuratzen da Bizkaiko Foru Aldundiak nagusiei eskaintzen dizkien programa, zerbitzu eta laguntzei buruzko informazioa:

–  Laguntza soziosanitarioko zerbitzuei buruzko informazioa, egoitza eta zentroei buruzkoa, mendekotasun egoeraren ebaluazioa.

–  Doako lege orientazioko zerbitzua. 

–  Adinekoen elkarteen mapa, eta Bizkaiko Adinekoen Behatokirako sarbidea.

–  Bizkaiko Elkarrizketa Zibileko Mahaiaren web orrirako sarbidea.

–  Programak: Nagusi Txartela, adinekoentzako lehiaketak, Museoak Barrutik...

Pertsonek hainbat ataletan parte hartzeko moduan diseinatu da Generakzioa web orria. Udal, mankomunitate, elkarte eta gizabanakoek aldian-
aldian bidaltzen dizkigute bai nork bere esparruan zahartze aktiboa sustatzeko egiten dituen jardueren nondik norakoak bai aisiako esperientzien, 
zaletasunen edo oroitzapenen gaineko iruzkinak, nahi duten euskarrian (argazkiak, testuak, bideoak edo estekak), gure “Parte hartu!” izeneko 
atalean.

Halaber, web orriak aukera ematen du unean uneko albisteak igortzeko eta iruzkintzeko, sare sozialen bidez gertakariak edo albisteak partekatzeko 
edo eduki berriak iradokitzeko.

Bizkaiko kultura eskaintzaren zabalkundeak eta ikaskuntza etengabeak beti eduki dute leku nabarmena Generakzioa web orrian. Horregatik, 
aurten Rekalde aretoarekin elkarlanean jardungo dugu bi helburu lortzeko: batetik Generakzioa web orriaren berri zabaltzeko Rekalde aretoko 
hezkuntza atalak azken urteotan antolatzen duen “Artea eta Memoria” lantegian dabiltzan pertsonen artean, eta bestetik pertsona horiek web 
orrian parte hartzera bultzatzeko.

Mantentze lanei dagokienez, web orriko edukiak egunero eguneratzen dira. Erakunde Jardueren Zerbitzuak aldian-aldian eguneratzen ditu 
“Jardueren agenda”, “Parte hartu!” eta “Albisteak” atalak. Gainerako ataletarako, kalitate atalarekin koordinaturik lan egingo da, eta eurak izango dira 
bi hizkuntzetan, gaztelaniaz eta euskaraz, argitaratzearen arduradunak, arloak ontzat eman eta gero. 
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4. Adinekoen Kontseiluaren web orria kudeatu eta mantentzea
Halaber, Erakunde Jardueren Zerbitzuan editatzen eta argitaratzen dira Adinekoen Kontseiluaren web orriaren edukiak. Web orri hori aldian-aldian 
eguneratzen da, Kontseiluaren bileren ostean, lan batzordeek egindako lanaren arabera. 
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XEDEAK ETA EGINKIZUNAK
Erakunde Jardueren Atalari egotzi zaizkio Gizarte Ekintza Sailaren ekitaldiak eta gertakariak antolatzeko eginkizunak.

Hauek dira, beraz, atal horri ezarritako eginkizunak:

a)  Gizarte Ekintza Sailak arreta ematen dien kolektiboentzako ekitaldi eta gertakariak (Topaketak) antolatzea.

b)  Herritarrek gizarte zerbitzuei buruz dituzten eskubideen gaineko argibideak emateko eta zabalkunderako materialak prestatzea, Sailak 
eskaintzen dituen gizarte laguntzako baliabide eta sistemei heltzeko informazio egokia izan dezaten herritarrek.

c)  Zahartze aktiboaren arloko ekimenak kudeatzea.

d)  Gizarte zerbitzuen esparruan hirugarren sektorea sendotzea eta lan boluntarioa sustatzea xede duten jardueren kudeaketa administratiboa 
eta koordinazioa.

e)  Azoka eta biltzarretan eta mota guztietako ekitaldi publikoetan Sailaren erakunde-presentzia antolatu eta kudeatzea.

f )  Sailaren gizarte zerbitzuak planifikatzeko eta programatzeko txosten eta azterlanak egiteko lanak koordinatzea, eta zuzenean kudeatzea 
Saileko beste arlo batzuetan nekez egokitzen diren ekimenak.

g)  Sailak sustatzen dituen publizitate kanpainak antolatu eta kudeatzea, Saileko administrazio unitateekin elkarlanean.

h)  Saileko gainerako unitateekin elkarlanean aritzea, jarduketa planak egiteko, bai plan orokorrak bai berariazkoak, eta behar diren koordinazio 
lanak egitea.

i)  Sailaren erabakiak betearaztea, gizarte ekintzaren hartzaile diren kolektiboetan kultur jarduerak eta aisiakoak sustatzeko politikari dagokionez.

j)  «IMSERSOK» antolatzen duen Bainuetxeetako gizarte kanpainarako informazioa ematea eta eskabideak tramitatzea.

k)  Zahartze aktiboaren orriaren mantentze lanak egitea. 

l)  Goragokoek ezartzen dizkioten edo indarrean dauden xedapenek egozten dizkioten gainerako eginkizunak.



EGITARAUAK, ZERBITZUAK ETA PRESTAZIOAK 2020
Erakunde Jardueren eta Gizarte Proiektuen Zerbitzua

11

PROGRAMAK ETA PRESTAZIOAK
1. Zahartze aktiborako programak:

a)  Museoak Barrutik.

b)  Adinekoentzako lehiaketak.

c)  NAGUSI TXARTELA programa.

d)  Adinekoentzako orientazio juridikoko zerbitzua

2. Publizitate kanpainak.

3. Ekitaldiak.

4. Hitzarmenak eta kontratuak.
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1. Zahartze aktiborako programak
Zahartze aktiboa, hau da, “zahartu ahala pertsonen bizi kalitatea bermatzea ahalbidetuko duten osasunerako, parte hartzeko eta segurtasunerako 
aukeren hobekuntzaren prozesua” sustatzeko jarduerak antolatzen dira, premisa hauetatik abiatuta: parte-hartzea eta autonomia ahalbidetuko 
dituzten gaitasun, trebetasun eta ezagutzak bereganatu edo hobetzea, bizitzan zehar ikasteko aukera eta gogoa, eta belaunaldien arteko ezagutza 
eta esperientzia trukearen sustapena.

1.A. MUSEOAK BARRUTIK

Museoak Barrutik programaren bidez balio kultural handiko jarduerak eta bisita gidatuak proposatzen zaizkie dohainik Bizkaiko adinekoen eta 
emakumeen elkarteei.

Izan ere, Bizkaiko museoetako ondare oparoa baliabide bikaina da kolektibo horiek sasoi fisiko, sozial eta intelektual onenean egon daitezen. 

Programa hori Bizkaiko Lurralde Historikoko adinekoen elkarte guztiei zuzenduta dago. 

1.B. ADINEKOENTZAKO LEHIAKETAK

Araudia

2020. urtean zehar, Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailak adinekoentzako lehiaketetarako deialdiak egingo ditu foru dekretu bidez.

Adinekoentzako lehiaketak ebazteko ardura izango duen epaimahaiko kideak FORU AGINDU bidez izendatuko dira.
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Objektua

Lehiaketa horiek adinekoen gaitasun artistiko eta intelektualen sustapenaren esparruko ekintzak dira, bai eta zahartze aktiboaren kontzeptuari 
eta arlo horretako estrategiei lotutako balioen esparrukoak ere. Pinturan, literaturan edota argazkilaritzan jardutea dinamismoaren adibide 
argia da. Edizio honetan, berrikuntza nagusi gisa, lanek belaunaldien arteko elkartasunaren eta elkarrekintzaren onurak erakusten dituzten 
benetako edo alegiazko esperientzia, bizipen edo ikonoei buruzkoak izan beharko dute.

1. Literatura lehiaketa

2. Pintura lehiaketa

3. Maketa, eskultura eta zizelkatze lehiaketa

Parte-hartzaileak

1960an edo lehenago jaiotako Bizkaiko biztanle guztiek parte hartu ahal izango dute lehiaketa horietan.

Eskaerak

Lehiaketa horietan parte hartzeko eskaera interesdunek egin beharko dute, bat etorriz lehiaketak arautzen dituen Foru Dekretuan eranskin 
gisa jasotako ereduarekin. Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia erantsi behar da. 

Lehiaketetako edozeinetan parte hartzen dutenek hemen aurkeztu beharko dituzte lanak: 

Ugasko bidea 3-bis, 2. solairua, 48014  BILBO. 

Lehiaketa horietarako eskabideak aurkezteko epeak deialdiaren dagokion foru arauan ezarritako egunera arte iraungo du, eta obrak 
norberarenak eta argitaragabeak izan behar dira.

Epaimahai hauteslea eta hautaketa prozesua

Sari bakoitza epaimahai hautatzaile batek emango du.

Foru agindu bidez zehaztuko da nortzuek osatuko dituzten epaimahaiak eta nortzuek jardungo duten mahaiburu eta idazkari. Gehiengo osoz 
izendatuko dira lehiaketetako irabazleak.

Epaimahaien epaiak apelaezinak izango dira, eta ezingo da inolako errekurtsorik jarri.
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Sariak

Kategoria bakoitzean 3 sari emango dira.

Parte-hartzaile bakoitzak sari bat bakarrik jaso ahal izango du kategoria bakoitzean.

1. Literatura lehiaketa

Kategoriak:

- Prosa, euskaraz

- Poesia, euskaraz

- Prosa, gaztelaniaz

- Poesia, gaztelaniaz

Gehienez bost folioko lanak izango dira, alde batetik eta tarte bikoitzarekin mekanografiatuta, eta lanak argitaratu gabeak izan behar dira.

2. Pintura lehiaketa

Kategoriak:

- Olio pintura

- Akuarela

- Bestelako teknikak: arkatza, ikatz-ziria...

Gizarte Ekintza Sailak eskubidea izango du lehiaketa bakoitzean aurkeztutako lan guztiak edo batzuk erakusteko, epaimahaiaren iritziaren 
arabera.

3. Maketa, eskultura eta zizelkatze lehiaketa

Kategoria batean, maketak, eskulturak eta zizelkatutako lanak sartuko dira. Gizarte Ekintza Sailak eskubidea izango du lehiaketa bakoitzean 
aurkeztutako lan guztiak edo batzuk erakusteko, epaimahaiaren iritziaren arabera. 
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1.C. NAGUSI TXARTELA PROGRAMA.

Bizkaiko Foru Aldundiak martxan jarri du Nagusi Txartela, hainbat dendari elkarterekin, adinekoen elkarteekin eta Nagusiakekin lankidetzan. 
Bizkaian bizi diren 60 urtetik gorako pertsona guztiek txartel hori erabil dezakete programari atxikitako dendetan deskontuak edo onura 
bereziak lortzeko.

1.D.  LEGE ORIENTAZIOKO ZERBITZUAREN PROGRAMA 

Lege orientazioko zerbitzua eskaintzen zaie, dohainik, Bizkaian bizi diren 60 urtetik gorako pertsonei, 2020. urtean.

Lege orientazioko zerbitzu horretan harrera egingo zaie hala eskatzen duten pertsonei, zalantzak argitzeko erreferente izateko, oinarrizko lege 
orientazioa emateko eta, behar izanez gero, arazoak konpondu ahal izango dizkienarengana bideratzeko, arazoak larriagoak direnean.

Edonola ere, honako esparru material hauek landuko dira:

- Testamentuak, jarauntsiak eta oinordetzak.

- Gizarte Segurantzako pentsioak eta gizarte prestazio edo zerbitzuak.

- Abusuzko klausulak dituzten kontratuak eta fakturak.

- Seme-alaben banantze prozeduren albo-ondorioak (lobekiko harremanak).

- Udaleko izapideei edo zerbitzu orokorrei buruzko orientazioa (fakturak helbideratzea eta abar).

- Behar izanez gero, doako justizia eskatzeko aholkularitza.

- Auzoen arteko arazoak, jabetza horizontala.

- Ezgaitze judiziala eta tutoretza judiziala.
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2. Publizitate-kanpainak
Erakunde Jardueren Atalak, zerbitzuekin batera, publizitate kanpainak antolatzen ditu. Zenbaitetan kanpaina horien bitartez programa jakinen 
berri zabaltzen da, eta beste batzuetan informazio orokorra eskaintzen da Gizarte Ekintza Sailari buruz.

Egingo diren kanpainetatik azpimarragarriak dira honako hauek:

- Zahartze aktiboari buruzko publizitate kanpainak.

- Belaunaldien arteko harremanari buruzko kanpainak.

- Familia harrerari buruzko kanpaina.

- Desgaitasunaren inguruko sentsibilizazio-kanpainak.

- Busti Zaitez kanpaina.

- Sasoi Onean kanpaina.

- Zaintzailearen Estatutuari buruzko kanpaina.

- Irrati saioak.

- Aldizkariak.

Cadena Ser, COPE Bilbao, Bilbo Herri Irratia, Radio Nervión, Radio Euskadi, Onda Vasca eta Bizkaia Irratia irratietan emandako programa zehatzak eta 
irrati kuñak. Correo, Deia, Berria, El Mundo, El País, Gara, Que Nervión, La Ría del Ocio eta Entre Mayoresen argitaratzen diren iragarkiek orotariko 
edukia dute eta Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailean garatzen diren programa, zerbitzu eta prestazioen ikuspegi orokorra ematea dute 
helburu.

- Iragarkien kuñak eta telebistako programak: ETB, Telebilbao, Tele 7, Hamaika TB eta Oizmendi Telebista.



EGITARAUAK, ZERBITZUAK ETA PRESTAZIOAK 2020
Erakunde Jardueren eta Gizarte Proiektuen Zerbitzua

17

3. Ekitaldiak
Erakunde Jardueren Atala arduratzen da antolaketa egiteaz Gizarte Ekintza Saila erakunde gisa hainbat azoka eta biltzarretara ager dadin. Gainera, 
gizarte ekintzan diharduten taldeentzat beren beregi ekitaldi eta jardunaldiak antolatzen ditu.

EKITALDIAK

Ehun urteko pertsonak

Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailak urtean zehar 100 urte bete dituzten bizkaitarrei omenaldia egiteko programa bat garatu du. 
Bizitza osoan egindako ibilbideagatik eta Bizkaiko Lurralde Historiko osoaren hazkunde kolektiborako egindako ekarpenagatik egiten zaie 
omenaldia.

Lore sorta ematen zaie, eta Jesús Lizasok egindako oroigarrizko grabatua. Gizarte Ekintza Saileko ordezkariak ehun urte betetzen dituen 
pertsonari etxera edo egoitzara joaten zaizkio opariok ematera.  

Gainera, 2014tik aurrera omenaldi guztiak zahartze aktiboari buruzko gure Generakzioa web orrian argitaratzen dira, omenduaren biografia 
laburrarekin eta gertakariaren argazkiekin batera. Familiei parte hartzeko eskatzen zaie, hau da, guri argazkiak bidaltzeko edo nahi duten 
iruzkina igortzeko.

Jardunaldiak

Urtean zehar hainbat jardunaldi antolatuko dira, Gizarte Ekintza Sailak bere kabuz edo beste erakunde batzuekin batera antolatutako 
programen inguruko informazioa eta prestakuntza emateko.

2020KO JARDUERAK

-  Gizarte ekintzaren arloko topaketei dagokienez, Sailak horrelako hainbat topaketa antolatzen ditu urtean zehar. Programazioa ez da zehaztu 
oraindik. Hala ere, 2020ko lehenengo hiruhilekorako jada prestatu dira hainbat jardunaldi arreta goiztiarrari eta EtxeTIC ekimenari buruz, 
etxean gelditzeko eta zaintzeko teknologiei buruz, Getxoko belaunaldi arteko zentroari buruz, desgaitasuna dutenen bizi-kalitaterako eta 
partaidetzarako planari buruz, eta adinekoei buruzko zenbait World Café.

-  Beste elkarte batzuek antolatutako jardunaldi eta jardueretan ere parte hartuko du Sailak, eurek eskatuta.
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4. Hitzarmenak eta kontratuak
2020. urtean hainbat hitzarmen eta kontratu egitea espero da.

Gauzatuko diren hitzarmen batzuk hauek dira: 

- BOLUNTZA, Elkarteen Boluntariotza eta Partaidetzarako Agentzia,

- GIZARTE LARRIALDIETARAKO KOORDINAZIO-ZERBITZUA

- AGE Platform Europe - Adinekoen eskubideen alde lan egiten duten erakundeen Europako sare nagusia

- EU_SHAFE INTERREG - Europe enabling smart healthy age-friendly environments

- Gizarte Zerbitzuei buruzko Informazio Zerbitzua

- BEAZ
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GIZARTE-PROIEKTUEN  GIZARTE-PROIEKTUEN  
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XEDEAK ETA EGINKIZUNAK
Gizarte Proiektuen Arloak gizarte zerbitzuei buruzko ikerketa, aholkularitza, dokumentazio, informazio eta laguntza tekniko arloetako lanak egiten 
ditu.

Hauek dira Proiektuak Garatzeko arloaren eginkizunak:

a)  Behar diren lanak egitea Bizkaiko Foru Aldundiaren eskura jarri ahal izateko Saileko zerbitzuen eskaria aseko duten azpiegiturak, eta 
horretarako tresna juridikorik eraginkorrenak aukeratzea.

b)  Sailari atxikitako ondare higiezina kudeatzea, hots, dagokion katalogoa eguneratzea eta hura kudeatzeko neurriak hartzea, Ogasun eta 
Finantza Sailari dagozkion eginkizunak eragotzi gabe.

c)  Erabaki-proposamenak egin eta aurkeztea, bitarteko propioari enkarguak eta Bizkaiko Foru Aldundiaren eta AZPIEGITURAK SA MP sozietate 
publikoaren arteko berariazko hitzarmenak eta plan ekonomiko-finantzarioak onets daitezen, gizarte zentroak eraikitzeko eta abian jartzeko.

d)  Bizkaiko Foru Aldundiaren eta toki erakundeen arteko lankidetza hitzarmenak prestatzea, udalen lurretan gizarte zentroak eraikitzea eta 
abian jartzea erabakitzen denean.

e)  Ogasun Sailarekin eta toki erakundeekin koordinaturik jardutea espedienteak izapidetzeko.

f )  Bizkaiko Aldizkari Ofizialerako informazio- eta zabalkunde-materiala prestatzea. 

g)  Goragokoek nahiz indarreko xedapenek egozten dizkioten gainerako eginkizunak.
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1. AZPIEGITURAK SA MP bitarteko propioari enkarguak
Aurten, AZPIEGITURAK sozietate publikoarekin harremanak mantentzen jarraituko da, lurralde historiko honi gizarte-azpiegitura berriak emateko 
xedearekin.

2. Hitzarmenak udalekin
Aurten harremanetan hasi gara hainbat udalekin egoitzako gizarte zerbitzuak sortzeko hitzarmenak sinatzeko.
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Egitarauak, Zerbitzuak  
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XEDE OROKORRAK
Zentroen Zerbitzuak Pertsonen Autonomia Sustatzeko Zuzendariordetza Nagusiaren menpean dihardu. Mendekotasuna duten pertsonen eta 
desgaitasuna duten pertsonen bizi kalitatea hobetzeko eginkizunak ezarri zaizkio. Helburu hori betetzeko programak eta zerbitzuak diseinatzen, 
garatzen eta kudeatzen ditu, pertsona horiei laguntzeko azpiegiturak sortzea bultzatzen du eta itunak, hitzarmenak edo enkarguak sinatzen 
ditu mendekotasuna duten pertsonentzako eta desgaitasuna duten pertsonentzako gizarte zerbitzuen titularrak diren erakundeekin, eta gero 
kontrolatu egiten ditu.

Zentroen Zerbitzuak atal bi ditu: 

• Mendekotasun-egoeran dauden Pertsonentzako Zentroen Atala

• Desgaitasuna duten Pertsonentzako Zentroen Atala 

Mendekotasun-egoeran dauden pertsonei zuzendutako egoitzen foru sareko Zentroen Batzorde Iraunkorra 

Araudia

Bizkaiko Foru Aldundiaren 212/2005 Foru Dekretua, abenduaren 20koa; horren bidez, “Mendekotasuna duten adinekoen egoitzen foru sareko 
Zentroen Batzorde Iraunkorra” sortu eta araupetu da (2005eko abenduaren 26ko BAO, 244. zenbakia). Azken hori ekainaren 26ko 110/2012 Foru 
Dekretuak aldatzen du (2012ko ekainaren 29ko BAO, 125. zenbakia).

Natura

Mendekotasun-egoeran dauden pertsonentzako egoitzen foru sareko Zentroen Batzorde Iraunkorra kide anitzeko organoa da, bi alderdi dituena:

a) Batetik, Gizarte Ekintza Sailaren aholkularitza-organoa da mendekotasuna duten pertsonen egoitza-arretaren arloko erabakiak hartzeko.

b)  Bestetik, mendekotasuna duten pertsonentzako egoitzen foru zerbitzu publikoko zentroek zerbitzuaren kudeaketan parte hartzeko 
organoa da.
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Xedea

Hauexek dira Zentroen Batzorde Iraunkorraren xedeak:

a)  Egoitzen foru zerbitzuaren kudeaketa teknikoa, ematen duen laguntzaren kudeaketa, eta zerbitzuaren antolamendua eta funtzionamendua 
direla-eta zentroetako arduradunek eta Gizarte Ekintza Sailak agertzen dituzten auziak, iradokizunak eta proposamenak aztertzea.

b)   Aholkuak ematea egoitzen foru zerbitzuaren kudeaketa teknikoaz, ematen duen laguntzaren kudeaketaz, eta zerbitzuaren antolamenduaz 
eta funtzionamenduaz arau orokorrak prestatzeko.

c) Mendekotasuna duten pertsonentzako egoitzen foru zerbitzu publikoaren kalitatea sustatzea. 

Xedea

Hauexek dira helburuak:

a)  Egoitzen foru zerbitzuaren kudeaketa teknikoaz, ematen duen laguntzaren kudeaketaz, eta zerbitzuaren antolamenduaz eta 
funtzionamenduaz hartzen diren erabaki eta neurri guztietan beti irizpide berak erabiltzea, prozesua ahalik eta zorrotzena eta fidagarriena 
izan dadin.

b)  Egoitzen foru zerbitzua erabiltzen duten pertsona guztiek zerbitzu bera jasotzea eta zerbitzua kalitatezkoa izatea bermatzea.

c)  Egoitzen foru zerbitzua erabiltzen duten pertsonen arretan bioetikaren printzipioak aplika daitezen zaintzea.

ZENTROEN BATZORDE TEKNIKOA 

Araudia

211/2005 Foru Dekretua, abenduaren 20koa, Bizkaiko Foru Aldundiarena; honen bidez, Zentroak Baloratzeko Batzorde Teknikoa berregituratu eta 
araupetu da (BAO, 244. zk., 2005eko abenduaren 26koa). Aldaketa: 69/2010 Foru Dekretua, abenduaren 20koa (BAO, 90. zk., 2010eko maiatzaren 
14koa).
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Natura

Zentroen Batzorde Teknikoa kide anitzeko izaera duen eta loteslea ez den aholkuak emateko organoa da. Hala, zentroetan sartzeari dagokionez 
erabakiak hartzeko funtzioa izateaz gain, erabakiak hartzen laguntzeko funtzioa ere badu.

Xedea

Langile tekniko, gaitu eta diziplina artekoek osatutako organoa da, eta bere helburuak irizpideak sakabanatzea saihestea eta erabakiak hartzean 
eta Zentroen Zerbitzuetako eskumenen alorrean hartzen diren neurri ezberdinetan zehaztasun eta fidagarritasun gehiena bermatzea dira.

Eginkizunak

Zentroen Batzorde Teknikoaren funtzio nagusia Zerbitzuaren beraren arloetan esku hartzea da, azterketa, erabakiak hartzea eta hala badagokio, 
proposamenen bitartez, zeintzuek konplexutasun edo gatazkakortasunaren ondorioz zenbait profesionalen parte-hartzea behar baituten, 
irizpideak batze aldera eta planteatutako kontuei erantzun egokiena eskaintze aldera.
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MENDEKOTASUN-MENDEKOTASUN-
EGOERAN DAUDEN EGOERAN DAUDEN 
PERTSONENTZAKO PERTSONENTZAKO 
ZENTROEN ATALAZENTROEN ATALA
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Xedeak eta eginkizunak

Oro har, Mendekotasun-egoeran dauden Pertsonentzako Zentroen Atalak mendekotasun-egoeran egoteagatik zentro batean sartzeko eskatzen 
duten pertsonen egoera ekonomikoa aztertzen du eta sarrera horiek kudeatzen ditu.

Nolanahi ere, atal honek zeregin hauek dauzka:

a)  Bizkaiko Lurralde Historikoan mendekotasuna duten pertsonen eta desgaitasuna duten pertsonen egoera zertan den aztertzea, esparru 
horretan dauden hutsuneak sumatzea eta beharrizan horiek betetzeko aukerak eta programak proposatzea.

b)  Banakako laguntza programan egoitza zentro batean edo eguneko zentroan sartzea ezarri zaien pertsonen egoera ekonomikoa baloratzea.

c)  Egoitzetan edo eguneko zentroetan aldi baterako edo behin betiko sartzeko espedienteak diseinatzea, garatzea, izapidetzea eta kudeatzea.

d)  Gizarte zerbitzuetarako egoitzen edo mendekotasuna duten pertsonentzako eguneko zentroen titular diren erakunde publiko edo 
pribatuekin sinatu beharreko itun edo hitzarmenak diseinatzen, ezartzen eta gero jarraipena egiten laguntzea.

e)  Egoitzetan edo eguneko zentroetan aldi baterako edo aldi iraunkorrerako sartzeko eskabideak izapidetzea eta kudeatzea, eta haiei buruzko 
ebazpenak proposatzea.

f )  Zerbitzuengatik ordaindu beharreko prezio publikoak izapidetzea, kudeatzea eta haien gaineko ebazpenak proposatzea.

g)  Egoitza eta eguneko zentroetako egonaldien ziozko fakturak kontrolatzea eta haiek ordaintzeko proposatzea.

h)  Oinarrizko gizarte zerbitzuekin koordinatzea mendekotasuna duten pertsonentzako programak eta prestazioak behar bezala garatzeko.

i)  Egun dauden hutsuneak sumatu eta etorkizunean, epe ertainean nahiz luzean, egon daitezkeen beharrizanak aurreikusi eta beharrizan 
horiek betetzeko alternatibak eta programak proposatzea.

Zerbitzuak eta laguntza ekonomikoak 
1.  Mendekotasun-egoeran dauden pertsonentzako egoitzen foru zerbitzu publikoa: egonaldi iraunkorra.

2.  Mendekotasun-egoeran dauden adinekoentzako egoitzen foru zerbitzu publikoa: egoitzan aldi baterako sartzea, senide eta zaintzaileek 
atseden hartzeko.

3.  Mendekotasun-egoeran dauden adinekoentzat eguneko zentroetara sarbidea, eta bere banakako diru-laguntzak.

4.  Laguntza zerbitzua mendekotasun-egoeran dauden pertsonentzako egoitzen foru sareko gizarte-osasuneko egoitza unitateetan.

5. Norberaren autonomia sustatzeko zentroaren zerbitzua (profil jakin batzuk). 
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1. Mendekotasun-egoeran dauden pertsonentzako egoitzen foru zerbitzu publikoa: egonaldi iraunkorra.

Araudia

11/2005 Foru Araua, abenduaren 16koa, mendekotasuna duten adinekoentzako egoitzen foru zerbitzu publikoa arautzen duena. (BAO, 244. zk., 
2005eko abenduaren 26koa).

17/2014 Foru Dekretua, otsailaren 25ekoa; honen bidez mendekotasun-egoeran dauden pertsonentzako egoitzen foru zerbitzu publikoa jasotzeko 
araubidea finkatu da eta zerbitzu horretako egonaldi iraunkorrerako baldintzak ezarri dira (BAO, 40. zk., 2014ko otsailaren 27koa). 87/2017 Foru 
Dekretuak aldatu zuen (2017ko ekainaren 30eko BAO, 125. zk.).

30/2009 Foru Dekretua, otsailaren 24koa, egoitzen foru zerbitzu publikoan egonaldi iraunkorragatiko prezio publikoa aplikatzeari eta horretarako 
arauak ezartzeari buruzkoa (2009ko martxoaren 3ko BAO, 42. zenbakia). 100/2013 FDaren (2013ko uztailaren 23ko BAO, 141. zenbakia) eta 
uztailaren 12ko 76/2018 FDaren (2018ko ekainaren 25ko BAO, 121. zenbakia) bidez aldatuak.

Xedea

Zerbitzu honek ohiko etxebizitza edo etxebizitza iraunkorra eskaintzen die (batzuetan aldi baterako ere) besteren laguntza behar duten adinekoei 
(II. eta III. graduetako mendekotasuna dutenei; kasu batzuetan I. graduko mendekotasuna dutenei ere), beren beharrizanak ohiko inguruan ase 
ezin badituzte. Ostatu arinagoa ere eskaintzen du laguntza gutxiago behar dutenentzako. Zentro horietan arreta integrala eta jarraitua eskaintzen 
da.

Mendekotasun-egoeran dauden adinekoentzako egoitzen foru sareko zentroak honelakoak izan daitezke:

a)  Foru-titulartasuneko zentroak.

b)  Beste herri administrazio batzuekin itundutako zentroak.

c)  Merkataritzakoak ez diren erakundeekin kontrataturiko zentroak.

d)  Merkataritzako erakundeekin kontrataturiko zentroak.
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Erabiltzailea

a) Egoitzen foru zerbitzu publikoa erabili ahal izateko honako baldintza hauek bete behar dira:

1.  Eskaera aurkezten den datan 60 urte izatea eta/edo mendekotasun-egoeran dauden pertsonen egoitza batean eskaini ahal den laguntza 
eta zaintza jasotzeko beharra izatea.

2.  Mendekotasuna (II. edo III. gradua) aintzatetsita eduki behar da mendekotasunaren onarpenerako prozedura araupetu duen Bizkaiko Foru 
Aldundiaren abenduaren 1eko 162/2009 Foru Dekretuan edo haren ordezko foru arautegian xedatutakoaren araberako balorazioa dela bide.

3.  Eusko Jaurlaritzaren abenduaren 5eko 12/2008 Legeak, Gizarte Zerbitzu publikoei buruzkoak, I. tituluko 3. artikuluan eta urriaren 6ko 
185/2015 Dekretuak, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako prestazioen eta zerbitzuen zorroari buruzkoak, ezartzen dituzten betekizunak 
bete behar dira.

b)  Aurreko a) letran xedatutakoa gorabehera, ondoren azalduko diren kasuetan ez dira eskatuko artikulu honetako a) letrako 1. eta 2. zenbakietan 
ezarritako sartzeko betekizunak:

1.  Eskatzailea betekizun guztiak bete eta ondorioz plaza baterako eskubidea aintzatetsi zaion pertsona baten ezkontidea edo izatezko 
bikotekidea denean, baldin eta pentsioduna bada eta eskabidea aurkeztean ezkontidearekin edo izatezko bikotekidearekin bizi izan bada, 
edo egoitzan sartu arte.

2.  Eskatzailea betekizun guztiak bete eta ondorioz plaza baterako eskubidea aintzatetsi zaion pertsona baten zuzeneko zein alboko ahaidea 
denean, odolekoa zein ezkontza bidezkoa, baldin eta gutxienez mendekotasun moderatua (I. gradua) aintzatetsita badauka, pentsioduna 
bada eta eskubidea pertsona horrekin gutxienez egoitzan sartzeko eskabidea aurkeztu aurreko hamar urteetan bizi izan bada.

Zerbitzurako sarbidea

Mendekotasun-egoeran dauden adinekoentzako egoitza batean egonaldi iraunkorrerako plaza bat lortzeko prozedura hasteko hauxe onetsi behar 
da: adinekoaren arretarako baliabiderik egokiena halako egoitza batean modu iraunkorrean egotea dela ezartzen duen banakako arreta plana 
(BAP).

Kasu berezietan soilik onartuko da eskaera eredu normalizatuan aurkeztea.

Hauexek dira kasu bereziak: familia berriz elkartzea; eskaera duela urtebete baino gehiago egindako banakako arreta plan baten ondoriozkoa 
izatea; larrialdia (gizarte zerbitzuek kalifikatuta).
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I.1. Eskaera BAP baten ondorioz

Honelakoetan eskaera Ebaluazio eta Orientazio Zerbitzuak bideratzen du.

Horrez gainera, ondoko agiri hauek ere beharko dira:

•  Eskabidea aurkeztu aurreko bi urteetan eta eskabidea aurkeztean eskatzailearen eta, egonez gero, bizikidetza-unitateko kideen izenean egon 
diren kontu korronte, diru-gordailu, higigarrien balore eta antzekoen saldoen ziurtagiria edo laburpena.

I.2. Eskaera eredu normalizatuan (kasu bereziak) 0

Kasu honetan, eskaria behar bezala sinatu beharko du eskatzaileak edo bere legezko tutoreak eta zerbitzua arautzen duen Dekretuko 11. 
artikuluan zehazten den dokumentazioarekin batera eman beharko da Gizarte Ekintza Sailean edo Administrazio Publikoen Administrazio 
Prozedura Erkideari buruzko urriaren 2ko 39/2015 Legean jasotzen diren erregistroetako batean.

Eskaera (BAP edo eredu normalizatua) Zentroen Zerbitzura iritsitakoan mendekotasuna duten pertsonentzako egoitzan behin betiko sartzeko 
espedientea irekiko da eta aurkeztutako agiriak aztertuko dira.

Eskaeran zerbait falta bada edo aurkeztu beharreko agiriren bat aurkezten ez bada, eskaera zuzentzeko errekerimendua bidaliko da. Gainera, 
Zentroen Zerbitzuak izapideekin jarraitzeko behar dituen agiri guztiak eska ditzake.

Behar diren agiri guztiak aurkezten ez badira, espedientea itxi eta artxibatu egingo da.

Eskaera ondo dagoela eta eskatzaileak egoitzan sartzeko betekizun orokorrak betetzen dituela egiaztatu ondoren eta eskatzailearen egoera 
ekonomikoa eta ondarea aztertu ondoren, ebazpena proposatuko da.

Prozedura ebazten duen foru aginduan zioak azaldu behar dira eta honako hauek zehaztu behar dira:

a)  Eskatzaileari egoitza bateko plaza eman zaion edo ez.

b)  Plaza ematea ebazten bada, onuraduna mendekotasuna duten pertsonentzako egoitzen foru zerbitzu publikoaren onuradunei plaza 
esleitzeko prozesuan sartu dela adieraziko da. Aurrekoa gorabehera, pertsona onuradunaren onarpenak ez du besterik gabe berekin 
ekarriko foru egoitza publikoan sartzea, sarrera horretarako baldintza izango baita plaza hutsak egotea.

c)  Plaza ukatzea ebazten bada, horretarako arrazoiak azaldu behar dira. Horrelakoetan, ebazpen proposamena egin aurretik entzunaldiaren 
izapidea jakinaraziko zaio eskatzaileari.
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Interesdunak, plaza publiko bat esleitu zain dagoen bitartean, eskubidea izango du zerbitzuari lotutako prestazioa jasotzeko, egoitza pribatuko 
egonaldia ordain dezan, egoitza pribatura badoa. Prestazio horri buruzko berariazko araudian ezarritako baldintzak beteko dira.

Plazen kudeaketa

Egoitza-zerbitzuan mendekotasun-egoeran dauden pertsonei esleitzeko zerbitzuak plaza publikoa onuradun izatea aitortu zaien pertsonen artean 
esleitzeko lehentasun hurrenkera ezartzen du.

Hauek dira lehentasun-irizpideak:

1. Presakotzat kalifikatutako sarrerak.

2. Salbuespenezko inguruabar hauek dituzten sarrerak, honako hurrenkera honetan:

- Familia berriz elkartzea, otsailaren 25eko 17/2014 Foru Dekretuko 5.b) artikuluan ezartzen denarekin bat etorriz.

- Desgaitasuna duten pertsonentzako beste foru egoitza batetik datozen eta mendekotasun-egoeran dauden pertsonen lekualdaketak.

-  Onuraduna, zerbitzua arautzen duen foru dekretuko 20. artikuluan adierazten den bezala, modu pribatuan foru sareko egoitza batean 
dagoen kasuak.

3. Prozedura arruntaren bidezko sarrerak. Honela zehaztuko da hurrenkera:

1. Mendekotasun graduaren arabera.

2. Gradu berekoen artean, eskatzailearen baliabide ekonomikoen arabera.

3. Eskaeraren sarrera-dataren arabera.

Hutsik dagoen plazaren esleipena Gizarte Ekintzako foru diputatuak emandako foru aginduaren bidez egingo da, eta plaza esleitzeke dagoen 
pertsonari esleituko zaio, adierazi diren irizpideen arabera, plaza hutsaren ezaugarriak eta hori betetzeko pertsona egokiaren profila kontuan 
hartuz.

Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen loturak eta gizarte eta familia sareak mantentzeko, ahal bada, bere jatorriko inguruan dagoen egoitza 
bat eskaintzen saiatuko dira.

Esleipenaren aurretik, telefonoz eskainiko da plaza. Plaza ukatzen badu, horrek ez du ekarriko egoitza-zerbitzuarekin lotutako prestazioa galtzea, 
hots, jasotzen ari zena; salbu eta eskatzailea plaza eskaintzen diotenean modu pribatuan dagoen egoitza berean plaza publiko bat eskaintzen 
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badiote. Kasu horretan, ukatzeak zerbitzuan baja ematea eta espedientea ixtea ekarriko du. Ukatzen duen egunetik urtebetera bakarrik eskatu 
ahalko du berriro plaza publikoa.

Telefonoz modu pribatuan dagoen beste plaza bat eskaintzen badiote eta gaur egun dagoen egoitza berean plaza esleitzea eskatzen badu, hori 
baimendu ahalko da, arrazoiak emanez, horrela gomendatuko luketen inguruabar teknikoak edo bestelakoak badaude, edo pertsona horrek lau (4) 
urte edo gehiago badaramatza zentro berean; betiere egoitzen foru sarearen barruan badago eta plaza hutsik badago.

Eskainitako plaza ukatuta ez zaio beste plazarik eskainiko nahi duen zentroan plaza hutsen bat egon arte, betiere onuradunei plaza esleitzeko 
prozesuan duen postuaren arabera baldin badagokio.  Dena dela, edozein unetan, bere profilerako plaza egoki bat eskain diezaioten nahi badu, 
horrela adierazi ahal izango dio administrazio-unitate egokiari, berriro plaza bat eskain diezaioten, plazak esleitzeko prozesuan daukan postuaren 
arabera.

Plazak erreserbatzea

Foru sarearen erabiltzaileek egoitzatik kanpo dauden aldietan plaza gordetzeko eskubidea izango dute, baldintza hauekin:

a)  Egoitzatik euren borondatez irtenez gero, urtean hogeita hamar (30) egun baino gehiago ez badaude kanpoan.

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

Gordetako plaza hori osorik ordainduko du erabiltzaileak. Beraz, ordaindu beharreko prezio publikoan ez da inolako deskonturik egingo. 

Premiazko prozedura

Baldin eta mendekotasun-egoeran dagoen pertsona bat abandonatuta badago, edo tratu txar fisikoak edo psikikoak jasaten baditu eta behar den 
agintaritzaren aurrean salatu baditu, edo presaz jardutea eskatzen duen egoeran badago, foru sareko egoitza batean berehala sartu ahal izango 
da. Kasu horretan, ondoren hasiko dira haren administrazio-egoera erregulatzeko izapideak.

Genero indarkeriaren biktima diren emakumeak lehentasunezko kolektibotzat jo ahalko dira, egoitza publikoetara sartzeari dagokionez.



EGITARAUAK, ZERBITZUAK ETA PRESTAZIOAK 2020
Zentroen Zerbitzua

33

Prezio publikoa

Erabiltzaileak ordaindu behar duen eguneko prezio publikoa egutegiko urte bakoitzerako kalkulatuko da. Horretarako %  90eko ehunekoa 
aplikatuko zaio haren eguneko ahalmen ekonomiko pertsonalari edo, hala behar denean, bizikidetza unitatearen per capita ahalmen ekonomikoari.

Dena den, prezio publiko hori (aurreko paragrafoan xedatutakoa betez kalkulatu dena) zerbitzuaren eguneko kostuaren % 90etik gorakoa bada, 
erabiltzaileak zerbitzuaren eguneko kostuaren % 90 ordainduko du.

Pertsona batek egunean daukan ahalmen ekonomikoa edo, hala dagokionean, bizikidetza unitatean pertsona bakoitzak egunean duen ahalmen 
ekonomikoa kalkulatzeko (eurotan) horien errenta eta ondarea hartuko dira kontuan. Hau da, honela kalkulatuko da: urteko diru-sarreren 
zenbateko osoari ondare higigarri eta higiezinaren balioaren % 5 gehituta eta horrela ateratzen den zenbatekoa hirurehun eta hirurogeita bost 
(365) egunez zatituta lortzen den kopurua.

Betiere, urtean gutxienez 1.200 euroko diru kopurua beretzat izatea bermatuko zaio erabiltzaileari.

Hala ere, erabiltzaileak ondare higigarria, likidoa edo likidagarria badu egoitzan sartzeko eskabidea egiten duenean (berea edo bizikidetza-
unitateko kide batena) eta ondare hori 3.000 eurotik gorakoa bada, zerbitzuaren kostuaren % 90 ordainduko du harik eta ondarea 3.000 eurotan 
gelditu arte. Horrela gertatzen denean, kalkulatu zaion gasturako ahalmenari dagokion prezio publikoa ordainduko du hilero.
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2.  Mendekotasuna duten adinekoentzako egoitzen foru zerbitzu publikoa: egoitzan aldi baterako sartzea, senide eta 
zaintzaileek atseden hartzeko.

Araudia

11/2005 Foru Araua, abenduaren 16koa, mendekotasun-egoeran dauden pertsonentzako egoitzen foru zerbitzu publikoa arautzen duena (BAO, 
244 zk., abenduaren 26koa).

84/2014 Foru Dekretua, uztailaren 1ekoa, Bizkaiko Foru Aldundiarena, mendekotasuna duten pertsonentzako egoitzetan aldi baterako egonaldiak 
egiteko araubidea ezartzen duena (BAO, 125. zk., 2014ko uztailaren 2koa).

83/2014 Foru Dekretua, uztailaren 1ekoa, egoitzen foru zerbitzu publikoan mendekotasun-egoera dauden pertsonen aldi baterako egonaldiagatiko 
prezio publikoa aplikatzeari eta horretarako arauak ezartzeari buruzkoa (2014ko uztailaren 2ko BAO, 125. zenbakia).

Xedea 

Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen familiei eta zaintzaileei denbora jakin batean atseden hartzeko aukera ematea, familiek pertsonari bere 
ohiko ingurunean arreta ematen eta zaintzen jarraitu ahal izateko, kasu hauetan:

1.  Zaintzaile nagusiaren atsedenaldia edo oporrak.

2.  Zaintzaile nagusia hiltzea eta senideek mendekotasun-egoeran dagoen pertsona zaintzeko antolamendua eraldatu behar izatea.

3.  Zaintzaile nagusiak gaixotasun larriren bat edukitzea edo ebakuntza kirurgikoren bat egin beharra izatea.

4.  Zaintzaile nagusiak bere senide bat (bigarren gradurainoko odol-ahaidetasuna edo ezkontza-ahaidetasuna duena) zaindu behar izatea 
gaixotasun akutuaren edo istripuaren ondorioz.

5.  Zaintzaile nagusiari senide bat hiltzea, bigarren mailarainoko odol-ahaidetasuna edo ezkontza-ahaidetasuna duena.

6.  Mendekotasun-egoeran dagoen pertsona etxez aldatzea edo bizi den etxean obra garrantzitsuak egitea.

7.  Antzeko beste egoera batzuk, zaintzaileari bere lana behar bezala egitea eragozten diotenak, betiere mendekotasuna duen pertsona bere 
ohiko ingurunera itzuliko dela bermatzen bada.

Gutxieneko egonaldia egutegiko bi (2) egunekoa izango da.
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Aldi baterako egonaldiaren zioa zaintzailearen atsedenaldia edo oporraldia bada, gehienez hilabete (30 egun, hau da, 29 gau) iraun dezake 
egutegiko urteko.

Beste arrazoi batzuk direla-eta egindako aldi baterako egonaldietan, gehienez hiru (3) hilabetekoak izango dira, administrazio-unitate 
eskumendunak ezohiko baldintzak ikusten ez baditu. Hala bada, hilabete (1) gehiago luzatu ahalko da egonaldia.

Erabiltzailea

Zerbitzu honen onuradun izateko baldintza hauek bete behar dira:

1.  60 urte eduki behar dira eskabidea aurkezten den egunean. 

  Hala ere, mendekotasun-egoeran dagoen edozein pertsonak egin ahal izango du eskaera, baldin eta mendekotasun-egoeran dauden 
pertsonen egoitzetako batean bete daitezkeen laguntza-beharrak eta zainketa-beharrak baditu.

2.- Mendekotasun-egoeran dagoen pertsonaren kalifikazioa lortzea dagokion balorazioaren ondorioz. 

Azken baldintza horri dagokionez, salbuespenak egin ahal izango dira behin-behineko mendekotasun-egoeran dauden pertsonekin.  

3.- Aldi baterako egonaldiko zerbitzuaren prestazioa jasotzeko eskubidea izatea.

4.- Eskatzailea Bizkaiko Lurralde Historikoan erroldatuta egon behar da.

5.- Gizarte Zerbitzuei buruzko Eusko Jaurlaritzaren 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legearen I. tituluaren 3. artikuluan eta artikulu hori 
garatzen duen arautegian ezarritako baldintzak betetzea.

Onuradun izan ezin direnak

Ondoko inguruabarretako batean dauden pertsonak egoitzan aldi baterako egonaldia egiteko zerbitzutik bazter geratuko dira, hau da, ezin dira 
izan erabiltzaileak:

a)  Osasun-laguntzarako bitarteko espezializatuak behar dituztenak edo arreta handia behar dutenak, hain zuzen ere hizpide ditugun egoitza 
zerbitzuen ahalbideetatik kanpoko arreta edo laguntza behar dutenak.

b) Gaixotasun infekzio kutsakorren bat dutenak; hala ere, kutsaduraren bidea dela eta egoitza zentroan har daitezkeenak horretatik salbu 
daude.
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c)  Egoitzako ingurunearen, beste pertsona batzuekiko harremanen edo bestelako inguruabarren eraginez ondore antiterapeutikoak jasan 
ditzaketenak.

d)  Zentroaren funtzionamendua edo bertako bizitza guztiz eragotz dezaketen portaera nahasmendu larria dutenak, hain zuzen ere, mota 
honetako adinekoen egoitza zentroetako berezko baliabideen bidez ezin kontrola daitekeen portaera nahasmendua.

Artikulu honetan egoitza zerbitzutik bazter geratzeko ezarri diren inguruabarretako bat gertatzea zerbitzuan baja emateko eta egoitza zentrotik 
irteteko arrazoi edo kausa ere izango dira zerbitzuan alta eman edo egoitzan sartu ondoren.

Zerbitzurako sarbidea

Zerbitzua jasotzeko prozedura ohikoa edo presazkoa izan daiteke. 

Prozedura arrunta Banakako Arreta Programaren bidez hasiko da, mendekotasuna baloratzeko prozesuan egindakoa. Gainera, interesdunak 
berariaz prestatutako eredu normalizatuan egin dezake eskaera.

Eskabideak eskatutako egonaldia hasi baino hilabete lehenago gutxienez aurkeztu behar dira, presazko kasuetan izan ezik.

Zentroen Atalak eskabidea behar bezala beteta dagoenez egiaztatuko du.  Zerbait falta bada, zuzentzeko errekerimendua bidaliko da.

Eskabidea bete eta egiaztatutakoan eskatzailearen egoera ekonomikoa eta ondarea aztertuko dira (behar den kasuetan egoera sozio-familiarra ere 
bai) eta gero eskatzaileari egoitza batean aldi baterako egonaldia egiteko plaza eman zaion ala ez ebazten duen foru agindua onetsiko da.

Plaza ematea ebazten bada, aginduan adieraziko da onuraduna plaza esleitzeko prozesuan sartu dela, bat hutsik noiz geratuko.

Eskatzaileari plaza publikoa eman ezean, nahiz eta foru dekretuan ezartzen diren baldintza guztiak bete, prestazio ekonomikoa jasotzeko eskubidea 
edukiko du, hain zuzen ere zerbitzuari lotutako prestazioa, hots, Bizkaiko Lurralde Historikoan dagoen egoitza pribatu bateko aldi baterako 
egonaldia edo egonaldiak ordaintzeko erabili beharrekoa.

Plaza ukatzea ebazten bada, horretarako arrazoiak azaldu behar dira.

Behar bezala justifikatutako larrialdietan, eskatzailea berehala sartu ahal izango da foru sareko egoitza batean, eta geroago egingo dira haren 
egoera administratiboa erregularizatzeko izapideak.
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Prezio publikoa

Aldi baterako egoitzaren erabiltzaileek, egoitzen foru zerbitzu publikoan aldi baterako egonaldiagatiko prezio publikoa aplikatzeari eta horretarako 
arauak ezartzeari buruzko uztailaren 1eko 83/2014 Foru Dekretuan jasotako baldintzetan adierazten den prezio publikoa ordaindu beharko dute.
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3. Mendekotasun-egoeran dauden adinekoentzako eguneko zentroak eta banakako diru-laguntzak 

Araudia

Ekainaren 21eko 113/2016 Foru Dekretua, mendekotasun-egoeran dauden adinekoak eguneko zentroetan sartzeko sistema eta dagozkien 
banakako laguntza ekonomikoak arautzen dituena (2016ko ekainaren 24ko 21. BAO).

Abenduaren 20ko 185/2016 Foru Dekretua. Horren bidez, mendekotasun-egoeran dauden adinekoentzako eguneko zentroetako plazetarako 
gehieneko kostu teorikoa aldatu zen, erabiltzailearen ekarpen ekonomikoa zehaztu zen eta 2017rako, 2018rako eta 2019rako kreditu-erreserba 
eta aurrekontuko kontsignatzea finkatu ziren (2016ko abenduaren 30eko BAO, 248. zk). Maiatzaren 29ko 72/2018 FDak aldatua (2018ko uztailaren 
8ko BAOn, 110. zk).

Xedea

Aldi baterako edo behin betiko zerbitzuak banakako arreta osoa eskaintzen die, egunez, mendekotasuna duten adinekoei, haien autonomia 
pertsonalaren maila hobetzeko edo mantentzeko, haien muga funtzionalak konpentsatzeko eta haien ohiko zaintzaileei laguntza emateko. 
Hori guztia prebentziorako, gaikuntzarako eta artapenerako prestazioen bitartez. Autonomia pertsonalerako eta ingurune komunitarioan parte 
hartzeko gaitasunak eskuratzea eta garatzea da prestazio horien xedea.

Intentsitate ertaineko eta altuko zerbitzua da, ondorengoak bermatzen dituena: 

a)  irekita dagoen bitartean zaintzaileak egotea. 

b)  medikuntza eta erizaintzako eta zerbitzua eskaintzea, behar bada. 

c)  pertsonaren ongizate fisiko, psikologiko eta soziala lortzeko arreta integrala eskaintzeko ezaugarri egokiak dituzten langileen diziplina 
anitzeko taldearen laguntza izatea.

Plaza motak eta zerbitzuaren modalitateak

Eguneko zentroek zonakako izaera izango dutenez, une bakoitzean egokitzen zaien lurraldeko eragin-eremuan helbidea duten erabiltzaileei arreta 
emango die.
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Bi motatako plazak eskainiko dira, erabiltzaileen profilaren arabera banatuko direnak:

• Plaza psikogeriatrikoak: narriadura kognitiboa eta/edo gaixotasun mentala duten adinekoei zuzendutakoak.

• Mendekotasun fisikorako plazak: narriadura kognitiborik ez duten baina mendekotasun fisikoren bat duten adinekoei zuzenduta.

Zerbitzua emateko modalitateak hauek izango dira:

• Astelehenetik ostiralera, garraio zerbitzuarekin.

• Astelehenetik ostiralera, garraio zerbitzurik gabe.

• Larunbat eta igandeko zerbitzua garraio zerbitzuarekin. 

• Larunbata eta igandea, garraiorik gabe.

Eguneko zentroen funtzionamenduan malgutasun-irizpideak aplikatuko dira, eta horiei esker erabiltzailearen behar eta lehentasunak kontuan 
hartuz erabili ahal izango da zerbitzua.

Zerbitzuaren prestazioak

Eguneko zentroan, gutxienez, honako prestazio hauek eskainiko dira:

1. Gizarte zerbitzuetakoak:

a. Jarraipenerako balorazioa

b. Bitartekotza

c. Arreta pertsonala

• Gizarte- eta hezkuntza-arloko esku-hartzea eta esku-hartze psikosoziala. 

• Gizarte-laguntza. 

•  Garraio egokitua, beharrezkoa denean, erabiltzaileek mugitzeko zailtasunak dituztelako edota zentrora garraiobide publikoetan 
iristeko zailtasunak daudelako.

2.  Osagarriak: garbiketa. Mantenua, behar denean. 

3.  Osasun arlokoak: erabiltzaileen osasun-arazoen prebalentzia eta intentsitatea kontuan izanik, zerbitzuak osasun sistemari dagozkion 
prestazioak eskaini ahal izango ditu.
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Erabiltzailea

Eskabidea aurkezterakoan honako ezaugarri hauek dituzten pertsonak izan daitezke eguneko zentroetako erabiltzaileak:

1.  60 urte beteta eduki behar dira eskabidea aurkezten den egunean. 

Ez dute baldintza hori bete beharko beren mendekotasun-egoera aitortuta duten eta laguntza eta zainketa beharrak dituzten pertsonek, 
eguneko zentroetan ase ahal badira.

2.  Mendekotasun-egoeran dagoen pertsonaren kalifikazioa lortzea, mendekotasuna baloratzearen ondorioz 39 puntu baino gehiagoko 
puntuazioarekin. 

3.  Arreta eskaintzeko banakako programan eskatzailearentzat baliabiderik egokiena eguneko zentroa dela jasotzea.

Zerbitzurako sarbidea

Orokorrean, mendekotasun-egoeran dauden adinekoak eguneko zentroan sartzeko prozedura hasteko, dagokion balorazio, berrikuste edo 
mendekotasunaren lekualdaketa eskaria egingo da. Balorazioa ebazten duen Foru Aginduak egokiena den eguneko zentroa zein den adierazi 
beharko du.

Beharrezko datu ekonomiko guztiak daudenean, Foru Aginduan zehaztuko da eguneko zentroan sartzeko jasoko den laguntza ekonomikoaren 
zenbatekoa, eta pertsona plaza esleitzeko prozesuaren barruan geratzen dela adieraziko da.  Ebazpen horrek ez du besterik gabe berekin ekarriko 
eguneko zentroan sartzea, derrigorrezko baldintza izango baita plaza hutsak egotea.

Plazen kudeaketa

Plaza esleitzeko prozesuak eguneko zentro batera sartzeko baldintza guztiak betetzen dituzten pertsonen artean plaza esleitzeko lehentasun-
hurrenkera ezartzen du. 

Eguneko zentroek mendekotasun egoeran dauden adinekoentzat dituzten baldintza bereziak kontuan hartuz, Gizarte Ekintza Sailak ahaleginak 
egingo ditu bakoitzaren profilaren arabera egokiena den zentroan erabiltzailea sartzeko, baita bere etxetik hurbilen dagoen zentroan sartzeko ere.

Hauek dira esleipen-prozedurako lehentasun-irizpideak:

a)  Dagokion administrazio-unitate eskumendunak aztertutako beharrizan pertsonal presazkoak dituzten pertsonen sartzeak.

b)  Berriz elkartzeak.  
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c)  Lekualdaketak.

d)  Mendekotasun-maila.

e)  Maila berean, eskatzailearen ahalmen ekonomiko txikiena.

f )  Eskaeraren sarrera-data eta -zenbakia, edo eguneko zentroa baliabiderik egokiena gisa jasotzen duen foru aginduaren data.

Babes berezia emango zaie desgaitasuna duten pertsonei eta familia barneko indarkeria jasan duten pertsonei.

Plaza esleipena gauzatu aurretik, Zerbitzuko langileak interesatuarekin edo bere ordezkariarekin jarriko dira harremanetan telefonoz.

Eskainitako plazari uko egiten bazaio, espedientean jasorik utziko dute erabiltzailearen lehentasuna, eta ez zaio beste plaza bat eskainiko harik eta 
berak nahi duen zentroan eta/edo modalitatean plaza bat hustu arte, betiere berari tokatzen bazaio, plazak esleitzeko prozesuan daukan profilaren 
eta lekuaren arabera.

Edonola ere, noizbait lehentasunei uko egin nahi baldin badie eta bere profilera egokitzen den plaza huts bat eskaintzen baldin bazaio, dagokion 
administrazio-unitateari jakinarazi ahal izango dio, plaza berri bat eskaintzeko.

Plazak erreserbatzea

Eguneko zentroaren erabiltzaileek egoitzatik kanpo dauden aldietan plaza erreserbatzeko eskubidea izango dute, baldintza hauekin:

a)  Norberaren borondatez egoitzatik kanpo daudenean, betiere epe hori urte natural bakoitzeko 60 egun baino gehiagokoa ez denean, 
astelehenetik ostiralerako modalitaterako, eta urte natural bakoitzeko 20 egun baino gehiagokoa ez denean larunbat eta igandeetako 
modalitaterako, salbuespenezko egoerak batera gertatu ezean.

b)  Ezinbestean ospitalean, zentro psikiatrikoren batean edo antzekoren batean egon behar izanez gero, erabiltzaileari plaza gordeko zaio han 
dagoen bitartean.

Gordetako plaza hori osorik ordainduko du erabiltzaileak. Beraz, ordaindu beharreko prezioan ez da inolako deskonturik egingo.
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Erabiltzailearen ekarpen ekonomikoa

Eguneko zentroko erabiltzailearen ekarpen ekonomikoa kalkulatzeko, plaza modalitateak kontuan hartuz, eguneko gaitasun ekonomikoaren 
ehuneko hauek kontuan hartuko dira, edo bestela, bizikidetza-unitatearen eguneko per capita gaitasun ekonomikoarenak:

• Astelehenetik ostiralera, garraioarekin: % 35 

• Astelehenetik ostiralera, garraiorik gabe: % 30 

• Larunbatetan eta igandeetan, garraioarekin: % 45. 

• Larunbatetan eta igandeetan, garraiorik gabe: % 40

 Ahalmen ekonomikoa zehazteko pentsioa eta egoera ekonomikoa eta ondarearena kontuan hartuko dira.
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4. Egoitzen foru sareko gizarte-osasuneko egoitza-unitateak

Araudia

103/2012 FORU DEKRETUA, ekainaren 5ekoa, Bizkaiko Lurralde Historikoko mendekotasuna duten adinekoentzako egoitzen foru sareko gizarte-
osasuneko unitateetan sartzeko araubidea ezarri duena (BAO, 115. zk., 2012ko ekainaren 15ekoa). I. eranskinean aldatutakoa - Eskabide inprimaki 
normalizatua-, irailaren 3ko 114/2013 FORU DEKRETU bidez (171. BAB, 2013ko irailaren 6koa). 

231/2006 FORU DEKRETUA, abenduaren 26koa; horren bidez, mendekotasun-egoeran dauden adinekoentzako egoitzen foru sareko gizarte-
osasuneko egoitza unitateetan laguntza zerbitzua jasotzeagatiko prezio publikoa aplikatzea erabaki da eta horretarako arauak ezarri dira. (BAO, 8. 
zk., 2007ko urtarrilaren 11koa).

Xedea

Gizarte-osasuneko egoitza-unitateak aldi baterako laguntza-bitartekoak dira; unitate hauetan gizarte-osasuneko arreta ematen zaie autonomia 
funtzionala galduta duten pertsonei, hain zuzen ere gizarte-beharrizana frogatzen badute eta dekretu arautzailean ezarritako osasun-profilean 
daudela egiaztatzen badute. Unitatearen helburua pertsona horien gaitasun funtzionalak eta autonomia funtzionala hobetzea da; hil hurren 
dauden pertsonen kasuan, helburua bizi-kalitatea ahalik gehien hobetzea da.

Halaber, unitateek aldi baterako hartuko dituzte ospitaleetan sartuta dauden gaixoak, gaixooi, alta klinikoan egon arren, ezin baldin bazaie alta 
eman zenbait arrazoi soziosanitario direla eta. Etxean eta foru sareko egoitza geriatrikoetan gaitz mantendu daitezkeen pertsonak ere unitateotara 
bideratuko dira; izan ere, pertsona horiek laguntza soziosanitario handia behar dute, baina ezin dira ospitale batean egon. 

Erabiltzailea

Honakoentzat dira bereziki egoitza-unitate soziosanitarioak: zailtasun txikiko zainketa sanitarioak behar dituzten pertsonak, haien gizarte- edo 
familia-egoera dela-eta ezin bada ikuskatu eta bermatu zainketa horiek beren etxeetan behar bezala egiten direla.

Osasunaren ikuspegitik, bereziki pertsona hauentzat dira egoitza-unitate soziosanitarioak:

1. Gaixotasun-prozesu batetik suspertzen ari diren pertsonak. 

2. Bizitzaren amaieran zainketak behar dituzten pertsonak. 
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3. Aurreko ezaugarriak betetzen ez dituzten baina, laguntza egokirik ez izateagatik, behar duten tratamendua etxean jasotzerik ez dutenak.

4. Tratamendua bertan behera uzten badute osasun publikoko arazoa sor dezaketen pertsonak.

Egoitza-unitate soziosanitarioen erabiltzaileek, aldi baterako laguntza behar izateaz gainera, honako baldintza hauek bete behar dituzte:

•  Hamazortzi (18) urte beteta eduki behar ditu eskaera aurkezten denean.

•  Europar Batasuneko estatu kide bateko nazionalitatea eduki behar du.

  Europar Batasuneko estatu kide bateko nazionalitatea ez eduki arren, Espainiako Estatuan legezko egoitza dutenek ere erabil dezakete foru 
zerbitzu hau, aldi baterako egonaldia egiteko. Nolanahi ere, Euskal Autonomia Erkidegoan dauden errefuxiatuek eta aberrigabeek zerbitzu 
hau jaso dezakete.

•  Bizkaiko Lurralde Historikoan erroldatuta egotea eskabidea aurkezten denean.

Erabiltzaileak osasun-aseguru publikoa eduki behar du. Onuradun izan nahi duenak aseguru pribatua bakarrik badauka, edo unitatean sartzeko 
estaldura beste erakunde bati badagokio, aseguru-enpresak bere kargua hartuko du osasun-laguntzaren finantzaketa.

Egonaldia

Gizarte-osasuneko egoitza unitateetako egonaldiak aldi baterakoak izango dira, sei (6) hilabete gehienez, gizarte-osasuneko ebaluazio eta 
orientaziorako batzorde teknikoak berariazko baimena ematen duenean izan ezik.

Zerbitzurako sarbidea

Gizarte-osasuneko egoitza unitateetan sartzeko prozedura eskatzaileak eskabidea behar bezala sinatuta aurkeztutakoan hasiko da. Eskabideak 
eredu normalizatuan aurkeztu behar dira. Pertsona erakunde publiko batean badago, berak edo beraren ordezkariak egindako eskabidea zentrotik 
bertatik bideratu daiteke zuzenean. 

Eskaerarekin batera agiri hauek aurkeztu behar dira:

a)  Eskatzailearen NANaren fotokopia, edo haren nortasuna frogatzeko balio duen beste agiri batena, eta legezko ordezkariarena ere bai, 
egonez gero.

b)  Eskatzailea ezgaia bada, eskaera aurkezten duenaren legezko ordezkaritzaren frogagiria.
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c)  Eskatzailearen erroldatze-ziurtagiria.

d) Foru sareko gizarte-osasuneko unitatean eginiko egonaldiaren ziozko prezio publikoa ordaindu izanaren bankuko helbideratzerako agiria.

e) Medikuaren txostena, dekretu arautzailean ezarritako ereduaren araberakoa.

f ) Gizarte-txostena, dekretu arautzailean ezarritako ereduaren araberakoa.

Prozeduraren instrukzioa

Eskabidea jaso ondoren, Gizarte Ekintza Saileko administrazio unitate egokiak behar bezala bete denez egiaztatuko du.

Eskabidean zerbait falta bada edo aurreko atalean aipatutako agirietako bat aurkezten ez bada, zuzentzeko errekerimendua bidaliko da. Eskabidea 
zuzendu ezean, eskaera bertan behera utzitzat joko da.

Ezesteko arrazoiak

Plaza arrazoi hauengatik uka daiteke:

a)  Arautegian ezarritako betekizunetakoren bat ez betetzea edo gizarte-osasuneko profilarekin bat ez etortzea.

b)  Dekretu arautzailean berariaz ezarritako balorazio-eskalan eskatzen den puntuaziora ez heltzea.

c)  Eskatzaileak egoitzan sartzeko berariazko baimena ez ematea.

Premiazko prozedura

Premiazko kasuetan (presakotasuna behar bezala frogatu behar da) eskatzailea berehala sar daiteke gizarte-osasuneko egoitza-unitate batean, eta 
horretarako, berehala eta lehentasunarekin hasiko dira haren administrazio-egoera erregulatzeko izapideak.

Hala ere, horrelako kasuetan presaz sartzeko baimena batera eman behar dute Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak izendatutako arduradunak 
eta Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailak izendatutakoak, eta gero gizarte-osasuneko ebaluazio eta orientaziorako batzorde teknikoak 
berretsi behar du.
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Plaza esleitzeko prozesua

Plaza guztiak beteta daudenean, Gizarte Ekintza Sailak plaza esleitzeko prozesuaren bidez lehentasun-hurrenkera ezartzen du plazak banatzeko 
gizarte-osasuneko ebaluazio eta orientaziorako batzorde teknikoaren aldeko irizpena jaso eta gizarte-osasuneko egoitza unitate batean sartzeko 
eskubidea daukaten pertsonen artean.

Hauek dira esleipen-prozedurako lehentasun-irizpideak:

a)  Lehenengo, dekretu arautzailean gizarte inguruabarrak baloratzeko ezarritako eskalaren araberako puntuazioa hartuko da aintzat.

b)  Bigarrenez, gizarte-osasuneko balorazio eta orientaziorako batzorde teknikoaren irizpidearen data.

c)  Eskaeraren sarrera-data eta -zenbakia.

Premiazko kasuetan (behar bezala frogatzen bada) eskabidea jaso den egunaren araberako hurrenkeran sartuko dira; plazarik ez badago, presa 
dutenek lehentasuna edukiko dute itxarote-zerrendan.

Prezio publikoa

Gizarte-osasuneko egoitza unitateetako erabiltzaileek prezio publikoa ordaindu beharko dute: per capita diru-sarreren %  85 gehienez ere. 
Egonaldiaren lehenengo hilabetean ez dute ezer ordaindu beharko.
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5. Autonomia pertsonala sustatzeko zentroaren zerbitzua (profil jakin batzuk).
Hauxe da autonomia pertsonala sustatzeko zerbitzua: aldi baterako edo modu iraunkorrean egunean zehar banakako edo taldekako arreta 
eskaintzea pertsonen autonomia pertsonalaren maila hobetzeko edo mantentzeko, beraien muga funtzionalak konpentsatzeko eta beren ohiko 
zaintzaileei atsedena emateko, prebenitzeko, gaitzeko eta laguntzeko prestazioen bitartez. Prestazio horiek autonomia pertsonalerako eskumenak 
gaitzeko eta garatzeko eta ingurunean parte hartzeko dira.

2019an elkarte hauekin hitzartutako zerbitzuak ari dira lanean: Alzheimerren gaitza edo beste dementziaren bat duten gaixoen senideen AFA eta 
ASPARBI Parkinson Bizkaia elkartea.
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DESGAITASUNEN BAT DESGAITASUNEN BAT 
DUTEN PERTSONENTZAKO DUTEN PERTSONENTZAKO 
ZENTROEN ATALA ZENTROEN ATALA 
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XEDEAK ETA EGINKIZUNAK
Oro har, Desgaitasunen bat duten Pertsonentzako Zentroen Atalak desgaitasuna duten pertsonen profilak zehazten ditu eta bakoitzari bere profila 
ezartzen dio, egoera soziala eta ekonomikoa baloratuta, beraien beharrizanak ondoen beteko dituen zerbitzura bideratzeko; gainera, desgaitasuna 
duten pertsonentzako zentroetako sarrerak kudeatzen ditu.

Atal honek egiteko hauek dauzka:

a)  Bizkaiko Lurralde Historikoan mendekotasuna duten pertsonen eta desgaitasuna duten pertsonen egoera zertan den aztertzea, esparru 
horretan dauden hutsuneak sumatzea eta beharrizan horiek betetzeko aukerak eta programak proposatzea.

b)  Desgaitasuna duten pertsonen arretarako zerbitzuen beharrizan eta arreta profilak zehaztea bidezko tresna teknikoez baliatuz.

c)  Ebaluazio eta Orientazio Zerbitzuarekin batera desgaitasuna duten pertsonen motak zehaztea.

d)  Azterlan teknikoa egitea proposatzen den zerbitzua jasotzaileen beharrizanak asetzeko egokia denez argitzeko.

e)  Egoitzetako arreta zerbitzuetako eta sortzen diren gainerako zerbitzu guztietako plaza publikoak emateko prozedura kudeatzea.

f )  Zerbitzuengatik ordaindu beharreko prezio publikoak izapidetzea, kudeatzea eta haien gaineko ebazpenak proposatzea.

g)  Desgaitasunean espezializatuta dagoen aldetik, laguntza teknikoa ematea zuzendaritzari eta zuzendariordetzari antolatzen diren zerbitzuak 
kudeatzeko hitzarmenak, itunak eta kontratuak prestatzeko.

h)  Plaza publikoek eragiten dituzten fakturak kontrolatzea eta haiek ordaintzeko proposatzea.

i)  Ezintasunen eremuan eragina duten maila guztietako gainerako administrazio publikoekiko lankidetza eta koordinazio neurriak proposatzea, 
zertarako-eta desgaitasuna duten pertsonen eremuan eragina duten organismo eta erakundeen arteko koordinazioa bultzatzeko, 
desgaitasuna duten pertsonei laguntzeko ekintza globala lor dadin, desgaitasuna duten pertsonak, nor bere ahalbideen arabera, berriro 
erkidegoan benetan sartzeko aukera emango duena.
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ZERBITZUAK ETA BESTE PRESTAZIO BATZUK
1. Desgaitasuna duten pertsonentzako egoitzen/etxebizitzen foru zerbitzu publikoa: egonaldi iraunkorra.

2. Desgaitasuna duten pertsonentzako egoitzen foru zerbitzu publikoa: behin-behineko egonaldia.

3. Desgaitasuna duten pertsonentzako eguneko arreta zerbitzua: eguneko zentroa.

4. Egoitza-zentroen eta etxebizitzen foru zerbitzu publikoa, gaixotasun mental kronikoa duten pertsonentzako.

5. Adimen-gaixotasun kronikoa duten pertsonentzako eguneko arreta zerbitzua eguneko zentroa.

6. Familiei atseden emateko zerbitzua.

7. Autonomia pertsonala sustatzeko zentroaren zerbitzua.
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1. Desgaitasuna duten pertsonentzako egoitzen foru zerbitzu publikoa: egonaldi iraunkorra

Araudia

968/2005 FORU DEKRETUA, ekainaren 7koa, maiatzaren 6ko 70/2008 FORU DEKRETUAk, uztailaren 28ko 118/2009 FORU DEKRETUAk eta azaroaren 
23ko 134/2010 FORU DEKRETUAk aldatua eta abenduaren 18ko 118/2012 FORU DEKRETUAk luzatu eta aldatua. Horren bidez, desgaitasuna duten 
pertsonentzako egoitza zerbitzuetan (Bizkaiko Foru Aldundiaren beraren zentroetan eta erakunde horrekin ituna edo kontratua duten zentroetan) 
plazak eskuratzeko sistema orokorra arautu da.

Xedea

Desgaitasuna duten pertsonentzako egonaldi iraunkorreko egoitza zerbitzuak bizikidetza zerbitzua (ohiko etxebizitza edo iraunkorra) eskainiko 
die beharrizanak euren etxebizitzan ez familiaren etxebizitzan behar bezala aseta ez dituzten desgaituei.

Egoitza zerbitzu hauek pertsona bakoitzak behar duen laguntza maila eskaintzen dute eta bakoitzaren beharrizan aldakorretara egokitzen dira. 
Horretarako, diziplina anitzeko profesional taldearen laguntza dute. Profesional horiek ongizate fisiko, psikologiko eta soziala lortzeko arreta 
eskaintzeko profil aproposak dituzte.

Testuingurua kontuan hartuta, jarduketa guztien helburuak hauexek izango dira:

a) Erabiltzaileen autonomia pertsonalari eustea eta, ahal den neurrian, garatu dadin eta hondatu ez dadin sustatzea.

b) Ohiko bizitzako jarduerak egiteko behar duten zaintza eta laguntza pertsonala bermatzea.

c)  Erabiltzailearen garapen pertsonala sustatzea, bai eta gaitasun eta ahalmen pertsonal eta sozialak, eta bere kabuz pentsatzeko eta jarduteko 
ahalmena ere. 

d)  Aukerak ematea autuak egiteko eta bere erabakiak hartzeko, bere bizitza pertsonalaren proiektuari eta eguneroko bizitzari dagokienez. 

e) Senideen arteko eta gizarteko sareen iraupena eta indarra sustatzea.

g)  Erabiltzailea bere gizarte ingurunean integratzea erraztea eta suspertzea, inguru horretatik hurbil kokatuz, eta erabiltzaileek komunitatearen 
bizitzan parte hartzea bultzatzea. 

h)  Seguru senti daitezen sustatzea.
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Erabiltzailea

Zerbitzu honen onuradun izateko baldintza hauek bete behar dira:

1. Espainiako edo Europar Batasuneko beste estatu bateko nazionalitatea edukitzea. 

2. Aurreko betekizunak bete arren Espainiako nazionalitatea ez daukaten pertsonei Espainian dauden atzerritarren eskubide eta askatasunei 
eta haien gizarteratzeari buruzko urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoan, nazioarteko itunetan eta sorburu herrialdeekin ezarritako 
hitzarmenetan ezarritakoa aplikatuko zaie. Horrelakoetan ezinbestekoa izango da aldez aurretik mendekotasunaren balorazioa jaso izana eta 
banakako laguntza programak zerbitzu hori egokitzat jotzea.

3. Sartzeko eskabidea formalizatzen denean, 18 urte edo gehiago eta 60 baino gutxiago izan behar dira, edo 18 urte bete behar dira eskabidea 
formalizatzen den urtean.

4. Eskatzaileak, eskabidea aurkezten denean, % 33ko desgaitasun-gradua edo handiagoa izan behar du aintzatetsita, Desgaitasunaren gradua 
aintzatetsi, adierazi eta kalifikatzeari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera.

5. Eskabidea aurkeztu aurreko sei hiletan Bizkaiko Foru Aldundiak emandako plaza bati isilbidez edo berariaz uko egin diotenak bazter geratuko 
dira, euren inguruabarrak aldatu direla agiri bidez frogatu ezean, bai eta itxarote-zerrenda orokorrean sartzeari uko egiten diotenak ere.

6. Mendekotasunaren balorazioa egiaztatuta izatea.

Zerbitzurako sarbidea

Desgaitasuna duten pertsonentzako egoitza batean egonaldi iraunkorrerako plaza bat lortzeko prozedura hasteko hauxe onetsi behar da: 
baliabiderik egokiena halako egoitza batean modu iraunkorrean egotea dela ezartzen duen Banakako Arreta Plana (BAP).

Kasu berezietan soilik onartuko da eskaera eredu normalizatuan aurkeztea. Hauexek dira kasu bereziak: autonomo gisa baloratuta dauden baina 
mendekotasun-maila bat aitortua duten pertsonak, larrialdiak…

I.1. Eskaera BAP baten ondorioz

Honelakoetan, eskaera Ebaluazio eta Orientazio Zerbitzuak bideratzen du.
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I.2. Eskaera eredu normalizatuan egitea

Eskaera behar bezala sinatu behar du eskatzaileak edo bere legezko tutoreak, eta leku hauetako batera helarazi behar da, norberak eramanda edo 
posta ziurtatuz: Gizarte Ekintza Sailaren erregistroa edo Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 
urriaren 2ko 39/2015 Legeko 16. artikuluan ezarritako erregistroak.

Eskaera egiteko aurkeztu beharreko agiriak:

  Eskaera-inprimaki normalizatua.

  Eskatzailearen NANaren, pasaportearen edo AIZ txartelaren fotokopia.

  Egoiliar baimen iraunkorraren frogagiria.

  Zerbitzua eskuratuko duen pertsonaren, bere bizikideen eta, edukiz gero, legezko tutoreen errolda-ziurtagiria eta erroldako antzinatasuna.

  Legezko ezgaitasuna duenak, ezgaitasunaren eta tutoretzaren epaiaren fotokopia eta kargua onartzearen autoa aurkeztu beharko ditu.

  Tutorearen edo beraren legezko ordezkariaren NANaren fotokopia.

  Desgaitasun-graduaren ziurtagiriaren fotokopia.

  Bankuan helbideratzea egiteko agiria, banku erakundeak behar bezala zigilua jarrita. Zerbitzuaren hartzailea bera izan beharko da prezio 
publikoa ordaintzeko kontu korrontearen titularra.

Eskaera (BAP edo eredu normalizatua) Zentroen Zerbitzura iritsitakoan desgaitasuna duten pertsonentzako egoitzan behin betiko sartzeko 
espedientea irekiko da eta aurkeztutako agiriak aztertuko dira.

Eskaerarekin batera aurkeztu beharreko agiriren bat falta bada, eskaera zuzentzeko errekerimendua egingo da. Gainera, Zentroen Zerbitzuak 
izapideekin jarraitzeko behar dituen agiri guztiak eska ditzake.

Eskatutako agiriak aurkeztu ezean, espedientea itxi eta artxibatu egingo da.

Agiriak jasotakoan, aztertuko da ea eskatzaileak egoitzen foru zerbitzua jasotzeko baldintzak betetzen dituen.

Baldintza horietako bat ez bada betetzen, plaza eskuratzeko eskubidea ukatuko zaio. 

Egoitzen foru zerbitzua jasotzeko baldintza orokorrak betetzen dituzten pertsonen gizarte egoera Desgaitasuna duten Pertsonentzako Zentroetan 
Arreta Jasotzeko Beharrizanaren Gizarte Adierazlearen arabera ebaluatuko da. Abenduaren 1eko 70707/2010 Foru Aginduaren bidez aldatutako 
abenduaren 28ko 76468/2010 Foru Aginduak onetsi du adierazle hori.
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Ebaluazio mediko eta psikologikoak interesdunaren profila zehazten lagunduko du, eta, prozeduraren instrukzioan bildutako datu guztiak kontuan 
izanik, espedientea onartzea edo ukatzea erabakiko da.

Espedientea onartzen bada, egonaldi iraunkorrean desgaitasuna duten pertsonentzako foru egoitza zerbitzuan plazaren onuradun gisa aitortzen 
duen foru agindu bat egingo da, eta hala badagokio, zerbitzuarekin lotutako prestazio ekonomikoa jasotzen eskubidea izango du. Horrela, 
eskatzailea plaza esleitzeko prozesuaren barruan geratuko da zentro egokian plaza huts bat izan arte. 

Plaza esleitutakoan, esleipenduna egoitza-zentroan sartuko da, dagokion Foru Aginduan adierazten den egunean. Erabiltzailea, Foru 
Administrazioari ezin egotzi zaizkion arrazoiengatik, egun horretan zentroan sartzen ez bada, esleitutako plazari uko egin diola ulertuko da, eta, 
beraz, baja emango zaio desgaitasuna duten pertsonentzako egoitzen foru zerbitzuan, salbu eta agiri bidez frogatzen bada ezinbesteko arrazoiren 
bat izan dela.

Prezio publikoa

Zerbitzu honen erabiltzaileek desgaitasuna duten pertsonentzako zentro propio, itundu, hitzartu eta kontratatuetan prezio publikoak aplikatzea 
erabaki eta haiei buruzko arauak ezarri dituen urriaren 28ko 204/2003 Foru Dekretuan xedatutakoaren arabera ordainduko dute prezio publikoa.
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2. Desgaitasuna duten pertsonentzako egoitzen foru zerbitzu publikoa: aldi baterako egonaldia

Araudia

108/2006 FORU DEKRETUA, ekainaren 13koa, martxoaren 13ko 38/2007 FORU DEKRETUAk, maiatzaren 6ko 70/2008 FORU DEKRETUAk eta 
azaroaren 24ko 173/2015 FORU DEKRETUAk aldatu dutena eta abenduaren 18ko 189/2012 FORU DEKRETUAk luzatu eta aldatu duena; honen 
bidez desgaituentzako eguneko arretadun aldi baterako egoitza zerbitzua ematen duten egoitzetan, itunduetan eta hark kontratatuetan sartzeko 
sistema orokorra arautu da.

Xedea

Egoitzan aldi baterako egonaldia egiteko zerbitzu publikoaren helburua da desgaitasuna duten pertsonen familiei atseden ematea eta pertsona 
horiei unean uneko artapena eskaintzea larrialdietan, bai Bizkaiko Foru Aldundiaren beraren zentroetan bai administrazio horrek itundutako 
zentroetan.

Erabiltzailea: 

Desgaitasuna duten pertsonentzako egoitza zerbitzuetan, aldi baterako egonaldiko araubidean, plaza eskatu ahalko dute:

1. Desgaitasuna eta aitortutako mendekotasuna edukitzea.

2. a) Egoitzan sartzerakoan 18-64 urte bitarteko adina izatea.

Kasu jakin batzuetan adingabeek ere jaso dezakete:

I.  Premiek edo haien gizarte- eta familia-egoerak hala aholkatzen dutenean.

II.  Babesgabetasun-arrisku larria dagoen kasuetan, egoera horretarako beren-beregi bideratutako babes-zerbitzuek arreta 
egokia bermatu ezin dutenean. Bi kasu horietan, zerbitzu hori, edozein modalitatetan, gehiago egokitzea estimulatu behar da, 
salbuespenetarako erabilera bermatzeko.

b) Osasun-laguntza espezializatuaren edota iraunkorraren beharrik ez izatea gizarte zerbitzuen sareko ohiko zuzkiduretatik kanpo.

c) Gaixotasun infekto-kutsakorra edukiz gero, dagokion tratamenduari uko ez egitea.

d)  Urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan ezarritako gainerako baldintzak betetzea: berariazkoak, administratiboak eta beharrizanari 
dagozkionak.
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3.  Deitutako plazak eskuratzeko ezartzen diren tipologietako bat bete behar da, 108/2006 Foru Dekretuko 3. artikuluan jasotzen diren 
preskripzioen arabera.

4.  Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legean edo lege hori ordezten duen araudian xedatutako betekizunak betetzea.

Zerbitzurako sarbidea

Eskabideak egiteko ekainaren 13ko 108/2006 Foru Dekretuan ezarritako eredu normalizatua erabiliko da, eskatutako egonaldia hasi baino bi 
hilabete lehenago gutxienez eta sei hilabete lehenago gehienez, behar bezala egiaztatutako premiazko kasuak izan ezik.  Gizarte Ekintza Saileko 
erregistro orokorrean edo administrazio publikoen administrazio prozedura erkideari buruzko urriaren 2ko 39/2015 Legearen 16. artikuluan 
jasotzen den edozein erregistrotan aurkeztu ahalko dira.

Eskaera egiteko aurkeztu beharreko agiriak:

1.  Eskaera-inprimaki normalizatua.

2.  Eskatzailearen NANaren, pasaportearen edo AIZ txartelaren fotokopia.

3.  Egoiliar baimen iraunkorraren frogagiria.

4.  Zerbitzua eskuratuko duen pertsonaren, bere bizikideen eta, edukiz gero, legezko tutoreen errolda-ziurtagiria eta erroldako antzinatasuna.

5.  Legezko ezgaitasuna duenak, ezgaitasunaren eta tutoretzaren epaiaren fotokopia eta kargua onartzearen autoa aurkeztu beharko ditu.

6.  Tutorearen edo beraren legezko ordezkariaren NANaren fotokopia.

7.  Desgaitasun-graduaren ziurtagiriaren fotokopia.

8.  Bankuan helbideratzea egiteko agiria, banku erakundeak behar bezala zigilua jarrita. Zerbitzuaren hartzailea bera izan beharko da prezio 
publikoa ordaintzeko kontu korrontearen titularra.

9.  Eskaeraren zioa den inguruabarraren frogagiria.

Aldi baterako egonaldirako plaza eskatzen duen pertsonak egonaldi iraunkorrerako egoitzen foru zerbitzuko plazen erabiltzailearen izaera onartuta 
badauka, ez ditu aurkeztu beharko goian (1. ataletik 5.era bitartekoetan) adierazitako agiriak.
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Eskaera ez badago osorik edo agiriren bat falta bada, ekartzeko eskatuko zaio. Eskabidea zuzendu ezean, eskaera bertan behera utzitzat joko da.

Gizarte Ekintza Sailak, bestalde, aurkeztutako eskabideak ebazteko beharrezkotzat jotzen dituen agiri nahiz txosten guztiak ofizioz eskatu ahal 
izango dizkie dagokien erakundeei.

Era berean, zerbitzua eskatzen duten pertsonen ezaugarrien berri izateko beharrezkotzat jotzen dituen azterketa medikoak egin ahal izango ditu.

Plazak Gizarte Ekintza Saileko foru diputatuaren foru agindu bidez adjudikatuko dira, eta interesdunei horren berri emango zaie.

Prezio publikoa

Zerbitzu honen erabiltzaileek desgaitasuna duten pertsonentzako zentro propio, itundu, hitzartu eta kontratatuetan prezio publikoak aplikatzea 
erabaki eta haiei buruzko arauak ezarri dituen urriaren 28ko 204/2003 Foru Dekretuan xedatutakoaren arabera ordainduko dute prezio publikoa.
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3. Desgaitasuna duten pertsonei zuzendutako eguneko arreta zerbitzua - eguneko zentroa egonaldi iraunkorrerako

Araudia

27059/2009 FORU AGINDUA, maiatzaren 29koa, Bizkaiko Foru Aldundiaren beraren zentroetan eta Aldundiak itundutako edo kontratatuetakoetan 
pertsona ezinduentzat dauden eguneko arretarako zerbitzuetako eguneko zentroetako plazak lortzeko baldintzak orokorrak onartzeari buruzkoa.

Xedea

Eguneko arretarako eta eguneko zentroetako zerbitzuak banakako arreta osoa eskaintzen die, egunez, desgaitasuna duten pertsonei, haien 
autonomia pertsonalaren maila hobetzeko edo mantentzeko, haien muga funtzionalak konpentsatzeko eta haien ohiko zaintzaileei laguntza 
emateko, prebentziorako, gaikuntzarako eta artapenerako prestazioak direla bide. Autonomia pertsonalerako eta ingurune komunitarioan parte 
hartzeko gaitasunak eskuratzea eta garatzea da prestazio horien xedea.

Plazei dagozkien zerbitzuak

Zerbitzuaren erabiltzaileek honako prestazio hauek jasotzen dituzte:

  Arreta pertsonala.

  Gizarte-hezkuntzako esku-hartzea eta esku-hartze psikosoziala.

•  estimulaziorako edo errehabilitaziorako esku-hartzea

•  hezkuntzako esku-hartzea: aisia, hezkuntza- eta kultura-jarduerak

  Esku-hartze psikosoziala: psikoafektiboa, portaera arazoen tratamendua

  Gizarte-laguntza.

  Garraio egokitua.

  Errehabilitazioa, jarduera terapeutikoak eta abar.

  Elikadurarako ostalaritza zerbitzua.
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Erabiltzailea

Baldintza hauek betetzen dituztenek erabili ahal izango dute zerbitzua:

1.  Espainiako edo Europar Batasuneko beste estatu bateko nazionalitatea edukitzea.

2.  Aurreko betekizunak bete arren Espainiako nazionalitatea ez daukaten pertsonei Espainian dauden atzerritarren eskubide eta askatasunei 
eta haien gizarteratzeari buruzko urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoan, nazioarteko itunetan eta sorburu herrialdeekin ezarritako 
hitzarmenetan ezarritakoa aplikatuko zaie. Horrelakoetan, ezinbestekoa izango da aldez aurretik mendekotasunaren balorazioa jaso izana 
eta banakako laguntza programak zerbitzu hori egokitzat jotzea.

3.  Sartzeko eskabidea formalizatzen denean, 18 urte edo gehiago eta 60 baino gutxiago izan behar dira, edo 18 urte bete behar dira eskabidea 
formalizatzen den urtean.

4.  Eskaera aurkezten denean % 33ko desgaitasuna edo hortik goragokoa aitortuta edukitzea. 

5.  Eskabidea aurkeztu aurreko sei hiletan Bizkaiko Foru Aldundiak emandako plaza bati isilbidez edo berariaz uko egin diotenak bazter geratuko 
dira, euren inguruabarrak aldatu direla agiri bidez frogatu ezean, bai eta itxarote-zerrenda orokorrean sartzeari uko egiten diotenak ere.

6.  Mendekotasunaren balorazioa egiaztatua izatea.

Zerbitzurako sarbidea

Desgaitasuna duten pertsonentzako eguneko arreta zerbitzuan - eguneko zentroan egonaldi iraunkorrerako plaza bat lortzeko prozedura hasteko 
hauxe onetsi behar da: baliabiderik egokiena zerbitzu horretan modu iraunkorrean egotea dela ezartzen duen Banakako Arreta Plana (BAP).

Kasu berezietan soilik onartuko da eskaera eredu normalizatuan aurkeztea. Hauexek dira kasu bereziak: autonomo gisa baloratuta dauden baina 
mendekotasun-maila bat aitortua duten pertsonak, larrialdiak…

I.1. Eskaera BAP baten ondorioz

Honelakoetan, eskaera Ebaluazio eta Orientazio Zerbitzutik dator.

I.2. Eskaera eredu normalizatua

Eskaera behar bezala sinatu behar du eskatzaileak edo bere legezko tutoreak, eta leku hauetako batera helarazi behar da, norberak eramanda 
edo posta ziurtatuz: Gizarte Ekintza Sailaren erregistroa edo Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari 
buruzko urriaren 2ko 39/2015 Legeko 16. artikuluan ezarritako erregistroak.

http://www.derecho.com/l/boe/ley-organica-4-2000-derechos-libertades-extranjeros-espa%F1a-integracion-social/
http://www.derecho.com/l/boe/ley-organica-4-2000-derechos-libertades-extranjeros-espa%F1a-integracion-social/
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Eskaera egiteko aurkeztu beharreko agiriak:

  Eskaera-inprimaki normalizatua.

  Eskatzailearen NANaren, pasaportearen edo AIZ txartelaren fotokopia.

  Egoiliar baimen iraunkorraren frogagiria.

  Zerbitzua eskuratuko duen pertsonaren, bere bizikideen eta, edukiz gero, legezko tutoreen errolda-ziurtagiria eta erroldako antzinatasuna.

  Legezko ezgaitasuna duenak, ezgaitasunaren eta tutoretzaren epaiaren fotokopia eta kargua onartzearen autoa aurkeztu beharko ditu.

  Tutorearen edo beraren legezko ordezkariaren NANaren fotokopia.

  Desgaitasun-graduaren ziurtagiriaren fotokopia.

  Bankuan helbideratzea egiteko agiria, banku erakundeak behar bezala zigilua jarrita. Zerbitzuaren hartzailea bera izan beharko da prezio 
publikoa ordaintzeko kontu korrontearen titularra.

Eskaera ez badago osorik edo agiriren bat falta bada, ekartzeko eskatuko zaio. Eskabidea zuzendu ezean, eskaera bertan behera utzitzat joko da.

Gainera, Zentroen Zerbitzuak izapideekin jarraitzeko behar dituen agiri guztiak eska ditzake.

Eskaera eta eskatutako agiriak jasotakoan, aztertuko da ea eskatzaileak eguneko arretako foru zerbitzua jasotzeko baldintzak betetzen dituen.

Baldintza horietako bat ez bada betetzen, eguneko arreta zerbitzuan - desgaituentzako Eguneko Zentroan plaza izateko eskubidea ukatuko zaio.

Ezinduentzako Zentroetarako Arretaren Beharraren Gizarte Adierazlearen arabera baloratuko da egoitzen foru zerbitzuan sartzeko baldintza 
orokorrak betetzen dituztenen gizarte egoera.

Balorazio medikoa eta psikologikoa lagungarria izango da interesdunaren profila erabakitzeko. Prozedura bideratzean lortu diren datu guztiak 
kontuan hartuz, espedientea onartzea edo ezeztatzea erabakiko da.

Espedientea onartuta, eguneko arreta zerbitzuan - desgaitasuna duten pertsonentzako Eguneko zentroan plazaren onuradunaren izaera aitortzen 
duen Foru Agindu bat egiten da, eta eskatzailea plaza esleitzeko prozesuaren barruan geratuko da zentro egokian plaza huts bat izan arte. 

Plaza esleitutakoan, esleipenduna egoitza-zentroan sartuko da, dagokion Foru Aginduan adierazten den egunean.  Erabiltzailea, Foru 
Administrazioari ezin egotzi zaizkion arrazoiengatik, egun horretan zentroan sartzen ez bada, esleitutako plazari uko egin diola ulertuko da, eta, 
beraz, baja emango zaio zerbitzuan, salbu eta agiri bidez frogatzen bada ezinbesteko arrazoiren bat izan dela.
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Prezio publikoa

Zerbitzuaren erabiltzaileek pertsona urrituentzako zentro propio, hitzartu eta kontratatuetan prezio publikoak aplikatzea erabaki eta haiei buruzko 
arauak ezarri dituen urriaren 28ko 204/2003 Foru Dekretuan xedatutakoaren arabera ordainduko dute prezio publikoa.
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4.  Zerbitzua / Gaixotasun mentalak dituzten pertsonentzako egoitza 
Zentro edo zerbitzu horiek osasun-zerbitzuak eskaintzen dizkie buru-gaixotasun kronikoa duten pertsonei, haien gaitasun eta trebezia pertsonalak 
eta harremanen arlokoak hobetzea xede duten prestazioen bitartez, haien garapen pertsonala eta gizarteratzea errazteko, ingurunean parte 
hartzen laguntzeko eta, oro har, haien bizi-kalitatea hobetzeko. 

Aldi baterako egonaldirako, egonaldi luzerako edo egonaldi iraunkorrerako zerbitzuak dira.

Mota eta plaza horiek eskaintzen dituzten zerbitzuak:

Bi mota bereizten dira.

1.–  Etxebizitzak laguntzekin, etengabeko gainbegiratzea behar ez duten, gizarteratze-prozesuan dauden eta, beren gizarteratzera eta 
laneratzera eta bizitza normalizaturako itzulerara orientatutako ibilbide pertsonalizatuaren barruan, egunean zehar zerbitzutik kanpo 
eskaintzen diren prestakuntzako eta garapen pertsonaleko jardueretan parte hartzen duten pertsonei eskaintzen diete arreta. 

    Zerbitzu horiek laguntzaileak dituzte, bertan erabiltzaileren bat dagoen orduetan.  Aurrekoa gorabehera, erabiltzaileen beharrizanaren 
profilaren arabera zerbitzu hori alde batera utzi ahalko da. 

2.–   Egoitza-zentroak, eguneroko bizitzako jarduerak egiteko etengabeko gainbegiraketa edo laguntza behar duten pertsonei arreta eskaintzen 
dietenak, bertan laguntzaileak egonik modu iraunkorrean. 

Zerbitzuaren erabiltzaileek honako prestazio hauek jasotzen dituzte:

a) Gizarte-zerbitzuena:

•  Informazioa. 

•  Jarraipenerako balorazioa. 

•  Bitartekotza. 

•  Arreta pertsonala. 

•  Gizarte-hezkuntzako esku-hartzea eta esku-hartze psikosoziala: Estimulatzailea edo errehabilitatzailea; okupazionala; hezkuntzako; 
aisialdikoa; psikosoziala; batez ere, emozioei eustea eta arriskua murriztea xede duten esku-hartzeak eta funtzio psikoafektiboen gaineko 
esku-hartzeak. 

•  Gizarte-laguntza. 
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b) Osagarriak:  Mantenua. Garbitegia. Garbiketa. Segurtasuna, behar denean.

c) Enpleguarena: Hala denean, lan- eta prestakuntza-arloekin loturikoak, pertsonaren garapen integralerako beharrezkoak. 

d) Osasun arlokoak. Egoitza-zentroen kasuan: Erizaintza-arreta, arreta medikoa, zehazki, arreta psikiatrikoa.

Erabiltzailea

Eskabidea aurkezterakoan honako baldintza hauek betetzen dituzten pertsonak izan daitezke egoitzetako erabiltzaileak:

1. Sartzeko unean 18 urte edo gehiago duten pertsonak. Kasu jakin batzuetan adingabeek ere jaso dezakete: 

a) haien premiek edo gizarte- eta familia-egoerak hala aholkatzen dutenean.

b)  babesgabetasun-arrisku larria dagoen kasuetan, egoera horretarako beren-beregi bideratutako babes-zerbitzuek arreta egokia bermatu 
ezin dutenean. 

2.  Osakidetzak Euskal Osasun Zerbitzuak egindako gaixotasun mental kroniko edo nahasmendu mental larri eta iraunkorreko diagnostikoa 
izatea, edo gaixotasun horrek eragindako mendekotasuna aitortuta izatea, dagokion foru saileko Balorazio eta Orientazio Zerbitzuak 
baloratutakoa (gutxienez, I. gradua).  Hala ere, zerbitzu motaren edukia eta egonaldi luzeko etxebizitzen erabiltzaileen profila direla eta, 
haietara sartzeko ez da beharrezkoa I. graduko gutxieneko balorazio bat, baizik eta %  33ko desgaitasuna. Hala ere, eskatzaile guztiek 
mendekotasuna baloratuta izan beharko dute. 

3. Aldizkako laguntza mugatua, zabala edo orokorra eskatzea. 

4.  Egoera psikopatologiko egonkorra izatea eta krisi psikiatriko egoera batean ez egotea. 

5.  Osasun mentaleko osasun laguntza espezializatua eta iraunkorra behar ez izatea baliabideari datxezkion zuzkiduren helmenetik eta 
posibilitateetatik kanpora. 

6.  Beren osasun fisiko zein mentaleko arazoei dagozkien tratamenduei uko ez egitea.

7.  Zentroaren funtzionamendua edo bertako bizitza guztiz eragotz dezaketen portaera nahasmendu larririk ez izatea, hain zuzen ere gaixotasun 
mentala dutenen pertsonentzako horrelako zentroetako berezko baliabideen bidez ezin kontrola daitekeen portaera nahasmendua.

Aurrean aipatutako baldintzak eskaera aurkezten denean bete behar dira, eta hala mantendu behar dira egoitza-zentroko egonaldi osoan.
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Zerbitzurako sarbidea

1.  Prozedura Ebaluazio eta Orientazio Zerbitzuak egindako banakako arreta planaren bidez hasiko da, baldin eta interesdunak hura 
formalizatzean berariaz adierazten badu gaixotasun mentalak dituzten pertsonentzako egoitza-zentroan edo eguneko zentroan plaza 
eskatzen duela eta zerbitzuak berresten badu. 

2.  Salbuespeneko kasuetan, interesatuak dagokion eredu normalizatuan bete beharko du eskaria, Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza 
elektronikoan egongo dena.

3.  Beharrezko dokumentazioa egiaztatuta eta hala behar denean zuzenketak egin ostean, administrazio-unitateko teknikari eskudunek 
eskatzailearen egoera mediko-psikologikoa, soziala, familiarra eta ondare/ekonomikoa ebalutuko dute eta dagokion ebazpen-proposamena 
egingo da.  

a) Proposamena aldekoa bada Gizarte Ekintzako foru diputatuari helaraziko zaio.

b)  Sarrera ukatzen bada, ebazpen-proposamena helarazi baino lehen, eskatzaileari edo, hala denean, legezko haren ordezkariari 
derrigorrezko entzunaldi izapidea jakinaraziko zaio.

4. Gizarte Ekintzako foru diputatuaren ebazpenean honako hauek zehaztuko dira: 

a)  Gaixotasun mentala duten pertsonentzako egoitza-zentroan edo eguneko egoitzan plazaren onuradun-izaera aitortu zaion ala ez 
adieraziko da.

b)  Ebazpena aldekoa bada, interesduna plaza esleitzeko prozesuan sartuta geratuko dela adieraziko da. Aurrekoa gorabehera, aitorpenak 
ez du besterik gabe berekin ekarriko egoitza-zentroan edo eguneko zentroan sartzea, derrigorrezko baldintza izango baita plaza hutsak 
egotea.

c)  Zerbitzuari lotutako prestazioaren zenbatekoa. Interesdunak, plaza publiko bat esleitu zain dagoen bitartean, eskubidea izango du 
zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa jasotzeko, egoitza pribatuko egonaldia ordain dezan, egoitza-zentrora edo eguneko zentrora 
badoa. Prestazio horri buruzko berariazko araudian ezarritako baldintzak eta epeak beteko dira. 

d)  Plaza ukatzea ebazten bada, horretarako arrazoiak azaldu behar dira.
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5.  Gaixotasun mentalak dituzten pertsonentzako egoitzan edo eguneko zentroak sartzeko eskaera ukatzeko arrazoiak izango dira honako 
hauek:

a) Foru dekretu honen 5. eta 8. artikuluetan aurreikusitako sarbide-baldintzetakoren bat ez betetzea. 

b) Sartzeko baimen falta, edo hala bada, derrigorrezko baimen falta.

6.  Prozedurako edozein unetan eta ebazpena eman baino lehen, eskatzaileak edo haren legezko edo borondatezko ordezkariak atzera egin 
dezake sarbide-eskaeran berak nahi duena agerraraztea ahalbidetzen duen edozein bitarteko erabilita. 

7.  Eskatzaileak edo haren legezko edo borondatezko ordezkariak bere eskubideari uko egin ahalko dio nahi duena agerraraztea ahalbidetzen 
duen edozein bitarteko erabilita. 

Prezio publikoa

Zerbitzu honen erabiltzaileek desgaitasuna duten pertsonentzako zentro propio, itundu, hitzartu eta kontratatuetan prezio publikoak aplikatzea 
erabaki eta haiei buruzko arauak ezarri dituen urriaren 28ko 204/2003 Foru Dekretuan xedatutakoaren arabera ordainduko dute prezio publikoa.
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5.  Zerbitzua/ Gaixotasun mentala duten pertsonentzako eguneko zentroak
Zerbitzu horrek, aldi baterako edo modu iraunkorrean, banakako eguneko arreta integrala eskaintzen die gaixotasun mental kronikoak dituzten 
pertsonei.

Xedea

Eguneko arretarako eta eguneko zentroetako zerbitzuaren xedea da erabiltzaileen autonomia pertsonalaren maila hobetzea edo mantentzea, haien 
muga funtzionalak konpentsatzeko eta haien ohiko zaintzaileei laguntza emateko, prebentziorako, gaikuntzarako eta artapenerako prestazioak 
direla bide. Autonomia pertsonalerako eta ingurune komunitarioan parte hartzeko gaitasunak eskuratzea eta garatzea da prestazio horien xedea.

Plazei dagozkien zerbitzuak:

Eguneko zentroan, gutxienez, honako prestazio hauek eskainiko dira:

a) Gizarte-zerbitzuena:

•  Jarraipenerako balorazioa. 

•  Bitartekotza. Arreta pertsonala. 

•  Gizarte-hezkuntzako esku-hartzea eta esku-hartze psikosoziala: Estimulatzailea, hezkuntzakoa eta psikosoziala.

•  Gizarte-laguntza. 

•  Garraio egokitua, beharrezkoa denean, erabiltzaileek mugitzeko zailtasunak dituztelako eta/edo zentrora garraiobide publikoetan 
iristeko zailtasunak daudelako.

b) Osagarriak. Garbiketa. Mantenua, behar denean. 

d)  Osasun arlokoak.  Erabiltzaileen osasun-arazoen prebalentzia eta intentsitatea kontuan izanik, zerbitzuak osasun sistemari dagozkion 
prestazioak eskaini ahal izango ditu. 
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Erabiltzailea

Eskabidea aurkezterakoan honako baldintza hauek betetzen dituzten pertsonak izan daitezke eguneko zentroetako erabiltzaileak:

1.  18 eta 64 urte bitartean edukitzea.

2.  Osakidetzak Euskal Osasun Zerbitzuak egindako gaixotasun mental kroniko edo nahasmendu mental larri eta iraunkorreko diagnostikoa 
izatea, edo gaixotasun edo nahasmendu horrek eragindako mendekotasuna aitortuta izatea, dagokion foru saileko Balorazio eta Orientazio 
Zerbitzuak baloratutakoa (gutxienez, I. gradua).

3.  Intentsitate ertaineko edo altuko laguntza behar izatea eguneroko jarduerak egiteko.

4.  Gizarte zerbitzuen sareari dagozkion berezko hornidura eta irismenetik kanpo, osasun laguntza espezializatua edota iraunkorra behar ez 
izatea. 

5.  Beren osasun fisiko zein mentaleko arazoei dagozkien tratamenduei uko ez egitea.

6.  Ohetik jaiki ezinda edo pareko egoeran ez egotea.

7.  Larritasunagatik eta/edo maiztasunagatik bizikidetza erabat galarazten duten eta zentroan bertako baliabideekin ase ezin dituen arreta-
beharrizanak sortzen dituen jokabide-nahasduraren bat duten pertsonak.

Aurrean aipatutako baldintzak eskaera aurkezten denean bete behar dira, eta hala mantendu behar dira egoitza-zentroko egonaldi osoan.

Zerbitzurako sarbidea

1.  Prozedura Ebaluazio eta Orientazio Zerbitzuak egindako banakako arreta planaren bidez hasiko da, baldin eta interesdunak hura 
formalizatzean berariaz adierazten badu gaixotasun mentalak dituzten pertsonentzako egoitza-zentroan edo eguneko zentroan plaza 
eskatzen duela eta zerbitzuak berresten badu. 

2.  Salbuespeneko kasuetan, interesatuak dagokion eredu normalizatuan bete beharko du eskaria, Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza 
elektronikoan egongo dena.

3.  Beharrezko dokumentazioa egiaztatuta eta hala behar denean zuzenketak egin ostean, administrazio-unitateko teknikari eskudunek 
eskatzailearen egoera mediko-psikologikoa, soziala, familiarra eta ondare/ekonomikoa ebaluatuko dute eta dagokion ebazpen-
proposamena egingo da.  
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a) Proposamena aldekoa bada Gizarte Ekintzako foru diputatuari helaraziko zaio.

b)  Sarrera ukatzen bada, ebazpen-proposamena helarazi baino lehen, eskatzaileari edo, hala denean, legezko haren ordezkariari 
derrigorrezko entzunaldi izapidea jakinaraziko zaio.

4. Gizarte Ekintzako foru diputatuaren ebazpenean honako hauek zehaztuko dira: 

a)  Gaixotasun mentala duten pertsonentzako egoitza-zentroan edo eguneko egoitzan plazaren onuradun-izaera aitortu zaion ala ez 
adieraziko da.

b)  Ebazpena aldekoa bada, interesduna plaza esleitzeko prozesuan sartuta geratuko dela adieraziko da. Aurrekoa gorabehera, aitorpenak 
ez du besterik gabe berekin ekarriko egoitza-zentroan edo eguneko zentroan sartzea, derrigorrezko baldintza izango baita plaza hutsak 
egotea.

c)  Zerbitzuari lotutako prestazioaren zenbatekoa. Interesdunak, plaza publiko bat esleitu zain dagoen bitartean, eskubidea izango du 
zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa jasotzeko, egoitza pribatuko egonaldia ordain dezan, egoitza-zentrora edo eguneko zentrora 
badoa. Prestazio horri buruzko berariazko araudian ezarritako baldintzak eta epeak beteko dira. 

d)  Plaza ukatzea ebazten bada, horretarako arrazoiak azaldu behar dira.

5.  Gaixotasun mentalak dituzten pertsonentzako egoitzan edo eguneko zentroak sartzeko eskaera ukatzeko arrazoiak izango dira honako 
hauek:

a)  Foru dekretu honen 5. eta 8. artikuluetan aurreikusitako sarbide-baldintzetakoren bat ez betetzea. 

b)  Sartzeko baimen falta, edo hala bada, derrigorrezko baimen falta.

6.  Prozedurako edozein unetan eta ebazpena eman baino lehen, eskatzaileak edo haren legezko edo borondatezko ordezkariak atzera egin 
dezake sarbide-eskaeran berak nahi duena agerraraztea ahalbidetzen duen edozein bitarteko erabilita. 

7.  Eskatzaileak edo haren legezko edo borondatezko ordezkariak bere eskubideari uko egin ahalko dio nahi duena agerraraztea ahalbidetzen 
duen edozein bitarteko erabilita. 

Prezio publikoa

Zerbitzu honen erabiltzaileek desgaitasuna duten pertsonentzako zentro propio, itundu, hitzartu eta kontratatuetan prezio publikoak aplikatzea 
erabaki eta haiei buruzko arauak ezarri dituen urriaren 28ko 204/2003 Foru Dekretuan xedatutakoaren arabera ordainduko dute prezio publikoa.
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6.  Familiei atseden emateko zerbitzua
Senideen atsedenerako zerbitzuak aldi baterako egonaldiak eskaintzen dizkie eguneko zentroetan, 1, 2, 3, 4 edo 5 eguneko moduluetan edo 
asteburuan, autismoa eta autismoaren espektroko beste nahasmenduren bat duten pertsonei edo adimen-desgaitasuna duten pertsonei, 
laguntza-sare soziofamiliarraren kargura badaude, horrela zaintzaile nagusiak denbora hartu ahal izan dezan atsedenerako, indarberritzeko edota 
bere burua garatzeko, edo zaintza lanetan jardutea eragozten dioten premia-egoerei aurre egiteko.

Hona hemen zerbitzuaren helburu orokorrak:

1.  Zaintzaileek atseden hartzeko, indarberritzeko, aisialdirako eta, oro har, euren burua zaintzeko eta garatzeko edo zaintzan aritzea eragozten 
duen larrialdi bati aurre egiteko astia edukitzea.

2.  Zaintzaileei, batez ere, portaera-nahasmendu larriak dituen pertsona bat zaintzen dutenei, zaintzak dakartzan egitekoetako batzuen zama 
kentzea, gainez egiteko eta estresa jasateko arriskua urritzeko eta osasuna babesteko.

Bi helburuak ildo beretik doaz: zaintzailearen arreta jasotzen duen pertsonak bere ohiko etxebizitzan jarraitu ahal izatea eta zaintzailearen 
atsedenaren bidez arreta egokia ziurtatzea.

7. Autonomia pertsonala sustatzeko zentroaren zerbitzua 
Hauxe da autonomia pertsonala sustatzeko zerbitzua: aldi baterako edo modu iraunkorrean egunean zehar banakako edo taldekako arreta 
eskaintzea pertsonen autonomia pertsonalaren maila hobetzeko edo mantentzeko, beraien muga funtzionalak konpentsatzeko eta beren ohiko 
zaintzaileei atsedena emateko, prebenitzeko, gaitzeko eta laguntzeko prestazioen bitartez. Prestazio horiek autonomia pertsonalerako eskumenak 
gaitzeko eta garatzeko eta ingurunean parte hartzeko dira.

2019an ADEMBI - Esklerosi Anizkoitzaren Bizkaiko Elkartearekin hitzartutako zerbitzua martxan dago.
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HELBURU OROKORRAK
Ikuskapen eta Kontrol Zerbitzuak Administraziorako eta Gizarte Sustapenerako Zuzendaritza Nagusiaren menpean dihardu. Ikuskapenak eta 
ebaluazioak egiten dizkie gizarte zerbitzuen arloko erakunde, zerbitzu eta zentroei, eta horrez gainera iradokizunak eta kexuak izapidetzen eta 
ebazten ditu Erabiltzaileen Arretarako Unitatearen bitartez. Berari dagokio, halaber, gizarte zerbitzuetan diharduten erakunde, zerbitzu eta zentroei 
baimenak ematea eta beraiek erregistratu eta homologatzea, gizarte zerbitzuetarako jartzen diren baliabideak behar bezala erabiltzen ote diren 
begiratzea eta zehapen espedienteak izapidetzea.

Ikuskapen eta Kontrol Zerbitzuak badu kalitatea kudeatzeko sistema, ISO 9001:2008 arauko printzipioetan oinarritua. Hauek dira kalitatea 
ziurtatuta daukaten jarduerak: baimena ematea, erregistratzea, ikuskatzea eta zehapenak kudeatzea; hori guztia, Bizkaiko Lurralde Historikoko 
gizarte zerbitzuei eta gizarte zerbitzuen arloan diharduten erakunde eta zentroei dagokienez.

Zerbitzuaren egitura hauxe da:

 Kontrol Atala

 Ikuskapen Atala

 Erabiltzailearen Arretarako Unitatea
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KONTROL ATALAKONTROL ATALA
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XEDEAK ETA EGINKIZUNAK
Kontrol Atalari dagokio gizarte zerbitzuetan diharduten erakunde, zerbitzu eta zentroei baimenak ematea eta beraiek erregistratu eta 
homologatzea, gizarte zerbitzuetarako jartzen diren baliabideak behar bezala erabiltzen ote diren begiratzea eta zehapen espedienteak izapidetzea. 

Horrenbestez, Atalak eginkizun hauek ditu:

  Espedienteak izapidetu eta kudeatzea administrazio-baimenak eman daitezen titulartasun pribatuko gizarte zerbitzuetako zerbitzu eta 
zentroak sortu, eraiki, instalatu eta funtzionamenduan jartzeko, horietan aldaketak egiteko eta zerbitzua edo zentroa lekuz aldatzeko, 
Gizarte zerbitzuen arloko baimen, erregistro, homologazio eta ikuskapenak arautzen dituen Eusko Jaurlaritzaren martxoaren 10eko 40/1998 
Dekretuan xedatutakoaren arabera.

  Gizarte Zerbitzuen Foru Erregistroko inskripzioen inguruko espedienteak izapidetu eta kudeatzea.

  Goian aipatutako erregistroan inskribatzeko eskatzen diren baldintzak eta bertan inskribatutako erakunde, zerbitzu eta zentroen xedeak bete 
daitezen arduratzea.

  Gizarte Zerbitzuen Foru Erregistroko datu guztiak Eusko Jaurlaritzako Justizia, Ekonomia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailari atxikitako Gizarte 
Zerbitzuen Erregistro Orokorrera bidaltzea.

  Martxoaren 10eko 40/1998 Dekretuko 29. artikuluan ezarritakoaren arabera bidezkoak diren homologazioak egitea.

  Diru-laguntzak eta laguntzak kontrolatzea, eta Sailak zertarako eman zituen, horrexetarako erabiliko direla arduratzea, zerbitzu emailearen 
eskumena eragotzi gabe.

  Sailak kudeatzen dituen prestazio, pentsio edo sorospenetan balizko iruzurrak eta bidegabeko jasotzeak detektatzea, zerbitzu emailearen 
eskumena eragotzi gabe.

  Gizarte laguntzaren arloko jarduerak egiteko Bizkaiko Foru Aldundiak beste erakunde batzuekin sinatzen dituen hitzarmen, kontratu, itun 
edo akordioen betearazpena kontrolatzea, haiek proposatu dituen zerbitzuaren eskumenaren kalterik gabe.

  Sailaren eskumeneko gaietan izapidetzen diren espedienteak eta jarritako errekurtsoak ebatzi aurreko azterlanak eta txostena egitea.

  Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legean xedatutako zehapen espedienteak bideratzea eta horiek ebazteko 
proposamenak egitea.

  Zehapen espedienteetako ebazpenak izapidetzea eta, hala behar denean, haien alderdi materialak betearaztea.

  Zuzendariak edo indarra duen araudiak ezartzen dizkioten beste eginkizun guztiak, betiere Atalari dagokion arloarekin zerikusia dutenak.
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PRESTAZIOAK
1.-  Baimena ematea adinekoentzako egoitzetako eta eguneko zentroetako gizarte zerbitzu pribatuei, eta arreta goiztiarreko zentroei ere bai.

2.-  Txostenak egitea titulartasun publikoko baliabideen betetze-mailari buruz; zehatzago, adinekoentzako egoitzetako eta eguneko zentroetako 
gizarte zerbitzuei buruz, etxeko tratu txarren biktima diren emakumeei abegi egiteko baliabideei buruz eta babesgabetasun sozialeko egoeran 
dauden haur eta nerabeak egoitzetan hartzeko baliabideei buruz.

3.- Titulartasun pribatuko zerbitzu eta zentroak homologatzea.

4.- Gizarte Zerbitzuen Foru Erregistroa.

5.- Zehapen espedienteak bideratzea.
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1. Berariazko arautegia duten zentro eta gizarte zerbitzu pribatuei baimena ematea 

Berariazko arautegia

12/2008 LEGEA, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa. (2008ko 246. EHAA, abenduaren 24koa).

Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruko adinekoentzako egoitzei buruzko uztailaren 30eko 126/2019 DEKRETUA (2019ko 170. EHAA, irailaren 
9koa)

40/1998 DEKRETUA, martxoaren 10ekoa, Eusko Jaurlaritzako Justizia, Ekonomia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailarena, Euskal Autonomia Erkidegoko 
gizarte zerbitzuen baimentzea, erregistroa, homologazioa eta ikuskapena arautzen dituena. (1998ko 63. EHAA, apirilaren 2koa).

41/1998 DEKRETUA, martxoaren 10ekoa, Eusko Jaurlaritzako Justizia, Ekonomia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailarena, adinekoentzako egoitzazko 
gizarte zerbitzuei buruzkoa. (1998ko 66. EHAA, apirilaren 7koa).

202/2000 DEKRETUA, urriaren 17koa, Eusko Jaurlaritzako Justizia, Ekonomia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailarena, besteren laguntza behar duten 
adinekoentzako eguneko zentroei buruzkoa (2000ko 214. EHAA, azaroaren 8koa)

155/2001 DEKRETUA, uztailaren 30ekoa, Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Gaietako Sailarena, gizarte zerbitzuen arloko eginkizunak 
zehazteari buruzkoa. (2001eko 165. EHAA, abuztuaren 27koa).

62/2002 FORU DEKRETUA, martxoaren 26koa, Bizkaiko Foru Aldundiarena, Bizkaiko Lurralde Historikoko Gizarte Zerbitzuen Foru Erregistroa sortu 
eta haren antolamendu eta funtzionamendurako arauak eman dituena. (2002ko 79. BAO, apirilaren 26koa).

125/2005 DEKRETUA, maiatzaren 31koa, Eusko Jaurlaritzarena, 41/98 Dekretua aldatzen duena, lehenengo eta bigarren xedapen iragankorrei 
dagokienez. (2005eko 104. EHAA, ekainaren 3koa).

195/2006 DEKRETUA, urriaren 10ekoa, 41/98 Dekretua bigarren aldiz aldatzen duena, tutoretzapeko apartamentuei dagokienez. (2006ko 206. 
EHAA, urriaren 27koa). Dekretu horren lehenengo xedapen iragankorra eta bigarren xedapen iragankorreko hirugarren idatz-zatia zuzenbide osoz 
deusezak direla adierazi du epai bidez Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak. Epai hori aditzera emateko, Administrazioarekiko 
Auzien Salaren ediktua argitaratu zen 2008ko martxoaren 26ko EHAAn.

148/2007 DEKRETUA, irailaren 11koa, Eusko Jaurlaritzarena, etxean tratu txarrak jasan dituzten emakumeentzako harrera-baliabideei buruzkoa. 
(2007ko 187. EHAA, irailaren 27koa).

131/2008 DEKRETUA, uztailaren 8koa, Eusko Jaurlaritzarena, gizarte babesik gabeko haur eta nerabeentzako egoitza harrerako baliabideak 
arautzen dituena. (2008ko 150. EHAA, abuztuaren 8koa).
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155/2012 DEKRETUA, uztailaren 24koa, Eusko Jaurlaritzarena, gizarte zerbitzuen erregistroei buruzkoa (2012ko 150. EHAA, abuztuaren 2koa).

13/2016 DEKRETUA, otsailaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Arreta Goiztiarreko esku-hartze integralari buruzkoa (2016ko 45. EHAA, 
martxoaren 7koa).

Arreta goiztiarraren arloko lanbide-kualifikazioa egiaztatzeko balio duten tituluen, ikasketen eta lanbide-gaitasunen katalogoari buruzko otsailaren 
2ko 110/2019 DEKRETUA (2019ko 141. EHAA, uztailaren 26koa).

Xedea

Administrazio baimenak ematea, araudiak eskatzen dituen baldintzak betetzen diren aztertu ondoren. Baimen hauek ematen dira:

  Baimenak ematea adinekoentzako egoitzazko gizarte zerbitzuei, hau da, egoitzei, etxebizitza komunitarioei eta babespeko apartamentuei.

  Baimenak ematea adinekoentzako eguneko zentro pribatuei.

  Baimena ematea arreta goiztiarreko zentroei.
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Administrazio baimena emateko prozedura

Bi motatako baimenak daude:

  Aurretiazko baimena, xedetzat duena egiaztatzea aurkeztutako zerbitzu edo zentro proiektua egokia dela bere tipologiaren arabera bete 
behar dituen betekizun material eta funtzionaletarako.

  Funtzionamendurako baimena, zerbitzu edo zentro bati ematen zaiona abian jar dadin, zerbitzuen arloko jarduketak eska daitekeen 
kalitate mailarekin egiteko gaitasun material eta teknikoa eta giza baliabide egokiak dituelarik.

Jarduketa hauei aurretiazko baimenaren araubidea aplikatu behar zaie:

  Zerbitzu edo zentro bat sortzeko, eraikitzeko edo instalatzeko.

  Zerbitzu edo zentro bat lekualdatzeko.

  Zentroetan aldaketa garrantzitsuak egiteko, hau da, egituran aldaketak egiteko, eta zerbitzu mota bera egiteko erabiltzen ari ziren higiezinak 
handitu edo eraberritzeko.

Honako hauek funtzionamendurako baimenaren araubidearen pean daude:

  Zentro edo zerbitzu bat funtzionamenduan jartzea.

  Zerbitzu edo zentro baten eginkizunak eta helburuak aldatzea.

Inguruabar hauek baimena eman zuen administrazio-agintaritzari jakinarazi behar zaizkio:

  Zerbitzuen amaiera edo zentroen itxiera.

  Zerbitzu edo zentroaren titulartasun aldaketa.

Bi jakinarazpen horiek gutxienez hiru hilabete lehenago egin behar dira, erabiltzaileei inolako kalterik ez eragiteko. Hala ere, titularrak hala eskatuz 
gero, Sailak epe hori laburtzea onartu ahal izango du, bere irizpideari jarraituz.
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Eskabidea eta dokumentazioa

Zerbitzu edo zentroaren titularra den erakundeak aurretiazko baimenaren edo funtzionamendurako baimenaren eskaera aurkeztu behar du, eta 
honako agiri hauek erantsi behar ditu:

AURRETIAZKO BAIMENA

  Zerbitzuentzako eta zentroentzako dokumentazio orokorra:

  Eskatzailearen nortasuna eta, hala behar denean, daukan ordezkaritza frogatzeko agiria. Dokumentu horrekin batera, pertsona juridikoa 
izanez gero, eraketa-aktaren, estatutuen eta eskatzen den baimena dela-eta legez hartutako erabakien ziurtagirien kopiak aurkeztu 
behar dira.

  Egin beharreko jarduera azaltzen duen memoria. Bertan beren beregi azaldu behar dira helburu orokorrak eta berariazkoak, esku 
hartzeko programak, erabiltzaileen profila, zerbitzuak edo zentroak dituen baliabide materialak eta giza baliabideak, eta aurreikusten 
den edukiera.

  Aurrekoaz gainera, zentroek agiri hauek aurkeztu behar dituzte:

  Exekuzio proiektu teknikoa, behar bezala ikus-onetsia, oinplano berriko edo zaharberritutako egiturak direnean; eta, bestelako kasuetan, 
ezaugarri fisikoak azaltzen dituen eta aplikatu beharreko araudiak nola betetzen diren justifikatzen duen memoria, eta dagozkion plano 
teknikoak.

  Ekipamendu proiektua.

Aurretiazko baimenaren eskaera zentroetan garrantzizko aldaketak egiteko aurkezten denean, erakunde eskatzaileak eskaera justifikatzen 
duten arrazoien gaineko txostena erantsi beharko dio goian aipatutako dokumentazioari.

Kontrol Atalak egiaztatu egiten du aurkeztutako dokumentazioa, eta, behar izanez gero, errekerimendua egiten dio interesdunari, 10 eguneko 
epean akatsa edo hutsunea zuzen dezan, eta ohartarazten dio hori egin ezean eskaera artxibatu egingo dela besterik gabe, bertan behera utzi 
delakoan.

Kontrol Atalak txostena ematen du aurkeztutako zerbitzu edo zentro proiektuaren egokitasunari buruz, tipologiaren arabera bete behar dituen 
betekizun material eta funtzionalak kontuan hartuta. Behar denean, interesdunari errekerimendua egiten zaio, epe jakin batean zuzen ditzan 
aurkitu diren akatsak. Epe hori amaitu arte, ebazpena emateko ezarritako epea etenik egongo da.
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Sailak baimena emateko edo ukatzeko ebazpena emango du hiru hilabeteko epean, eskaera aurkezten den egunetik hasita; edo, epe horretan 
berariazko ebazpenik ematen ez badu, eskaera ezetsitzat jo beharko da. Ebazpen horri errekurtsoa jarri ahal zaio administrazio bidean edo 
administrazioarekiko auzien bidean, indarra duen legerian ezarritako baldintzak eta epeak betez.

Aurretiazko administrazio-baimena eskuratzea ezinbesteko baldintza da obretarako edota jardueretarako udal lizentziak eskatzeko, eta udalek, 
lizentzia horiek eman aurretik, eskatu behar dute aurretiazko baimena eskuratu izana jasorik utz dadila udal espediente administratiboan.

FUNTZIONAMENDURAKO BAIMENA

Aurretiazko baimena eta obra edota jardueretarako udal lizentziak eskuratu eta gero, zerbitzuaren edo zentroaren titularra den erakundeak 
funtzionamendurako baimen administratiboa eskatu behar dio Sailari, jarduerari ekin aurretik edo jardueran aldaketa egin aurretik.

Eskabide horrekin batera agiri hauek aurkeztu behar dira:

  Baimena behar duen zerbitzu edo zentroaren titularra den pertsona fisiko edo juridikoaren identifikazio fiskaleko zenbakia edo kodea.

  Azterlan ekonomiko-finantzarioa. Bertan zehatz azaldu behar dira zerbitzu edo zentroari eusteko finantzaketa iturriak eta plan 
ekonomikoa.

  Jabetza Erregistroko ziurtagiria, higiezinaren titulartasunari eta balizko zamei buruzkoa; lagapen edo errentamendu kontratua, edo 
zerbitzuak nahiz zentroak higiezina erabiltzen duela frogatzeko beste edozein agiri. Zentroa bada, horretaz gainera etxearen eta 
erantzukizun zibilaren aseguruaren proposamena aurkeztu behar du.

  Zerbitzuaren edo zentroaren barne-araudia edo araudi horren proiektua.

  Langileen plantillaren proiektua. Zehaztu egin behar dira hierarkiaren, antolaketaren eta ordutegiaren araberako banaketak, lanpostuen 
sailkapena eta lanbide kategoria bakoitzaren eginkizunak. Ildo horretan, zerbitzu edo zentroak, bai bere jardueraren hasieran bai 
geroagoko jardunean, behar dituen langileak edukiko ditu, eta bere tipologiaren arabera ezartzen zaizkion ratioak beteko ditu.

  Zehaztu egin behar dira, hala behar denean, borondatezko langileak hartzeko aukera eta horiei esleitu ahal zaizkien jarduerak.

  Erabiltzaileen eskubide eta betebeharren gutunaren proiektua, parte hartzeko bideak eta erreklamaziorako prozedurak.
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Sailak, Kontrol Atalaren bitartez, espedienteko agiriak egiaztatuko ditu eta zerbitzu edo zentroak bere tipologiaren arabera dagozkion 
baldintza material eta funtzionalak betetzen ote dituen begiratuko du, eta, beti ere, ikuskapen bisita egin ondoren, hiru hilabeteko epean 
emango du ebazpena, zioen azalpen eta guzti, eta epe horretan beren beregi ebazten ez badu eskaera ezetsi dela uste izan beharko da. 
Ematen den ebazpenari errekurtsoa jarri ahal zaio administrazio bidean edo administrazioarekiko auzien bidean, indarra duen legerian 
ezarritako baldintzak eta epeak betez.

Baiesteko ebazpena eman eta gero, zerbitzu edo zentroaren titularrak edo legezko ordezkariak hiru hilabeteko epea edukiko du honako agiri 
hauek aurkezteko, hala behar denean, eta betiere zerbitzua edo zentroa funtzionamenduan jarri baino lehenago:

  Irekitzeko udal lizentzia (edo horren ordezko agiria).

  Erakunde titularraren eta haren langileen Gizarte Segurantzako alta.

  Langileek jarduerari dagozkion eginkizunetan aritzeko kalifikazioa badutela frogatzen duten agiriak.

  Zerbitzua edo zentroa irekitzeko aurreikusita dagoen eguna.

Aurreko lerroaldean adierazitako epean agiri horiek aurkezten ez badira, behar bezala frogatutako arrazoirik ezean, Sailak baimena iraungita 
dagoela adieraziko du ofizioz, interesatua ohartarazi eta gero, eta baimena indarrik gabe utziko du.

Halaber, baimena iraungi egingo da baldin eta, hura eman dela jakinarazi eta biharamunetik hasita urtebete igarotakoan, hasi gabe badaude 
baimenaren xede ziren jarduerak, edo jarduera horiek urtebetez eteten badira.

Baimenaren norainokoa eta ondorioak

Zentro bati jarduteko administrazio-baimena ematen zaionean, titularrak hasiera eman ahal dio jarduerari, bai eta zentroan egin beharreko 
zerbitzuari ere. Aldiz, zentrorik edota zentroaren beharrik ez duen zerbitzu bati emandako baimenak, gero zerbitzu hori zentro batean kokatzen 
bada, ez du balioko zentroarentzat eta beste baimen bat eskuratu beharko da zentroa abian jartzeko. 

Behar diren administrazio-baimenak eskuratutakoan, zerbitzuan edo zentroan baimen horien xede den jarduerari ekin ahal izango zaio.
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Baimena indargabetzea

Emandako administrazio-baimenak arrazoi hauengatik indargabetuko dira:

1.  Baimendutako zerbitzu edo zentroaren titularra den erakundearen nortasun juridikoaren azkentzea edo galera, edo titularraren heriotza 
edo ezgaitasun deklarazioa.

2.  Baimendutako zerbitzuaren amaiera edo zentroaren itxiera.

3.  Baimena emateko oinarritzat hartu ziren baldintza material eta funtzionalen funtsezko aldaketa.

4.  Gizarte zerbitzuen arloko araudia ez betetzeagatik zehapen hauetariko bat ezartzea:

  Zerbitzua edo zentroa aldi baterako ixtea edo behin betiko ixtea, bi kasuetan osorik edo zati batean.

  Zerbitzu edo zentroaren titularra den pertsona fisiko edo juridikoa aldi baterako ezgaitzea.
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2. Homologazioa

Berariazko arautegia

12/2008 LEGEA, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa. (2008ko 246. EHAA, abenduaren 24koa).

Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruko adinekoentzako egoitzei buruzko uztailaren 30eko 126/2019 DEKRETUA (2019ko 170. EHAA, irailaren 
9koa)

40/1998 DEKRETUA, martxoaren 10ekoa, Eusko Jaurlaritzako Justizia, Ekonomia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailarena, Euskal Autonomia Erkidegoko 
gizarte zerbitzuen baimentzea, erregistroa, homologazioa eta ikuskapena arautzen dituena. (1998ko 63. EHAA, apirilaren 2koa).

41/1998 DEKRETUA, martxoaren 10ekoa, Eusko Jaurlaritzako Justizia, Ekonomia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailarena, adinekoentzako egoitzazko 
gizarte zerbitzuei buruzkoa. (1998ko 66. EHAA, apirilaren 7koa).

202/2000 DEKRETUA, urriaren 17koa, Eusko Jaurlaritzako Justizia, Ekonomia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailarena, besteren laguntza behar duten 
adinekoentzako eguneko zentroei buruzkoa. (2000ko 214. EHAA, azaroaren 8koa)

155/2001 DEKRETUA, uztailaren 30ekoa, Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Gaietako Sailarena, gizarte zerbitzuen arloko eginkizunak 
zehazteari buruzkoa. (2001eko 165. EHAA, abuztuaren 27koa).

125/2005 DEKRETUA, maiatzaren 31koa, Eusko Jaurlaritzarena, 41/1998 Dekretua aldatzen duena, lehenengo eta bigarren xedapen iragankorrei 
dagokienez. (2005eko 104. EHAA, ekainaren 3koa).

195/2006 DEKRETUA, urriaren 10ekoa, 41/98 Dekretua bigarren aldiz aldatzen duena, tutoretzapeko apartamentuei dagokienez. (2006ko 206. 
EHAA, urriaren 27koa). Dekretu horren lehenengo xedapen iragankorra eta bigarren xedapen iragankorreko hirugarren idatz-zatia zuzenbide osoz 
deusezak direla adierazi du epai bidez Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak. Epai hori aditzera emateko, Administrazioarekiko 
Auzien Salaren ediktua argitaratu zen 2008ko martxoaren 26ko EHAAn.

148/2007 DEKRETUA, irailaren 11koa, Eusko Jaurlaritzarena, etxean tratu txarrak jasan dituzten emakumeentzako harrera-baliabideei buruzkoa. 
(2007ko 187. EHAA, irailaren 27koa).

131/2008 DEKRETUA, uztailaren 8koa, Eusko Jaurlaritzarena, gizarte babesik gabeko haur eta nerabeentzako egoitza harrerako baliabideak 
arautzen dituena. (2018ko 150. EHAA, abuztuaren 8koa)

13/2016 DEKRETUA, otsailaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Arreta Goiztiarreko esku-hartze integralari buruzkoa. (2016ko 45. EHAA, 
martxoaren 7koa).
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Xedea

Helburua da ebazpen arrazoitu baten bidez adieraztea titulartasun pribatuko erakunde, zerbitzu edo zentro bat -azken horiek, kasuan kasuko 
lurralde eremuan gizarte zerbitzuen arloan jarduteko baimenduak- egokia dela, dagoen planifikazioaren arabera, bere eginkizunak betetzeko 
erantzukizun publikoko gizarte zerbitzuen sistemaren atal gisa, kontuan izanik, betiere, kalitatearen, eraginkortasunaren eta kostu ekonomiko eta 
sozialaren irizpideak.
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3. Gizarte Zerbitzuen Foru Erregistroa

Berariazko arautegia

12/2008 LEGEA, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa. (2008ko 246. EHAA, abenduaren 24koa)

40/1998 DEKRETUA, martxoaren 10ekoa, Eusko Jaurlaritzako Justizia, Ekonomia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailarena, Euskal Autonomia Erkidegoko 
gizarte zerbitzuen baimentzea, erregistroa, homologazioa eta ikuskapena arautzen dituena. (1998ko 63. EHAA, apirilaren 2koa).

62/2002 FORU DEKRETUA, martxoaren 26koa, Bizkaiko Foru Aldundiarena, Bizkaiko Lurralde Historikoko Gizarte Zerbitzuen Foru Erregistroa sortu 
eta haren antolamendu eta funtzionamendurako arauak eman dituena. (2002ko 79. EHAA, apirilaren 26koa)

155/2012 DEKRETUA, uztailaren 24koa, Eusko Jaurlaritzarena, gizarte zerbitzuen erregistroei buruzkoa (2012ko 150. EHAA, abuztuaren 2koa).

Xedea

Erregistroa ezagutzarako, plangintzarako, antolamendurako eta publizitaterako tresna da, eta, halakoa izateagatik, honako eginkizun edo xede 
hauek ditu:

1. Bizkaiko Lurralde Historikoan gizarte zerbitzuen arloan diharduten erakunde, zerbitzu eta zentroen ezagutza zehatza eskaintzea.

2.  Plangintzari eta programazioari begira, baliabide nahikorik ez duten eskualde geografikoak edo arreta-eremuak detektatzea, eta haien 
antolamendu arrazionala lortzeko ezinbestekoa den informazioa ematea.

3. Bizkaiko Lurralde Historikoan diharduten gizarte zerbitzuen publizitaterako tresna izatea.

Objektua

Honako hauek erregistratu behar dira: 

1.  Bizkaiko Lurralde Historikoan gizarte zerbitzuetan diharduten zerbitzu eta zentro publikoak eta behar den baimena jaso duten zerbitzu eta 
zentro pribatuak, baita horiek euren mendean dituzten erakundeak ere.

2.  Bizkaiko Lurralde Historikoan gizarte zerbitzuetan diharduten zerbitzu eta zentro publiko eta pribatuak, zerbitzu edo zentro motaren arabera 
eskatu beharreko baldintza material eta funtzionalen gaineko araudirik ez dutenak, eta horiek euren mendean dituzten erakundeak.
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3.  Bizkaiko Lurralde Historikoan jarduten duten eta zerbitzuen edo zentroen titularrak ez diren gizarte zerbitzuetako erakundeak, baldin eta 
informazio orokorra eman bakarrik egiten badute. Beraien kideek elkarri lagundu ahal diote.

4.  Zentroak sortu, erabili, hasierako egitura eta araubidez aldarazi, titulartasunez aldatu, lekuz aldatu eta itxi eta gizarte zerbitzuetako zentroek eta 
zerbitzuek zerbitzuak egiteari uzteari buruzko jakinarazpenak eta/edo baimenak.

5. Gizarte zerbitzuetako erakundeen, zerbitzuen eta zentroen homologazioak. 

6. Gizarte zerbitzuetako zentroekiko, zerbitzuekiko eta erakundeekiko itunak eta hitzarmenak.

7. Gizarte zerbitzuen zentro, zerbitzu eta erakundeek edozein erakunde publiko edo pribatutatik jasotzen dituzten laguntza eta diru-laguntzak.

8. Erakunde eskudunak gizarte zerbitzuetako zentro, zerbitzu eta erakundeei ezartzen dizkien zehapen irmoak eta kautelazko neurriak.

Erregistro-idazpenaren ondorioak

Erregistro-idazpenak zainpeturiko datuen publizitatearen ondorioa ekarriko du. Idazpenak ez du erregistraturiko erakundeen menpeko zentroak 
eta zerbitzuak eratzeko ez baimentzeko ondoriorik ekarriko. Ildo horretatik, ez die doakienei karia dakarren egintza eta datuak agerraraztea beste 
eskubiderik ematen.

Erregistroan erregistratzea beharrezkoa izango da, honakoa egin gura bada, gizarte zerbitzuen eremuan eta gizarte zerbitzuak egiteari begira:

a) Bizkaiko Foru Aldundiarekin itunak izenpetu.

b) Bizkaiko Foru Aldundiarekin hitzarmenak izenpetu, Bizkaiko Foru Aldundiak erabakita beharkizun horretatik berariaz salbuetsi ezean.

c)  Bizkaiko Foru Aldundiaren diruzko edo bestelako laguntzak eskatu eta lortu, beraiek araupetzen dituen arautegian beharkizun horretatik 
berariaz salbuetsi ezean.

d) Erakundeen, zerbitzuen eta zentroen homologazioa.

e)  EAEko gainerako administrazioen diru-laguntza eta laguntzen araubideari heldu, Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte zerbitzuen baimena, 
erregistroa, homologazioa eta ikuskapena arautzen duen Eusko Jaurlaritzaren martxoaren 10eko 40/1998 Dekretuaren 28.3 artikuluan ezarri 
den bezala. 
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Erregistroaren egitura eta antolaketa

Erregistroak hiru atal ditu:

a)  Erakundeen atala — Bertan idazpenak egiten zaizkie Bizkaiko Lurralde Historikoan euren kabuz edo zerbitzu eta zentroen bitartez gizarte 
zerbitzuen arloan diharduten pertsona juridiko publiko edo pribatuei.

b)  Zerbitzu eta zentroen atala — Bertan idazpenak egiten zaizkie Bizkaiko Lurralde Historikoan gizarte zerbitzuen arloan diharduten zerbitzu 
eta zentro publiko edo pribatuei.

c)  Zehapenen atala — Bertan ebazpen irmoen eta kautelazko neurrien idazpenak egiten dira, gizarte zerbitzuen arloko arau-hausteak direla-
eta administrazio eskudunek zehapenak edo kautelazko neurriak ezartzen dituztenean.

Erregistro-idazpen motak 

Erregistroko atalean honelako idazpenak egiten dira:

a)  Inskripzioak: oinarrizkoak edo osagarriak izan daitezke. Mota horretako idazpenak Erakundeen Atalean eta Zerbitzu eta Zentroen Atalean 
egiten dira:

•  Oinarrizko inskripzioek eratzen duten idazpenen bidez erakunde, zerbitzu edo zentro bat lehenengoz heltzen da erregistrora eta horrek 
esan nahi du erregistroko zenbakia esleituko zaiola. Baldin eta titulartasun pribatuko zerbitzuak edo zentroak badira inskripzioa egin 
aurretik baimenduta egon behar dute.

  Oinarrizko inskripzioak behin-behinekoak izango dira eska daitezkeen beharkizun material eta funtzionalei buruzko araudirik ez 
dagoenean, betiere zerbitzu edo zentro motaren arabera eta baldin eta gizarte zerbitzuen arlokoak badira eta, ondorioz, ezinezkoa 
bada horien baimena edota homologazioa.

•  Inskripzio osagarriak egiten dira ondoko gertaera hauek jasorik uzteko, hurrenez hurren, eta erregistroko zenbaki berririk eman gabe: 

  Oinarrizko inskripzioa egin ondoren jazo diren gertaerak, hauek ere komunikazio araubideari lotuta daudela.

  Oinarrizko inskripzioan jarri diren datuen geroko aldaketak, hala erakundeei buruzkoak nola titulartasun publikoko zerbitzu eta 
zentroei buruzkoak edota behin-behinean inskribatuta dauden pribatuak.

  Erakundeen, zerbitzuen edo zentroen homologazioa.

  Foru Administrazioarekin itunak eta hitzarmenak egitea.

  Gizarte zerbitzuen zentro, zerbitzu eta erakundeek edozein erakunde publiko edo pribatutatik jasotzen dituzten laguntza eta diru-
laguntzak.
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b)  Ezerezteak: horien bidez oinarrizko inskripzioa indarrik gabe uzten da, eta ondorioz erregistroko zenbakia galtzen da. Mota horretako 
idazpenak Erakundeen Atalean eta Zerbitzu eta Zentroen Atalean egiten dira.

c) Bazterreko oharrak: horien bidez osatu egiten da Erregistroan dagoen informazioa. Horrelako idazpenak Erregistroko hiru ataletan egiten 
dira.

d) Oharrak: zehapenen atalean egiten dira, organo eskudunek emandako ebazpen irmoak eta ezarritako kautelazko neurriak jasotzeko.

Izen-ematea

Honela egin daiteke Erregistroko inskripzioa:

  Ofizioz: ofizioz inskribatuko dira titulartasun publikoko zerbitzu eta zentroak, administrazio baimena jaso duten titulartasun pribatuko 
zerbitzu eta zentroak eta azken horien titularrak diren erakundeak. Halaber, ofiziozko idazpenak egingo zaizkie erakunde, zentro eta zerbitzu 
horiei dagozkien egintza guztiei.

  Interesdunak eskaturik: behin-behineko inskripzioak, eta zentro edo zerbitzuen titularrak ez diren gizarte zerbitzuen arloko erakunde 
pribatuen inskripzioa. Horretarako, erakundearen titularrek edo legezko ordezkariek honako dokumentazio hau aurkeztu behar dute:

a) Inskripzioa egiteko eskabidea, behar bezala beteta.

b) Titularraren edo legezko ordezkariaren nortasuna egiaztatzeko dokumentazioa.

c)  Erakundearen sorrerako aktaren edo erabakiaren kopia, haren estatutuena, eta bere izaerari dagokion erregistroan inskribatu izanaren 
ziurtagiriarena.

d) Identifikazio fiskaleko txartelaren kopia.

e) Jardueren memoria.

f ) Datu ekonomikoak eta ondarearen gainekoak.

Aurkeztutako agiriak aztertuta egiaztatzen bada eskatutako agiriren bat falta dela edo aurkeztutako agiriek akatsen bat dutela, eskatzaileari 
errekerimendua egingo zaio, hamar eguneko epean akatsa zuzen dezan edo falta diren agiriak aurkez ditzan, eta ohartaraziko zaio hori egin ezean 
espedientea artxibatu egingo dela besterik gabe

Ebazpena emango da eskabidea edo zuzendutako agiriak aurkeztu eta handik hiru hilabetera, luzeen jota. Epe horretan ebazpenik ematen ez bada, 
inskripzioaren eskabidea onartutzat jo ahal izango da.
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Ezeztatzea

Inskripzioa ezeztatu egingo da arrazoi hauengatik:

a) Zentro edo zerbitzua bere menpean duen erakundearen nortasun juridikoa iraungitzea.

b)  Erakunde, zentro edo zerbitzuaren titularra hiltzea edo haren ezgaitasuna deklaratzea, salbu eta titulartasun aldaketa egiten denean, behar 
bezala baimenduta.

c) Funtzionamendurako baimena indargabetzea edo azkentzea.

d)  Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legean sailkatutako arau-haustea egin eta, lege horretan ezarritako zehapen-
araubideari jarraituz, zehapen gisa zentroa edo zerbitzua aldi baterako edo betiko itxi behar bada, osorik nahiz zati batean.

e) Baimenerako eta inskripziorako eskatzen diren baldintzak betetzeari uztea.

f ) Zentroa ixtea edo zerbitzua egiteari uztea.

g) Inskribatutako erakundearen izaera baliatzea adierazitakoez bestelako ekintza edo helburuetarako.

h) Jarduerak urtebetetik gora geldirik irautea.

Erakundearen erregistroko inskripzioa indargabetzearekin batera beraren zentro edo zerbitzuen inskripzioa ere indargabetuko da.



EGITARAUAK, ZERBITZUAK ETA PRESTAZIOAK 2020
Ikuskapen eta Kontrol Zerbitzua

89

4. Hitzarmenen betetzearen kontrola

Berariazko arautegia

12/2008 LEGEA, abenduaren 5ekoa, gizarte zerbitzuei buruzkoa. (2008ko 246. EHAA, abenduaren 24koa)

62/2002 FORU DEKRETUA, martxoaren 26koa, Bizkaiko Foru Aldundiarena, Bizkaiko Lurralde Historikoko Gizarte Zerbitzuen Foru Erregistroa sortu 
eta haren antolamendu eta funtzionamendurako arauak eman dituena (2002ko 79. EHAA, apirilaren 26koa)

155/2012 DEKRETUA, uztailaren 24koa, Eusko Jaurlaritzarena, gizarte zerbitzuen erregistroei buruzkoa (2012ko 150, EHAA, abuztuaren 2koa)

5/2013 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, abenduaren 3koa, aurrekontuei buruzko abenduaren 29ko 5/2006 Foru Arauaren Testu Bategina onetsi 
duena. (2013ko 238. BAO, abenduaren 13koa)

Xedea

Gizarte laguntzaren arloko jarduerak egiteko Bizkaiko Foru Aldundiak beste erakunde batzuekin sinatzen dituen hitzarmen, kontratu, itun edo 
akordioen betearazpena kontrolatzea, haiek proposatu dituen zerbitzuaren eskumenaren kalterik gabe.
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5. Zehapen-espedienteen izapidetzea

Berariazko arautegia

2/1998 LEGEA, otsailaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen zehatzeko ahalmenari buruzkoa. (1998ko 48. EHAA, 
martxoaren 11koa).

Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruko adinekoentzako egoitzei buruzko uztailaren 30eko 126/2019 DEKRETUA (2019ko 170. EHAA, irailaren 
9koa)

3/2005 LEGEA, otsailaren 18koa, haurrak eta nerabeak babesteari buruzkoa. (2005eko 59. EHAA, martxoaren 30ekoa).

12/2008 LEGEA, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa. (2008ko 246. EHAA, abenduaren 24koa)

40/1998 DEKRETUA, martxoaren 10ekoa, Eusko Jaurlaritzako Justizia, Ekonomia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailarena, Euskal Autonomia Erkidegoko 
gizarte zerbitzuen baimentzea, erregistroa, homologazioa eta ikuskapena arautzen dituena. (1998ko 63. EHAA, apirilaren 2koa).

41/1998 DEKRETUA, martxoaren 10ekoa, Eusko Jaurlaritzako Justizia, Ekonomia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailarena, adinekoentzako egoitzazko 
gizarte zerbitzuei buruzkoa. (1998ko 66. EHAA, apirilaren 7koa).

202/2000 DEKRETUA, urriaren 17koa, Eusko Jaurlaritzako Justizia, Ekonomia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailarena, besteren laguntza behar duten 
adinekoentzako eguneko zentroei buruzkoa (2000ko 214. EHAA, azaroaren 8koa)

155/2001 DEKRETUA, uztailaren 30ekoa, Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Gaietako Sailarena, gizarte zerbitzuen arloko eginkizunak 
zehazteari buruzkoa. (2001eko 165. EHAA, abuztuaren 27koa).

62/2002 FORU DEKRETUA, martxoaren 26koa, Bizkaiko Foru Aldundiarena, Bizkaiko Lurralde Historikoko Gizarte Zerbitzuen Foru Erregistroa sortu 
eta haren antolamendu eta funtzionamendurako arauak eman dituena. (2002ko 79. EHAA, apirilaren 26koa)

125/2005 DEKRETUA, maiatzaren 31koa, Eusko Jaurlaritzarena, 41/98 Dekretua aldatzen duena, lehenengo eta bigarren xedapen iragankorrei 
dagokienez. (2005eko 104. EHAA, ekainaren 3koa).

195/2006 DEKRETUA, urriaren 10ekoa, 41/98 Dekretua bigarren aldiz aldatzen duena, tutoretzapeko apartamentuei dagokienez. (2006ko 206. 
EHAA, urriaren 27koa) Dekretu horren lehenengo xedapen iragankorra eta bigarren xedapen iragankorreko hirugarren idatz-zatia zuzenbide osoz 
deusezak direla adierazi du epai bidez Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak. Epaitza 2008ko martxoaren 26ko EHAAn argitaratu 
zen, administrazioarekiko auzien salaren ediktu baten bidez, jendeak oro har jakiteko.
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148/2007 DEKRETUA, irailaren 11koa, Eusko Jaurlaritzarena, etxean tratu txarrak jasan dituzten emakumeentzako harrera-baliabideei buruzkoa. 
(2007ko 187. EHAA, irailaren 27koa).

131/2008 DEKRETUA, uztailaren 8koa, Eusko Jaurlaritzarena, gizarte babesik gabeko haur eta nerabeentzako egoitza harrerako baliabideak 
arautzen dituena. (2018ko 150. EHAA, abuztuaren 8koa)

13/2016 DEKRETUA, otsailaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Arreta Goiztiarreko esku-hartze integralari buruzkoa. (2016ko 45. EHAA, 
martxoaren 7koa).

Arreta goiztiarraren arloko lanbide-kualifikazioa egiaztatzeko balio duten tituluen, ikasketen eta lanbide-gaitasunen katalogoari buruzko otsailaren 
2ko 110/2019 DEKRETUA (2019ko 141. EHAA, uztailaren 26koa).

Xedea

Gizarte Zerbitzuen Legean tipifikatutako urraketengatik Gizarte Ekintzako foru diputatuak hasitako zehapen espedienteak izapidetea. Gertaerak 
egiaztatzeko eta oinarri juridikoak zehazteko behar diren jarduketa guztiak egiten dira Atalean, ebazpen-proposamena egin ahal izateko.
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IKUSKAPEN  IKUSKAPEN  
ATALAATALA



EGITARAUAK, ZERBITZUAK ETA PRESTAZIOAK 2020
Ikuskapen eta Kontrol Zerbitzua

93

XEDEAK ETA EGINKIZUNAK
Ikuskapen Atalari dagokio gizarte zerbitzuetako erakunde, zerbitzu eta zentroak ikuskatu eta ebaluatzeko eginkizunak betetzea.

Horrenbestez, Atalak eginkizun hauek ditu:

  Gizarte zerbitzuen arloko araudi aplikagarria bete dadin arduratzea.

  Erabiltzaileen eskubideen begirunea bermatzea, eta eskubide horiek erabiltzeko bide eraginkorrak badaudela eta erabili egiten direla 
egiaztatzea.

  Zerbitzu edo zentro mota bakoitzerako erregelamenduz ezarritako betekizun material eta funtzionalak betetzen direla egiaztatzea.

  Erakundeei euren jarduerak egiteko emandako edo esleitutako funts publikoen xedea eta erabilera gainbegiratzea.

  Aholku eta argibideak ematea, ikuskapenetan, erakundeei, profesionalei eta erabiltzaileei, euren eskubideak eta betebeharrak eta horiek 
erabili eta betetzeko bideak erakutsiz.

  Ikuskapen bisiten emaitza gisa txostenak egitea, gizarte zerbitzuei buruzko araudiarekin bat ez datozen betekizun material eta funtzionalak 
definitzeko, zeintzuk manu urratu diren adierazteko, hala behar denean, eta horiek betetzeko epea ezartzeko. Txosten horietan adieraziko da, 
ebaluazio sistemen aplikazioaren ondorioz, zeintzuk diren, araua betetzen duten arren, kualitatiboki hobetu daitezkeen alderdiak; eta horri 
buruzko gomendio egokiak emango dira.

  Plangintza edota programazio unitateekin lankidetzan, gizarte zerbitzuen arloko beharrizanak aztertzea kasuan kasuko lurralde eremuetan.

  Administrazio eskudunari aholku ematea, alegia, adieraztea zerbitzu eta zentroen betekizun material eta funtzionalak zenbateraino diren 
egokiak erabiltzaileen benetako beharrizanetarako, eta arretaren kalitatea hobetzeko aholkuak ematea.

  Lanbide praktika egokiak bilatu eta detektatzea, eta horri buruzko informazioa ematea administrazio eskudunari, praktika horien 
zabalkunderako; eta artapen-praktika negatiboak islatzen dituzten alarma-adierazleak definitzea, horrelakoak agertzen dituzten zerbitzu eta 
zentroetara bideratu daitezen ikuskapen eta ebaluazio ahaleginak.

  Gizarte zerbitzuen arloko ikuskapen jarduketen koordinazioa eta elkarreragina antolatzea beste arlo batzuetan (osasuna, lana, gizarte 
segurantza etab.) ikuskapenerako eskumenak dituzten administrazio unitateekin.

  Agindu zaizkien edo indarra duen araudiak ezartzen dizkioten beste eginkizun guztiak, betiere Atalari dagokion arloarekin zerikusia dutenak.

PRESTAZIOAK
Gizarte zerbitzuetako erakunde, zerbitzu eta zentroak ikuskatu eta ebaluatzea.
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Ikuskapena eta ebaluazioa

Berariazko arautegia

12/2008 LEGEA, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa. (2008ko 246. EHAA, abenduaren 24koa)

Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruko adinekoentzako egoitzei buruzko uztailaren 30eko 126/2019 DEKRETUA (2019ko 170. EHAA, irailaren 
9koa)

40/1998 DEKRETUA, martxoaren 10ekoa, Eusko Jaurlaritzako Justizia, Ekonomia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailarena, Euskal Autonomia Erkidegoko 
gizarte zerbitzuen baimentzea, erregistroa, homologazioa eta ikuskapena arautzen dituena. (1998ko 63. EHAA, apirilaren 2koa).

41/1998 DEKRETUA, martxoaren 10ekoa, Eusko Jaurlaritzako Justizia, Ekonomia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailarena, adinekoentzako egoitzazko 
gizarte zerbitzuei buruzkoa. (1998ko 66. EHAA, apirilaren 7koa).

202/2000 DEKRETUA, urriaren 17koa, Eusko Jaurlaritzako Justizia, Ekonomia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailarena, besteren laguntza behar duten 
adinekoentzako eguneko zentroei buruzkoa (2000ko 214. EHAA, azaroaren 8koa)

155/2001 DEKRETUA, uztailaren 30ekoa, Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Gaietako Sailarena, gizarte zerbitzuen arloko eginkizunak 
zehazteari buruzkoa. (2001eko 165. EHAA, abuztuaren 27koa).

64/2004 Dekretua, apirilaren 6koa, Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte zerbitzuetako erabiltzaileen eta profesionalen eskubide eta betebeharren 
agiria eta iradokizun eta kexen araubidea arautzen dituena.

125/2005 DEKRETUA, maiatzaren 31koa, Eusko Jaurlaritzarena, 41/98 Dekretua aldatzen duena, lehenengo eta bigarren xedapen iragankorrei 
dagokienez. (2005eko 104. EHAA, ekainaren 3koa).

195/2006 DEKRETUA, urriaren 10ekoa, 41/98 Dekretua bigarren aldiz aldatzen duena, tutoretzapeko apartamentuei dagokienez. (2006ko 206. 
EHAA, urriaren 27koa) Dekretu horren lehenengo xedapen iragankorra eta bigarren xedapen iragankorreko hirugarren idatz-zatia zuzenbide osoz 
deusezak direla adierazi du epai bidez Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak. Epaitza 2008ko martxoaren 26ko EHAAn argitaratu 
zen, administrazioarekiko auzien salaren ediktu baten bidez, jendeak oro har jakiteko.

148/2007 DEKRETUA, irailaren 11koa, Eusko Jaurlaritzarena, etxean tratu txarrak jasan dituzten emakumeentzako harrera-baliabideei buruzkoa. 
(2007ko 187. EHAA, irailaren 27koa).
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131/2008 DEKRETUA, uztailaren 8koa, Eusko Jaurlaritzarena, gizarte babesik gabeko haur eta nerabeentzako egoitza harrerako baliabideak 
arautzen dituena. (2018ko 150. EHAA, abuztuaren 8koa) 

13/2016 DEKRETUA, otsailaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Arreta Goiztiarreko esku-hartze integralari buruzkoa. (2016ko 45. EHAA, 
martxoaren 7koa).

Xedea

Helburua da gizarte zerbitzuen arloko lege-xedapenen betetzea zaindu, kontrolatu eta egiaztatzea, herritarrei kalitatezko gizarte zerbitzuetarako 
eskubidea bermatzeko.

Ikuskapen jarduerak honako printzipio hauek ditu oinarri:

  Erabiltzaileen eskubideak errespeta daitezen arduratzea eta errespetu hori hartzea lehentasunezko irizpidetzat arau aplikagarriak 
interpretatzerakoan.

  Tresna kuantitatibo eta kualitatiboak erabiltzea, egiaztatu ahal izateko zerbitzuak edo zentroak betetzen dituela baldintza material eta 
funtzionalak, zerbitzu edo zentro mota bakoitzarentzat erregelamenduz ezartzen direnak.

  Ikuskapenean arreta berezia jartzea erabiltzaileek eta haien familiek parte hartzeko bideei eta horien funtzionamendu eraginkorrari, eta 
haiek agertutako kexak aztertzea.

  Ikuskapenari izaera ebaluatzaile eta pedagogikoa ematea, zerbitzu eta zentroetako profesionalek ere parte har dezaten funtzionamendua 
aztertzen eta laguntzaren kalitatea hobetzeko neurri egokiak bilatzen.

  Ikuskapen bisitaren osagarri gisa, ebaluazio kualitatiborako sistemak aplikatzea, horien emaitzek orientabidea emango baitute artapenerako 
ezarri beharreko gidalerroei buruz.

Ikuskapen-prozedura

Gizarte zerbitzuen arloko ikuskapen jarduketak beti ofizioz hasten dira, dela organo eskudunaren beraren ekimenez, goragoko organo baten 
aginduz, beste organo batzuek eskaera arrazoitua eginda, edo norbaitek salaketa jarrita.

Erakunde, zerbitzu eta zentroen arduradunek, haien ordezkariek eta haien zerbitzuko langileek ikuskapen eginkizunak erraztu behar dituzte, hots, 
bide eman behar dute egoitza, obra eta instalazioetara sartzeko eta agiri, erregistro, liburu eta datu estatistikoak aztertzeko, eta, oro har, gertaerak 
hobeto ezagutzen eta ikuskapenaren helburua lortzen lagun dezakeen edozer egiteko. Halaber, gizarte zerbitzuen arloko araudi aplikagarria 
betetzen dela egiaztatu ahal izateko beharrezkoa den beste edozein informazio eman behar dute.
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Behar diren egiaztapen eta ikerketa guztiak egindakoan, ikuskatzaileek ikuskapen akta egingo dute.

Jarduketak egiten ari zaizkion pertsonak uko egiten badio akta sinatzeari, ikuskatzaileek horrela jasoko dute aktan, eta pertsona horri aktaren 
kopia bat eman zaiola dioen oharra jarriko dute agiri horretan. Pertsona horrek aktaren kopia jaso nahi ez badu, ikuskatzaileak horren berri ere 
jasoko du aktan. Horrelakoetan, pertsonari aktaren jakinarazpena egingo zaio hurrengo hiru egunetan, indarra duten xedapenetan aurreikusitako 
bideetariko batetik.

Ikuskatzaileak egiaztatu eta aktan jasotako gertaerak froga gisa erabil daitezke, administratuek euren eskubide edo interesen alde frogak aurkeztea 
ezertan eragotzi gabe, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 
137.3. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Ikuskapen bisitan egindako akta oinarritzat hartuko da txosten bat egiteko; bertan jasoko dira nahitaez hartu beharreko neurriak eta horiek 
ezartzeko epeak, eta beren beregi adieraziko da zeintzuk manu urratu diren, halakorik bada, eta gizarte zerbitzuetako artapenaren kalitatea 
hobetzeko gomendioak emango dira (gomendioen aplikazioa aukerakoa izango da).

Ikuskatzaileek arrazoiak edo aztarnak ikusten badituzte erabiltzaileen osasuna edo segurtasuna arriskuan dagoela uste izateko, administrazio 
eskudunak, ebazpen arrazoitu baten bidez, arrisku egoera konpontzeko kautelazko neurriak ezarri ahal izango ditu. Neurri horiek ez dira zehapenak, 
eta ezartzen dituzten mugak kasu bakoitzean lortu nahi diren xedeen neurrikoak izan behar dira.

IKUSKAPENAREN ONDORIOAK

Ikuskatzaileek gizarte zerbitzuen arloko araudiaren kontrako arau-haustea izan litekeen egitateren bat jasotzen badute aktan, horren berri 
eman beharko diote zehapen-espedientea abiarazteko eskumena daukan organoari.

Ikuskatzaileek, euren eginkizunetan dihardutela, beste eskumen-eremu batzuetan delitu, falta edo arau-hauste administratiboa izan litekeen 
egitateren baten berri jakiten badute, horrela jakinaraziko diote agintaritza judizialari, Fiskaltzari edo dena delako jarduketa-eremuan 
eskumena duen administrazio organoari.

Ikuskatutako erakunde, zerbitzu edo zentroaren titular edo arduradunak behar diren neurriak hartu beharko ditu ikuskapenean antzemandako 
ez-betetzeak zuzentzeko eta araudia betetzeko, horretarako ezarritako epean.

Erakunde, zerbitzu edo zentroaren titular edo arduradunak neurri egokiak hartu beharko ditu, ikuskatzaileek egindako gomendioei jarraituz, 
eskaintzen duen arretaren kalitatea hobetzeko.

Ikuskatzaileek, bidezkoa bada, indarra duen araudia betetzeko hartu beharreko neurriak hartzeko ezarritako epea edo epeak igarotakoan, 
berriro ikuskatuko du erakundea, zerbitzua edo zentroa, neurri horiek hartu direla egiaztatze aldera.
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ALDIZKAKOTASUNA

Indarreko garapen arautegia duten zentroak bertan ezarritako aldizkakotasunarekin ikuskatzen dira, eta betiere urtean behin. 

Aldian aldiko bisita horretaz gainera, zerbitzu edo zentroen ikuskapen osoa edo partziala egin ahal izango da egokitzat jotzen denean, eta, 
betiere, horretarako bidea ematen duen salaketaren bat jartzen denean.
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ERABILTZAILEAREN ERABILTZAILEAREN 
ARRETARAKO UNITATEA ARRETARAKO UNITATEA 
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XEDEAK ETA EGINKIZUNAK
Erabiltzaileen Arretarako Unitatearen helburu nagusia hauxe da: Gizarte Ekintza Sailaren gizarte zerbitzuak eskatzen dituzten edo zuzeneko 
onuradun gisa jasotzen dituzten pertsona fisiko eta juridikoei, pribatuak nahiz publikoak izan, kexak eta iradokizunak aurkezteko zerbitzua 
eskaintzea. Halaber, Sailarekin ituna eta kontratua duten gizarte zerbitzuetako erakundeen gaineko iradokizunak eta kexak aurkeztu ahal zaizkion 
bigarren organoa da, eta erabiltzaileek etika batzordeei zuzentzen dizkieten galderak beraren bitartez aurkezten dira.

  Erabiltzaileen Arretarako Unitateak eginkizun hauek ditu:

  Iradokizuna edo kexa aurkezteko behar den informazioa ematea.

  Unitatearen xede diren iradokizunei eta kexei arreta ematea, eta haiek izapidetzea eta bultzatzea.

  Bidezkoa denean, beste errekurtso-bide batera (beste administrazio edo jurisdikzio bat) jotzea komeni dela jakinaraztea.

  Iradokizuna edo kexa behar den unitate edo zerbitzura bidaltzea, tramitatu dezan, baldin eta, kexa jaso ondoren, Erabiltzaileen Arretarako 
Unitateak administrazio errekurtsotzat jotzen badu.

  Erabiltzaileek zerbitzuaren edo zentroaren kalitateaz zer uste duten argitzea elkarrizketen edo galdera sorten bidez (emaitzak Zuzendaritzari 
bidali behar zaizkio).

  Erabiltzaileek etika batzordeari auziak aurkeztu ahal izateko bitartekaria izatea.

Berariazko arautegia

12/2008 LEGEA, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa. (2008ko 246. EHAA, abenduaren 24koa)

Apirilaren 6ko 64/2004 DEKRETUA, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailarena, Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte 
zerbitzuetako erabiltzaileen eta profesionalen eskubide eta betebeharren agiria eta iradokizun eta kexen araubidea onetsi dituena (76. EHAA, 
apirilaren 23koa)

Abuztuaren 24ko 119/2005 FORU DEKRETUA, Bizkaiko Foru Aldundiarena, Gizarte Ekintza Sailaren iradokizun eta kexen araubidea ezartzen duena 
(173. BAO, irailaren 12koa)

Abenduaren 26ko 232/2006 DEKRETUA, Bizkaiko Foru Aldundiarena, Gizartean esku hartzeko Etika Batzordeak sortzeko arauak ematen dituena 
(2007ko 14. BAO, urtarrilaren 19koa).
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Iradokizunak eta kexak aurkezteko bideak

a) Formularioak eskura daude Unitateari buruzko informazio paneletan, saileko bulego guztietan. Idazkiak ere aurkez daitezke.

b) Unitatera pertsonalki joan daiteke: Ugaskobidea, 3 bis, 2. solairua.

c) Saileko bulegoetan dauden gutunontziak.

d) Faxez: 94 608 29 61.

e) Aldundiaren web orriko “Kontsultak, kexak eta iradokizunak” estekaren bitartez (www.bizkaia.eus, herritarrei arreta eskaintzeko atalean).

f )  Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 38.4 artikuluan 
aipatzen diren toki eta moduetan.

Prozedura 

Iradokizunei buruzko jarduketak

Unitateak iradokizunak aztertu behar ditu, bideragarriak diren erabaki behar du eta gero proposamen egokia egin behar du. 

Izapidetzea. Iradokizunak aztertzeko eta horien bideragarritasuna zehazteko, Unitateak iritzia galdatu ahal izango die beste erabiltzaile batzuei 
eta saileko beste profesional batzuei, eta beste erakunde batzuekin harremanetan jarri ahal izango da, arau deontologikoen gaineko aholkua 
eskatu behar badu.

Hori guztia egin ostean, Unitateak iradokizuna oinarritzat duen proposamen egokia egin beharko du, eta organo eskudunak onetsi beharko 
du. 

Baiezko erantzuna bada, Sailak izapide egokiei ekingo die, iradokizunaren ondoriozko aldaketak egiteko.

http://www.bizkaia.eus
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Kexei buruzko jarduketak 

Erabiltzaileen Arretarako Unitateak izapidetuko ditu kexak.

Kexa ezartzen denetik hasita 30 egun balioduneko epean, interesdunei euren kexak nola bideratzen ari diren jakinaraziko zaie idatziz.

Kexak izapidetzeko honako jarduketa hauek egin ahal izango dira:

a)  Bitartekotzarako proposamenak egitea, kexaren gaiaren izaerak bide ematen duenean eta kexa egin duen pertsonak onartzen duenean. 
Horrelakoetan ahozko jakinarazpenaren bidez amaitu ahal izango da tramitazioa, betiere erreklamazioa jarri duen erabiltzaileak ontzat 
ematen baditu zerbitzuaren jarduketak eta emandako azalpenak. 

b)  Kexan azaldutako gertaera eta inguruabarrak xehetasunez aztertzea. Horretarako, Unitateak txostena eskatuko dio kexan aipatutako 
saileko zerbitzuari. Txosten horretan jaso beharko dira kexaren edukia dela-eta garrantzia izan dezaketen alderdiak, eta interesekotzat 
jotzen diren probak erantsiko dira. 

c)  Planteatutako arazoa konpontzeko hartu behar liratekeen neurriak proposatzea.

d)  Kexa izapidetzean agerian jartzen bada gertaerak bereziki larriak direla, Eusko Jaurlaritzaren apirilaren 6ko 64/2004 Dekretuan jasotako 
eskubideak urratu direla edota agian arau-hauste administratibo, delitu edo faltaren bat egin dela, gizarte zerbitzuen ikuskapenaren 
arloan eskumena duen organoari helaraziko zaio kexa.

Ebazpena. Kexa izapidetzen amaitzen denean, unitateak jardun guztiak helaraziko dizkio organo eskudunari. 
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AURKEZPENA
Gaur egungo sistema juridikoaren arabera, gurasoek dute adingabeen zaintza fisiko eta moralaren ardura, familiaren barruan. Kode Zibileko 156. 
eta 157. artikuluetan aita-amei eman zaie emantzipatu gabe dauden seme-alaben guraso-ahala, hau da, gurasoek seme-alabak zaindu behar 
dituzte, eurekin eduki behar dituzte, janaria eman behar diete, hezkuntza eta prestakuntza integrala eman behar dizkiete, haien ordezkariak izan 
behar dira eta beraien ondasunak administratu behar dituzte.

Gerta daitekeenez gurasoak falta izatea, gauza ez izatea, euren ahala gaizki erabiltzea edo euren eginkizunak behar bezala ezin bete izatea, 
antolamendu juridikoan erakunde batzuk ezarri dira ez-ohiko egoera horiek adingabeengan izan ditzaketen ondorioak arintzeko.

Hala, prebentzioaren bitartez, gertatzen diren arrisku-egoerak konpontzen dira, zerbitzu egokien bidez zaintza ezartzen da eta, adingabeak 
babesik gabe daudenean, tutoretzapean jartzen dira legearen aginduz. Era berean, kontrolatu egin behar da gurasoek edo tutoretza edo zaintza 
duten pertsonek modu egokian betetzen dituztela euren eginbeharrak, eta zerbitzu eskuragarriak eskaini behar dira adingabeei eragiten dieten 
arlo guztietan.

Ume edo nerabeak babesteko zerbitzuen helburu nagusia umeak oinarrizko betebeharrak asetzen zaizkien ingurumen egonkor eta seguruan 
babestea da. Gehienentzat, ingurumen hori familia da; ahal dela, familia umearena berarena izan behar da, baina batzuetan, ezinezkoa denean 
edo berezko familiaren giroa desegokia denean, baliteke beste batean bizi behar izatea. Horrelakoetan, beste familia-ingurumen bat aurkitu behar 
zaio, ahal dela bere familia zabalean.

Ume edo nerabe bat beraren familiatik bereizten denean aldi baterako, umeak babesteko zerbitzuek egoera berrian bere beharrizanak ase ahal 
izatea bermatu behar diote. Babes-ekintzek babesik ez izatea baino egoera hobea ekarri behar dute; bestela, hobe ezer ez egitea.

Umea bere familiatik bereizi behar izanez gero, ahalik eta aldi laburrenerako egin behar da eta bere etxera ahalik azkarren itzuli ahal izateko 
behar diren bitarteko guztiak jarri behar dira. Hori haren integritatea eta ongizatea narriatu gabe egin behar da, eta, horretarako, ezinbestekoa da 
familietan esku hartzeko baliabide nahikoa izatea.

Umeak babesteko zerbitzuen xedea umeak familia giro egonkor eta seguruan integratzea izan behar da. Hautabidea ahalik azkarren aukeratu 
behar da; hauetako bat izan behar da:

⇒  Bere familian integratzea.

⇒  Familia zabalean integratzea.

⇒  Beste familia batean integratzea.

⇒  Emantzipatzea.
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Familiatik behin betiko bereiziz gero, bidea eman behar zaio helduekin maitasun-lotura egonkorrak ezartzeko, adopzioaren zein harrera 
iraunkorraren bidez. Hamabi urtetik beherako haurrak aparteko kasuetan soilik egon behar dira egoitza-harreran.

Umea ezin bada inolaz ere integratu familia batean (adinagatik, portaera-arazoengatik), umeak babesteko zerbitzuek, guraso-eginkizunak egiteaz 
gainera, adin-nagusitasunera heltzen denean nagusien gizartean bizitzeko prestatu behar dute, hau da, emantzipatzeko prestatu behar dute.

Adingabeak bere jatorrizko familian maitasun-loturak ezarri baditu, lotura horiek mantendu egin behar dira, familiara itzuliko den kontuan hartu 
gabe, baldin eta beraren onurarako eta ongizaterako bada. Umeak babesteko zerbitzuek lotura horien eta umearen babesaren arteko oreka lortu 
behar dute euren esku-hartzean. Maitasun-loturak familiako kide guztiekin behar ditu, bai helduekin (gurasoak, osaba-izebak, aitona-amonak…) 
bai adingabeekin. Bereziki zainduko dira neba-arreben arteko loturak. Jatorrizko familiarengandik bereizten direnean, ahal dela ez dira neba-
arrebak bananduko, edo, ezinbestekoa bada, ahalik eta harreman gehien izaten segituko dute.
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HELBURU OROKORRAK
Umeen Zerbitzuari eratxiki zaio Bizkaiko Lurralde Historikoan adingabeen babesari buruzko arloan Sailak dituen eskumenei dagozkien kudeaketa 
eta erantzukizunezko eginkizunen jarduna.

Umeak eta nerabeak babesteko, Umeen Zerbitzuak legez ezarritako printzipioak betetzen ditu:

 �Adingabearen interesaren nagusitasuna bermatzea.

 �Umeak edo nerabeak jatorrizko familia-ingurunean segitzea, beraren interesari komeni ez zaionean izan ezik. Horrela gertatzen denean, 
familia babesteko neurri egonkorrak bermatuko dira eta lehentasuna emango zaio familia-harrerari, erakunde-harreraren aldean.

  �Adingabea familiaratzea eta gizarteratzea.

  �Haurren eta nerabeen garapen pertsonalaren kalterako egoera guztiak prebenitzea.

  �Herritarrak sentsibilizatzea babesgabetasun-egoeren aurrean.

  �Ezartzen diren neurri guztiak hezkuntzakoak izatea.

  �Gizartearen parte-hartzea eta elkartasuna bultzatzea.

  �Bera babesteko objektibotasun, inpartzialtasun eta segurtasun juridikoak ziurtatzea; neurriak hartzeko izaera kolegiatu eta diziplinartekoa 
bermatuko da.

  �Indarkeria-mota guztietatik babestea, besteak beste: tratu txar fisiko zein psikologikoak, zigor fisiko iraingarriak eta laidogarriak, 
axolagabekeria edo zabarkeria, esplotazioa, teknologia berrien bidezko indarkeria, sexu-abusuak, ustelkeria, genero-indarkeria eta familian, 
osasun-arloan, gizartean edo hezkuntza-arloan gertatzen dena (eskola-jazarpena barne), gizakien salerosketa eta trafikoa, emakumeen 
genitalen mutilazioa eta gainerako abusu-mota guztiak.

  �Denek aukera berak edukitzea eta inor ez bereiztea.

  �Zerbitzua adingabe desgaitu guztiek erabili ahal izatea eta zentzuzko doikuntzak egitea, eta haiek osorik eta erabat parte hartzea.

  �Adingabeen nortasuna askatasunean garatzea, beraien sexu-orientazioaren eta sexu-nortasunaren arabera.

  �Askotarikotasun etnikoari eta kulturalari errespetua izatea.
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Ondoko hauen bitartez gauzatzen da babesa:

1.  Arrisku-egoeren prebentzio eta onbideratzea, zerbitzu egokien bidez.

2.  Zaintza.

3.  Babesgabetasuna gertatuz gero, legearen aginduz tutoretza bereganatzea.

4.  Familia-harrera, egoitza-harrera eta adopzioa.

Botere publikoek arretaz jokatu behar dute gurasoek, tutoreek eta zaintzaileek behar bezala bete ditzaten euren eginkizunak eta zerbitzu 
baliagarriak eskainiko dituzte adingabeen inguruko arlo guztietarako.

Hain zuzen ere, Umeen Zerbitzuaren eginbeharrak dira: “babesik gabe dauden adingabeen babes integralerako eta haien beharrizanak asetzeko 
behar diren baliabide publiko guztiak jartzea, adingabeen eta beraien senitartekoen arrisku-egoerak aurreikustea eta arrisku-egoeren onbideratzea 
sustatzea eta erakundeen arteko ekintzak bultzatzea umeen eskubideak bermatzeko, ondokoak abiaburutzat hartuta: umearen onuraren nagusitasuna, 
detekzioaren eraginkortasuna eta tramitazioaren eragingarritasuna, gizartearen sentsibilizazioa, jarduketaren integraltasuna eta banakako esku-
hartzea, arloen arteko koordinazioa, adingabeak euren familian eta gizarte-ingurunean mantentzeko lana eta etengabeko hobekuntza, erabateko 
kalitatea ardatz hartuta”.
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EGITURA
Zerbitzu honek hiru atal ditu:

  �Harrera, Ebaluazio eta Orientazio Atala.

  �Familia Harreraren eta Adopzioen Atala.

  �Egoitza Harreren Unitatea; Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundeko (GUFE) langileak ari dira unitate honetan.

Umeen Zerbitzuaren jarduna “Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerbitzu Espezializatuak babesik gabeko umeekin esku hartzeko eskuliburua” deitzen 
den eskuliburuan jaso da, orain berrikuste prozesuan dagoena hain zuzen ere.

Eskuliburu honetan egoeren balorazioan, erabakiak hartzean eta babes-neurriak ezartzean aintzat hartu beharreko oinarrizko jardun-irizpideak 
bildu dira. Horrez gain, babes-prozesuaren fase guztiak xehakatu dira.

Babesik gabeko egoeraren ebaluazioa, goian aipatutako eskuliburuan jasorik dagoena, azaroaren 8ko 230/2011 Dekretuari egokitu zaio. Dekretu 
horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoan umeak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko udaleko eta lurraldeko gizarte-zerbitzuetan arrisku-
egoeren larritasuna balioesteko tresna onetsi da, BALORA izenekoa; tresna hori ere maiatzaren 9ko 152/2017 DEKRETUAren bidez eguneratu da.
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LEGERIA
Umeen eskubideei eta umeen aurkako tratu txarrei buruzko legeria oso zabala da; horregatik, adingabeen babesaren inguruko hainbat alderdi 
araupetu dituzten beste xedapen asko daudela ahaztu gabe (nazioartekoak, estatukoak eta Autonomiakoak), ondoren garrantzitsuenak aipatuko 
dira.

Nazioarteko esparrua

•  Umeen Eskubideen Adierazpena, 1959ko azaroaren 20koa.

•  Kontsul Harremanei buruzko Vienako Konbentzioa, 1963ko apirilaren 24koa.

•  Nazioartean adingabeak ostearen alderdi zibilei buruzko Hagako Konbentzioa, 1980ko urriaren 25ekoa, 1987ko ekainaren 16an berretsia.

•  Haurraren Eskubideei buruzko Konbentzioa, Nazio Batuen Biltzarrak 1989ko azaroaren 20an onetsia eta Espainiako estatuak 1990eko azaroaren 
30ean berretsia. 

•  Haurraren Eskubideei buruzko Europar Karta, Europako Parlamentuak ebazpen bidez onetsia 1992ko uztailaren 8an.

•  Hagako Hitzarmena, 1993ko maiatzaren 29koa, umeen babesari eta nazioarteko adopzioaren inguruko lankidetzari buruzkoa; Espainiak 1995eko 
ekainaren 30ean berretsi zuen.

•  Hitzarmena, gurasoen arduren eta umeak babesteko neurrien arloko eskumenari, legeriari, onarpenari, betearazpenari eta lankidetzari buruzkoa, 
1996ko urriaren 19an Hagan sinatua eta 2010eko azaroaren 18an berretsia.

•  Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Gutuna, 2000ko abenduaren 7an aldarrikatu eta 2007ko abenduaren 12an eraberritua.

•  Kontseiluaren 2201/2003 Araudia (EE), ezkontzen eta guraso-arduren arloko ebazpen judizialen eskumenari, onarpenari eta betearazpenari 
buruzkoa.

•  Europako Kontseiluaren Hitzarmena umeak sexu-esplotaziotik eta -abusutik babesteko, Lanzaroten sinatua 2007ko urriaren 25ean eta Espainiak 
2010eko uztailaren 22an berretsia.

•  Adopzioaren inguruko Europako Hitzarmena (berrikusia), Estrasburgon sinatua 2008ko azaroaren 27an eta Espainiak 2010eko uztailaren 10ean 
berretsia. 
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Estatuko legeria

•  Espainiako Konstituzioa.

•  1/1996 Lege Organikoa, urtarrilaren 15ekoa, Adingabeen Babes Juridikoari buruzkoa, Kode Zibila eta Prozedura Zibilari buruzko Legea zati batez 
aldarazi dituena.

•  8/2015 Lege Organikoa, uztailaren 22koa, Haurrak eta Nerabeak Babesteko Sistema Aldatzekoa.

•  Haurrak eta nerabeak babesteko sistema aldatzeko uztailaren 28ko 26/2015 Legea.

•  Kode Zibila (154 – 180 artikuluak).

•  20/2011 Legea, ekainaren 21ekoa, Erregistro Zibilari buruzkoa.

•  11/1981 Legea, maiatzaren 13koa, filiazio, guraso-ahal eta ezkontzaren araubide ekonomikoari buruzkoa.

•  21/1987 Legea, azaroaren 11koa, Kode Zibilaren eta Prozedura Zibilari buruzko Legearen zenbait artikulu, adingabeen adopzioari eta beste babes-
mota batzuei buruzkoak, aldarazi dituena.

•  1110/2015 Errege Dekretua, abenduaren 11koa, Sexu Delitugileen Erregistro Zentrala arautzen duena.

•  732/1995 Errege Dekretua, maiatzaren 5ekoa, ikasleen eskubide eta betebeharrei eta ikastetxeetako elkarbizitza-arauei buruzkoa.

•  14/1999 Lege Organikoa, ekainaren 9koa, 1995eko Zigor Kodea aldatu duena tratu txarren biktimen babesari eta Prozedura Zibilari buruzko 
Legeari dagokienez.

•  18/1999 Legea, maiatzaren 18koa, Kode Zibileko 9. artikuluko 5. idatz-zatia aldatu duena (nazioarteko adopzioari dagokiona).

•  1/2000 Legea, urtarrilaren 7koa, Prozedura Zibilari buruzkoa.

•  4/2000 Lege organikoa, urtarrilaren 11koa, atzerritarrek Espainian dituzten eskubide eta askatasunei eta atzerritar horiek gizarteratzeari buruzkoa. 

•  557/2011 Errege Dekretua, apirilaren 20koa, 4/2000 Lege Organikoaren Araudia onesten duena. Lege hori Espainian dauden atzerritarrek dituzten 
eskubide eta askatasunei eta horien gizarteratzeari buruzkoa da, eta 2/2009 Lege Organikoaren bidez aldatu zen.

•  5/2000 Lege Organikoa, urtarrilaren 12koa, adingabekoen zigor-erantzukizuna arautu duena. 
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•  Abenduaren 22ko 7/2000 Lege Organikoa eta martxoaren 30eko 1/2015 Lege Organikoa. Horien bidez aldatu dira Zigor Kodeari buruzko 
azaroaren 23ko 10/1995 Lege Organikoa eta terrorismo-delituei dagokienez adingabeen zigor-erantzukizuna arautzen duen urtarrilaren 12ko 
5/2000 Lege Organikoa.

•  9/2002 Lege Organikoa, abenduaren 19koa, Zigor Kodeari buruzko azaroaren 23ko 10/1995 Lege Organikoa eta Kode Zibila aldarazi dituena, 
adingabeak gurasoen eskumendetik ateratzeari buruz.

•  1774/2004 Errege Dekretua, uztailaren 30ekoa, adingabeen zigor-erantzukizuna arautu duen urtarrilaren 12ko 5/2000 Lege Organikoaren Araudia 
onetsi duena.

•  42/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Kode Zibila eta Prozedura Zibilari buruzko Legea aldatu dituena aitona-amonen eta biloben arteko harremanei 
dagokienez.

•  1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, genero-indarkeriaren kontrako babes integraleko neurriei buruzkoa.

•  521/2005 Errege Dekretua, maiatzaren 13koa, Nazioarteko Adopzioetarako Aholku Kontseilua sortu duena.

•  54/2007 Legea, abenduaren 28koa, nazioarteko adopzioari buruzkoa.

•  165/2019 Foru Dekretua, martxoaren 22koa, Nazioarteko Adopzioaren Araudia onesten duena.

•  Euskal Herriko Autonomia Estatutua, abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoa, 10. artikulua, 12., 14. eta 39. idatz-zatiak.

Autonomia-erkidegoko legeria

•  27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Autonomia Erkidegoko erakunde erkideen eta lurralde historikoetako foru-erakundeen arteko harremanei 
buruzkoa; 7.c artikulua, 1. eta 2. idatz-zatiak.

•  211/1985 Dekretua, uztailaren 2koa, Eusko Jaurlaritzak emana, Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde erkideen adingabeen babesaren eta 
tutoretzaren arloko zerbitzuak Bizkaiko Lurralde Historikoari eskualdatzea onetsi duena.

•  3/2005 Legea, otsailaren 18koa, Euskal Autonomia Erkidegoan Haurrak eta Nerabeak babesteari buruzkoa; 3/2009 Legeak aldatu du (96 – 99 
arteko artikuluak, 1. xedapen iragankorra eta 4. eta 5. xedapen gehigarriak indargabetu ditu eta 17.c), 80.2 eta 93.2.k artikuluak ezabatu ditu).

•  3/2009 Legea, abenduaren 23koa, Haurrak eta Nerabeak Babesteko eta Arreta emateko Legea aldatu zuena. 

•  12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa.
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•  114/2008 Dekretua, ekainaren 17koa, foru-aldundiek adingabeen adopzioaren arloan jarraitu beharreko jarduna arautzen duena; 277/2011 
Dekretuak, azaroaren 21eko 245/2012 Dekretuak eta apirilaren 8ko 50/2014 Dekretuak aldatu dute.

•  131/2008 Dekretua, uztailaren 8koa, gizarte-babesik gabeko haur eta nerabeentzako egoitza-harrerako baliabideak arautzen dituena.

•  230/2011 DEKRETUA, azaroaren 8koa, BALORA-Euskal Autonomia Erkidegoan haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko udaleko eta 
lurraldeko gizarte-zerbitzuetan arrisku-egoeren larritasuna balioesteko tresna onetsi duena.

•  277/2011 Dekretua, abenduaren 27koa, nazioarteko adopziorako erakunde laguntzaileen onarpenari eta funtzionamenduari buruzkoa.

•  245/2012 Dekretua, azaroaren 21ekoa, foru-aldundiek adingabeko pertsonak adoptatzeko bete beharreko jarduketa-prozedura arautzen duen 
dekretua aldatzen duena.

•  50/2014 Dekretua, apirilaren 8koa, foru-aldundiek adingabeko pertsonak adoptatzeko bete beharreko jarduketa-prozedura arautzen duen 
dekretua aldatzen duena (bigarren aldaketa).

•  185/2015 Dekretua, urriaren 6koa, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako prestazioen eta zerbitzuen zorroari buruzkoa.

•  152/2017 Dekretua, maiatzaren 9koa, Euskal Autonomia Erkidegoan haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko udaleko eta lurraldeko gizarte-
zerbitzuetan arrisku-egoeren eta babesgabetasun-egoeren larritasuna baloratzeko tresna eguneratzea onetsi duena (EHAA, 125. zk., 2017-07-
03koa).

•  188/2018 DEKRETUA, abenduaren 26koa, adingabe atzerritarrak aldi baterako Euskal Autonomia Erkidegora lekualdatzeko xedea duten programa 
humanitarioei buruzkoa.

•  179/2018 Dekretua, abenduaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoan familia-harrera arautzen duen Dekretu-proiektuari buruzkoa.

Foru-arautegia

•  3/1987 Foru Araua, otsailaren 13koa, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari buruzkoa.

•  9/2000 Foru Araua, Bizkaiko Tutoretza Erakundea sortu duena (martxoaren 13ko 3/2003 Foru Arauak aldatu du).

•  1/2016 Foru Araua, otsailaren 17koa, Bizkaiko Gardentasunari buruzkoa.

•  63/1985 Foru Dekretua, Bizkaiko Foru Aldundiarena, ekainaren 25ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde erkideen babesaren, tutoretzaren 
eta gizarteratzearen arloko zerbitzuak Bizkaiko Lurralde Historikoari eskualdatzea onetsi duena.
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•  114/2005 Foru Dekretua, uztailaren 19koa, Bizkaiko Foru Aldundiarena; honen bidez, Bizkaiko Lurralde Historikoko Haurren eta Nerabeen 
Kontseilua berregituratu eta araupetu da.

•  119/2005 Foru Dekretua, abuztuaren 24koa, Gizarte Ekintza Sailaren iradokizun eta kexak Erabiltzaileari Arreta Emateko Zentroaren bitartez 
egiteko araubidea arautu duena.

•  14/2007 Foru Dekretua, otsailaren 20koa, Bizkaiko Foru Aldundiarena, umeak eta nerabeak babesteko neurriak hartzeko premiazko prozedura 
arautu duena.

•  70/2012 Foru Dekretua, Bizkaiko Foru Aldundiarena, apirilaren 3koa, Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailaren araudi organikoa onesten 
duena. Araudi hori Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 28ko 3/2014 Foru Dekretuak aldatzen du.

•  198/2019 Foru Dekretua, Bizkaiko Foru Aldundiarena, abenduaren 17koa, adingabeen familia-harrera sustatu eta babesteko 2020ko diru-
konpentsazioak arautzen dituena.

•  12525/2005 Foru Agindua, abuztuaren 25ekoa, Gizarte Ekintza Saileko foru-diputatuarena, haurrak eta nerabeak babesteko batzordea erabakiak 
hartzeko informazioa emateko eta laguntza eskaintzeko talde-organo gisa arautu duena.
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UMEENTZAKO III. PLANA, BABESIK GABE ETA ARRISKU-EGOERAN DAUDEN UMEEI ETA NERABEEI LAGUNTZEKO
Umeentzako I. Planari (1999-2004) esker, Bizkaiko umeei zuzendutako Babeserako Sistema nabarmenki garatu zen. Modu oso positiboan baloratu 
zuten eta aurrerapen handia izan zen. Barneko mailan, Umeen Zerbitzu guztia berrantolatu zen orokorrean. Hala, ekintza esanguratsuenetakoak 
Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundeko (GUFE) Laguntza Teknikoko Zerbitzua Egoitza Harrerako Unitate edo Atala bilakatzea (Bizkaiko Lurralde 
Historikoko egoitza-zentro guztiek osatzen duten sarean Egoitza Harrerako Zerbitzuaz arduratzen dena) eta kasuaren koordinazioaz arduratzen 
den pertsona ezartzea izan ziren. Horrez gain, lan handia egin zen taldean egiten den lana sendotzeko. 

Horrekin lotuta, esku-hartzea gehiago definitu eta sistematizatu zen, eta balorazioak egin, orientazioa eman, erabakiak hartu eta kasuak jarraitzeko 
prozesuak asko hobetu ziren, sortutako esku-hartzerako eskuliburuari esker. Horrez gain, programa berriak ezarri ziren eta egoitza-harrerako 
baliabideak berrantolatzen hasi ziren. Bukatzeko, lortu ziren beste helburu batzuk honakoak izan ziren: Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen eta Umeen 
Zerbitzuaren artean funtzioak eta eskumenak argitzea eta definitzea, beste erakunde batzuekin koordinazioa gauzatzea, eta protokolo bateratuak 
sortzea.

Umeentzako II. Planak (2008-2011) Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen eta Espezializatuen arteko harremanak sendotu eta gehitu zituen, proiektu 
ezberdinetan batera parte hartu zutelako eta beste sistema eta zerbitzuekin egindako jarduketen koordinazioa ere gehitu egin zelako.

Barneko mailan, Egoitza Harreraren Unitatearen funtzionamendua doitu zen eta datuen kudeaketarako eta prozesuetarako sistemak ezarri ziren. 
Horrez gainera, egitura-eraldaketak egin ziren adingabeen eta haien senideen arretarako esparruetan.

Esku-hartzeari dagokionez, lehentasunezko babes-neurri bezala familian harrera ematea garatzen jarraitu zuten, eta larrialdietako harrera-
programak eta familia zabalean egiten diren programak banatuta jarri ziren martxan. Horrez gain, adopzio-prozesuetan laguntzeko programak 
garatu ziren eta adopzio-prozedurak sistematizatu ziren. 

Lortutako beste helburu batzuk hauek izan ziren: egoitza-harrerako hainbat baliabide sortu eta aldatzea eta egoitza-harrerako sare guztia batera 
kudeatzea eta gainbegiratzea. Horrez gain, erantzun eraginkorra eman zitzaion bakarrik iritsi ziren adingabe atzerritarren gehikuntzari, eta babes-
sisteman zeuden adingabeak helduarora pasatzeko laguntza espezifikoa emateko programak finkatu ziren. Modu paraleloan, behar berriei 
erantzun gehiago eta zuzenagoak emateko lanean jarraitu genuen.

Umeentzako III. Planaren (2016-2019) oinarriak aurreko planaren ebaluazioa eta gaur egungo egoeraren azterketa sakona dira, non ume 
eta nerabeak Babesteko Sisteman parte hartzen duten eragile guztiek parte hartu duten. Era berean, uztailaren 22ko 8/2015 Lege Organikoari 
eta umeen babeserako sistema aldatzen duen uztailaren 28ko 26/2015 Legeari dagozkien zenbait alderdi txertatu dira, duten garrantzia eta 
eraginagatik. 

Planaren oinarriak identifikatutako puntu ahulak hobetzeko ikusi diren elementu solidoenak dira, eta zehaztutako helburuak lortzeko Umeen 
Zerbitzuak aurrera eraman beharreko jarduketak definitzen ditu. Plana diseinatzerako orduan, zeharkako ikuspegia eta ikuspegi orokorra 
mantentzen saiatu gara, Bizkaiko Umeen Babes Sisteman parte hartzen duten eragile guztiak kontuan hartuz. 
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Umeentzako III. Planarekin ahalik eta gehien estandarizatu eta sistematizatu nahi dira esku-hartzeko irizpideak eta metodologiak, prozesu eta 
tresna bateratuak erabiliz eta esku-hartzeko prozedurak etengabe hobetzeko ondorio positiboak eragiten dituzten ebaluazio-dinamikak txertatuz.

Horrez gain, Planaren helburua da babes-jarduketak gauzatzen direnean lehentasuna ematea familiako neurriei egoitzako neurrien aurrean, 
familiekin egiten den lan prebentiboaren bitartez eta harreretan emandako laguntzak hobetuz, bai familia zabalean baita beste familia batean 
ere. Hala ere, jakinaren gainean gaude zenbait kasutan egoitzako neurriak hartu behar direla. Hala, lehentasunezko ekintza da egoitza-harrerako 
baliabideen kalitatea eta funtzionamendu ona bermatzea, umeen eta nerabeen beharrizanei egokituz.

Koordinazio-dinamikei dagokienez, Umeentzako III. Planak Gizarte Zerbitzuen sistemako eragileek eta gainerako sistemek (osasunekoak, 
hezkuntzakoak, justiziakoak eta segurtasun indarrenak) batera lan egitea sustatzen du.

Barneko mailan, esfortzu berezia egin da koordinazio, antolamendu eta kudeaketako prozesuak hobetzeko, taldean egiten den lana indartuz eta 
atal ezberdinen arteko komunikazio-bideak garatuz.

UMEENTZAKO III. PLANAREN HELBURU OROKORRAK

1. HELBURUA: esku-hartzeko irizpide komunak berrikustea, kalitatea eta etengabeko hobekuntza bermatuz.

2. HELBURUA: aurrera egitea programak eta baliabidea bereziak egiten, beharrizan berriei erantzuna emanez.

3. HELBURUA:  lehentasunezko babes-neurri gisa familiako harreraren aldeko apustua egiten jarraitzea, hedakuntza-ekintzak eta laguntza-
baliabideak indartuz eta harrera-prozesuak hobetuz.

4. HELBURUA:  adopzio-prozesuetako arrisku-egoerak gutxitzea, prebentzioan lan eginez eta prozesuaren etengabeko jarraipena, laguntza eta 
ebaluazioa gauzatuz.

5. HELBURUA:  egoitza-harrerako baliabideen kalitatea eta funtzionamendu ona bermatzen duten neurriak ezartzen jarraitzea, erabiltzaileen profil 
berriei erantzuna emanez.

6. HELBURUA:  Umeentzako Zerbitzuak Gizarte Ekintzako Saileko beste zerbitzu batzuekin, BFAko beste sail batzuekin, Oinarrizko Gizarte 
Zerbitzuekin eta zerbitzuak ematen dituzten beste erakundeekin duen koordinazioa sustatzea.

7. HELBURUA:  Umeentzako Zerbitzuak beste sistema batzuekin duen koordinazioa handitzea eta esku hartzeko fase eta prozesu ezberdinetan 
duen inplikazioa indartzea, baliabideak modu efikaz eta eraginkorrean aprobetxatuz.

8. HELBURUA: Umeentzako Zerbitzuaren koordinazioa, antolamendua eta kudeaketa hobetzea.
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HAURRAK ETA NERABEAK BABESTEKO KIDE ANITZEKO ORGANOAK: KIDEAK ETA EGINKIZUNAK
HAURRAK ETA NERABEAK BABESTEKO BATZORDEA: KIDEAK ETA EGINKIZUNAK.

Haurrak eta Nerabeak Babesteko Batzordea kide anitzeko organoa da. Haur eta nerabeen babesarekin eta haientzako laguntzarekin zerikusia 
duten arloetako arduradun eta profesionalek osatzen dute. Aholkatzeko, eztabaidatzeko, gaiak aztertzeko, onesteko eta ebazpenak proposatzeko 
eta foru-diputatuari erabakiak hartzen laguntzeko organoa da, adingabeen babesaren arloan betiere. Beraren jarduketa-esparrua antolamendu 
juridikoak arlo horretan Foru Aldundiari ematen dizkion eskumenetara mugatzen da.

Haurrak eta Nerabeak Babesteko Batzordearen eginkizunak izango dira jarraian zehazten diren gaiak aztertzea eta, bidezkoa denean, neurriak 
onetsi edo organo eskudunari proposatzea:

A)  Arriskuan dauden adingabeei buruzko jarduketak.

B)  Kasu bakoitzean egokienak diren babes-neurriak, adingabearen interes nagusiari begira.

C)  Salbuespenezko eta premiazko kasuetan Batzordeak aurretik aztertu gabe onartzen diren babes-neurriak berrikustea.

D)  Behar bezala frogatutako premiazko kasuetan hartzen diren babes-neurriak berrikustea eta organo eskudunari horiek berresteko, amaiera 
emateko edo aldatzeko proposatzea.

E)  Behar den eskabidea aurkeztu duten pertsona eta familia hartzaileen egokitasuna ziurtatzea.

F)  Haur edo nerabeak adoptatzeko eskaintza egiten duten pertsonen egokitzapena ziurtatzea.

G)  Babesik gabe dauden haur eta nerabeei laguntza egokia emateko gastu bereziak ordaintzea.

H)  Familia-harrera sustatzeko bidezkoak diren laguntzak ematea.

I)  Irizpide teknikoak ahalbidea, babesik gabe dauden haur eta nerabeen egoeran esku hartzeko, bai eta familia hartzaileen egokitasuna edo 
adopzioko familien egokitzapena adierazteko eta haiek hautatzeko ere, indarreko antolamendu juridikoan ezarritakoaren arabera.

J)  Adingabeak babesteko indarreko antolamendu juridikoan ezarritako neurrien inguruko beste edozein kontu gauzatzea.

K)  Bizkaiko Foru Aldundia tutore duten adingabeen ondasunen administrazioari eragiten dioten proposamen eta arazoak Bizkaiko Tutoretza 
Erakundeari igortzea, tramitatu daitezen.

L)  Umeen Zerbitzuaren eginkizunen esparruan Gizarte Ekintza Saileko foru-diputatuak edo sail berean arlo honetako eskumenak dituen 
zuzendari nagusiak ezartzen dizkion beste eginkizun edo jarduera guztiak garatzea.

M)  Legezko edo arauzko xedapenetan ezartzen zaizkion gainerako jarduera edo eginkizun guztiak garatzea.
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Gizarte Ekintza Saileko Haurrak eta Nerabeak Babesteko Batzordeak kide hauek izango ditu:

a.  Batzordeburua: Gizarte Ekintza Saileko titularra izango da; hura kanpoan edo gaixorik dagoenean edo kargua hutsik geratzen denean, 
batzordeburuordeak hartuko du haren lekua, eta horrelakorik ezean, hierarkian, antzinatasunean eta adinean, hurrenkera horretan, 
lehenengo dagoen Umeen Zerbitzuko batzordekideak.

b.  Batzordeburuordea: Administraziorako eta Gizarte Sustapenerako Zuzendaritza Nagusiko titularrak hartuko du kargua. Bera kanpoan edo 
gaixorik dagoenean, edo kargua hutsik geratzen denean, Pertsonen Autonomia Sustatzeko zuzendariak ordeztuko du, edo, horren faltan, 
Umeen Zerbitzukoak diren Batzordeko kideen artetik, hierarkia, antzinatasun eta adin handienekoak, hurrenkera horretan.

c.  Sei batzordekide. Kargu hauek dituzten pertsonak izango dira:

-  Umeen Zerbitzuko burua. Bera kanpoan edo gaixorik dagoenean, edo kargua hutsik geratzen denean, Umeen Zerbitzukoak diren 
Batzordeko kideen artetik hierarkia, antzinatasun eta adin handikoenak, hurrenkera horretan, ordeztuko du.

-  Emakumeak Babesteko eta Familiei Laguntzeko Zerbitzuko burua. Bera kanpoan edo gaixorik dagoenean edo kargua hutsik geratzen 
denean, Emakumeen Ataleko buruak ordeztuko du.

-  Umeen Zerbitzuko Harrera, Ebaluazio eta Orientazio Ataleko burua. Bera kanpoan edo gaixorik dagoenean edo kargua hutsik 
geratzen denean, Harrera, Ebaluazio eta Orientazio Arloko arduradun teknikoak ordeztuko du, edo, horren faltan, haren ataleko kasu-
koordinatzaileen artetik, hierarkia, antzinatasun eta adin handieneko teknikariak, hurrenkera horretan.

-  Familia Harreraren eta Adopzioen Ataleko burua. Bera kanpoan edo gaixorik dagoenean edo kargua hutsik geratzen denean, Harrera eta 
Adopzioen Ataleko arduradun teknikoak ordeztuko du, edo horren faltan, Nazioarteko Adopzioen Ataleko arduradunak.

-  GUFEko Haurren eta Nerabeen Zerbitzuetako Dibisioaren burua. Bera kanpoan edo gaixorik dagoenean edo kargua hutsik geratzen 
denean, Etxeen Sareko zuzendariak ordeztuko du, edo horren faltan, antzinatasun handiena duen bere Unitateko teknikari arduradunak.

-  Umeen Zerbitzuko atal eta unitateetako kasu-koordinatzaileen ordezkaritza teknikoa. Batzordeko lehendakariak izendatuko du, 
teknikariek proposatutakoen artetik, urtebeterako.

d.  Idazkaria: saio bakoitzean Umeen Zerbitzuko administrazio orokorreko teknikari bat ariko da idazkari, hizpidearekin baina botorik gabe. 
Idazkaria kanpoan edo gaixorik dagoenean edo kargua hutsik geratzen denean, Batzordeak erabakiko du nork ordeztuko duen.

e.  Hizlariak: kasuan kasuko arloko teknikari arduradunak. Hizpidearekin baina botorik gabe jardungo dute. Proposatu ahal izango dute, 
inguruabarren arabera, Batzordeak esku artean dituen kasuak zuzenean azal ditzatela kasuen koordinatzaileek edo haien taldeko teknikariek. 
Gainera, Batzordeko edozein kidek eskatu ahal izango du kasuaren koordinatzailea etortzeko.
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Batzordearen antolamendua eta jardunbidea Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legeko Atariko Tituluaren II. 
kapituluan herri administrazioen kide anitzeko organoez xedatutakoari egokituko zaizkio.

1.  Batzordeak astean behin izango du bilkura. Gainera, aparteko bilkura egingo da aztertu beharreko arazoak premiazkoak direnean, 
batzordeburuak, bere kabuz edo Batzordeko kideen heren batek hala eskatuta, deialdia egin ondoren.

2.  Lehendakariak egingo du bilerarako deia eta idazkariak bidaliko du, gutxienez 24 ordu lehenago, idazkariak berak prestatutako aztergaien 
zerrenda erantsita. Idazkariak kontuan hartuko ditu behar beste denbora lehenago egindako eskaerak.

3.  Ez da eztabaidatuko aztergaien zerrendatik kanpoko inongo proposamenik, gehiengoak hala erabaki ezean.

4.  Batzordearen bilkurak baliozkotasunez eratu daitezen, lehendakaria eta idazkaria bertaratu beharko dira, edo legez haiek ordezten 
dituztenak, eta kideen erdiak, gutxienez, edo legez haiek ordezten dituztenak.

5.  Txostengileek, lehentasunez, aztergaien zerrendaren hurrenkerari jarraituz jardungo dute, bakoitzak Batzordeari aztertu eta eztabaidatzeko 
aurkezten dion gaiaz informazio arrazoitua emateko. Batzordeko kideek gaiari buruz egiten dituzten galdera guztiei erantzungo diete. 
Jarraian, Batzordeak egoki deritzon erabakia hartuko du proposamenari buruz.

6.  Batzordean agertzen diren eztabaidak, botoak eta iritziak isilpekoak izango dira. Batzordeko kideek isilpean eduki beharko dituzte, bai eta 
batzordeko kide izateari utzitakoan ere. Isilpekoa urratzeak diziplina-erantzukizuna ekarriko du. Halaber, proposamenak eta espedienteen 
edukia ere isilpean gordeko dira, pertsonek intimitaterako eta ohorerako duten eskubidea errespetatuz.

7.  Idazkariak aktan jasoko ditu bileretako erabakiak. Akta horretan honako hauek jarriko ditu: bertaratuak, ezarritako aztergai zerrenda, noiz 
eta non egin den bilera, eta hartutako erabakien edukia. Halaber, onartutako proposamen guztien ziurtagiriak emango ditu idazkariak, 
espedientean sar daitezen eta proposamena tramitatu ahal izan dadin. Horrenbestez, Saileko foru-diputatuari aurkeztuko zaizkio eta berak 
egokitzat jotzen duen moduan ebatziko ditu, foru-aginduen bidez.

8.  Aktan jasotako erabakien tramite administratiboak egingo dira dena delako gaia Batzordeari proposatu dion atalean, Egoitza Harreraren 
Unitatean izan ezik, horren gaiak Harrera, Ebaluazio eta Orientazio Atalak tramitatuko baititu, edo Familia Harreraren eta Adopzioen Atalak, 
gaiaren arabera.



EGITARAUAK, ZERBITZUAK ETA PRESTAZIOAK 2020
Umeen Zerbitzua

118

BABESIK GABEKO HAURREKIN ESKU HARTZEA
Umeentzako I. Planean aurreikusitakoarekin bat eginez, “Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerbitzu Espezializatuak babesik gabeko umeekin esku hartzeko 
eskuliburua” sortu zen. Eskuliburu hori Bizkaiko Foru Aldundiak onetsi zuen 2006ko martxoaren 14an hartutako erabakiaren bitartez, eta, gaur egun, 
berrikusteko prozesuan dago. Eskuliburu hori tresna baliagarria da haurren gaurko babes-sistemaren funtzionamendua hobetzen laguntzeko, eta 
zehazki helburu hauek lortzen laguntzen du:

1.  Umeen Zerbitzuan ikerketa-ebaluazioaren kalitatea homogeneizatu eta hobetzea, hainbat bitarteko eskainiz: aztergai den kasu-motaren 
arabera beren beregi eskatu beharreko edukiari buruzko irizpideak, informazioa lortu eta haren fidagarritasuna eta baliozkotasuna 
ziurtatzeko prozedura, erabili behar diren tresnak, informazioa interpretatzeko irizpideak, familia birgaitzeko aukerak baloratzeko irizpideak, 
eta kasuaren orientazioa formulatzeko irizpideak.

2.  Zerbitzu Espezializatuan hartzen diren erabakien kalitatea homogeneizatu eta hobetzea, hainbat irizpide eskainiz: zer nolako kasuak bidali 
behar diren Umeen Zerbitzura, noiz izan daitekeen beharrezkoa premiazko babes-neurria hartzea eta zein irizpideri jarraitu behar zaien 
neurri hori hartzeko, noiz izan daitekeen beharrezkoa banantzea, zein irizpide erabili behar diren umea zenbat denboran egongo den 
bananduta eta banantzea betikoa ala aldi baterakoa izango den erabakitzeko, zein kasutan komeni den ordezko harrera-mota bakoitza eta 
abar.

3.  Laguntza ematea erakundeen arteko koordinazio-maila hobetzeko eta, horrenbestez, esku-hartze bizkorragoak eta eraginkorragoak egiteko; 
horretarako, zehatz-mehatz argitu behar da zeintzuk eginkizun eta zeregin dagozkien esku-hartzearen fase bakoitzean parte hartzen duten 
teknikariei, babesik gabeko umeen kasuetan.

Herri administrazioen betebeharra da ume eta nerabeen arrisku eta babesgabetasun-egoera guztietan esku hartzea, indarra duten legeak betez: 
funtsean, Adingabeen Babes Juridikoari buruzko urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoa eta Haur eta Nerabeei Arreta eta Babesa Emateari 
buruzko otsailaren 18ko 3/2005 Legea.

230/2011 DEKRETUA, azaroaren 8koa, BALORA-Euskal Autonomia Erkidegoan haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko udaleko eta lurraldeko 
gizarte-zerbitzuetan arrisku-egoeren larritasuna balioesteko tresna onetsi duena, maiatzaren 9ko 152/2017 DEKRETUAk eguneratzen duena, 
aurrerapauso bat izan da herri administrazioek babesgabetasun-egoeran dauden haurrekin Euskal Autonomia Erkidegoan egiten dituzten esku-
hartzeetan.

Tresna honen helburua da familietan izaten diren arrisku-egoerak eta babesgabetasuna eta larritasuna balioestea. Nolanahi ere, BALORAk baditu 
beste helburu batzuk ere, esaterako: haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko gizarte-zerbitzuen lana erraztea, esku hartzeko prozesua 
bizkortuz, eta koordinazio hobea sustatzea udal- eta lurralde-eremuetan. Hartara, haurrei, nerabeei eta familiei emandako arretaren kalitatea 
hobetzeko lankidetzan ariko da.
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HARRERA,  HARRERA,  
EBALUAZIO ETA EBALUAZIO ETA 
ORIENTAZIO  ORIENTAZIO  
ATALAATALA
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HELBURUAK ETA EGINKIZUNAK
Harrera, Ebaluazio eta Orientazio Atalari honako eginkizun hauek dagozkio:

A.  Zorrotz betetzea Sailaren betebeharrak (adingabeen arloan dituen eskumenetik datozkionak), Justizia Administrazioarekin lankidetzan ari 
dela.

B.    Babesik gabeko umeen eta nerabeen egoerari buruzko jakinarazpenak jasotzea, presazko kasuak aztertzea, nolabait kasuarekin zerikusia 
duten gizarteko eragileekin harremanetan jartzea eta beharrezko diligentziak egitea, arlo horretan indarrean dagoen legerian aurreikusten 
diren babes-neurriak hartzeko helburuarekin.

C.  Umeen Zerbitzura iristen den babesgabetasun-egoera berri guztiekin honako bide hau jarraitu beharko da:

1.   Harrera egitea.

2.   Ondoren espedientea irekitzea, edo lehendik irekita dagoena berrirekitzea.

3.   Kasua ikertzea.

4.   Umeen Zerbitzuaren eskumenekotzat jotzen diren kasuetan, oinarrizko gizarte-zerbitzuen ebaluazio txosten osoa dagoen begiratzea. 
Horrelakorik egon ezean, behar den informazioa eskatzea zerbitzu horiei.

5.   Behar izanez gero, oinarrizko gizarte-zerbitzuen informazioa osatzea ebaluazioa amaitzeko.

6.   Ebaluatu ondoren, haurraren edo nerabearen eta beraren familiaren kasuaren plana proposatzea: aplikatu beharreko neurria eta esku 
hartzeko plana.

D. Beste autonomia-erkidego batzuek igortzen dituzten balizko babesgabetasun-kasuen ikerketa eta ebaluazioa egitea.

E.  Oinarrizko gizarte-zerbitzuek edo zaintzaileek eurek egitatezko zaintza-egoeren berri ematen diotenean Zerbitzuari, eta harreraren 
balorazioa edota formalizazioa eskatzen diotenean:

1.  Kasua jasotzea eta espedientea irekitzea.

2.  Egin beharrekoak finkatzea.

3.  Bidezkoa bada, kasua ikertu eta ebaluatzea, eta harreraren egokitasuna baloratzea.

4.  Behin espedienteak Umeen Zerbitzuan zabalik jarraitzea erabakiz gero, kasuaren plana prestatzea.
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F. Honako egoera hauetan dauden adingabeen espedienteak koordinatzea:

1.  Jatorrizko familiarekin bizitzen jarraitzen dute kasua ebaluatu ondoren, Kasuaren Plana familiari eusteko programari loturik egongo dela 
erabaki delako.

2.  Familia- edo egoitza-harrerara premiaz pasatu ondoren oraindik ebaluazio-fasean eta kasuaren plana prestatu gabe daude.

3.  Aldi baterako familia-harrerara edo harrera-egoitzara bideratu dira, familiara sei hilabete igaro baino lehen itzultzeko asmoarekin.

4.  Harrera-egoitzan edo familia-harreran sei hilabete baino gutxiago egon ondoren (hasierako aurreikuspena gorabehera) haurra bere 
familiara itzuli da eta familiak Umeen Zerbitzuaren gainbegiratzea, laguntza edo jarraipena behar dituela pentsatzeko arrazoiak daude.

5.  Aldi batez (sei hilabetetik behera) egoitza-harreran daude, familia-harrera edo adopziorako bideratuta eta harrerako familia baten zain.

G. Familietan esku hartzeko programa espezializatuen garapena sustatzea, koordinatzea eta gainbegiratzea.

H.  Batzordeei informazioa eta laguntza administratiboa eta teknikoa ematea, proposamen egokiak egiteko eta/edo behin betiko ebazpenak 
betearazteko.

I. Atal honek bere jardunean hartzen dituen haurrei eta nerabeei buruz proposatzen diren babes-neurriak gauzatzea.

J.  Umeei eta gazteei laguntzea euren ingurunean, erkidegoan esku hartzen duten talde espezializatuen bitartez, eta udalen gizarte-zerbitzuei 
laguntza eta aholkuak ematea lantalde horiekin batera lan egin dezaten.

K. Epai-prozeduretan aditu edo lekuko gisa aritzea, eta horretarako prestatzea.

L. Tutoretza eta zaintzen erregistroa eramatea.

M.  Babesgabetasuna, abandonua eta tratu txarrak saihesteko programa eta ekintzen proposamenak aztertzea eta formulatzea, jarduketa 
guztien ardatza familia dela.

N. Umeen Zerbitzua oinarrizko gizarte-zerbitzuekin eta haurren arazoak antzematen dituzten kanpoko iturriekin koordinatzea.

Ñ. Atalari esleitutako espedienteen estatistikak eta haiei buruzko txostenak egitea, eta haien datu-basea egunean edukitzea.

O. Nagusiek edota indarreko xedapenek ezartzen dizkioten gainerako eginkizun guztiak garatzea.

P.  Etorkizuneko kanpo-kontratazioak eta zerbitzu eta programa berrien abiarazteak direla-eta esleitzen zaizkion gainbegiratze-lan guztiak 
gauzatzea.
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Q.  Familia Harreraren eta Adopzioen Ataleko lantalde teknikoekin elkarlanean jardutea, familia zabalak edo hurkoek egiten dituzten harrera-
proposamenen egokitasuna baloratzen.

Babesgabetasun-kasuen jakinarazpenak jasotzeaz eta espedientea ireki edo berrirekitzeaz beste eginkizun guztiak beste atal batzuetako 
teknikariek egin ditzakete, familiak haietako batek koordinatzen baditu.

TALDE TEKNIKOAK

Harrera, Ebaluazio eta Orientazio Atala buru batek, arloko arduradunak eta psikologiako eta gizarte-laneko tituludunek prestatutako diziplina 
anitzeko bost taldek osatzen dute. Tituludun horiek kasuaren koordinatzaile-eginkizunak hartzen dituzte beren gain, eta erreferentziazko 
profesionalak dira familiarentzako, haurrarentzako zein esku-hartzean inplikatutako beste lantalde, zerbitzu edo pertsona batzuentzako.

Talde bakoitza Bizkaiko Lurralde Historikoko lurralde-eremu bateko kasuez arduratzen da. 

 �1. taldea:   Abanto, Alonsotegi, Balmaseda, Erandio, Enkarterriko Mankomunitatea (Artzentales, Galdames, Gordexola, Gueñes, Karrantza, 
Lanestosa, Sopuerta, Turtzioz, Zalla), Muskiz, Sestao, Santurtzi, Portugalete, Txorierriko Mankomunitatea (Derio, Larrabetzu, Lezama, 
Loiu, Sondika, Zamudio), Ortuella, Trapagaran, Zierbena.

 �2. taldea:  Abadiño, Amorebieta-Etxano, Ajangiz, Amoroto, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Atxondo, Basauri, Barakaldo, Bermeo, Berriz, Ea, Ereño, 
Ermua, Etxebarri, Galdakao, Ugao-Miraballes, Urduña, Mallabia, Arratiako Mankomunitatea (Arantzazu, Areatza, Artea, Bedia, Dima, 
Igorre, Lemoa, Ubide, Zeberio), Busturialdea (Busturia, Elantxobe, Errigoiti, Gautegiz Arteaga, Gernika, Ibarrangelu, Kortezubi, Mendata, 
Morga, Mundaka, Muxika, Sukarrieta), Durangoko Merinaldearen Amankomunazgoa (Elorrio, Durango, Garai, Iurreta, Izurtza, Mañaria, 
Otxandio, Zaldibar) Lea Ibarreko Mankomunitatea (Gizaburuaga, Ispaster, Mendexa, Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz, Murueta), Lea-
Artibai (Aulestia, Berriatua, Etxebarria, Forua, Lekeitio, Markina-Xemein, Ondarroa), Nabarniz, Zaratamo, Zeanuri.

 �3. taldea: San Frantzisko-Abusu, Alde Zaharra, Uribarri-Zurbaran, Irala-San Adrian.

 �4. taldea: �Deustu-San Ignazio, Erdialdea-Indautxu, Zorrotza, Santutxu-Bolueta, Basurtu-Altamira.

 �5. taldea:  Mungialdeko Zerbitzuen Partzuergoa (Bakio, Laukiz, Mungia, Meñaka), Uribe Kostako Zerbitzuen Mankomunitatea (Barrika, Berango, 
Fruiz, Gamiz-Fika, Gorliz, Lemoiz, Plentzia, Sopela, Urduliz), Getxo, Leioa, Otxarkoaga-Txurdinaga, Errekalde.
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UMEEN BABESGABETASUN-EGOERAK
Umeen Zerbitzuak ume bat babesik gabe egon daitekeela jakiten duenean, kasua Harrera, Ebaluazio eta Orientazio Atalak jasotzen du eta, 
ondoren, bidezko espedientea irekitzen du; gero, inguruabarrak eta Zerbitzu horren eskumenekoak diren alderdiak aztertzen ditu eta, azkenik, 
ebaluatu ondoren, hartu beharreko babes-neurria (tutoretza eta/edo zaintza) eta ume edo nerabearekin eta haren familiarekin esku hartzeko plana 
proposatzen ditu.

Beste kasu batzuetan, erakunde publikoak bestelako neurriak hauta ditzake familia banandu beharrik izan gabe.

Administrazioaren esku-hartzearen oinarriak izango dira ezarritako legezko printzipioak, eta familiako neurriak egoitzako neurrien aurretik 
lehenetsiko dira, egonkorrak aldi batekoen aurretik eta adostutakoak ezarritakoen aurretik.

Haurraren edo nerabearen garapen pertsonalari kalte egiten diotenak dira arrisku-egoerak, babesik ezaren barruan ezin sar daitezkeenak eta, 
beraz, legearen aginduz tutoretza bereganatzea behar ez dutenak (Adingabearen Babes Juridikoari buruzko urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege 
Organikoa, 17. artikulua).

Legeak adingabeak zaintzeko ezarritako babes-betebeharrak ez betetzearen ondorioz edo betebehar horiek betetzea ezinezkoa izatearen edo 
modu desegokian gauzatzearen ondorioz gertatzen diren egoerei deritze babesgabetasun-egoerak, betiere adingabeak laguntza moralik eta 
materialik gabe geratzen badira (Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta Babesteko otsailaren 18ko 3/2005 Legea, 56. artikulua).

Administrazioek kasu horietan izango duten esku-hartzea desberdina izango da egoeraren larritasun-mailaren arabera. Arrisku-egoeretan 
oinarrizko gizarte-zerbitzuek kasua jaso ondoren, ikertu, balioetsi eta bideratu egin beharko dute. Ume baten babesgabetasun-egoera oso larria 
dela antzematen dutenean, haur eta nerabeak babesteko zerbitzu espezializatuaren esku utzi behar dute ume hori (3/2005 Legea, 53. artikulua). 
Babesgabetasun larriaren zantzuak badaude, lurraldeko zerbitzu espezializatuek jaso beharko dute kasua, eta ikerketa eta balorazio osagarria 
egingo dute, larritasuna zehazteko. Kasua esku-hartze espezializaturik eskatzen ez duen arrisku arin edo ertaineko kasutzat jotzen denean, aldiz, 
oinarrizko gizarte-zerbitzura bideratuko da (otsailaren 18ko 3/2005 Legea, 54. artikulua).

Otsailaren 18ko 3/2005 Legearen 49. artikuluan honako hau xedatzen da: oinarrizko gizarte-zerbitzuek eta lurralde-zerbitzu espezializatuek, 
arrisku eta babesgabetasun-egoerak zehazte aldera, horretarakoxe ontzat emandako tresna teknikoak aplikatuko dituzte, azken xedapenetako 
lehenbizikoan ezarritako eran. Azken xedapenetako lehenengoan, honako hau adierazten da: Eusko Jaurlaritzak, foru-diputazioek eta udalek, lege 
hau indarrean sartu eta urtebeteko epearen barruan, oinarrizko tresna bat egin eta onartuko dute, babesgabetasun-egoeren larritasuna zehazteko 
eta egoera horiek arrisku arin, ertain edo larriko egoera diren edo babesgabetasun-egoera diren zehazteko. 

Azaroaren 8ko 230/2011 DEKRETUAren bidez BALORA-Euskal Autonomia Erkidegoan haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko udaleko 
eta lurraldeko gizarte-zerbitzuetan arrisku-egoeren larritasuna balioesteko tresna onetsi zen; maiatzaren 9ko 152/2017 DEKRETUAk tresna hori 
eguneratzen du helburu honetarako: familietan izaten diren arrisku-egoerak eta babesgabetasuna eta larritasuna balioestea. Aurrekoari kalterik 
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egin gabe, beste helburu batzuk ditu BALORAk: haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko gizarte-zerbitzuetako teknikari guztien lana erraztea, 
esku hartzeko prozesua bizkortuz, eta koordinazio hobea sustatzea udal- eta lurralde-eremuetan. Hartara, haurrei, nerabeei eta familiei emandako 
arretaren kalitatea hobetzeko lankidetzan ariko da.

Babesgabetasunaren arrazoia babes-gabezia baldin bada, umeen eta nerabeen tutoretza zuzenean hartuko da, eta une horretan beraien zaintzaren 
arduradunak direnetatik banatuko dira umeak. Horrez gain, erakunde publikoak guraso-ahala indargabetu gabe hartu ditzakeen beste babes-
neurri batzuk ere badaude, besteak beste, zaintza. Kasu bietan, eta banatzeko neurriak hartzen ez diren kasuetan, programa hauek ezarri ahal 
izango dira:

1.-  Familia iraunaraztekoak; programa hauen bidez arreta sozioedukatiboa eta psikosoziala ematen zaizkie arrisku ertaina edo larria duten ume 
edo neraberen bat dagoen familiei, umea edo nerabea etxean bizi denean.

2.-  Senitartekoak biltzekoak; programa hauen bidez arreta sozioedukatiboa eta psikosoziala ematen zaizkie arrisku larrian edo 
babesgabetasunean egonik legezko babes-neurria behar izan duen ume edo neraberen bat dagoen familiei.

Esan dugun bezala, familia da, zalantzarik gabe, haurraren edo nerabearen garapen integral eta armoniatsurako ingurunerik egokiena. Alabaina, 
zenbait faktorek eragina izan dezake hasiera batean babeserako gune hori toki kaltegarri bihur dadin. Ondorioz, garapen normala galaraz dakioke 
haurrari. Hala gertatzen da umeen babesgabetasuna edo tratu txarrak izaten direnean.

Tratu txarrak gertatu direla pentsatzeko ume edo nerabearengan izan diren ondoreak hartu behar dira kontuan, hau da, ume edo nerabeak 
jasandako kalteak eta ase ez zaizkion beharrizanak.
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BABESGABETASUN-MOTAK

TRATU TXAR FISIKOAK

ZABARKERIA

A.  Behar fisikoekiko zabartasuna (honako hauek barne hartzen ditu: elikadura; osasun fisikoaren zaintza; arropa; higiene pertsonala; 
etxebizitzaren baldintza higienikoak; egonkortasuna eta etxebizitzaren bizigarritasun-baldintzak).

B.  Segurtasun-beharrekiko zabartasuna (honako hauek barne hartzen ditu: etxebizitzaren segurtasun fisikoa eta arriskuen prebentzioa; 
ikuskapena; beste pertsona batzuek gauzatutako babesgabetasun larriko egoeretarako babesa).

C. Prestakuntza-beharrekiko zabartasuna.

D.  Behar psikikoekiko zabartasuna (honako hauek barne hartzen ditu: elkarrekintza- eta afektu-beharrak; estimulazioa; arazo emozional 
larriekiko arreta berezia; balore moral positiboen transmisioa, arauak eta mugak).

SEXU-ABUSUA

TRATU TXAR PSIKIKOAK

A. Tratu txar emozionala.

B. Gatazken instrumentalizazioa gurasoen artean.

C. Bikoteen edo bizikidetza-unitateko kideen arteko indarkeria-egoerak.

D. Indarkeria fisikoko mehatxuak.

ABANDONATZEA
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GURASOEK UMEAREN EDO NERABEAREN JOKABIDEA KONTROLATU EZIN IZATEA

BESTELAKOAK

A. Jaio aurreko tratu txarrak

B.  Tratu desegokia (honako hauek barne hartzen ditu: janaria eta ura nahita kentzea, giltzaperatzea edo fisikoki murriztea, etxetik kanporatzea 
edo etxera sartzea debekatzea).

C. Ustelkeria.

D. Eskaletza.

E. Lan-esplotazioa.

Arrisku larria edo babesgabetasuna eragiten duten beste egoera batzuk

A. Aitak, amak edo tutoretza edo zaintza duten pertsonek gauzatutako babesgabetasun larriko aurrekariak.

B. Aitaren, amaren edo tutoretza edo zaintza duten pertsonen zailtasun pertsonal larriak.

C. Aitaren, amaren edo tutoretza edo zaintza duten pertsonen ezintasuna, aldi baterakoa edo behin betikoa.

D. Bakarrik dauden adingabeko atzerritarrak. (BDAA)
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TUTORETZA

ADMINISTRAZIOAREN TUTORETZA

Kode Zibileko 127. artikuluak honela definitzen du babesgabetasuna: “adingabeak zaindu beharra, legeek ezarria, betetzen ez denean, edo bete ezin 
denean, edo gaizki betetzen denean gertatzen den egoera, adingabeak beharreko laguntza moralik edo materialik gabe uzten dituena”.

Foru Aldundiak ume baten administrazio-tutoretza bereganatzeko duen arrazoi funtsezko eta nagusia hura babesgabetasun-egoeran dagoela 
adieraztea da.

Eskumenak dituen administrazio-agintaritzak aztertuko dituen babesgabetasun-egoerak dira adingabearen osotasun fisikoa edo mentala 
arriskuan jartzen dutenak. Egoera horiek aurretik baloratu eta aztertuko dira beharrizan eta proportzionaltasun oinarriekin bat eginez, eta nahikoa 
arriskutsuak direnean babesgabetasun-egoeratzat hartuko dira. Hala, umeen babeserako sistema aldatzen duen uztailaren 28ko 26/2015 Legearen 
18. artikuluan jasota daude, eta besteak beste hauek dira:

•  Senitartekoek umea edo nerabea bertan behera uztea euren borondatez.

•   Borondatezko zaintzaren epeak irauten duena, adingabearen zaintzaz arduratu behar diren legezko ordezkariek zaintza gauzatzeko 
baldintzetan daudenean eta zaintza hori gauzatu nahi ez dutenean, edo zaintza gauzatu nahi dutenean baina gauzatzeko baldintzetan ez 
daudenean. Hala ere, badaude salbuespenezko zenbait kasu, hain zuzen ere borondatezko zaintza bi urte baino gehiago luzatu daitekeenean.

•  Senitartekoren batek, edo beste batek haiek utzita, adingabeari tratu txar fisikoak edo psikikoak ematea edo sexu-abusuak egitea.

•  Adingabeak eskean erabiltzea edo delitura edo prostituziora behartzea, edo haiek adingabea ekonomikoki ustiatzea antzeko moduren batez. 

•  Gurasoek edo zaintzaileek adingabeari drogak edo alkohola maiz kontsumitzen uztea, edo kontsumo hori onartzea.

•  Gurasoek edo zaintzaileek adimen-nahasmendu larria izatea eta ondorioz guraso-ahal edo zaintza behar bezala ezin bete izatea.

•  Familia-unitateko pertsonek, eta batez ere guraso edo zaintzaileek, drogak maiz hartzea, baldin eta zaletasun horrek umearen garapenean 
eta ongizatean eragina badu.

•  Eskolaratzerik ez egotea, edo hezkuntza-zentrora modu jarraituan eta justifikatu ez joatea, eta derrigorrezko eskolatze-etapetan baimen 
etengabea ematea eskolara ez joateko, edo eskolara ez joatea bultzatzea.

•  Jaio aurreko tratu txarrek jaio berriari kalte larriak eragitea.
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•  Haurra bere integritate morala larriki narriatzen duen edo nortasuna eratzea eragozten duen gizarte-familia giroan bizitzea.

•  Zaintza-eginkizunak dituzten pertsonak falta izatea, edo pertsona horiek euren eginkizunak ezin bete izatea, edo, egiten badituzte, 
adingabeak arrisku larrian jartzea.

Hauexek dira tutoretza-mota honen ezaugarriak:

•  Berez eratzen da, legeak aginduta, epai-prozedurarik gabe.

•  Babesgabetasunean dauden adingabekoak bakarrik hartzen dira tutoretzan.

•  Legearen aginduz, tutorea kasuan kasuko lurraldean adingabeen babesaren eskumena duen erakunde publikoa da.

•  Tutoretzaren ondoren, egindako guztiaren berri eman behar zaio Fiskaltzari, eta gurasoei edo tutoreei edo zaintzaileei bertatik bertara 
jakinarazi behar zaie 48 ordu pasatu baino lehen.

•  Behin-behinekoa da; inolaz ere ez baita behar baino gehiago luzatu behar, adingabea familiaratzeko, tutoretza arrunta eratzeko edo, aurreko 
biak bideraezinak badira, beste familia batek adoptatzeko.

•  Berekin dakar guraso-ahala edo tutoretza arrunta etetea; beraz, horien titularrei euren eginkizunak kentzen zaizkie eta erakunde publikoak 
bereganatzen ditu. Hala ere, 172.1 artikuluko azken paragrafoan ezarri den bezala, “gurasoek edo tutoreek adingabea ordezkatzen dihardutela 
haren onurarako egiten dituzten ondare-egintzak edo egintza ekonomikoak baliozkoak izango dira”.

Bizkaiko Lurraldean bizi den edo aldi baterako bertan den adingabe bat babesgabetasunean gertatzen bada, Bizkaiko Foru Aldundiak bereganatu 
behar du beraren tutoretza Gizarte Ekintza Sailaren bidez.

Ume edo nerabe bat babesgabetasun-egoeran dagoela adierazteko, babes-espedientea ireki behar da; ondoren, behar diren neurriak har daitezke.

Administrazioak tutoretzapekoaren zaintza egikarituko du, haren beharrizanetarako babes-neurririk egokienaren bitartez: familia-harrera edo 
egoitza-harrera.



EGITARAUAK, ZERBITZUAK ETA PRESTAZIOAK 2020
Umeen Zerbitzua

129

ZAINTZA
Adingabeen zaintza Zuzenbide Zibileko erakundea da; beraren bidez, pertsona batek edo erakunde publiko batek ume edo nerabe bat hartzen du 
bere zaintzapean aldi baterako.

Zaintzaileak adingabea jagon behar du, berekin eduki behar du, zaindu egin behar du, jaten eman, hezi eta prestakuntza integrala eskaini. Besterik 
gertatu ezean, guraso-ahalaren titularrei dagokie.

Zaintza familia-harreraren bidez gauzatuko da; egoitza-harrera ez da egokia adingabearen onurarako. Familia-harrera erakunde publikoak 
adierazten duen pertsonak egingo du (bat baino gehiago izan daitezke). Egoitza-harrera adingabea hartzen duen zentroko zuzendariak edo 
arduradunak burutuko du.

Bi zaintza-mota daude:

A) Zaintza administratiboa:

1.  Gurasoek eskatutako zaintza: gurasoek, edo tutoreek, inguruabar larrien ondorioz ezin badute adingabea zaindu, erakunde publikoari 
eskatu ahal diote har dezala haren zaintza behar den aldian (bi urte gehienez) - Kode Zibila, 172. artikulua.

2.  Behin-behineko zaintza: erakunde publikoak adingabe baten zaintza har dezake administrazio-ebazpen baten bidez berehalako arreta 
emateko; aldi berean, adingabea identifikatzeko eginbideak egin ditzake eta haren inguruabarrak argitzeko eta benetan babesgabetasunean 
dagoenez zehazteko ahaleginak egin ditzake, eta dena ere ahalik azkarren.

3.  Adopziorako zaintza (joan adopzioen atalera).

Zaintza Fiskaltzaren kontrolpean egingo da.

B) Zaintza judiziala:

Erakunde Publikoak adingabearen zaintza hartuko du bere gain epaileak agintzen duenean, legezkoa izanez gero.
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ESKU HARTZEKO PROZESUA
Umeen babesgabetasun-egoeran eta tratu txarretan esku hartzeko jarduna prozesu luzea da; prozesu horretan, hainbat fase izaten dira eta 
bakoitzak bere helburuak, eginkizunak eta erabakiak ditu. Oro har, eta desberdintasun txiki batzuk izan badaitezke ere, Atalaren esku-hartzea 
honela burutzen da:

ESKU-HARTZE PROZESUAREN FASEAK

I JASOTZEA

1.  Informazioa ematen duenari berehala jaramon egin.
2.  Lehenengo datuak bildu.
3.  Egoeraren larritasuna zehaztu eta premiaz jardun behar den erabaki.

II. AURREKO IKERKETA

1.  Adierazle eta inguruabar susmagarririk dagoen aztertu.
2.  Ume edo nerabearen premiazko beharrizanak ase.
3.  Umearen senitartekoen premiazko beharrizanak ase.

III. EBALUAZIOA

1.  Adingabeak jasan dituen kalteak zehaztu eta aurrerantzean izan ditzakeen arriskuei aurrea hartu.
2.  Familiak hezkuntzarako ingurune gisa dituen beharrizanak, motibazioa eta ahalmenak ezagutu.
3.  Umeak bere familiako hezkuntza-gaitasunarekiko dituen beharrizan bereziak eta ahalmenak ezagutu.
4.  Hautabideei eta kasuaren programazioari buruzko lehen balorazioa egin.

IV. FAMILIAN ESKU HARTZEKO PROIEKTUAREN PROPOSAMENA

1.  Neurria eta esku hartzeko plana.

V. ESKU HARTZEA ETA JARRAIPENA

1.  Esku hartzeko proiektua aplikatu.

VI. BERRIKUSPENA

1.  Esku hartzeko proiektua aldatu behar denez baloratu.

Esku hartzeko prozesuaren eskema hau aldatu egin daiteke; esaterako, ume edo nerabeak kalte larriak jasan baditu, lehenbiziko urratsa hura 
babesteko neurriak ezartzea izan behar da eta geroko uzten dira ikerketak.
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FAMILIA-HARRERAREN  FAMILIA-HARRERAREN  
ETA ADOPZIOEN ATALAETA ADOPZIOEN ATALA
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HELBURUAK ETA EGINKIZUNAK
Familia Harreraren eta Adopzioen Atalari dagokio babesik gabe dauden adingabeak familiaratzeko administrazio-lanak egitea. Adingabeok euren 
familiarengana itzuli daitezen ahaleginak egiten dira eta, hori ezinezkoa denean, beste familia bat bilatzen zaie, «harrera» eta «adopzioa» direla 
bide.

Horrenbestez, Atalak eginkizun hauek ditu:

a)  Zorrotz bete behar ditu Sailaren eginkizunak, adingabeen arloan dituen eskumenetik datozkionak, Justizia Administrazioarekin lankidetzan.

b)  Adopzioen Erregistro Bakarra egin eta eguneratu behar du, administrazio-ondoreetarako. Erregistro horretan inskribatu behar dira Kode 
Zibileko 176. artikuluan ezarritako proposamenaren bidez eratutako adopzioak, eta geroagoko aldarazpenak, horrelakorik egonez gero.

c)  Espedienteak ireki behar ditu, erabiltzaile bakoitzaren balorazioa egin behar du eta berarentzako kasuaren plana prestatu behar du, eta 
kasua etengabe ebaluatu behar du, harik eta adingabea erabat gizarteratu arte.

d)  Eskudun batzordeei informazioa eta administrazio-laguntza eta laguntza teknikoa eman behar dizkie, proposamenak egin ditzaten edo 
behin betiko ebazpenak betearaz ditzaten.

e) Umeak hartuko dituzten familiak bildu eta hautatzeko prozesua kudeatu behar du.

f )  Familia-harreraren bidezko babes-espedientean sei hiletik gorako epealdia ezarrita duten adingabeen kasuak koordinatu behar ditu. 
Adingabeari eta familiari orientazioa eta laguntza eman behar dizkie, udalen oinarrizko unitateekin lankidetzan, familia-harrera edo 
adopzio-prozesuan; horren bilakaera aztertu behar du, adingabeak familiarekin bat egitea eragotz dezaketen arazoei antzeman behar die 
eta, bidezkoa denean, esku-hartze neurriak hartu behar ditu.

g) Abandonatuta dauden jaioberrien harrera izapidetu eta Erregistro Zibilean inskribatu behar du.

h) Familia-harreren eta nazioko eta nazioarteko adopzioen berri eman behar du.

i)  Familia-harreragileen figura sustatu behar du eta figura horren edukiaz informazio egokia zabaldu, bai aldi baterako harreraren modalitateaz 
eta bai adopzioa helburu duen modalitateaz ere.

j)  Adopziorako zein nazioarteko adopziorako zaintza eskatzen dutenak hautatzeko prozesua gauzatu behar du, bidezko txostenak egin behar 
ditu eta proposamenak aurkeztu behar dizkio Haurrak eta Nerabeak Babesteko Batzordeari.

k)  Ume eta gazteei euren ingurunean laguntza eman diezaien sustatu behar du, erkidegoan esku hartzeko lantalde espezializatuen bitartez, 
eta udalen gizarte-zerbitzuei laguntza eta aholkuak eman behar dizkie lantalde horiekin batera lan egin dezaten.
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l)  Adopziorako zaintzak formalizatu behar ditu, haien jarraipena egin behar du eta esku hartu behar du, eta adopzio-prozeduretan behar diren 
lege-ekimen guztiak sustatu behar ditu.

m) Adoptatutako pertsonek euren bizitzaren historia eta jatorria ezagutzeko aurkezten dituzten eskabideak jaso, izapidetu eta ebatzi behar ditu.

n)  Nazioarteko adopziorako eskaerak jaso eta haien inguruko izapideak egin behar ditu; adoptatzen diren pertsonen jarraipena egin behar du 
edo jarraipena kreditatutako entitate batek nola egiten duen kontrolatu.

o) Adopzioaren osteko laguntza-programak kudeatu behar ditu.

p) Nagusiek edo indarra duten xedapenek ezartzen dizkioten beste eginkizun guztiak bete behar ditu.

TALDE TEKNIKOAK

Familia Harreraren eta Adopzioen Atalak diziplina anitzeko bost lantalde dauzka. Psikologiako eta Gizarte Laneko tituludunek osatzen dituzte, eta 
kasuak koordinatzeko eginkizunak betetzen dituzte. Erreferentziazko profesionalak dira familiarentzat, umearentzat eta kasuan esku hartzen duten 
gainerako profesional-talde, zerbitzu eta pertsonentzat.

Kasuak esleitzerakoan kontuan hartzen dira Umeen Zerbitzuko Esku-hartzeari buruzko Eskuliburuan ezarritako irizpideak eta lanpostuetako 
eginkizunak (gainbegiratze, laguntza eta aholkularitza teknikoko lanak barne).

Bost lantaldeetatik hiru Familia Harreraren Arloan ari dira eta bi Adopzioaren Arloan (bata naziokoan eta bestea nazioartekoan).
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1. FAMILIA-HARRERA

Definizioa:

Babes-neurri honen bidez familia ematen zaie hainbat arrazoirengatik (legearen aginduz tutoretza bereganatzea, zaintza bereganatzea....) 
berezkoarekin bizitzerik ez duten adingabeei.

Kasu hauetan, hots, adingabeak bere familiarekin bizi ezin duenean, indarreko babes-arautegiaren arabera hautabiderik onena umea beste familia 
batean integratzea da, aldi baterako zein betiko.

Familia-harreraren bidez umeak behar dituen arreta eta zaintza jasotzen ditu aldi jakin batez, hain zuzen ere bere familiakoek arretarik ezin eman 
diotenean eta adopzioa ezinezkoa edo komenigarria ez denean. Esku hartzeko modu honen xedea da gurasoek behar bezala zaintzen ez dituzten 
umeen ongizatea bermatzea, gurasoen eta umeen arteko harremanak hautsi gabe, umeen ongizaterako eta garapenerako onuragarria den 
heinean.

Nork egiten duen

Gizarte Ekintza Saila da, Familia Harreraren eta Adopzioen Atalaren bidez, familia-harrerako administrazio-prozeduretako izapideak egin behar 
dituena. Horien xede behinena babesik gabeko adingabeak familia-gune egoki batean integratzea da. Administrazioak umearen edo nerabearen 
interesak bermatzeko egin beharreko guztia egingo du.

Familia Harreraren eta Adopzioen Atalak lanbide arteko taldea eratu du horretarako; ondokoak egiten ditu:

1.  Umeak familia zabalean hartzeko egokitasun-txosten teknikoak prestatu.

2.  Umeak beste familia batean hartzeko egokitasun-proposamenak prestatu.

3.  Umeen familia-harreren proposamenak (modalitate guztietan) eta haiek azkentzeko proposamenak prestatu.

4.  Familia-harreren prozesuen jarraipena, sustapena eta esku-hartzea gauzatu, koordinazioa beren gain hartuta.

5.  Familia hartzaileen prestakuntzan esku hartu.

6.  Umeen babesaren arloan arazo edo beharrizanak dituzten adingabeekin jardun eta esku hartu, hain zuzen ere Atalak lehen ere arreta eman 
dien familietakoekin.



EGITARAUAK, ZERBITZUAK ETA PRESTAZIOAK 2020
Umeen Zerbitzua

135

Hartzaileak

Premiaz, aldi baterako edo modu iraunkorrean hartzen diren adingabeak, helburuak erakundeetan ez sartzea eta pertsona gisa eta gizartean 
hobeto garatzea direla.

Arazo batzuk tarteko umeari behar bezalako arreta emateko gauza ez diren familia biologikoak, hain zuzen ere, horretarako oinarrizko gaitasuna 
berreskuratzeko familiako esku-hartzea edota pertsonala jaso behar dutenak. Lanaren helburuetako bat familiak babes-neurria onartzea eta 
aplikatzen laguntzea izaten da, eta behar den kasuetan bisitak kontrolatzen dira.

Familia harreragileak, familia zabalekoak zein beste familia batekoak, harrera-aldian gertatzen diren prestakuntza-prozesuetan, jarraipenean eta 
esku hartzeko jarduketetan.

Harreraren helburuak

Familia-harreran bi familiek, biologikoak eta harrerakoak, elkarrekin parte hartu eta jardun behar dute, administrazioak bitartekari-lanak egiten 
dituela.

Horrek helburu bi dauzka:

1-  Adingabeak familia biologikoarekin dituen harremanak mantentzea eta sendotzea, adingabearentzat kaltegarria denean izan ezik.

2-  Arazoa konpondutakoan eta behar diren gaitasunak eta baliabideak eskuratutakoan adingabea bere familiara itzultzea.

Nolanahi ere, familia-harreraren helburu nagusiak umearen nortasunaren garapen egokia sustatzea eta gertatzen diren arazoak, pertsonalak zein 
gizartekoak, konpontzea izan behar dira.

Modalitateak

1. Iraupenaren arabera, hiru harrera-mota daude:

a) Premiazko harrera: 6 hilabete gehienez; batez ere 6 urtetik beherako umeentzat, zer babes-neurri aplikatu behar den erabaki bitartean.

b)  Aldi baterako harrera: adingabea bere familian berriz integratuko dela uste denean eta babes-neurri egonkorragoa hartu nahi denean. 
Urte birako izan daiteke gehienez, baina adingabearen interesa eta ongizatea direla-eta luzatu egin daiteke.
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c)  Harrera iraunkorra: aldi baterako harrera amaitutakoan (urte bi pasatutakoan) eratzen da, adingabea bere familiara itzuli ezin delako, 
edo zuzenean, adingabeak beharrizan bereziak badauzka edo adina (berarena zein senitartekoena) edo beste inguruabarren bat dela-eta 
beharrezkoa bada. Erakunde publikoak epaileari eskatu ahal dio harreragileei eman diezazkiela beren erantzukizunak betetzeko behar 
dituzten ahalmenak.

2. Harrera-familiaren eta umearen arteko loturaren arabera:

a) Harrera-familia zabalean: harreragileak umearen ezagunak edo senitartekoak dira (aitona-amonak, osaba-izebak…), edo hurkoak.

b)  Harrera beste familia batean: umearekin ahaidetasun-loturarik eduki gabe ez aurretik ezagutu gabe familia-ingurunea eskaintzen dioten 
familiak dira. Honelakoetan, harrera espezializatua izan daiteke: harrera egiten duenak beharrizan bereziei arreta emateko behar diren 
trebakuntza, kualifikazioa eta esperientzia dauzka. Harrera espezializatua profesionalizatua izan daiteke: honelakoetan, harrera egiten 
duenak lan-harremanak dauzkan erakunde publikoarekin.

Prozedura

Harrerak idatziz formalizatu behar dira eta ministerio fiskalari jakinarazi behar zaio nortzuk diren harreragileak eta adingabea. Era berean, honako 
hauek agertarazi behar dira:

1.  Baimenak:

 �Gizarte Ekintza Sailaren baimena, adingabearen tutoretza zein zaintza eduki.

 �Harreragileen baimena.

 �Hartzen den pertsonaren baimena, 12 urte edo gehiago baditu.

 �Aitaren eta amaren baimena (ezagunak badira eta guraso-ahala kendu ez bazaie) edo tutorearena, halakorik egonez gero, nahiz eta hau 
ezinbestekoa ez izan esku-hartzerako.

2.  Harreraren modalitatea eta iraupena, eta familia zabalean edo beste familia batean egingo den.

3.  Alderdi guztien eskubideak eta betebeharrak.

4.  Adingabea babesgabetasun-egoeran dagoela adieraziz gero, jatorrizko familiaren bisiten, egonaldien edo komunikazioen aldizkakotasuna.

5.  Umeak kalterik jasaten badu edo inori kalterik egiten badio, erakunde publikoak zer sistemaren bidez estaliko duen erantzukizuna.

6.  Harreragileek mantenu, hezkuntza eta osasun-arretaren gastuak euren kontura hartuko dituztelako konpromisoa.



EGITARAUAK, ZERBITZUAK ETA PRESTAZIOAK 2020
Umeen Zerbitzua

137

7.  Erakunde publikoak harreraren helburuaren arabera egingo duen jarraipenaren edukia, eta familia harreragileak jarraipenean laguntzeko 
hartutako konpromisoa.

8.  Harreragileek jasoko dituzten laguntza teknikoak, diru-konpentsazioa eta bestelako laguntzak.

9.  Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Sailean adingabeei laguntzeaz arduratzen den zerbitzuaren txostena.

Harrera bertan behera uztea

Uztailaren 28ko 26/2015 Legeak, haurrak eta nerabeak babesteko sistema aldatzen duenak, Kode Zibileko 173.4 artikulua aldatu du. Horren 
arabera, familia-harrera ondoko kasu hauetan amaitu daiteke:

a)  Epaile batek ebazpen irmoa ematen badu.

b)  Erakunde publikoak haurraren edo nerabearen onerako dela-eta berariazko administrazio-ebazpena ematen badu, harreragileak entzun 
ondoren, ofizioz zein fiskaltzak, gurasoek, tutoreek, harreragileek edo adingabeek eurek (nahikoa helduta egonez gero) eskatuta.

c) Harreragileren bat hiltzen bada.

d) Harrera egin zaiona adin nagusitasunera heltzen bada.

Ministerio fiskalak adingabeen tutoretza edo zaintzen kasuetan daukan zeregina zaintza gorena da. Horregatik, berehala jakinarazi behar zaizkio 
sarrera berriak, eta tutoretza, zaintza eta harreren eraketa, aldakuntza eta amaierari buruzko administrazio-ebazpen eta formalizazio-idazkien 
kopiak bidali behar zaizkio; halaber, adingabeen inguruabarren aldakuntza interesgarrien berri eman behar zaio.

Fiskalak adingabearen egoera begiratuko du sei hilean behin edo sarriago, eta beharrezko baderitzo, adingabea babesteko neurriak hartzeko 
eskatuko dio epaileari.
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Prozedura
Hauexek dira familia-harreraren prozedurako faseak:

1.  Familia-harreraren prozesuko informazioa eta prestakuntza.

2.  Familia-harrerarako eskaintza.

3.  Egokitasunaren adierazpena (bai edo ez).

4.  Egokitzat jotako pertsona edo familia harreragileen hautaketa.

5.  Familia-harreraren eraketa eta formalizazioa.

1. Familia-harreraren prozesuko informazioa eta prestakuntza 

Lehenbizi, interesdunak familia-harreraren inguruko batzar informatibo batera joan behar dira (esleipenerako irizpideak, administrazio-
espedientearen izapideak eta abar) eta, gero, prestakuntzako ikastaro bat egin behar dute. Batzarra zein ikastaroa Bizkaiko Foru Aldundiak eta 
kanpoko taldeak antolatzen dituzte; ezinbestekoak dira familia-harrerarako eskaintza aurkeztu ahal izateko.

Familia-harrerarako prestakuntza-ikastaroan parte hartzeko eskaera aurkeztu behar da.

2. Familia-harrerarako eskaintza

Familia-harrerarako prestakuntza-ikastaroa egin ondoren, eskaintza-eskaera aurkeztu behar da, eredu ofizialean eginda, eta berarekin batera 
eskatzen diren agiriak ere bai. Dokumentazioa Aldundiaren erregistroan utz daiteke, Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legeak 16.4 
artikuluan arautzen dituen bideak erabiliz.

Eskaera erregistratu eta dokumentazioa aztertutakoan, administrazio-espedientea irekitzen da.
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 3. Egokitasunaren adierazpena (bai edo ez)

Egokitasun-adierazpena lortu nahi duten pertsonek eskaera aurkeztu behar dute (eredu ofiziala) eta eskatzen diren agiriak erantsi behar 
dizkiote. Eskaera aurkeztu ondoren, talde teknikoak eskatzaileak aztertu eta baloratuko ditu, eta txosten psikosoziala egiten du. Abenduaren 
11ko 179/2018 Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoan familia-harrera arautzen duenak, ezartzen du harrera egin nahi duten pertsonen 
egokitasunaren balorazioan lehentasuna emango zaiela umearen edo nerabearen interesei, beste edozein interesen aurretik.

Beren burua familia-harrerarako eskaintzen duten pertsonen egokitzapenaren balorazio psikosozialaren prozesuan zehar dokumentazio 
osagarria aurkezteko eskatu ahalko zaie aipaturiko pertsonei.

Azterketa psikosoziala egiteko hainbat elkarrizketa egingo dira psikologiaren eta gizarte-lanaren arloetako profesionalekin, eta bisita egingo 
zaie etxean.

Edozein kasutan, prozeduraren edozein momentutan beren burua familia-harrerarako eskaintzen duten pertsonek onartuak ez izateko 
baldintzetakoren bat edo gehiago biltzen dituztela egiaztatzen bada, ezespen-ebazpenaren proposamena idatziko da, egokitzapenaren 
prozesua gauzatzeko beharrik gabe; horretarako, aldez aurretik entzunaldi-izapidetzea eskaini behar zaie pertsona interesdunei, aurreko 
atalean aurreikusitako termino beretan.

Balorazioa amaitutakoan, txosten psikosoziala egiten da eta egokitasunaren proposamena aurkezten da (egokia / desegokia).

Entzunaldiaren ostean, balorazioaren organo-jarduleak, aurreikusitako izapideak gauzatu ostean, familia-harrera egiteko prest dauden 
pertsonen egokitasunari buruzko ebazpen-proposamena igorriko du; egokiak diren edo ez adierazteko. Hori foru-aginduaren bidez berretsi 
beharko da, eta haren kontra errekurtsoa jarri ahal izango da bide judizialean.

Egokitasunaren indarraldia 3 urtekoa izango da.

4. Egokitzat jotako pertsona edo familia harreragileen hautaketa.

Adingabeko pertsona batentzat familia-harrerako neurriren bat behar dela antzemanez gero, ofizioz hasiko da hautaketa-prozedura 
egokitasunaren adierazpena indarrean duten horien artean.
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5. Familia-harreraren eraketa eta formalizazioa

Hautatu den pertsona edo familia harreragilearen eta neurriaren xede izango den adingabearen (heldutasuna badu, edo, nolanahi ere, hamabi 
urtetik gorakoa bada) baimena jasotakoan, ebazpena ezarriko da, haurraren edo nerabearen interes gorenaren arabera egokitzat jo den 
modalitatean familia-harrerako neurria eratzeko izapidea formalizatu dadin.

Ebazpen horrekin batera, agiri erantsia aurkeztu beharko da (familia-harreraren kontratua). Bertan, familia-harreraren bidez baliatuko den 
babes-neurriaren zehaztasunak jasoko dira (modalitatea, aldia, bisita-araubidea, eta abar).

DOKUMENTAZIOA (ABENDUAREN 11KO 179/2018 FORU DEKRETUKO 18. ARTIKULUA)

1.-  Harrerarako eskaintzeko eta harrerarako egokitasuna adierazteko eskaerak aurkeztu behar dira, behar bezala eta oso-osorik beteta, eta 
familia-harrerarako prest azaltzen den pertsonaren sinadura edo, hala dagokionean, bikoteko kide bien sinadurak jasota. Era berean, 
honako datu hauek egiaztatzeko dokumentazioa aurkeztu beharko da:

a)  Familia-harrerarako prest azaltzen den eta eskaria sinatzen duen pertsonaren edo pertsonen nortasunaren egiaztagiria.

b)  Familia-harrerarako prest azaltzen den pertsonaren edo pertsonen erroldatzearen frogagiri eguneratua. Ziurtagiri horretan bizilekuan 
bizi diren pertsona guztien zerrenda eta udalerrian erroldatu zireneko data jasoko dira.

c)  Beren burua familia-harrerarako eskaintzen duten pertsonek zein familia-etxebizitzan bizi diren gainerako pertsonek edo erroldatuta ez 
dauden arren era iraunkorrean etxebizitzan bizi diren pertsonek (bi kasu hauetan hamalau urtetik gorakoak badira) aurrekari penalik ez 
dutela (edo badutela) egiaztatzen duten agiriak.

d)  Beren burua familia-harrerarako eskaintzen duten pertsonen zein familia-etxebizitzan bizi diren gainerako pertsonen edo erroldatuta 
ez dauden arren era iraunkorrean etxebizitzan bizi diren pertsonen (bi kasu hauetan hamalau urtetik gorakoak badira) inguruko Sexu 
Delitugileen Erregistro Zentralaren berariazko ziurtagiriak, zeinetan adierazten den inork ez duela jaso kondenarik epai irmoaren bidez 
sexu-askatasun eta sexu-ukigabetasunaren aurkako delitua egiteagatik (besteak beste: sexu-abusua, sexu-jazarpena, exhibizionismoa 
eta sexu-probokazioa, prostituzioa, sexu-esplotazioa, adingabeak galbidean jartzea eta gizakien salerosketa).

e) Erregistro Zibila arautzen duen indarreko araudiarekin bat etorriz, honako egiaztagiri hauek:

-  beren burua familia-harrerarako eskaintzen duten pertsonen jaiotza-inskripzioa Erregistro Zibilean edo, atzerriko pertsonen kasuan, 
eskuduna den organo baliokidean.
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-  beren burua familia-harrerarako eskaintzen duten pertsonen egoera zibila edo, atzerriko pertsonen kasuan, agintari eskudunak 
emandako dokumentu baliokidea.

f )  Beren burua familia-harrerarako eskaintzen duten pertsonak izatezko bikote badira, izatezko bikotea eratzeko aitorpenaren eskuduna 
den izatezko bikoteen erregistroaren egiaztagiria edo, hala badagokio, egoera hori egiaztatzen duen antzeko dokumentua, agintari 
eskudunak igorritakoa.

g)  Beren burua familia-harrerarako eskaintzen duten pertsonen PFEZen aitorpenari (baterako zein banakako aitorpenak) dagokion 
egiaztagiria —azkenengo zergaldi aitortuari dagokiona—, foru-ogasunek edo zerga-administrazioak igorritakoa. Hala dagokionean, 
berriz, azkenengo zergaldi aitortuari dagokion aitorpena aurkezteko salbuespenaren egiaztagiria eta erreferentziazko zergaldian 
jasotako PFEZari egotzi dakizkiokeen errenta eta etekin guztiak.

h)  Beren burua familia-harrerarako eskaintzen duten pertsonen zein familia-etxebizitzan bizi diren gainerako pertsonen edo erroldatuta 
ez dauden arren era iraunkorrean etxebizitzan bizi diren pertsonen (bi kasu hauetan hamalau urtetik gorakoak badira) txosten medikoa; 
osasun-egoera fisikoa eta psikikoa ziurtatzen dituena, eta adingabea zaintzea galarazten duen edozein gauza ez izatea egiaztatzen 
duena.

i)  Beren burua familia-harrerarako eskaintzen duten pertsonetariko batek edo biek autonomia fisiko, psikiko edo intelektualaren 
gabeziaren bat badute eta, horren ondorioz, eguneroko oinarrizko jarduerak aurrera eramateko pertsona baten edo batzuen laguntza 
behar badute edo bestelako laguntza garrantzitsuak edo, gaitasun intelektuala edo gaixotasun mentala duten bestelako pertsonei 
dagokienez, autonomia pertsonalerako laguntzarik behar badute, foru-aldundiak eskatu ahalko du autonomia pertsonalari buruzko 
egiaztagiria aurkezteko, betiere mendekotasun-egoeran dauden pertsonen autonomia pertsonala eta artapena sustatzeko abenduaren 
14ko 39/2006 Legea eta haren garapen-arauak direla bide eman beharrekoa.

j)  Harrera-pertsonak edo -familiak familia-harrera espezializatu edo profesionalizatuaren modalitaterako eskaintzen badu bere burua, 
kualifikazio, esperientzia eta prestakuntza espezifikoaren baldintzen egiaztagiria, dekretu honetako 8.2 artikuluan aurreikusitako 
terminoetan.

k)  Beren burua familia-harrerarako eskaintzen duten pertsonen erantzukizunpeko adierazpena; dekretu honetan aurreikusten diren 
xedapenei jarraikiz azterketa-prozesua eta egokitzapenaren balorazio psikosoziala eta hartutako familia-harreraren neurriaren 
bilakaeraren eta harreran hartu den adingabearen egoeraren jarraipen teknikoa onartzen dutela jasota geratu dadin.

l)  Beren burua familia-harrerarako eskaintzen duten pertsonen erantzukizunpeko adierazpena; seme-alabarik duten ala ez jakinarazteko 
eta, hala dagokionean, seme-alaben kopurua jakinarazteko. Berdin da seme-alabak harrera egiteko prest dagoen pertsonarekin izan 
diren edo ezkonduta egon den batekin edo batzuekin izan diren, edo ezkontzaren pareko izatezko harreman afektibo bat izan duen 
beste pertsonaren batekin edo batzuekin izan diren; azken kasu horretan, zaintza-araubidea eta seme-alaba horiekiko duen zaintza 
adierazi beharko ditu eta, hala behar denean, horren inguruan ematen den ebazpen judizialaren kopia aurkeztu beharko du.
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m)  Beren burua familia-harrerarako eskaintzen duten pertsonen erantzukizunpeko adierazpena, honako inguruabar hauen berri emanez:

-  beren burua familia-harrerarako eskaintzen duten pertsona interesdunak adopzio-prozeduraren bat —nazio-mailakoa zein 
nazioarte-mailakoa— izapidetzen egotea ala ez;

- haur bat jaiotzeko zain egotea;

- lagundutako ugalketen prozesu edo teknikak jasotzea.

- beren azkenengo seme-alaba izan edo adoptatu zutenetik eskaera aurkeztu zutenera arte igarotako denbora.

n)  Beren burua familia-harrerarako eskaintzen duten pertsonen erantzukizunpeko adierazpena; judizialki ezgaituta ez daudela eta 
jarduteko gaitasun osoa dutela egiaztatzeko.

ñ)  Beren burua familia-harrerarako eskaintzen duten pertsonen erantzukizunpeko adierazpena; guraso-ahala edo tutoretza edo zaintza- 
eta hezkuntza-eskubideak epailearen edo administrazioaren ebazpen bidez guztiz edo partzialki kenduta edo etenda ez dutela 
adierazteko.

o)  Beren burua familia-harrerarako eskaintzen duten pertsonen erantzukizunpeko adierazpena; haurren babeseko espediente bat ireki 
ondoren, beren seme-alabak edo beren tutoretzapean dauden adingabeak babesteko betebeharra bete ez izanaren edo behar bezala 
bete ez izanaren errudun ez dela adierazteko. 

2.-  Aurreko puntuan eskatutako dokumentazioaz gain, familia-harrerako eskatzaileek prestakuntza egokia behar izan dute familia-harrerarako 
eskaintza-eskaria baino lehen.

Familia-harrerarako prestakuntza Bizkaitik kanpo egin bada, ikastarora joan izana egiaztatzen duen agiriaren fotokopia konpultsatua aurkeztu 
beharko da.

3.-  Egiaztagiriek ez dute baliozkotasunik izango, baldin eta familia-harrerarako eskaintzeko eta harrerarako egokitasuna adierazteko eskaerak 
aurkeztu baino, gutxienez, hiru hilabete lehenago igorri edo konpultsatu badira.
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ADINGABEEN FAMILIA-HARRERA SUSTATZEKO ETA BABESTEKO DIRU-KONPENTSAZIOAK

Araudia

198/2019 Foru Dekretua, abenduaren 17koa, Bizkaiko Foru Aldundiarena, adingabeei familietan harrera egiteko diru-konpentsazioak ematea 
araupetu duena (BAO, 248. zk., 2019ko abenduaren 30ekoa).

Helburua

Gizarte Ekintza Sailak, adingabeak zaintzeko eskumenak erabiliz egiten duen lanean, komenigarri iritzi dio familia-harrera bultzatu eta sustatzeko 
konpentsazio ekonomikoak beren beregi araupetzeari. Laguntza horiek harrera-familiek euren gain hartzen dituzten mantenu, hezkuntza eta 
osasun-laguntzaren gastuak ordaintzen laguntzeko ematen dira.

Hala bada, bi konpentsazio-mota araupetu dira:

ADINGABEEN FAMILIA-HARRERA SUSTATZEKO ETA BABESTEKO KONPENTSAZIO EKONOMIKO ARRUNTAK

Xedea

Aldian aldiko konpentsazio ekonomikoak dira, ezarritako harrera-planari jarraituz familian adingabekoak hartu eta haien gastuak (mantenua, 
hezkuntza eta osasun-laguntza) berenganatzen dituztenentzat.

Hartzaileak

Kode Zibilaren 173. eta 173 bis artikuluen arabera familian adingabekoren bat hartu duten pertsonak.

Zenbatekoak

1.  Familia-harrerak, aldi baterakoak zein iraunkorrak: laurehun eta hogeita bi euro (422) hilean hartutako pertsona bakoitzeko, eta gehienez 
mila seiehun eta laurogeita zortzi euro (1.688) hilean familia-unitateko.
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2.  Gizarteratze normala eragozten duen desgaitasuna edo beharrizan bereziak dauzkan ume edo nerabe baten familia-harrera (aldi baterakoa 
zein iraunkorra) edo adopziorako zaintza: bostehun eta berrogeita hiru euro (543) hilean hartuta pertsonako bakoitzeko, eta gehienez bi 
mila ehun eta hirurogeita hamabi euro (2.172) hilean familia-unitateko.

3.  Senide-talde baten adopziorako zaintza: laurehun eta hogeita bi euro (422) hilean hartuta pertsonako bakoitzeko, eta gehienez mila seiehun 
eta hirurogeita zortzi euro (1.688) hilean familia-unitateko.

4.  Larrialdi-harrera: seiehun eta berrogeita hamar euro (650) hilean hartuta pertsonako bakoitzeko, eta gehienez bi mila ehun eta laurogeita 
zazpi euro eta berrogeita hamar zentimo (2.187,50) hilean familia-unitateko.

Indarraldia 

Laguntzak jasotzeko eskubideak indarrean iraungo du laguntzak emateko kontuan hartu diren inguruabarrek eta familia-harrerak irauten 
duten eta adingabearen zaintza-ekitaldian harrerarako ezarritako betebeharrak betetzen diren bitartean.

Adopziorako zaintzen kasuan, arauetan ezarritakoaren arabera diru-konpentsazioa jasotzeko eskubideak indarrean iraungo du, adopzioaren 
autoa irmoa izan arte. Irizpide bera aplikatuko da epai bidez tutoretza arrunta formalizatu edo zaintza judiziala eratuz gero.

Foru Dekretu hau indarrean egongo 2020ko urtarrilaren 1etik 2020ko abenduaren 31ra arte.

Tramitazioa

Konpentsazioak ofizioz emango dira familian hartzea formalizatzen denean.

Eginbeharrak

Konpentsazioen onuradunek ondoko hauek bete behar dituzte:

1.  Konpentsazioa bere xederako erabili.

2.  Behar bezala erabili dela frogatu; gastua frogatutzat joko da, familiaren jarraipena egitean ematen diren txosten teknikoetan hala 
adierazten denean.

3.  Konpentsazioa aldatzea, etetea edo iraungitzea ekar lezakeen zerbait gertatuz gero, haren berri eman berehala.

4.  Bide ez zela jasotako prestazioak edo bidegabeko zenbatekoak itzuli.
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ADINGABEKOEN FAMILIA-HARRERA SUSTATZEKO APARTEKO KONPENTSAZIO EKONOMIKOAK

Xedea

Adingabeak familietan hartzeko aparteko konpentsazioak unean uneko diru-laguntzak dira. Adingaberen bat familian hartzen dutenei ematen 
zaizkie, hain zuzen ere frogatutako inguruabar bereziak direla eta familian hartutako pertsonari behar bezalako arreta emateko gastu handiak 
egin behar direnean.

Hartzaileak

Kode Zibilaren 173. eta 173 bis artikuluen arabera familian adingabekoren bat hartu duten pertsonak.

Zenbatekoa

Konpentsazio hauen zenbatekoak urte hasieran ezarriko ditu Haurrak eta Nerabeak Babesteko Batzordeak, egin beharreko aparteko gastuen, 
Umeen Zerbitzuko talde teknikoaren ebaluazioaren eta aurrekontuan baliagarri dagoen diru-kopuruaren arabera.

Indarraldia 

Laguntzak jasotzeko eskubideak indarrean iraungo du laguntzak emateko kontuan hartu diren inguruabarrek eta familia-harrerak irauten 
duten eta adingabearen zaintza-ekitaldian harrerarako ezarritako betebeharrak betetzen diren bitartean.

Tramitazioa

Konpentsazioak interesdunak eskaturik izapidetuko dira, dagokion eskaera-ereduaren arabera.

Eskabideak Bizkaiko Foru Aldundiaren Erregistroan aurkeztu behar dira. Horrez gainera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 
Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legeko 16. artikuluan ezarritako bideetariko bat erabiliz ere bideratu ahal izango dira.

Eskabidearekin batera aurrean aipatutako inguruabar bereziak frogatzen dituzten agiriak ere aurkeztu behar dira, bai eta adingabeari arreta 
emateko egin beharreko aparteko gastuen aurrekontua ere.
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Eginbeharrak

Konpentsazioen onuradunek ondoko hauek bete behar dituzte:

1.  Konpentsazioa bere xederako erabili.

2.  Behar bezala erabili dela frogatu; gastua frogatutzat joko da ordaindutako zenbateko osoaren fakturak aurkezten direnean.

3.  Konpentsazioa aldatzea, etetea edo iraungitzea ekar lezakeen zerbait gertatuz gero, haren berri eman berehala.

4.  Bide ez zela jasotako prestazioak edo bidegabeko zenbatekoak itzuli.
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2. ADOPZIOA
Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Saila da adopziorako administrazio-prozedura izapidetu behar duena. Prozedura horren xedea babesik 
gabe dagoen umea edo nerabea ordezko familia-gune batean integratzea da, baldin eta gune horrek egokitasun-baldintza jakin batzuk betetzen 
baditu eta, betiere, adingabearen interesen defentsari erabateko lehentasuna eman ondoren jarduketa hori egokia bada.

2.1. NAZIO-ADOPZIOA
Babesgabetasun-egoeran dauden umeei egoitza egonkor bat ematera bideratutako haurren babes-neurria da.

Adoptatzailea 25 urtetik gorakoa izan behar da. Bi adoptatzaile egonez gero, nahikoa izango da bietako bat izatea adin horretakoa. Adoptatzailearen 
eta adoptatuaren arteko adin-diferentzia hamasei urtekoa izan behar da gutxienez eta ezin da izan berrogeita bost urte baino gehiagokoa, Kode 
Zibileko 176.2 artikuluetan ezartzen diren kasuetan izan ezik.

Bi adoptatzaile egonez gero, nahikoa da bietako batek betetzea adin-diferentziaz ezarritakoa.

Adoptatu nahi dutenak gauza badira senide-taldea edo beharrizan bereziko adingabea adoptatzeko, adin-diferentzia handiagoa izan daiteke.

Tutore izan ezin diren pertsonek ezin dute adoptatu.

Ezin dira adoptatu ahaidetasunean alboko abarretatik bigarren graduko senide direnak, eta tutoreek ezin dituzte adoptatu pupiloak tutoretzaren 
kontu orokor justifikatua onetsi arte.

Pertsona bat ezin dute aldi berean bik adoptatu, ondoko kasuan izan ezik: adoptatzaileak ezkontideak edo ezkondutakoen antzeko maitasun-
lotura duen bikote bateko kideak direnean.

Ondoko hauek adopta daitezke:

•  18 urtetik beherako pertsonak, emantzipatuta ez daudenak.

•  Adinez nagusi diren pertsonak, baldin eta 14 urte izan baino lehenagotik modu etengabean bizi izan badira adopzioa eskatzen dutenekin.

Adopzioa epailearen erabakiaren bidez eratzen da. Betiere epaileak kontuan hartuko du umeordegaiaren interesa, eta gurasotzakoak guraso-ahala 
erabiltzeko egokiak diren begiratuko du.

Adopzio-espedientea hasteko, aldez aurretik erakunde publikoak guraso-ahala baliatzeko egokitzat jotako adoptatzaileen aldeko proposamena 
behar da. Egokitasunaren adierazpena proposamenaren aurretik egin behar da.
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Ondoko kasu hauetan ez da behar proposamenik:

•  Adoptatu nahi dena umezurtza da eta gainera adoptatzailearen hirugarren graduko odol-ahaidea edo ezkontza bidezko ahaidea.

•  Adoptatu nahi dena ezkontidearen edo ezkondutakoen antzeko maitasun-lotura daukan pertsonaren umea da.

•  Adoptatu nahi dena urtebete baino luzeago egon da adoptatu nahi duenarekin adopziorako zaintzan edo tutoretzan.

•  Adoptatu nahi dena adin nagusikoa da edo emantzipatutako adingabea.

Ezin dira adopziorako egokitzat jo guraso-ahala kenduta edo etenda duten pertsonak, ez eta umearen zaintza Erakunde Publikoari emanda 
dutenak ere.

Adopzio-eskaintza egiten duten pertsonak Erakunde Publikoak edo entitate laguntzaile baimendunak antolatzen dituen trebakuntza- eta 
prestakuntza-saioetara joan behar dira.

Erakunde Publikoak babesgabetasunean dauden adingabeen zaintza eskuordetu diezaieke, hain zuzen ere adoptatzeko gauza izanik eta 
horretarako prestakuntza eta baimena emanik, adoptatzeko egokitzat jo diren pertsonei.

Horregatik, Erakunde Publikoak, epaileari adopziorako proposamena aurkeztu baino lehen, adopziora bideratutako zaintza eskuordetuko du 
administrazio-ebazpen baten bidez, harik eta epaileak adopzioaren inguruko ebazpena eman arte.

Hala ere, Erakunde Publikoak beharrezkotzat joz gero, adingabea familiara egokitzeko aldia ezarriko du, beraren adina eta inguruabarrak kontuan 
hartuta.

Adopziora bideratutako zaintza hartzen dutenek familia-harrera egiten dutenen eskubide eta betebehar eurak edukiko dituzte.

Epaileari ahalik azkarren helarazi behar zaio adopziorako proposamena, eta nahitaez adopziora bideratutako zaintzaren eskuordetza erabakitzen 
denetik hiru hilabete pasatu baino lehen (epealdia urtebetera arte luza daiteke, gehienez). Epaileak uste badu adopzioa ez dela bidezkoa, Erakunde 
Publikoak adingabearentzat egokiena den babes-neurria aplikatu beharko du.

Adoptatzaileak adopzioarekin ados dagoela adierazi beharko du epailearen aurrean (hamabi urtetik gorakoa izanez gero, adoptatuak ere bai).

Adopzioari onespena eman behar diote ondoko hauek: ezkontideak edo adoptatzailearekin ezkontzaren antzeko lotura daukan pertsonak 
(bananduta edo dibortziatuta badaude, ez) eta adoptatu nahi denaren gurasoek (emantzipatuta ez badago eta guraso-ahala epai irmo bidez 
kendu ez bazaie eta horretarako auzian ez badaude). Guraso-ahala etenda duten gurasoen onespena ez da beharrezkoa izango adingabea 
babesgabetasunean dagoelako adierazpenaren jakinarazpenetik urte bi pasatutakoan, ez eta gurasoak ezgaituta egonez gero ere.

Amak ezin du eman onespena erditzetik sei aste pasatu arte.
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Adopzio batzuetan ezinbestekoa da aurretik proposamena egitea; halakoetan gurasoek ezin dute onetsi adingabe jakin batzuen adopzioa bakarrik.

Epaileak ondoko hauek entzun behar ditu: guraso-ahala kenduta ez duten gurasoak, baldin eta beraien onespena beharrezkoa bada adopziorako; 
tutorea eta, beharrezkoa bada, adingabea hartzen duen familia eta zaintzaileak; 12 urtetik beherako adingabea, adinaren eta heldutasunaren 
arabera.

Adopzioaren ondorioz, adoptatuaren eta beraren lehengo familiaren arteko lotura juridikoa amaitzen da.

Indarreko legerian berrikuntza garrantzitsua dago, adopzio irekia: adopzioa eratzean adoptatuaren eta beraren jatorrizko familiaren arteko lotura 
juridikoa amaitu arren, bertako kideren batekin harremanak edo kontaktuak eduki ditzake bisiten edo komunikazioen bitartez; honela, batez ere 
senide biologikoen arteko harremanak sustatuko dira, ahal den neurrian.

Hori epaileak erabaki behar du adopzioaren ebazpenean, erakunde publikoko profesionalek adingabearen interesak aintzat hartu eta ontzat eman 
eta adopzioko familiak (eta adingabeak, heldutasun nahikoa badauka eta 12 urtetik gorakoa bada) adostasuna adieraziz gero. Erakunde publikoko 
profesionalek alderdiei lagundu behar diete eta harremanen jarraipenean parte hartu behar dute, iraun behar duten edo eten behar diren argitzeko.

Adopziorako eskaintza egiten duten pertsonen eskaeran eta beraien egokitasunari buruzko txostenean azaldu behar da ea adoptatu nahi duten 
pertsonek onartuko luketen jatorrizko familiarekin harremanetan izango den adingabea adoptatzea.

Adoptatuek beren jatorri biologikoei buruzko datuak ezagutzeko eskubidea daukate adin nagusitasunera heldutakoan, bai eta adingabeak diren 
artean ere, legezko ordezkarien bidez. Erakunde publikoek eskubide hori erabiltzeko behar dituzten aholkularitza eta laguntza eskainiko dizkiete 
eskatzaileei beren zerbitzu espezializatuen bidez, ukitutako pertsonei aurretik jakinarazi eta gero.

Adoptatutakoek eskubidea daukate euren jatorriari buruzko informazioa eskuratzeko; erakunde publikoek gutxienez 50 urtean gorde eta 
zaindu behar dute informazioa adopzioa behin betiko bihurtzen denetik.
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PROZEDURA

Hauexek dira nazio-adopzioaren prozedurako faseak:

1.  Nazio-adopzioaren prozesuko informazioa eta prestakuntza.

2.  Adopziorako eskaintza.

3.  Itxaronaldia.

4.  Egokitasunaren adierazpena (bai edo ez).

5.  Esleipena eta adopziorako zaintzaren prozedura.

6.  Epaitegiari igorritako adopzio-proposamena eta adopzioaren auto judiziala.

7.  Adopzioaren osteko jarraipena.

1. Nazio-adopzioaren prozesuko informazioa eta prestakuntza

Lehenbizi adoptatzeko asmoa daukatenak nazio-adopzioaren inguruko batzar informatibo batera joan behar dira (esleipenerako irizpideak, 
administrazio-espedientearen izapideak eta abar) eta, gero, prestakuntzako ikastaro bat egin behar dute. Batzarra zein ikastaroa Bizkaiko Foru 
Aldundiak antolatzen ditu; ezinbestekoak dira nazio-adopziorako eskaintza egin ahal izateko.

Prestakuntza-ikastaroan parte hartzeko eskaera aurkeztu behar da.

2. Adopziorako eskaintza

Eskaintza-eskaera, eredu ofizialean eginda, aurkeztu behar da, eta berarekin batera eskatzen diren agiriak ere bai. Dokumentazioa Aldundiaren 
erregistroan aurkez daiteke, Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan adierazitako bideetakoen bidez.

Eskaera erregistratu eta dokumentazioa aztertutakoan, administrazio-espedientea irekitzen da.
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3. Itxaronaldia

Interesdun batek eskatuz gero, kontaktuak mantendu daitezke espedientearen jarraipenerako eta zertan den jakiteko.

Lehen eskaintzatik hiru urte pasatutakoan, adoptatu nahi dutenek hautatu egin behar dute: eskaintza berritu edo espedientea itxi.

4. Egokitasunaren adierazpena (bai edo ez)

Egokitasun-adierazpena lortu nahi duten pertsonek eskaera aurkeztu behar dute (eredu ofiziala) eta eskatzen diren agiriak erantsi behar 
dizkiote. Egokitasun-adierazpena aurkeztu ondoren, talde teknikoak eskatzaileak aztertu eta baloratuko ditu eta txosten psikosoziala egingo 
du. Ekainaren 17ko 114/2008 Dekretuaren arabera adoptatu nahi duten pertsonen egokitasunaren balorazioan lehentasuna emango zaio 
umearen edo nerabearen interesei, beste edozein interesen aurretik.

Azterketa psikosoziala egiteko hainbat elkarrizketa egingo dira psikologiaren eta gizarte-lanaren arloetako profesionalekin, eta bisita egingo 
zaie etxean.

Balorazioa amaitutakoan txosten psikosoziala egiten da eta egokitasunaren proposamena aurkezten da (egokia / desegokia).

Haurrak eta Nerabeak Babesteko Batzordeak txostena aztertu eta egokitasun edo desegokitasunaren proposamena egiten du; gero, 
proposamena foru agindu baten bidez berretsi beharko da. Haren kontra errekurtsoa jarri ahal da bide judizialean.

5. Esleipena eta adopziorako zaintzaren prozedura

Talde teknikoak familia hautatzen du eta kasua azaltzen die; esleipena onartuz gero, moldatzeko aldia hasten da.

Elkarrekin bizitzen hasi aurretik familiak eta umeak kontaktuak izaten dituzte apurka-apurka elkar ezagutzeko; adopziora bideratutako zaintza 
formalizatzeko prozedurako lehen urratsa da.

Kontaktu eta topaketa horien iraupena eta intentsitatea adingabearen beharren arabera zehaztuko dira.

Erakunde Publikoak adopziora bideratutako zaintza formalizatuko du administrazio-ebazpen baten bidez adoptatzeko gaitasuna daukatenetatik 
kasuko adingabea zaintzeko egokiena denarekin.

Fase horretan, kasuaren koordinatzaileak jarraipenak egiten ditu adingabearen interesa babesteko eta familia berrian nola integratu den 
baloratu ahal izateko.
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6. Epaitegiari igorritako adopzio-proposamena eta adopzioaren auto judiziala

Umea harrera-familian guztiz integratuta dagoenean eta kasu bakoitzeko alderdi judizial guztiak ebatzita daudenean, nazio-adopzioko taldeak 
adopzio-proposamena sustatzeko beharrezkoa den txostena egiten du.

Adopziorako prozedura judiziala:

Familia-epaitegiak, egokiak diren tramiteak eskatu ondoren, adopzio-autoa ematen du. Horretatik abiatuta, adopzio-hartzailearen eta 
pertsona adoptatuaren artean natura bidezkoaren antzeko loturak ezartzen dira, eta adingabearen eta haren jatorrizko familiaren arteko lotura 
juridikoak baliogabetzen dira.

7. Adopzioaren osteko jarraipena

Bizkaiko Foru Aldundiak beharrezkotzat jotzen dituen jarraipenak egingo ditu adingabea bere familia berrian nola integratu den baloratzeko 
adopzioa gauzatu osteko bi urteetan, gutxienez. Helburua da adoptatuaren egoera zein den jakitea eta adopzio-hartzaileek haren oinarrizko 
beharrei behar bezala erantzuten dietela egiaztatzea, bai eta adopzioaren ondoriozko egoeretan laguntzea ere (114/2008 Dekretua, ekainaren 
17koa: 28. artikulua).

Espedienteak ixtea eta artxibatzea.

EGOKITASUN-BALDINTZAK

Ekainaren 17ko 114/2008 Dekretuko 11. artikuluaren arabera, adoptatu nahi duten pertsonen egokitasunaren balorazioan lehentasuna 
emango zaie umearen edo nerabearen interesei, beste edozein interesen aurretik.

Hona hemen egokitasun-baldintzak:

1. Bizitzeko behar beste baliabide edukitzea eta baliabide horiek egonkorrak izatea.

2.  Osasun fisiko eta psikiko ona izatea, hau da, beste pertsona batzuen arretarik behar ez izatea, ezta laguntza garrantzitsurik ere, eguneroko 
oinarrizko zereginak gauzatzeko, edo, baliaezintasun intelektuala edo gaixotasun mentala duten pertsonen kasuan, beste laguntzarik 
behar ez izatea autonomia pertsonala izateko, eta umearen edo nerabearen arreta normalizatua bermatzea.

3. Bikoteen kasuan, egokitasun-adierazpena eskatu baino lehen, bi urtez elkarrekin bizi izatea.

4. Familia-bizitza egonkorra izatea.
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5. Haurra edo nerabea integratzeko lagungarria den familia- eta gizarte-giroan bizitzea.

6. Eskatzaileen historia pertsonaletan haur edo nerabearentzat arriskutsu izan daitekeen episodiorik ez izatea.

7. Jarreretan malgu jokatzea eta egoera berrietara moldatzen jakitea.

8. Haurraren edo nerabearen historia pertsonala eta beraren familiaren historia errespetatzea eta onartzea.

9. Lankidetzaren eta konpromisoaren aldeko jarrera edukitzea.

10. Familia-unitateko kideek adopzioaren aldeko jarrera izatea.

11. Adoptatzaileen adinak ezin du eragotzi haurraren edo nerabearen garapena.

12. Adopziorako motibazio nagusiak haurraren edo nerabearen onura eta haren eskubideak babestea izatea.

ADOPZIOAREN ONDOREAK

Adopzioaren ondorioz, adoptatuaren eta beraren lehengo familiaren arteko lotura juridikoa amaitzen da.

Salbuespenez, kasuan kasuko gurasoaren familiarekiko lotura juridikoek iraun egingo dute:

•  Adoptatua adoptatzailearen ezkontidearen semea edo alaba denean, nahiz eta ezkontide hori hilik egon.

•  Gurasoetariko bakar bat denean legez halakotzat izendatua, betiere adoptatzaileak, hamabi urtetik gorako adoptatuak eta bere lotura 
irautea nahi duen gurasoak eskatzen badute ondore hori.

Hala ere, lehen azaldu den bezala, indarreko legeriaren arabera adopzioa eratzean adoptatuaren eta beraren jatorrizko familiaren arteko lotura 
juridikoa amaitu arren, bertako kideren batekin harremanak edo kontaktuak eduki ditzake bisiten edo komunikazioen bitartez, epaile batek 
hala erabakiz gero.

AGIRIAK 

Ume bat adoptatu nahi duten pertsonek adopzio-eskaintza aurkeztu behar diote Bizkaiko Foru Aldundiari; agiri hauek aurkeztu behar dituzte:

•  Jaiotzako ziurtagiri literala.

•  Identifikazio-agiriaren fotokopia konpultsatua.
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•  Argazki egokia (NANerako erabiltzen denaren gisakoa).

•  Familia-liburuko orrialde guztien fotokopia konpultsatuak; horrelakorik ezean, bizi-agiria eta egoera zibilaren agiriarenak.

•  Bikoteen kasuan (ezkontideak edo izatezko bikoteak), bi urtez jarraian elkarrekin bizi izan direla ziurtatzen duen agiria: Familia-liburuaren 
fotokopia ziurtatua edo Izatezko Bikoteen Erregistroko inskripzioarena (duela 2 urte baino gehiago ezkondu edo inskribatu baziren), 
altaren data jasotzen duten errolda-agiria, edo bizikidetza-ziurtagiria.

•  Etxebizitzan bizi diren pertsona guztiak aipatzen dituen errolda-agiria edo agiriak, eta, bertan, eskaera egiten duten pertsonak Bizkaiko 
udalerri batean bizi direla ziurtatzea.

•  Ezkonduta egonez gero, ezkontza-ziurtagiri literala.

•  Eskaera egiten duten pertsonen Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Ondarearen gaineko Zergaren aitorpenen fotokopia 
konpultsatua, aitortutako azken ekitaldikoak, edo, egokia bada, aitorpena aurkeztetik salbuetsita egotearen ziurtagiria, Foru Ogasunak 
jaulkia.

•  Familia-medikuak betetako txosten medikoa. Egoera fisikoa eta psikikoa egiaztatu behar du eta ez du adingabea zaintzea galarazten 
duen edozein inguruabar izan behar (inprimakiak gehitu dira). Beste pertsona batzuekin biziz gero, pertsona horien txosten medikoa.

•  18 urtetik gorako beste pertsona batzuekin bizi badira, haietako bakoitzaren aurrekari penalen ziurtagiria (eskaera egin duten pertsonen 
aurrekari penalen ziurtagiria Bizkaiko Foru Aldundiak ofizioz eskatuko du, eskaeraren inprimakiaren datuen babeserako klausulan 
jasotzen den bezala).

•  Zinpeko aitorpen ofiziala.

•  Behin baino gehiagotan ezkondu edo izatezko bikote egin bada, lehenagoko familia-liburuaren/liburuen fotokopia aurkeztu beharko da 
bikote horietan seme-alabarik izan duten jakiteko. Bereizi, dibortziatu edo alargun geratu badira, familia-liburuaren fotokopia aurkeztu 
beharko dute, eta, egokia bada, bereizketa- edo dibortzio-epaiaren fotokopia, edo heriotza-ziurtagiriarena.

•  Adopzioa eskatzen duten pertsonentzako prestakuntza-ikastarora joan izanaren ziurtagiriaren fotokopia.

•  Egokitasuna behar bezala baloratzeko lagungarri gerta daitezkeen agiri guztiak.
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2.2. NAZIOARTEKO ADOPZIOA
Hauxe da nazioarteko adopzioa: atzerriko agintaritza baten ustez adoptatzeko gauza den adingabe bat, atzerrian bizi dena, Espainiara eramatea 
bertan bizi den adoptatzaile batek, sorburu-estatuan adoptatu ondoren zein adopzioa Espainian eratzeko asmoarekin.

Nazioarteko adopzioaren arloan indarrean dagoen legeriaren arabera helburua adoptatuko diren adingabeen eskubideak babestea da, aldi berean 
aintzat hartzen direla adopzio-eskaintza egiten duten pertsonen eta nazioarteko adopzioaren prozesuan aritzen diren pertsona guztien eskubideak ere.

Nazioarteko adopzioan bitartekaritza izaten da; horren helburuak dira kontaktuan edo harremanetan jartzea adopzio-eskaintza egiten duten 
pertsonak eta adoptatzeko gauza diren adingabeak bizi diren herrialdeetako agintaritzak eta erakundeak eta adopzioa gauzatzeko behar den 
laguntza ematea.

Bitartekaritza-lanak erakunde publikoek zuzenean egin ditzakete Hagako Hitzarmena, 1993ko maiatzaren 29koa, sinatu duten adingabeen 
herrialdeetako agintaritza zentralekin, edo, bestela, jatorrizko herrialdean eta harrera-herrialdean behar bezala kreditatutako erakundeen bidez.

Estatuko Administrazio Orokorrak erabakitzen du herrialde jakin batzuekin nazioarteko adopzioen izapideak hasi, eten edo mugatu behar 
diren; horrez gainera, berak kreditatzen ditu nazioarteko adopzioetan bitartekaritzan jardun dezaketen erakundeak, lehen nazioarteko adopziorako 
erakunde laguntzaileak zirenak.

Kreditatutako erakundeek atzerrian egiten dituzten bitartekaritza-lanak autonomia erkidegoetako erakunde publikoek kontrolatzen eta 
ikuskatzen dituzte (Euskal Autonomia Erkidegoan Eusko Jaurlaritzak egiten du). Eskaintzen eta espedienteen izapideak Bizkaiko Foru Aldundiak 
egiten ditu.

Adoptatzaileek betebeharrak dauzkate, bai adopzioaren aurreko fasean (informazioa bildu eta prestakuntza jaso), bai adopzioaren ondoren 
(adopzioaren ondoko jarraipenak egin, jatorrizko herrialdeak finkatzen duen maiztasunarekin).

Estatuko Administrazio Orokorrak erakunde laguntzaileak kreditatzeko prozedura arautu behar du, baina estatuko legea indarrean ipini arte 
lehendik kreditatuta daudenek kreditazioari eutsiko diote.

Adoptatuek beren jatorri biologikoei buruz erakunde publikoek bildutako datuak ezagutzeko eskubidea daukate adin-nagusitasunera heldutakoan, 
bai eta adingabeak diren artean ere, legezko ordezkarien bidez; nolanahi ere, baliteke adingabeen jatorrizko herrialdeetan legeriak ezarritako 
mugaren bat egotea. Eskubide hori gauzatzeko, erakunde publikoaren eta kreditatutako edo baimendutako erakundeen aholkularitza, laguntza 
eta bitartekaritza erabil daitezke.

Arloko eskumena duten erakunde publikoek adoptatzen diren umeen jatorriaren inguruko informazioa zainduko dute, batez ere nortzuk diren 
gurasoak eta umearen eta beraren senitartekoen osasun-historia. Adopzio baten bitartekaritzan aritzen den erakunde kreditatuak adingabearen 
jatorriaren inguruko datuak eman behar dizkie erakunde publikoei.
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PROZEDURA

Hauexek dira nazioarteko adopzioaren prozedurako faseak:

1.  Nazioarteko adopzioaren prozesuko informazioa eta prestakuntza.

2.  Adopziorako eskaintza.

3.  Egokitasunaren adierazpena (bai edo ez).

4.  Nazioarteko adopzioaren espedientearen izapideak.

5.  Adopzioaren osteko jarraipena.

1. Nazioarteko adopzioaren prozesuko informazioa eta prestakuntza

Lehenbizi adoptatzeko asmoa daukatenak nazioarteko adopzioaren inguruko batzar informatibo batera joan behar dira eta, gero, 
prestakuntzako ikastaro bat egin behar dute. Batzarra zein ikastaroa Bizkaiko Foru Aldundiak antolatzen ditu; ezinbestekoak dira nazioarteko 
adopziorako egokitasuna adierazteko eskatu ahal izateko.

2. Adopziorako eskaintza

Eskaintza-eskaera, eredu ofizialean eginda, aurkeztu behar da, eta berarekin batera eskatzen diren agiriak ere bai. Aldundiko erregistroan edo 
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan adierazitako bideen bitartez aurkeztu ahalko dira agiriok.

Eskaera erregistratu eta dokumentazioa aztertutakoan, administrazio-espedientea irekitzen da.
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3. Egokitasunaren adierazpena (bai edo ez)

Egokitasun-adierazpena lortu nahi duten pertsonek eredu ofizialaren araberako eskaera aurkeztu behar dute eta horrekin batera nazio-
adopziorako eskaintza egiteko behar diren agiri guztiak ere bai (Nazio-adopzioa - Dokumentazioa). Eskaeran zehaztu behar da zer herrialdetan 
adoptatu nahi den (jatorrizko herrialdea) eta zer erakunde kreditatu hautatu den. Egokitasun-adierazpena aurkeztu ondoren, talde teknikoak 
eskatzaileak aztertu eta baloratuko ditu eta txosten psikosoziala egiten du. Ekainaren 17ko 114/2008 Dekretuaren arabera, adoptatu nahi 
duten pertsonen egokitasunaren balorazioan lehentasuna emango zaio umearen edo nerabearen interesei, beste edozein interesen aurretik. 
Gainera, nazioarteko adopziorako egokia izateko baldintzak nazio-adopziokoak eurak dira (Nazio adopzioa - Egokitasun-baldintzak).

Haurrak eta Nerabeak Babesteko Batzordeak txostena aztertu eta egokitasun edo desegokitasunaren proposamena egiten du; gero, 
proposamena foru-agindu baten bidez berretsi beharko da. Haren kontra errekurtsoa jarri ahal da bide judizialean.

4. Nazioarteko adopzioaren espedientearen izapidetzea

  Nazioarteko Adopzioaren araudiaren onarpena

Ministroen Kontseiluak martxoaren 22ko 165/2019 Errege Dekretua onartu du, Nazioarteko Adopzioaren Araudia onartzen duena (BOE, 
81/2019 zk., 2019ko apirilaren 4koa). Horren bidez, era berean, Haurrak eta Nerabeak Babesteko Sistema aldatzen duen 26/2015 Legea 
garatzen da, azken horrek nazioarteko adopzioen 54/2007 Legea aldatzen duelarik.

Gaur egun, nazioarteko adopzioaren araudiaren prozedura garatzen ari da. Horren arabera, Osasun, Kontsumo eta Gizarte Ongizate 
Ministerioko Haur eta Familientzako Zerbitzuen Zuzendaritza Nagusiari dagokio adingabeen jatorrizko herrialde bakoitzarekin adopzio-
izapideak hasi, eten edo bertan behera uztea.

Izapide horiek egiteko, Kanpo Gaien, Europar Batasunaren eta Lankidetzaren Ministerioaren txostena eta kreditutako erakundeen informazioa 
eduki beharko da, eta aldez aurretik kontsulta egokia egin beharko da Autonomiarako eta Mendetasunaren Arretarako Gizarte Zerbitzuen eta 
Sistemaren Lurralde Kontseiluko Gizarte Zerbitzuen Batzorde Eskuordetuan. Azken horretan egongo dira ordezkatuta autonomia-erkidegoak.

Gainera, Familia Zuzendaritza Nagusiak, Batzorde Eskuordetuaren bidez autonomia-erkidegoei kontsulta egin ondoren, herrialde bakoitzarekin 
zenbat espediente berri izapidetu ahalko diren ezarriko du. Helburua hirukoitza da: sistema arrazionalizatzea, jatorrizko herrialdeetako 
espedienteak metatu ez daitezen eta adoptatu nahi duten pertsonen eskaintzak adingabeen benetako beharrizanetara egokitu daitezen. 
Eskaintzen egokitzapen kuantitatibo eta kualitatibo horren ondorioz, izapideak egiteko behar den denbora murriztu egingo da.
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Araudiaren arabera, halaber, Osasun, Kontsumo eta Gizarte Ongizate Ministerioak kreditatuko ditu nazioarteko adopzioko erakunde 
laguntzaileak, eta horiek, aldez aurretik, autonomia-erkidegoen txostena edukiko dute.

Behin kreditatuta daudenean, erakunde horien betebeharra izango da aldian-aldian beren jarduerei buruzko informazioa bidaltzea.

Araudian badago beste berrikuntza bat ere: kreditutako erakundeek beren jarduera lurralde nazional osoan garatu ahal izango dute. 
Familiek askatasunez aukeratu ahal izango dute beren adopzio-prozesua zein erakunderekin gauzatu nahi duten. Kontratu-eredua ere 
bakarra izango da, bai eta izapideen kostuak ere. Hartara, berdintasunaren eta segurtasun juridikoaren printzipioak beteko dira.

Autonomia-erkidegoek eta Estatuko Administrazio Orokorrek elkarrekin kontrolatuko dute erakunde horien funtzionamendua. Lehen horiek 
kontrolatuko dituzte beren lurraldean garatzen diren jarduerak, eta Estatuak, aldiz, nazio-mailatik kanpo garatzen direnak. Jarraipen eta 
Kontrolerako Batzorde Teknikoak ezarriko ditu kalitate-sistemak eta funtzionamenduaren ikuskaritzak.

Horrez gain, Nazioarteko Adopziorako kreditatutako Erakundeen eta Erreklamazio eta Gorabeheren Erregistro Nazionala jarriko da martxan. 
Erregistro hori bakarra izango da, eta bi atal edukiko ditu. Lehen atala kreditutako erakundeen erregistrorako izango da eta izaera publikoa 
edukiko du. Bigarrena, aldiz, erreklamazio eta gorabeheren erregistrorako izango da. Erregistroetarako sarbidea eta izapideak datu pertsonalen 
babesaren gainean indarrean den araudiaren arabera arautuko dira. (Iturria: Moncloa).

Araudi honen xedea, 1. artikuluan, Nazioarteko Adopzioari buruzko abenduaren 28ko 54/2007 Legearen honako alderdi hauek garatzea da:

a) Nazioarteko adopzioen izapideak hasi eta eten edo bertan behera uztea.

b)  Urtero jatorrizko herrialde bakoitzera igorriko diren nazioarteko adopzioko espedienteen gehieneko kopurua ezartzea eta espedienteok 
erakunde publikoen eta erakunde kreditatuen artean banatzea.

c)  Nazioarteko adopzioan bitartekaritza-erakundeak kreditatzeko prozedura, emandako kreditazioaren eraginkortasuna nahiz kreditazioa 
kentzeko sistema arautzea.

d)  Nazioarteko adopzioko bitartekaritzarako kreditatutako erakundeen eta adopziorako eskaintza egiten duten pertsonen arteko 
kontratuaren oinarrizko eredua ezartzea.

e) Kreditatutako erakundeen jardueren jarraipena eta kontrola gauzatzea.

f ) Nazioarteko Adopziorako kreditutako Erakundeen eta Erreklamazio eta Gorabeheren Erregistro Nazionala sortu eta arautzea.

Gaur egun, Euskal Autonomia Erkidegoan ez dago kreditatutako erakunderik.
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Administrazio-espedientea izapidetzea

Estatu bakoitzean nazioarteko adopzioaren arloko eskumena duten agintaritzen arteko harremanak Umeen babesari eta nazioarteko 
adopzioaren arloko lankidetzari buruzko hitzarmena deritzon agirian (Hagan onartu zen 1992ko maiatzaren 29an) ezarritakoaren arabera 
koordinatzen dira. Hitzarmen hori berretsi zuen Espainiak 1995eko ekainaren 30eko tresnaren bidez; eta Espainiak beste estatu batzuekin 
sinatutako hitzarmenen bitartez, halakorik den kasuetan.

Bitartekaritza-lanak erakunde publikoek zuzenean egin ditzakete adingabeen herrialdeetako agintaritza zentralekin, edo, bestela, jatorrizko 
herrialdean eta harrera-herrialdean behar bezala kreditatutako erakundeen bidez.

Hori eta indarreko beste arautegi batzuk oinarritzat hartuta, Bizkaiko Foru Aldundiak txosten psikosoziala, egokitasunaren ziurtagiria eta 
adopzioaren ondoko jarraipenerako konpromisoaren adierazpena egiten ditu pertsona eskaintzaileen gainean, eta jatorrizko herrialdeak 
eskatzen dituen gainerako agiri guztiak ere bai. Beste alde batetik, eskatzaileek jatorrizko herrialdean eskatzen diren agiri pertsonal guztiak 
aurkeztu behar dituzte.

Hortik aurrera, nazioarteko adopziorako eskaeren prozedura jatorrizko herrialdean izapideak egiteko moduaren araberakoa da:

A. Herrialde bietan horretan aritzeko Nazioarteko Adopziorako Erakunde Kreditatu baten bidez.

B.  Protokolo publikoa: erakunde publikoen bidez bakarrik (batez ere Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Saila eta jatorrizko herrialdeko 
erakunde eskuduna).

Jatorrizko herrialdeak ez badu sinatu umeen babesari eta nazioarteko adopzioaren arloko lankidetzari buruzko hitzarmena, ez inolako 
hitzarmenik Espainiarekin nazioarteko adopzioaz, izapideak ondoren azalduko den bezala egingo dira, bai nazioarteko adopziorako erakunde 
kreditatuaren bidez izapidetzen direnean, bai protokolo publikoaren bidez garatzen direnean:

A. Nazioarteko adopziorako erakunde kreditatuaren bidez izapidetzea

1.  Gizarte Ekintza Sailak txosten psikosoziala, egokitasunaren ziurtagiria, adopzioaren ondoko jarraipenerako konpromisoa eta jatorriko 
herrialdeak eskatutako gainerako agiri guztiak emango dizkio kreditatutako erakundeari.

2.  Kreditatutako erakundeak interesdunaren adopzio-eskaera aurkeztuko dio jatorrizko herrialdeko erakunde eskudunari, eta horrekin 
batera, haren agiri pertsonalak eta Bizkaiko Foru Aldundiarenak emango dizkio, denak ere ondo itzulita, legeztatuta eta egiazkotuta. 
Gero, kreditatutako erakundeak adopziorako behar diren kudeaketa guztiak egingo ditu jatorrizko herrialdeko administrazio-agintaritza 
eta epai-agintaritzen aurrean.
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3.  Jatorrizko herrialdeko agintaritza eskudunak adoptatzeko gauza den ume bat izendatuko du eta berari buruzko informazioaren 
dokumentazioa emango dio kreditatutako erakundeari; horrek, gero, Gizarte Ekintza Sailari helaraziko dio. Interesduna nazioarteko 
adopziorako kreditatutako erakundera joan behar da esleitu zaion umearen inguruko informazioa eta dokumentazio jasotzera.

4.  Umearen esleipenaren dokumentazioa zuzen badago eta egokia bada eskaera egin duen familiarentzat, eta honek esleipena onesten 
badu, Gizarte Ekintza Sailak adostasun-agiria egingo du, eta bertan adieraziko du jatorrizko herrialdearen erabakia onartzen duela eta 
ados dagoela adopzioaren prozedurak aurrera egitearekin. Onartu ezean, esleipenarekin ados ez dagoela dioen agiria igorriko du.

5.  Kreditatutako erakundeak Aldundiaren adostasun-agiria bidaliko dio jatorrizko herrialdeko agintaritza eskudunari, eta honek umea 
eskatzaileari behin betiko esleitzeko erabakia hartuko du. Horrez gainera, kreditatutako erakundeak jatorrizko herrialdetik eskatzen 
diren agiri guztiak bidaliko ditu.

6.  Jatorrizko herrialdean adopzioa eratuko da agintaritza judizial egokiaren ebazpen baten bidez (herrialde batzuetan notarioak egiten du).

7.  Adopzioaren onarpena (Hagako Hitzarmena, 23.1 artikulua). Jatorrizko herrialdeko agintaritza eskudunak ziurtagiria emango du 
adopzioa Hitzarmenaren arabera egin dela agertarazteko. Horrenbestez, adopzioa zuzenbide osoz onartuko da.

8. Adopzioa eratu eta gero, umea Espainiara joango da familia adoptatzailearekin.

B. Protokolo publikoaren bidez izapidetzea:

Egokitasunaren espedientearen izapideak Bizkaiko Foru Aldundiaren bitartez egingo da, batez ere. Jatorrizko herrialdeko kudeaketak 
eskatzaileek egin behar dituzte.

1.  Gizarte Ekintza Sailak, Osasun, Gizarte Politika eta Berdintasunaren Ministerioaren bitartez, adopzio-eskaera, interesdunen 
dokumentazioa eta Aldundiak egindako agiriak (txosten psikosoziala, egokitasunaren ziurtagiria eta adopzioaren osteko jarraipenerako 
konpromisoaren adierazpena) helaraziko dizkio jatorrizko herrialdeko erakunde eskudunari. Agiriak ondo itzulita, legeztatuta eta 
egiazkotuta aurkeztu behar dira (eskatzaileek egin beharreko kudeaketak).

2.  Jatorrizko herrialdeko agintaritza eskudunak adoptatzeko gauza den ume bat izendatuko du eta berari buruzko informazioaren 
dokumentazioa bidaliko dio Bizkaiko Foru Aldundiari; gero, honek interesdunei helaraziko die.

3.  Umearen esleipenaren dokumentazioa zuzen badago eta egokia bada eskaera egin duen familiarentzat, eta honek esleipena onesten 
badu, Gizarte Ekintza Sailak onarpen-agiria egingo du, eta bertan adieraziko du jatorrizko herrialdearen erabakia onartzen duela eta 
ados dagoela adopzioaren prozedurak aurrera egitearekin. Onartu ezean, esleipena onartu ez dela dioen agiria igorriko du.
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4.  Aldundiak onarpen-agiria bidaliko dio jatorrizko herrialdeko agintaritza eskudunari eta honek umea eskatzaileari behin betiko esleitzeko 
erabakia hartuko du.

5.  Jatorrizko herrialdean adopzioa eratuko da, agintaritza judizial egokiaren ebazpen baten bidez (herrialde batzuetan notarioak egiten 
du).

6.  Adopzioaren onarpena (Hagako Hitzarmena, 23.1 artikulua). Jatorrizko herrialdeko agintaritza eskudunak ziurtagiria emango du 
adopzioa Hitzarmenaren arabera egin dela agertarazteko. Horrenbestez, adopzioa zuzenbide osoz onartuko da.

7. Adopzioa eratu eta gero, umea Espainiara joango da familia adoptatzailearekin.

5. Adopzioaren osteko jarraipena

Bizkaiko Foru Aldundiak beharrezkotzat jotzen dituen jarraipenak egingo ditu adingabea bere familia berrian nola integratu den baloratzeko, 
adoptatutako pertsonaren interes gorena zaintzeko. Helburua da adoptatuaren egoera zein den jakitea eta familiak haren oinarrizko beharrei 
behar bezala erantzuten diela egiaztatzea, bai eta familiari adopzioaren ondoriozko egoeretan laguntzea eta aholkuak ematea ere.

Jarraipenen maiztasuna jatorrizko herrialdeko eskakizunen arabera ezarriko da.

Espedientea Haurrak eta Nerabeak Babesteko Sistema aldatzen duen uztailaren 28ko 26/2015 Legea indarrean jarri aurretik egiten bada 
eta adopzioaren izapideak protokolo publikoaren bidez egiten badira, jarraipenari buruzko txostenak Bizkaiko Foru Aldundiak egingo ditu. 
Izapideak kreditatutako erakunde batek eginez gero, berak egingo ditu beharrezko txostenak.
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EGOITZA-HARRERAREN EGOITZA-HARRERAREN 
UNITATEAUNITATEA
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SARRERA: EGOITZA-HARRERAREN DEFINIZIOA ETA HELBURUAK
Honelaxe DEFINI dezakegu egoitza-harrera: “zaintzaren aukerako neurria, administraziokoa edo judiziala, eta horren xedea da haurrei eta nerabeei 
arreta integrala eskaintzea, egoitza batean. Izan ere, haien behar materialak, afektiboak eta hezkuntzakoak ezin bete daitezke familiaren baitan, aldi 
batez behinik behin”. Hortaz, euren etxeetan ezin egon daitezkeen adingabeentzako babes-neurria da, eta neurri horren bidez, bizitzeko eta 
bizikidetzarako tokia ematen zaio adingabeari, hain zuzen ere bere beharrak behar bezala betetzeko helburua lortze aldera. Beren-beregi helburu 
horretarako ezarritako etxebizitzan edo egoitzan ematen da harrera (familia-harrera, aldiz, familia-unitate baten etxebizitzan ematen da). Hartara, 
gaitasuna duten profesionalen arreta eta eguneko 24 orduko zerbitzua ematen zaie.

Oinarrizko bi ezaugarri ditu neurriak: instrumentala da, xede egonkor normalizatua dakarren banakako babes-planaren zerbitzura dagoelako; 
eta behin-behinekoa da, zeren eta behin betiko edo epe luzerako ordezko etxea behar duten adingabeak familia-harrerara bideratu beharko 
bailirateke, edo adopziora posiblea denean. Horrenbestez, egoitza-harrerako baliabideak (hainbat modalitate daude) gizarte-baliabideak dira 
familiaren ordezko bizikidetza-eremua behar duten adingabeentzat.

Egoitza-harrera HAURRAK ETA NERABEAK BABESTEKO SISTEMAREN barnean sartzen da, eta bat dator sistema horren printzipioekin, helburu 
nagusiekin eta funtzioekin.

Hala ere, egoitza-harrerak ondoko HELBURU espezifiko hauek dauzka:

i.  Segurtasun- eta babes-ingurunea eratzea haurrentzat edo nerabeentzat, non erantzukizun eta harreman positiboko hezkuntza-eredu 
egokietan oinarrituriko ikaskuntza esperientziak sor daitezkeen.

ii.  Ahalik eta garapen eta hazkunde pertsonalik handiena bultzatzea arlo nagusietan: arlo intelektualean eta afektiboan eta gizarte- eta osasun-
arloetan, halako moldez non, etxe edo egoitza batean egonik, familia-egoera desegokiak berak dakarren kaltea ekidin ez ezik, lagungarria 
izango baita haurrak izan litzakeen balizko gaitzak edo atzerapenak gainditzeko.

iii.  Haurrak sozializazio-testuinguru nagusietan gizarteratzea, hala nola, eskolan, komunitatean edo, hala denean, lanean; hartara, are gehiago 
erabiliko dira gizarte-baliabide normalizatuak.

iv.  Haurrei giro seguru, elikagarri eta terapeutikoa ematea, nortasun kulturala eta etnikoa errespetatuz eta sustatuz; aldi berean, hezkuntza, 
gizarte, garapen, osasun, jokabide eta emozioen aldetik dituzten beharrak beteko dira.

v.  Haurrei bizikidetzarako eguneroko giroa ematea sustatzea, lotura, laguntza, maitasun eta beren autonomia garatzeko eta heldutasunerako 
ikaskuntza berrietarako aukerak bideratzeko.
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vi.  Haur eta nerabeei eta haien familiei gauza hauek egiten laguntzea:

   Euren indarrak lantzen, ongizatezko familia-ingurunea lortzeko oztopo izan diren baldintzei aurre egiteko.

   Euren familia-harremanak hobetzen eta, ahal den neurrian, familia berriro batzen.

   Euren kideen buru-osasuneko arazoen edo substantzien mendekotasunaren ondorioei eraginkortasunez aurre egiten.

   Familia batzea ezinezkoa denean, ordezko konponbideetarako prestatzen.

vii.  Adin-nagusitasunera hurbiltzen ari direnei behar dituzten trebetasunak garatzen laguntzea eta helduaroko bizitzara igarotzean arrakasta 
izateko behar dituzten baliabide eta babes ekonomiko, sozial eta komunitarioak eskura jartzea.

viii.  Epe luzerako gizarte-laguntzak eta gizarteratze arrakastatsurako behar diren gizarte-loturak ezartzen laguntzea egoitzako esperientziaren 
ondotik.

Euskal Autonomia Erkidegoan, Eusko Jaurlaritzaren 131/2008 Dekretuaren bidez arautu da gizarte-babesik ez duten haur eta nerabeentzako 
egoitza-harrera. Haurrak eta Nerabeak Zaintzeari eta Babesteari buruzko otsailaren 18ko 3/2005 Legearen mandatu gisa sustatu zen dekretu hori. 
Legearen jarduketa-eremuen artean, arriskuan edo babesik gabe dauden haurren eta nerabeen babesa zegoen eta, ondorioz, araudi berriaren ardatz 
nagusietako bat izan zen. Administrazioak babesa emateari dagokionez, Adingabearen Babes Juridikoaren 1/1996 Lege Organikoaren (Kode Zibila 
eta Prozedura Zibilaren Legearen zati bat aldatu zuena) filosofiarekin bat datozen jarduketa-printzipioak zehaztu zituen testuak, baita prozedurako 
jarraibideak arautu ere, zertarako-eta arauaren manuak aplikatzean nolabaiteko uniformetasuna lortzeko eta, hala, berdintasunaren printzipioa 
garatzeko. Halaber, administrazioak har ditzakeen neurriak ere araupetu zituen, eta zehazki nabarmendu zituen familiatik bereiztea dakartenak 
eta, bereziki, egoitza-harrera. Hartara, kalitaterako bermeak ezarri zituen, zerbitzuak eta zentroak baimendu, erregistratu, homologatu, ikertu eta 
ebaluatzeko prozedurak erabiliz, egoitzako haurren eta nerabeen eskubideak eta betebeharrak defendatuz eta administrazio autonomoari honako 
hauek eratxikiz: egoitza-harrerarako erabilitako baliabideek izan behar dituzten beharkizun materialak, funtzionalak eta pertsonalak.

Arau berriok 131/2008 Dekretuan gauzatu ziren; dekretu horrek Euskal Autonomia Erkidegoko jarduketa-eremu honetan aurrekaririk ez duen 
aurrerapena ekarri zuen. Izan ere, esku-hartzeen aniztasuna eta egoitza-egituren aniztasuna argitzeko beharrezko jarraibideak eta irizpideak ematen 
baitzituen eta beharkizun materialetan, funtzionaletan eta pertsonaletan haurren eta nerabeen eskubideak bermatzeko nahiz profesionalei esku-
hartzeko eremu zehatza eskaintzeko elementuak sartzen baitzituen. Eremu horretan, oso behar espezifikoak ez dituzten haurren eta nerabeen 
arreta- nahiz jokabide-arazo larriak dituzten adingabeen arreta ezartzen zen, betiere arretarako beharrezko jarduketa-tresnak jarrita. Hala ere, 
arloaren izaera eta ahalik eta berme gehien ezarri beharra zirela-eta, oso araudi zehatza gauzatu zen eta, beraz, oso arau-testu luzea da.

Horrenbestez, arau-eremua izateaz gain, etorkizunean ebaluaziorako, berrikusketarako eta eskainitako zerbitzuak eta babesik ez duten haurrekin 
eta nerabeekin esku hartzeko moduak etengabe hobetzekoa da dekretu arau-emailea.
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EGOITZA HARRERAREN UNITATEA: HELBURUAK ETA EGINKIZUNAK
Bizkaiko Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundearen egitura organikoaren arautegian zehazturiko zerbitzuen dibisioetako baten barruan dago 
Egoitza Harrerako Unitatea (2012ko abuztuaren 23ko BAO); izan ere, dibisio horien xedea da Gizarte Ekintza Sailak agindutako arreta behar duten 
pertsonen gizarte-beharrak betetzea. Horretarako, Gizarte Ekintza Sailaren menpeko zentroak eta zerbitzuak kudeatu behar ditu. Ondorioz, 
helburu hau dute zerbitzuko dibisioek:

a) Gizarte Ekintza Sailak planteaturiko gizarte-beharrei erantzutea.

b) Eraginkorrak izatea Gizarte Ekintza Sailarekin hartutako konpromisoak betetzean.

c) Gizarte-zerbitzu eta -zentro espezializatuak, berritzaileak eta kalitatezkoak izatea.

d)  Arreta-eredu aurreratuak, eraginkorrak eta berritzaileak izatea, erabiltzaileen bizi-kalitatea ikuspegi integraletik eta pertsonalizatutik 
sustatzeko.

e) Ezarrita duten arretarako banako planaren araberako arreta ematea erabiltzaile bakoitzari.

f )  GUFEko laguntza-zerbitzuek eta zentroak erabiltzaileen gogobetetasuna sustatzen dutela bermatzea eta, hala denean, familienak edota 
legezko ordezkarienak.

g) Ezagutza sortzea eta partekatzea, adituen foroetako partaidetza eta ikerketa bultzatuz.

h) Organo eskudunek ezar dezaketen oro.

Haurren eta Nerabeen Zerbitzuetako Dibisioaren barruan dagoen Egoitza Harrerako Unitateari, beraz, egoitza-harreraren zerbitzua ematea 
dagokio Bizkaiko egoitzen sare osoan.

Ondorioz, unitate horrek ondoko eginkizunak ditu:

a)  Sailak dituen betebeharrak, adingabekoei buruzko arloan dituen eskumenei datxezkienak, zehatz-mehatz betearaztea, Justizi 
Administrazioarekin lankidetzan jardunaz.

b)  Diagnostikoak, erabiltzaileentzako banakako ekintza-planak, jarraipen-fitxak eta prozesuaren etengabeko ebaluazioa egitea, adingabea 
gizarteratzeko helburuarekin.

c)  Batzordeei informazioa eta laguntza administratiboa eta teknikoa ematea, proposamen egokiak egiteko edota behin betiko ebazpenak 
betearazteko.
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d)  Egoitza-harrerarako zentro guztien esku-hartze teknikoaren alderdi oro zuzendu, gainbegiratu eta koordinatzea, bai Aldundiaren sarean eta 
bai besterenean.

e)  Babes-espedientea duten eta egoitza-harrera egin zaien adingabeen kasuak koordinatzea, sei hilabetetik gorako denbora-aurreikuspenarekin 
edo familia-harreraren aurreko urrats moduan.

f )  Umeei eta gazteei laguntza ematea euren ingurunean, erkidegoan esku hartzen duten talde espezializatuen bitartez, eta udalen gizarte-
zerbitzuei laguntza eta aholkuak ematea lantalde horiekin batera lan egin dezaten.

g)  Kontrol Atalari informazioa eta aholkua ematea Sailak egoitza-zentroetarako jarritako egokitasun-baldintzei buruz, bai Sailari atxikitako 
erakunde autonomiadunak direnean eta bai beste erakunde publiko edo pribatu batzuek kudeatutako erakundeak direnean ere.

h)  Nagusiek edo indarreko xedapenek ezartzen dizkioten gainerako eginkizunak.

Atal honi ezarritako eginkizunak Egoitza Harreraren Unitateak egiten ditu. Unitate hori GUFEri atxikita dago, eta Umeen Zerbitzuarekiko 
menpekotasun funtzionala du.

Unitate hau sortzeko erabakia 2000ko otsailaren 11ko BAOn argitaratu zen (29. zk.). Bizkaiko Gizarte Laguntzaren Foru Erakundeko Patronatuaren 
Kontseiluak hartutako erabakia da.

Unitate honek menpekotasun funtzionala du Umeen Zerbitzuarekiko, eta menpekotasun organikoa GUFErekiko. Umeentzako Plana betetzeko 
sortu zen, eta eginkizun hauek ditu:

•  Egoitza-zentroetan eta egotetxeetan ume eta nerabeekin egiten diren esku-hartzeak zuzendu, gainbegiratu eta koordinatzea.

•  Egoitza-harrera egin zaien adingabeentzako neurriak eta jarduketak proposatzea Haurrak eta Nerabeak Babesteko Batzordeari.

•  “Kasuaren Koordinazioa” egitea, egoitza-harrera egiten den kasuetan.

Talde teknikoak

Egoitza Harreren Unitateak diziplina anitzeko lau lantalde ditu. Psikologiako, Gizarte Laneko eta Gizarte Hezkuntzako tituludunek osatzen 
dituzte, eta kasuak koordinatzeko eginkizunak betetzen dituzte. Kasuak esleitzerakoan kontuan hartzen dira Zerbitzuko Esku-hartzeari buruzko 
Eskuliburuan ezarritako irizpideak eta lanpostuetako eginkizunak (gainbegiratze, laguntza eta aholkularitza teknikoko lanak barne).
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Printzipio orokorrak

Egoitza-harrera, oro har, Haurrak eta Nerabeak Zaintzeari eta Babesteari buruzko otsailaren 18ko 3/2005 Legeko 48. eta 76. artikuluetan bildutako 
administrazio-jarduketako irizpide eraentzaileei eta printzipioei lotuko zaie. Espezifikoki, printzipio hauek bete behar ditu zorrozki egoitza-harrerak:

a)  Era askotako baliabideak bermatzea, haurren eta nerabeen askotariko beharrizan aldakorrei egoki erantzuteko gaitasuna izateko.

b)  Pertsonaren beharrei egokitzen zaien egoitza-harrerako programa aukeratzea eta ematea haien ezaugarrien eta eboluzioko unearen 
arabera.

c)  Beharren estaldura bermatzea, banako arreta sustatuz.

d)  Indarrean dagoen zuzenbide-antolamenduak haurrei eta nerabeei aitortzen dizkien norbanakoaren eskubideak eta eskubide kolektiboak 
errespetatuko direla bermatzea.

e)  Berbaz eta idatziz eskubideen berri jasotzeko duten eskubidea bermatzea, hizkera argian eta errazean, haien gaitasun eta ulermen mailari 
egokitua.

f )  Honako hauek bermatzea: tratu-berdintasuna, aukera-berdintasuna, aniztasuna eta ezberdintasuna; genero-ikuspegia txertatzea, ekintza 
positiboa eta sexuaren araberako rolak eta estereotipoak desagerraraztea, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen 3. 
artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

g)  Esku-hartzearen hezkuntza-izaera argia bermatzea, gizarteratze osoa errazteko eta baliabide guztiak helburu jakin batekin antolatzeko: 
babesa, konfiantza, segurtasuna eta egonkortasuna emango dizkien testuingurua sortzea.

h)  Familiak haurraren edo nerabearen garapenean duen garrantzia aintzatestea, beharrezko laguntza ematea eta familiako kide guztien 
gaitasunak baliatzea.

i)  Egoitza-harreran ahalik eta denbora laburrenean egoten saiatzea, batez ere lehen haurtzaroan, betiere haien interes nagusia dela-eta 
bestelakorik egitea komeni ez bada.

j)  Neba-arreben baterako arreta bermatzea egoitza-harreren baliabide berean, betiere haien interes nagusia dela-eta bestelakorik egitea 
komeni ez bada.

k)  Ahaleginak egitea egoitza-harrera euren behar zehatzetarako egokiena izan dadin eta euren familia eta gizarte-ingurunetik ahalik eta 
hurbilen egon daitezen, zertarako-eta harreman pertsonalak ez kaltetzeko, betiere inguruabarrak eta adingabearen interesa nagusia direla-
eta bestelakorik komeni ez bada eta kontrako ebazpenik ez badago.
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l)  Behar ez diren interferentziak ekiditea eskola- eta gizarte-bizitzan; hartara, ahal denean eta gomendagarria denean, ikasten ari diren 
ikastetxean jarraituko dute eta inguruko edo egoitza-harreraren baliabidearen inguruko ekipamenduak eta gizarte-zerbitzuak erabiliko dira.

m)  Egoitza-harrerako baliabideak edo erreferentziako hezitzaileak ez aldatzea, ahalik eta egonkortasunik handiena bermatzeko, betiere 
adingabeen interes nagusia dela-eta bestelakorik komeni ez bada.
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ADINGABEEN EGOITZA-HARRERA
Bizkaiko Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundeak erakunde kolaboratzaileekin eginiko hitzarmenen eta GUFEko pertsonal propioarekin kudeaturiko 
zentro eta etxeen bidez ematen da egoitza-harrerako zerbitzua.

Xedea

Administrazio eskudunak adingabea bere tutoretzapean edota zaintzapean hartzen duenean gertatzen da egoitza-harrera, eta behin-behineko 
egoeratzat jotzen da. Normalean, berezko familiara itzultzea, familia-harrera edo adopzioa egitea izaten da helburua, salbu eta epaileak kausa 
penalen batean hartutako erabakia dela bide neurri hori hartzea erabakitzen denean.

Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailak egindako kudeaketa-mandatuaren ondorioz, Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundeak kudeatzen 
dituen hitzarmenen bitartez, Gizarte Ekintza Sailaren eta hirugarren sektoreko erakundeen arteko harremanen esparrua ezartzen da, zaintzan 
elkarlanean jarduteko, arlo guztietako laguntza bermatuz, hala nola:

•  Arreta-laguntza: adingabeen beharrizanak ase eta haien eskubideak babesten ditu (osasun-arreta eta beharrizan fisikoak asetzea: bizilekua, 
mantenu osoa, higienea, ingurune egokia).

•  Gizarte-hezkuntzako laguntza integral eta psikoemozionala (eskolatzea, gizarteratzea, aisialdiko jarduerak), adingabeek erreferentzia-
esparru egonkorra eta erkidegoaren gizarte-hezkuntzako baliabideetan integratzeko laguntza izan ditzaten; horretarako, adingabe bakoitzak 
bere hezkuntza-plana izango du (banako hezkuntza-plana).

Onuradunak

Bizkaiko Foru Aldundiaren zaintzapeko umeak eta nerabeak; aparteko kasuetan adinez nagusiak ere izan daitezke. Adin-nagusitasunera 
heldutakoak hurrengo 18 hilabeteetan ere onuradun izan daitezke, zentroak egoera pertsonala eta familiarra aztertu eta baloratu ondoren eta 
Bizkaiko Foru Aldundiak baimena emanez gero.
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Ume eta nerabeei egoitza-harrera emateko erabiltzen diren zentro eta etxeen zerrenda, bost programatan banatuta:

1. OINARRIZKO PROGRAMA OROKORRA

2. NERABEENTZAKO ARRETA PROGRAMA ESPEZIALIZATUA

3. EMANTZIPATZEN PRESTATZEKO PROGRAMA

4. EMANTZIPATZEKO PROGRAMA

5. EZINTASUN LARRIA DUTEN HAUR ETA NERABEENTZAKO ARRETA-PROGRAMA

1. OINARRIZKO PROGRAMA OROKORRA

ZENTROA HELBIDEA TELEFONOA/FAXA-HEL. ELEK. PLAZA-KOP. KUDEAKETA

EL REFUGIO EGOITZA 
ZENTROA

Zabalbide, 92
48006 BILBO

Taldea. Zabalbide 1:
Tel.: 94 412 78 53/94 473 86 05
Zabalbide1@fundacioneudes.eu
Taldea. Zabalbide 2:
Tel.: 94 412 89 31
zabalbide2@fundacioneudes.eu
Hel. elek.: Bulego Zentrala
secretaria@fundacioneudes.eu

24 plaza
Larrialdietarako 
3 plaza

EUDES FUNDAZIOA

ARTAGAN EGOITZA 
ZENTROA

Zabalbide, 110
48007 BILBO

Tel.: 94 445 06 50
Faxa: 94 446 34 84
Tel. mugikorra: 678 80 80 67
Hel. elek.: direccion@residenciaartagan.net

15 plaza STA MARIA DE ARTAGAN 
MARI IANUA COELI

mailto:secretaria@fundacioneudes.eu
mailto:direccion@residenciaartagan.net
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1. OINARRIZKO PROGRAMA OROKORRA

ZENTROA HELBIDEA TELEFONOA/FAXA-HEL. ELEK. PLAZA-KOP. KUDEAKETA

STELLA MARIS ETXEA
Fika, 46, 3.E
48006 BILBO

Tel.: 944056505
Tel. mugikorra: 
Hel. elek.: hogares.stellamaris@euskalnet.net

10 plaza ANGELES CUSTODIOS STELLA 
MARIS

ILLARI ETXEA Gardoki, 2 – 1. ezk.
 48008 BILBO

Tel.: 944717921
Tel. mugikorra: 675704762
Hel. elek.: hogarillari@gmail.com

10 plaza ANGELES CUSTODIOS STELLA 
MARIS

IZARGUNE ETXEA
Dolores Ibarruri, 20 
Solairuartea
 48091 BARAKALDO

Tel.: 946556250
Tel. mugikorra: 648 91 89 52 
Hel. elek.: izargune@gmail.com

10 plaza ANGELES CUSTODIOS STELLA 
MARIS

AINGURETXE ETXEA
Concha jenerala, 9 bis
1. ezk.
48010 BILBO

Tel.: 94 607 45 89
Tel. mugikorra: 688 61 67 29 
Hel. elek.: ainguretxe@gmail.com

10 plaza ANGELES CUSTODIOS STELLA 
MARIS

LARRASOLO ETXEA
Larrasolo, 11-1. A-B
48902 BARAKALDO

Tel.: 94 437 33 36
Tel. mugikorra: 665 72 00 32
Hel. elek.: matilde.jesus.mena@bizkaia.eus

9 plaza HIRUGARRENDAR 
KAPUTXINOAK

ARGILEKU ETXEA
Velázquez plaza, 8 – 3. A-C-D
48902 BARAKALDO

Tel.: 94 437 30 35
Tel. mugikorra: 665 72 00 32
Hel. elek.: argileku@bizkaia.eus

10 plaza
Larrialdietarako 
3 plaza

HIRUGARRENDAR 
KAPUTXINOAK

ZINGIRA ETXEA
Zingira, 5-3. ezk.
48007 BILBO

Tel.: 94 425 51 77
Tel. mugikorra: 607 69 04 16
Hel. elek.: hogaralbia@grupourgatzi.eus

10 plaza URGATZI

IPARRAGIRRE ETXEA
Iparragirre, 20-5. ezk.
48009 BILBO

Tel.: 94 475 68 44
Tel. mugikorra: 607 70 99 85
Hel. elek.: hogariparraguirre@urgatzi.eus

10 plaza
URGATZI

mailto:hogares.stellamaris@euskalnet.net
mailto:hogarillari@gmail.com
mailto:izargune@gmail.com
mailto:argileku@bizkaia.eus
mailto:hogariparraguirre@urgatzi.eus
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1. OINARRIZKO PROGRAMA OROKORRA

ZENTROA HELBIDEA TELEFONOA/FAXA-HEL. ELEK. PLAZA-KOP. KUDEAKETA

AREATZA ETXEA
La Esperanza, 2-1. esk.
48005 BILBO

Tel.: 94 679 00 58
Tel. mugikorra: 607 70 99 56
Hel. elek.: hogararenal@urgatzi.eus

10 plaza URGATZI

SARRIENA ETXEA
Sarriena auzoa, 177 – 3. esk.
48940 LEIOA

Tel.: 94 405 92 32
Tel. mugikorra: 687 70 26 22
Hel. elek.: sarriena@bizgarri.com

10 plaza BIZGARRI

SOPELA ETXEA
Bidebitarte kalea, 4 A
48600 SOPELA

Tel.: 946458016
Tel. mugikorra: 607278429
Hel. elek.: sopela@bizgarri.com

10 plaza BIZGARRI

MAÑARIKUA ETXEA
Loteria 1, 1.
48005 BILBO

Tel.: 94 416 63 64
Tel. mugikorra: 688 84 70 29
Hel. elek.: pisomenores@caritasbi.org

10 plaza CARITAS

GORLIZ ETXEA
Itsasbide, 4, 1. esk.
6 A-3. esk.
48630 GORLIZ

Tel.: 94 677 57 39
Tel. mugikorra: 688 67 94 19
Hel. elek.: hogargorliz@caritasbi.org

10 plaza CARITAS

AMIGÓ ETXEA 
(PORTUGALETE)

Víctor Chabarri, 29 – 1. esk.
48920 PORTUGALETE

Tel.: 94 495 19 65
Tel. mugikorra: 692 06 70 36
Hel. elek.: hogaramigo@fundacionamigo.org
mgonzalez@fundacionamigo.org

10 plaza AMIGÓ FUNDAZIOA

BASAURI ETXEA
Severo Ochoa, 7 – 1. A-B
48970 BASAURI

Tel.: 94 426 16 13
Tel. mugikorra: 620 23 68 78
Hel. elek.: hogarbasauri@bizkaia.eus

10 plaza GUFE

mailto:hogarsodupe@urgatzi.com
mailto:sarriena@bizgarri.com
mailto:sopela@bizgarri.com
mailto:pisomenores@caritasbi.org
mailto:hogargorliz@caritasbi.org
mailto:hogaramigo@fundacionamigo.org
mailto:mgonzalez@fundacionamigo.org
mailto:hogarbasauri@bizkaia.net


EGITARAUAK, ZERBITZUAK ETA PRESTAZIOAK 2020
Umeen Zerbitzua

173

1. OINARRIZKO PROGRAMA OROKORRA

ZENTROA HELBIDEA TELEFONOA/FAXA-HEL. ELEK. PLAZA-KOP. KUDEAKETA

FORUAK ETXEA
Foruen pasealekua 3 – 5 sol.
48901 BARAKALDO

Tel.: 94 438 66 76
Tel. mugikorra: 608 81 37 71
Hel. elek.: hogarfueros@bizkaia.eus

10 plaza GUFE

TXURDINAGA ETXEA
Jesús Galíndez, 14 – 1. C-D
48004 BILBO

Tel.: 94 412 86 79
Tel. mugikorra: 606 57 13 08
Hel. elek.: hogartxurdinaga@bizkaia.eus

10 plaza GUFE

MUNGIA ETXEA
Zubiaga 2-1. A-B
48100 MUNGIA

Tel.: 94 674 29 25
Tel. mugikorra: 606 59 92 48
Hel. elek.: hogarmungia@bizkaia.eus

10 plaza GUFE

PORTUGALETE ETXEA
Diego ontzimutilaren kalea, 
38 - 2. sol. (La Florida auzoa)
48920 PORTUGALETE

Tel.: 94 483 64 71
Tel. mugikorra: 609 41 79 21
Hel. elek.: hogarportugalete@bizkaia.eus

10 plaza GUFE

SANTURTZI ETXEA
Regales 7 - 3. C
48980 SANTURTZI

Tel.: 94 493 85 75
Tel. mugikorra: 609 76 11 54
Hel. elek.: hogarsanturtzi@bizkaia.eus

10 plaza GUFE

SAN ADRIAN ETXEA
San Adrian etorbidea
22-1. A-B
48003 BILBO

Tel.: 94 410 14 40
Tel. mugikorra: 606 15 67 81
Hel. elek.: hogarsanadrian@bizkaia.eus

10 plaza GUFE

ZABALBURU ETXEA
Zabalburu plaza,
2 bis - 1. esk.
48003 BILBO

Tel.: 94 401 96 83
Tel. mugikorra: 616 93 23 65
Hel. elek.: hogarzabalburu@bizkaia.eus

10 plaza GUFE

DOLARETXE ETXEA
Dolaretxe,12
48006 BILBO

Tel.: 94 473 35 03
Tel. mugikorra: 608 29 03 79
Hel. elek.: hogardolaretxe@bizkaia.eus

10 plaza GUFE

mailto:hogarfueros@bizkaia.net
mailto:hogartxurdinaga@bizkaia.net
mailto:hogarmungia@bizkaia.net
mailto:hogarportugalete@bizkaia.net
mailto:hogarsanturtzi@bizkaia.net
mailto:hogarsanadrian@bizkaia.net
mailto:hogarzabalburu@bizkaia.net
mailto:hogardolaretxe@bizkaia.net
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1. OINARRIZKO PROGRAMA OROKORRA

ZENTROA HELBIDEA TELEFONOA/FAXA-HEL. ELEK. PLAZA-KOP. KUDEAKETA

MINA DEL MORRO 
ETXEA

Indalecio Prieto,
11 - 3. D-E
48004 BILBO

Tel.: 94 607 69 17
Tel. mugikorra: 608 126 128
Hel. elek.: hogarminadelmorro@bizkaia.eus

10 plaza GUFE

BARRIKA ETXEA
Abaroa urb., 13
48650 BARRIKA

Tel.: 946 77 09 13
Tel. mugikorra: 628 70 93 90
Hel. elek.: barrika@fundacioneudes.eu

10 plaza EUDES FUNDAZIOA

COLON ETXEA
Colon de Larreategi, 15
4. ezk. eta esk.
48001 BILBO

Tel.: 944 24 68 10
Hel. elek.: colon@fundacioneudes.eu

10 plaza EUDES FUNDAZIOA

UGAO ETXEA
Arana Lupardo, 6 C, 1. B
48490 UGAO MIRABALLES

Tel.: 946 57 55 71
Tel. mugikorra: 688 63 06 60
Hel. elek.: hogarudiarraga@caritasbi.org 

10 plaza CARITAS

AUKERA ETXEA
Burtzeñako plaza z.g.
48903 BURTZEÑA-
BARAKALDO

Tel.: 94 497 10 59
Tel. mugikorra: 667 40 90 58
Hel. elek.: resp.aukera@berriztu.com 

10 plaza BERRIZTU

ZURBARAN ETXEA
Zurbaran Auzoa, 64 (Txaleta)
48007 BILBO

Tel.: 94 413 10 99
Tel. mugikorra: 607 61 03 42
Hel. elek.: hogarzurbaran@asociacionurgatzi.com

10 plaza URGATZI

SALTILLO ETXEA 
Abaro etorbidea, 38
48920 PORTUGALETE

Tel.: 94 461 12 31
Hel. elek.: saltillo@amigonianos.org

9 plaza CASA DEL SALVADOR

mailto:hogarminadelmorro@bizkaia.net
mailto:barrika@fundacioneudes.eu
mailto:colon@fundacioneudes.eu
mailto:hogarudiarraga@caritasbi.org
mailto:resp.aukera@berriztu.com
mailto:hogarzurbaran@asociacionurgatzi.com
mailto:saltillo@amigonianos.org
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2. NERABEENTZAKO ARRETA-PROGRAMA ESPEZIALIZATUA

ZENTROA HELBIDEA TELEFONOA/FAXA-HEL. ELEK. PLAZA-KOP. KUDEAKETA

OLABARRIETA ETXEA
Gardiazabal plaza, 25
48960 GALDAKAO

Tel.: 94 449 95 72
647 561 897
637 795 550
Hel. elek.: olabarrieta@bizgarri.com 

10 plaza BIZGARRI

MUSKIZ ETXEA

Basabe plaza, 3 (beheko 
solairua)
48550 San Julian auzoa 
MUSKIZ

Tel.: 94 670 85 46
Tel. mugikorra: 685 28 79 41 / 688 80 38 05
Hel. elek.: muskiz@fundacionamigo.org

10 plaza AMIGÓ FUNDAZIOA

LAUKIZ LAUGUNE 
ETXEA

Mendiondo auzoa 32
48111 LAUKIZ

Tel.: 94 646 22 32
Tel. mugikorra: 677 99 62 66
Hel. elek.: laugunelaukiz@asociacionurgatzi.com

10 plaza URGATZI

ZABALONDO ETXEA
Zabalondo auzoa, Laredo 
bidea, 5 - 7A
48100 MUNGIA

Tel.: 94 674 82 67
Tel. mugikorra: 692 04 54 27 / 688 68 44 14
Hel. elek.:
zabalondoetxea@fundacionamigo.org

10 plaza
Larrialdietarako 
3 plaza

AMIGÓ FUNDAZIOA

EGOKI ETXEA
San Agustin estrata, 4
48007 BILBO

Tel.: 94 413 60 18
Tel. mugikorra: 638 55 43 98
Faxa: 94 413 60 19
Hel. elek.: resp.egoki@berriztu.com

10 plaza BERRIZTU

BERANGO LOTURA 
ETXEA

Eguzkitza, 82
48640 - BERANGO

Tel.: 94 668 27 32
Tel. mugikorra: 657 91 43 15
Hel. elek.: lotura@fundacionamigo.org

10 plaza AMIGÓ FUNDAZIOA

ELIZALDE ETXEA
Urioste auzoa, 2
48530 ORTUELLA

Tel.: 94 635 36 31
Hel. elek.: resp.elizalde@berriztu.com

10 plaza BERRIZTU

mailto:olabarrieta@bizgarri.com
mailto:muskiz@fundacionamigo.org
mailto:laugunelaukiz@asociacionurgatzi.com
mailto:zabalondoetxea@fundacionamigo.org
mailto:resp.egoki@berriztu.com
mailto:lotura@fundacionamigo.org
mailto:resp.elizalde@berriztu.com
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BOTIOLA ETXEA
Botiola auzoa, 2
48116 FRUIZ

Tel.: 944715736
Tel. mugikorra: 688.854.499
Faxa: 944716083
Hel. elek.: botiolaetxea@agintzari.com

10 plaza AGINTZARI

ZANDUETA 
EGOITZA-ZENTRO 
TERAPEUTIKOA

Artzibar, z.g.
31438 Zandueta
NAFARROA

Tel.: 948 76 02 33 / 94 876 03 02
Faxa: 94 876 03 02
Hel. elek.: zandueta@dianova.es
eqzandueta@dianova.es

5 plaza DIANOVA

LAGUNTZA-
CONSULTINGA

Hermosilla, 30 – 4. esk.
28001 MADRIL

Tel.: 920 213 966 / 610 76 72 51
Hel. elek.: http://www.consultingasistencial.com/

4 plaza LAGUNTZA-CONSULTINGA

ATECA EGOITZA-
ZENTROA

Jesusen plaza 1
50200 Ateca
(ZARAGOZA)

Tel.: 976 87 23 48 
Tel. mugikorra :687852198
Faxa: 876 14 00 44
Hel. elek.: dir.camateca@utelagunduzfsyc.org

3 plaza
OSASUNA ETA ERKIDEGOA 
FUNDAZIOA 
LAGUNDUZ

mailto:botiolaetxea@agintzari.com
mailto:zandueta@dianova.es
mailto:eqzandueta@dianova.es
http://www.consultingasistencial.com/
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3. EMANTZIPAZIORAKO PRESTATZEKO PROGRAMA

ZENTROA HELBIDEA TELEFONOA/FAXA-HEL. ELEK. PLAZA-KOP. KUDEAKETA

ZORNOTZA LEHEN 
HARRERAKO ZENTROA

N-634 errepidea, 88 
kilometroa
48340 AMOREBIETA-
ETXANO

Tel.: 94 673 04 60
Faxa: 94 673 19 14
Tel. mugikorra: 675 70 13 65
Larr. tel.: 685734266
Hel. elek.: directoralbergue@yahoo.es

40 plaza  LANDALAN

ZABALOETXE EGOITZA 
ZENTROA

Katea Loiu Etorbidea, 16
48180 LOIU

Tel.: 94 453 15 50
Tel. mugikorra: 629 22 29 12 
Faxa: 94 453 11 31
Hel. elek.: zabaloetxe@amigonianos.org

60 plaza HIRUGARRENDAR 
KAPUTXINOAK

UDALOSTE EGOITZA 
ZENTROA

Kristo, 9 bis, 2. esk.
48007 BILBO

Tel.: 94 446 78 89
Faxa: 94 446 78 89
Hel. elek.: udaloste.direccion@amigonianos.org

24 plaza HIRUGARRENDAR 
KAPUTXINOAK

IZURTZA EGOITZA 
ZENTROA

Etxaburu dorretxea 
Aldebarrena, 12
48213 IZURTZA

Tel.: 94 620 05 65
Tel. mugikorra: 653 88 12 83
Hel. elek.: hogarizurtza@emankorsarea.org

12 plaza LANDALAN

URDUÑA EGOITZA 
ZENTROA

Lendoñoko errepidea, 9 
48460 URDUÑA

Tel.: 945383923 
Tel. mugikorra: 671497134
Hel. elek.: orduna@bizgarri.com

30 plaza BIZGARRI

ARABELLA EGOITZA 
ZENTROA

Atxetabidea, 67
18015 BILBO

Tel.: 944714667
Tel. mugikorra: 688739383
Hel. elek.: arabella@agintzari.com

16 plaza AGINTZARI

PERTIKA EGOITZA 
ZENTROA

Ugarte auzoa, 14
48392 MUXIKA

Tel.:
Tel. mugikorra: 656798451
Hel. elek.: crpertika@emankorsarea.org

24 plaza LANDALAN

mailto:directoralbergue@yahoo.es
mailto:hogarizurtza@emankorsarea.org
mailto:orduna@bizgarri.com
mailto:arabella@agintzari.com
mailto:crpertika@emankorsarea.org
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3. EMANTZIPAZIORAKO PRESTATZEKO PROGRAMA

ZENTROA HELBIDEA TELEFONOA/FAXA-HEL. ELEK. PLAZA-KOP. KUDEAKETA

EL VIVERO EGOITZA 
ZENTROA

El Vivero 9. km
48960 GALDAKAO

Tel.: 94 622 89 36
Tel. mugikorra: 685734266
Hel. elek.: centrovivero@emankorsarea.com

36 plaza
LANDALAN

URDULIZ EGOITZA 
ZENTROA

Elortza auzoa 28
 48610 URDULIZ

Tel.: 944 65 10 51
Tel. mugikorra: 610 65 10 85
Hel. elek.: urduliz@bizgarri.com

30 plaza BIZGARRI

KARRANTZA EGOITZA 
ZENTROA

Rioseco auzoa 9 (Molinar)
48890 KARRANTZA

Tel.: 946 806 710
Tel. mugikorra: 600662587
Hel. elek.: agonzalez@asociacionurgatzi.com
karrantza@ asociacionurgatzi.com

12 plaza URGATZI

mailto:centrovivero@emankorsarea.com
mailto:urduliz@bizgarri.com
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4. EMANTZIPAZIO PROGRAMA

ZENTROA HELBIDEA TELEFONOA/FAXA-HEL. ELEK. PLAZA-KOP. KUDEAKETA

ZAZPI KALEETAKO 
EMANTZIPAZIORAKO 
ETXEA

Loteria 1, 1.
48005 BILBO

Tel.: 94 416 63 64
Tel. mugikorra: 688 84 70 29
Hel. elek.: pisomenores@caritasbi.org

4 plaza
CARITAS

LEIOA ETXE ERDI 
AUTONOMOA

Iparragirre 56 - 2.B
48940 LEIOA

Tel.: 671 52 11 57
Hel. elek.: unidadessemiautonomas@bizgarri.com

6 plaza BIZGARRI

SANTUTXU ETXE ERDI 
AUTONOMOA

Indalecio Prieto, 11 – 3. F
48004 BILBO

Tel.: 671 52 11 57
Hel. elek.: unidadessemiautonomas@bizgarri.com

6 plaza BIZGARRI

BASAURI ETXE ERDI 
AUTONOMOA

Ibargutxi, 7 - 2. B
48970 BASAURI

Tel.: 671 52 11 57
Hel. elek.: unidadessemiautonomas@bizgarri.com

6 plaza BIZGARRI

GALDAKAO ETXE ERDI 
AUTONOMOA

Urreta parkea, 2 – 5.A
48960 GALDAKAO

Tel.: 671 52 11 57
Hel. elek.: unidadessemiautonomas@bizgarri.com

6 plaza BIZGARRI

USANSOLO ETXE ERDI 
AUTONOMOA

Pertxin bidea, 9 – 3.G
48960 GALDAKAO

Tel.: 671 52 11 57
Hel. elek.: unidadessemiautonomas@bizgarri.com

6 plaza BIZGARRI

UDALOSTE ETXE ERDI 
AUTONOMOA

Kristo, 9 bis, 2. esk.
48007 BILBO

Tel.: 94 446 78 89
Faxa: 94 446 78 89
Hel. elek.: udaloste.direccion@amigonianos.org

6 plaza HIRUGARRENDAR 
KAPUTXINOAK

ITXAS ETXEA ETXE ERDI 
AUTONOMOA

Cristobal de Murrieta, 17-19
48980 SANTURTZI

Tel.: 94 453 15 50
Tel. mugikorra: 629 22 29 12
Faxa: 94 453 11 31
Hel. elek.: zabaloetxe@amigonianos.org

8 plaza GUFE / HIRUGARRENDAR 
KAPUTXINOAK

URDUÑA ETXE ERDI 
AUTONOMOA

La Antigua auzoa 9
 48460 ORDUÑA

Tel.: 945383923 
Tel. mugikorra: 671497134
Hel. elek.: orduna@bizgarri.com

8 plaza BIZGARRI

mailto:pisomenores@caritasbi.org
mailto:unidadessemiautonomas@bizgarri.com
mailto:unidadessemiautonomas@bizgarri.com
mailto:unidadessemiautonomas@bizgarri.com
mailto:unidadessemiautonomas@bizgarri.com
mailto:orduna@bizgarri.com
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5. DESGAITASUN LARRIA DUTEN HAUR ETA NERABEENTZAKO ARRETA-PROGRAMA

ZENTROA HELBIDEA TELEFONOA/FAXA-HEL. ELEK. PLAZA-KOP. KUDEAKETA

LOIU-UDALOSTE 
ARRETA-ZENTROA

Txomin Garat, 40
48004 BILBO

Tel.: 94 446 70 62
Tel. mugikorra: 688 84 74 92
Hel. elek.: itziar.okina@bizkaia.eus

10 plaza GUFE

MADARIA ZENTROA
Mendotxe Agarre, 8
48950 ERANDIO-GOIKOA

Tel.: 94 471 22 00
Tel. mugikorra: 608 92 73 17
Hel. elek.: susanav@apnabi.org
pili.aparicio@apnabi.org

10 plaza APNABI

MENDIALDE ETXEA
La Magdalena urbanizazioa, B 
txaleta, 30 - 1
48980 SANTURTZI

Tel.: 94 636 93 94
Tel. mugikorra: 608 92 73 17 
Hel. elek.: susanav@apnabi.org
pili.aparicio@apnabi.org

5 plaza APNABI

PRISMA ZENTROA
Torre del Cerezo, 17
San Juan de Mozarrifar
50820 ZARAGOZA

Tel.: 976 151 152
Hel. elek.: administracion@hospitalprisma.com 
pilarferrandez@hospitalprisma.com

4 plaza PRISMA

mailto:itziar.okina@bizkaia.net
mailto:susanav@apnabi.org
mailto:coor-hlaukariz@apnabi.org
mailto:coor-hlaukariz@apnabi.org
mailto:pilarferrandez@hospitalprisma.com


EGITARAUAK, ZERBITZUAK ETA PRESTAZIOAK 2020
Umeen Zerbitzua

181

Plazen eskaintza osoa

Guztira, egoitza-harrerako 848 plaza eskaintzen dira 66 baliabidetan (horietatik lau Bizkaitik kanpo daude —Zandueta, Prisma, Consulting eta 
Ateca—); honela daude banatuta:

1. OINARRIZKO PROGRAMA OROKORRA: 337 plaza guztira, 32 baliabidetan banatuta.

2. NERABEENTZAKO ARRETA PROGRAMA ESPEZIALIZATUA: 92 plaza guztira, 11 baliabidetan banatuta.

3. EMANTZIPAZIORAKO PRESTATZEKO PROGRAMA: 334 plaza guztira, 10 baliabidetan banatuta.

4. EMANTZIPATZEKO PROGRAMA: 56 plaza guztira, 9 baliabidetan banatuta.

5. DESGAITASUN LARRIA DUTEN UME ETA NERABEENTZAKO ARRETA-PROGRAMA: 29 plaza guztira, 4 baliabidetan banatuta.

Gainera, larrialdietarako beste 9 plaza daude, 3 baliabideren artean banatuta.

Eskuragarri dauden 848 egoitza-plazetatik 110 Aldundiak berak kudeatzen ditu eta gainerako 738 plazak erakunde laguntzaileekiko hitzarmenen 
bitartez kudeatzen dira.

Egoitza-arretako zentroetan garatu beharreko arreta-programak

Familia adingabearen bizitzaren zati nagusia da eta egia horrexetan oinarritu behar da egoitza-arreta. Haren helburua, beraz, ez da izango familiaren 
lekua hartzea, familiari laguntzea baino, umeen egoera hobetzeko behar duen laguntza emanez. Behin-behineko irtenbidea da eta, azken buruan, 
umea bere familia biologikoarengana itzuliko da, beste familia batek hartuko du edo adopzioan hartuko dute, normalean.

Hona hemen egoitza-arretaren erronka: baliabide horren beharra duten pertsonen beharrizan desberdinei moldatzea eta egokiro erantzutea. 
Horregatik, egoitza-baliabideen sarea dibertsifikatu egin behar da, eta programek zein zentroek egoitza-arreta behar duten ume eta nerabeen 
ezaugarri eta beharrizan desberdinei erantzun behar diete.

Datozen urteetan, zentro eta egoitzen sarea Eusko Jaurlaritzak gizarte babesik gabeko haur eta nerabeentzako egoitza-harrerako baliabideak 
arautzeko emandako dekretuan ezarritakora moldatu beharko da.

Hala ere, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerbitzu Espezializatuaren Babesik Gabeko Haurrekin Esku Hartzeko Esku-liburuan ezarri den bezala, 
egoitza-arretako zentroek mota desberdinetako laguntza-programak garatu ahal izango dituzte, egoitza-sarean sartzen diren ume eta nerabeen 
beharrizanak askotarikoak direlako. Zentro guztiek programa hauetako bat izan behar dute gutxienez: “Oinarrizko egoitza-programa”. Beronen osagarri, 
beste programa batzuk egin ahalko dira, zentro bakoitzean laguntza jaso behar duten ume eta nerabeen ezaugarri eta beharrizanen arabera.
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Egoitza-harrerako zentro eta etxeek gara ditzaketen arreta-programak, hain zuzen ere, EAEko egoitza-harrera arautzen duen dekretuan (131/2008) 
definitutakoak, honako hauek dira:

   Programa orokorrak:

a)  Premiazko harrera-programa. Berehalako esku-hartzea behar duten haurrentzat eta nerabeentzat da, haien jatorria edozein delarik ere. 
Programaren eremuan, adingabearen egoera pertsonala, familiarra eta soziala aztertu eta balioetsiko da, ikusitako beharretarako egokiena 
den babes-neurria zehazteko nahikoa elementu izate aldera. Ahalik eta denborarik laburrenean egongo dira programan. Gure baliabide 
sarean, zentro guztiek garatzen dute premiazko programa, eta beharra duen edozein haurri edo neraberi premiazko harrera eskaintzeko 
modua dute. Hala ere, hiru zentro horietan beren beregi gauzatuko dira premiazko 3 plaza salbuespenezko egoeretarako.

b)  Oinarrizko programa orokorra. Egoitza-harrerako edozein programaren erdigunea eta oinarria da eta, berez, 4 eta 18 urte bitarteko haurren 
eta nerabeen beharrei erantzuteko modua emango du, haien jatorria edozein dela ere, betiere beste programa espezifikoago batzuetan 
arreta jaso behar ez badute. Gutxieneko adinaren inguruan malgutasunez jokatu behar da neba-arrebak direnean edo salbuespenezko 
beharrak daudenean.

c)  Emantzipaziorako prestatzeko programa. 14 urtetik gorako nerabeak bizitza independenterako prestatzeko programa da, haien jatorria 
edozein dela ere, baldin eta zentrotik irtendakoan familia-gune batean txertatzea aurreikusten ez bada. Hartara, bizikidetza-giroa emango 
zaie, baita hezkuntza, prestakuntza edota lanerako orientazio edo laneratzeko laguntza ere, gizarteratze errazagoa izan dadin. Salbu eta 
nerabearen ezaugarriak direla-eta oinarrizko programa batean edo programa espezializatuan arreta ematea komeni bada, egokitzat jotzen 
da emantzipaziorako prestakuntza-programa hau, hain zuzen ere babes-sarean berandu sartu diren nerabeentzat eta zentrotik irtendakoan 
jatorrizko familian sartzea aurreikusten ez diren nerabeentzat.

d)  Emantzipatzeko programa. Emantzipaziorako prestakuntza-programa. 16 urtetik gorako nerabeak bizitza independenterako prestatzeko 
programa da, haien jatorria edozein dela ere, baldin eta zentrotik irtendakoan familia batean sartzea aurreikusten ez bada. Hartara, ohiko 
bizitza autonomotik hurbileko edo antzeko bizikidetza-testuingurua ematen zaie eta, hala, autogestioan funtzionatu ahal izango du eta 
hezkuntza, trebakuntza edota lanerako orientazio eta laneratzeko eremu batean txertatuko da, gizarteratze eta laneratze eraginkorra izate 
aldera.

  Programa espezializatuak: (Nerabeentzako arreta)

a)  Jokabide-arazoak dituzten nerabeentzako arretan espezializaturiko programa: bereziki jokabide disruptiboak dituzten 13 eta 18 urte 
bitarteko nerabeentzat da, beren jatorria edozein dela ere; izan ere, jokabide horiek direla-eta, ez da bideragarria oinarrizko programa 
orokorrean arreta eskaintzea. Gizarte-hezkuntzako esku-hartzea edota esku-hartze terapeutikoa emango da programan, jarrerak aldatzera 
eta jokabide arazoak gainditzera bideratua. Ahal dela, aldi batez aplikatuko da, eta haren helburua da ondoren oinarrizko programa 
orokorrean, emantzipaziorako prestakuntza programan edo emantzipazio-programan sartzea ahalbidetzea.
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b)  Jokabide-arazo larriak dituzten 13 eta 18 urte bitarteko nerabeentzako laguntza trinkoko programa espezializatua, beren jatorria 
edozein izanda ere, baldin eta behin berriz jokabide okerrak, jokabide larriki disruptiboak edo gizartearen kontrakoak badituzte eta 
ondorioz eurentzako edo hirugarrenentzako ageriko kaltea badakarte edo haien garapen osoa arrisku larrian jar badezakete. Hori dela-
eta, ez da bideragarria arreta eskaintzea aurreko atalean aurreikusitako jokabide-arazoak dituzten nerabeentzako arretarako programa 
espezializatuaren barruan. Esku-hartze trinkoa eta osoa ematean datza programa, gizarte-hezkuntzako orientazioarekin edota orientazio 
terapeutikoarekin, gehienbat arlo pertsonalera bideratuta, zertarako-eta jokabideak aldarazteko eta gizarteratze-prozesua errazteko 
bizikidetza-arauak eskuratzea sustatzeko. Kasuan kasuko behar eta larritasunera egokituko dira aplikatu beharreko baliabide-motak eta 
intentsitatea. Aldi baterakoa izango da, eta ondoren aurreko programa espezializatua eskuratzea ahalbidetzea du helburu edo, hala denean, 
oinarrizko programa orokorra, emantzipaziorako prestakuntza-programan edo emantzipazio-programan.

  Beste programa espezializatu batzuk:

a)   Ezintasun larriak dituzten haur eta nerabeentzako arreta-programa: arreta espezializatua eskaintzen die ezintasun larriak dituzten haurrei 
edo nerabeei; izan ere, euren ezaugarriak edo jokabideak direla-eta, ezinezkoa da elkarbizitza oinarrizko egoitza-programa batek ematen 
duen arretarako zentro batean. Horregatik, soilik helburu horretarako den eremu espezializatuago bateko esku-hartzea behar da.

Egoitza-zentroaren esleipena:

Umeen Zerbitzuko atal edo unitateek honelako proposamenak egin ditzakete:

a)  Babes-neurri gisa harrera-zentro batean sartzea, edo

b)  harrera-zentroa aldatzea.

Horrelakoetan, proposamena Haurrak eta Nerabeak Babesteko Batzordeari aurkeztu aurretik, espedientearen koordinatzaileak kasuaren berri 
emango dio Egoitza Harreren Unitateko buruari edo unitate horretan beren beregi izendatutako beste norbaiti. Gainera, egoki baderitzo, bere 
iritziz zein zentro-mota komeni den adieraziko du. Unitateko buruak edo izendatutako beste pertsonak informazio hori aztertuko du eta egoitza-
zentrorik egokiena zein den erabakiko du. Erabakia hartzeko, irizpide hauek hartu behar dira kontuan:

-  Adingabeari dagozkion irizpideak: kontuan hartuko dira adina eta generoa, umearen ezaugarriak eta beharrizan bereziak, bai eremu 
pertsonalekoak, bai familiaren eta gizartearen eremukoak; datorren lekutik zenbateko distantziara egotea komeni zaion; talde berrian 
egokitzeko dituen aukerak; haren beharrizanak betetzeko behar diren eskola-baliabideak, osasun-baliabideak eta baliabide komunitarioak 
eta abar.

-  Egoki iritzitako zentroari edo zentroei buruzko irizpideak: zenbat plaza dauden eta kasua noraino egokitzen zaion zentroaren proiektuari; 
hezitzaile-taldearen ezaugarriak, zentroan dauden umeen ezaugarriak eta beharrizanak, bizikidetza-taldearen ezaugarriak eta egoera eta 
abar.
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-  Egoitza-baliabideen sare osoari dagozkion irizpideak: Okupazio-maila orokorra, adingabeen eta arazoen hainbanaketa, zentroak 
berregituratzeko planak, baliabideen itxierak edo baliabide berrien irekierak eta abar.

Irizpide horiek guztiak hartzen dira kontuan, eta, betiere, pertsonaren onura lehenesten da. Horrela hartzen da erabakirik egokiena harrera-zentroa 
izendatzeari buruz.

Horretarako, Egoitza Harreraren Atalak beti eguneratuta eduki behar du egoitza-zentro guztien egoera eta funtzionamendua zertan diren zehatz 
jakiteko informazioa.

Egoitza-zentroa izendatzeko proposamena umeari esleitu nahi zaion etxe horretako hezkuntza-taldeko zuzendariarekin batera aztertu ahalko da 
Horrelako kudeaketak arin egin behar dira; batzuetan, nahikoa izango da telefono bidezko elkarrizketa bat.

Umeak egoitza-zentroetan sartzeko Haurrak eta Nerabeak Babesteko Batzordeari aurkezten zaizkion proposamenetan beti zehaztu behar da umea 
zein egoitza-zentrotan sartzea proposatzen den.

Beharrezkotzat jotzen denean, goian aipatutako irizpideak kontuan izanik, umea zentroan sartzeaz gainera bestelako neurri berezi edo osagarriak 
proposatzea edo ezartzea komeni den eta horretarako aukerarik dagoen aztertuko da. Hona hemen neurri horietako batzuk:

-  bizikidetza-unitate jakin bat bete-betean okupatu gabe uztea, lan-zama gutxitzeko edo bizikidetzarako arazoak saihesteko,

-  zentroan baliabide bereziak esleitzea,

-  azpiegituraren edo ekipamenduaren alderdi batzuk moldatzea eta abar.

Egoitza-arretaren arloak zentroetan eta egotetxeetan

1-  Eguneroko bizitzaren antolamendua

Eguneroko bizitza da egoitza-arretaren oinarria. Esku hartzeko tresna da, eta, horrekin batera, gizarte eta hezkuntzako esku-hartzea 
egiteko ingurune egokia izan behar du, ume edo nerabearen beharrizanei erantzuten diena.

Egituratze horrek aurrez ezarrita dauden gidalerro batzuei jarraituko die. Egoitzako laguntzan parte hartzen duten langile guztiek gidalerro 
horiek jakin behar dituzte eta modu egoki eta bateratuan jarri behar dituzte abian.
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2-  Osasuna

Egoitzako laguntzak adingabeen osasun fisikoa eta psikikoa sustatzea izango du helburu nagusia, betiere. Egoitza-arretan dihardutenentzat, 
osasunaren kontzeptua zerbait zabala eta positiboa izan behar da. Behar diren prozedurak ezarriko dira eta ekintza egokiak egingo dira 
osasun-beharrizanak aseko direla bermatzeko, balizko arazoei aurrea hartzeko eta portaera osasungarriak sustatzeko.

3-  Eskola- eta lanbide-heziketa

Egoitza-arreta jasotzen duten pertsona guztiek euren adinari eta beharrizanei dagokien eskola- edota lanbide-heziketa jasoko dutela 
ziurtatuko da.

Eskola-heziketa:

Umea onartzerakoan, prestakuntza-beharrizanen ebaluazioa egiten zaio, eta horretan oinarrituta zehaztuko da zentroan garatu beharreko 
esku-hartzea.

Euren beharrizanetarako eskola ingurunerik egokiena emango zaie, eta esparru komunitarioetan egingo dute euren eskola-jarduera, ahal 
den guztietan.

Lanerako orientazioa eta prestakuntza

Ziurtatu beharra dago nerabezaroan lanerako orientazioa jasoko duela, adin egokira heltzen denean, laneratu aurreko eta osteko bere 
beharrizanei errealismoz ekin ahal izateko. Ziurtatu beharra dago lan-jarduerarako eta bizitzan burujabetasun ekonomikoa izateko 
prestakuntza egokia jasoko duela behin eskola-heziketaren aldia amaitu eta gero, laneratu aurretik eta laneratu ostean.

4-  Burujabetasuna, erantzukizuna eta gatazkak

Adingabeek euren eboluzio-egoeraren, heldutasun-mailaren eta portaera bideratzeko gaitasunaren arabera jokatzen dute eta horixe da 
haiengandik espero behar dena. Umeei ezin zaie eskatu behar adinako prestakuntza izan gabe euren bizitzaren alderdi jakin batzuen 
kontrola euren gain hartzeko. Printzipio horietatik abiatuta, haien burujabetasuna sustatuko da, bai eta euren portaeraren arduradun 
izateko gaitasunaren garapena ere.

Bestalde, haien arteko bizikidetzan sortzen diren gatazkei aurre egingo zaie, haien eskubideak errespetatzeko bermeak eskainiz, eta 
prebentzioa, bitartekaritza eta kaltearen konponketa sustatzen dituzten teknikak erabiliko dira. Laguntza emango zaie euren garapen 
pertsonal eta sozialerako egokiak ez diren jokabideak aldatzeko.
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5-  Aisia eta erkidegoa

Egoitza-arretaren bitartez olgeta eta aisialdiko esperientziak eskaini behar dira eguneroko bizitzan txertaturik. Horrela, gorputza, adimena, 
gizarterako trebeziak, emozioak eta gozamenaren zentzua gara daitezen sustatuko da.

6-  Gizarteko harremanak eta bizikidetza-taldekoak

Bizikidetza-taldeko kideak elkarrekin egotea sustatuko da, jarduerak batera egiteko aukera emango zaie eta bizikidetza-giro baikor eta 
abegikorra ezarriko da. Gizarte eta komunikazioko trebetasunen hobekuntza sustatuko da.

7-  Familia-harremanak

Egoitza-arretaren bitartez haurren eta nerabeen familia-nortasunari eusteko ahaleginak egingo dira. Izan ere, familia haien nortasunaren 
oinarrizko elementua da eta garrantzi handia du beraien garapen egokirako. Familiarekin esku hartzea, beraz, esku-hartzearen oinarrizko 
eremua da, helburua edozein dela ere: familiako kideak berriro elkartu behar direnean edo haurrak familiatik beste elkarbizitza-ingurune 
batera aldatu beharra duenean. Azken kasu horretan, ahaleginak egingo dira familia-harremanei eta familiaren nortasunari ahal den 
neurrian eusteko.

8-  Harremanak beste erakunde batzuekin

Egoitza-zentroak harremanak izango ditu kasuan esku hartzen duten beste erakunde batzuekin. Horrela, guztien jarduketak bat etorriko 
dira Kasuaren Planean ezarritako xedeekin.
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UMEEN ZERBITZUAREN PROGRAMA ZEHATZAK

1.  Haurrak babesik gabe dituzten familien baitan esku hartzeko egitarau berezia.

2.  Familia barruan sexu-abusuak daudenean laguntza psikologikoa emateko programa berezia.

3.  Ijito adingabeekin eta ijito-familiekin esku hartzeko programa.

4.  Jakinarazpen, Zitazio eta Adingabeen Lekualdaketen Zerbitzua.

5.  Nerabeekin esku hartzeko egitarau espezializatua.

6.  Familia-harrera babesteko programa.

7.  Familia-harrera profesionalizatuaren programa.

8.  Nazioarteko adopzioaren eskatzaileak baloratzeko programa.

9.  Bizkaian adopzioa sustatzeko programa.

10.  Laguntza espezializatua emateko familia-elkargunea.
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1. HAURREN BAT BABESIK GABE DAGOEN FAMILIETAN ESKU HARTZEKO PROGRAMA BEREZIA
Adingabea familiarengandik banandu ez dadin, aukera dagoenean familiako kideak berriro batu daitezen sustatzeko eta guraso-gaitasuna 
baloratzeko, ezinbestekoa da behar adinako baliabideak edukitzea norbanakoen, familiaren eta gizartearen arazoei aurre egiteko, hain zuzen ere 
haurren babesik eza eragin duten edo iraunarazten ari diren arazoei ekiteko.

Programaren helburu nagusiak hauek dira:

  �Familia iraunaraztea eta berriro elkartzea: 

- Helburuak:

(a) gurasoak seme-alabak zaindu eta haietaz arduratzeko gai izan daitezen lortzea;

(b)  umeek garapen prozesu osasuntsu eta normalizatua izan dezaten sustatzea, gorputzari, afektuei, adimenari eta gizarteratzeari 
dagokienez; 

(c) guraso-gaitasuna baloratzea. 

- Hauxe lortu nahi da:

(a) bere familia-ingurutik bereizi dadin saihestea, babesgabetasuna larria denean; 

(b)  bere etxera itzul dadin sustatzea, bere babesa ziurtatzeko aldi batez bereizi izana eragin duen neurriren bat hartu behar izan 
denean; eta 

(c) gurasoa adingabea zaintzeko gai denez baloratzea.

- Prozesuan honako hauek sartzen dira:

(a) “kasuaren gainbegiratzailea”, 

(b) familia hezitzaileak eta psikoterapeutak.
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Hartzaileak

Programa honen jasotzaile izango dira Bizkaiko Lurralde Historikoan bizilekua duten familiak, baldin eta euren seme-alabak 0 eta 18 urte bitartekoak 
badira, eta seme-alaba horiei buruz Gizarte Ekintza Sailak babes-espedientea ireki badu.

Zehatz esateko, programak laguntza emango die:

  �Familiaren egoitzan euren guraso, tutore edo zaintzaileekin bizi diren ume edo nerabeei.

  �Babesteko neurri gisa, aldi baterako euren jatorrizko familiatik banandu dituzten eta harrerako zentro batean edo harrera-familietan dauden 
ume edo nerabeei.

Onuradun izateko irizpideak

Onuradun izateko, hurrengo irizpideak bete behar dira:

a.  Familiaren egoitzan euren guraso, tutore edo zaintzaileekin bizi diren ume edo nerabeak badira.

b.  Babes neurri gisa euren jatorrizko familiarengandik aldi baterako banandu dituzten umeak badira:

1.  Maitasun-harreman nabarmen eta positiboa izatea adingabearen eta guraso, tutore edo zaintzaileen artean.

2.  Eragozpen handiak izatea gurasoei dagozkien erantzukizunak bereganatzeko.

3.  Eragozpen horiek begi bistakoak izatea, hurrengo adierazleetatik edozein aplikatuz gero: arduragabekeria ez oso larria, tratu txar fisiko 
ez oso larria, tratu txar emozional ez oso larria edo larria, abandonu emozional ez oso larria edo larria; beste edozein motatako tratu 
txarrak edo abandonuak (lan esplotazioa, eskean aritzea, jaio aurretiko tratu txarra eta abar); guraso, tutore edo zaintzaileek ezgaitasun 
larria izatea, seme edo alabaren jokabidea kontrolatu eta gobernatzeko.

4.  Etxebizitzak ez betetzea bertan bizitzeko gutxieneko baldintzak.

5.  Iragarpenen arabera familiak zerbitzu zehatzak lortzeko aukera izatea, epe ertain edo luzean, euren seme-alabei ematen dizkieten tratua 
eta zaintza hobetzea edo, bestela, guraso/tutore/zaintzaileok prest egotea, jarraibideak betetzeko eta profesionalek euren seme-alabei 
laguntza eman diezaieten ahalbidetzeko.

6.  Guraso/tutore/zaintzaileak prest egotea programan parte hartzeko.
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Xedeak

•  Ume edo nerabeak euren familiatik banandu ez direnean (hots, familiaren batasunari eutsi zaionean):

1.  Umearen edo nerabearen oinarrizko beharrizanak bere familia- edo gizarte-ingurune naturalean asetzen direla bermatzea.

2.  Babesgabetasuna amaitzea eta konpontzeko gertatu beharrekoak finkatzea.

3.  Familia-unitatea mantentzea.

4.  Aita, ama edo umearen edo nerabearen zaintza edo tutoretza daukan pertsona guraso modura jokatzeko prestatzea, eta

5.  Babesik ezak haurrarengan edo nerabearengan izan dituen ondorioak konpontzea.

•  Ume edo nerabeak aldi baterako familiatik banandu direnean (hots, familiaren batasuna berrezarri nahi denean):

1.  Haurra edo nerabea ahalik eta azkarren bere familiara itzultzea lortzea, beraren oinarrizko beharrizanak bermatzen direla.

2.  Babesgabetasuna konpontzeko gertatu beharrekoak ezartzea.

3.  Gurasoak babes-lanak ondo egiteko prestatzea edo prestatzen laguntzea.

4.  Babesik ezak haurrarengan edo nerabearengan izan dituen ondorioak konpontzea. 

Tarteko helburuak:

Gurasoen gaikuntzarako azpiprograma:

Familiak izango dira azpiprograma horren jasotzaile, baldin eta, familia horietan, gurasoetako batek, gutxienez, gaitasun potentziala badu, 
gurasoei berez dagozkien eginkizunak zuzen zuzenean betetzeko.

1.  Guraso, tutore edo zaintzaileei gaikuntza ematea, euren seme-alabei laguntza egokia eman diezaieten eta haien oinarrizko beharrizanak 
ase ditzaten.

2.  Hutsuneak/arazoak konpontzea, honako arlo hauek tartean direnean:

•  Guraso, tutore edo zaintzaileen funtzionamendu pertsonala.

•  Adingabeen funtzionamendu pertsonala.

•  Guraso, tutore edo zaintzaileen funtzionamendu pertsonala, guraso moduan.
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•  Familia-kideen arteko harremanak.

•  Familia-sistemaren jardunbidea, hori oso-osorik hartuta.

•  Familiak bere ingurunearekin dituen harremanak eta, oro har, familiak gertaera jakin batzuekin dituen harremanak, baldin eta 
gertaera horiek eragin badituzte tratu txarreko edo abandonuko egoera/jokabideak edota batzuk besteei lotuta agertu badira.

3.  Ume edo nerabearen oinarrizko segurtasuna eta osotasuna bermatzea; eta, etxean dagoen bitartean, haren oinarrizko beharrizanak 
asetzea.

4.  Osotasun fisikoan, emozioetan, ezagutzan edota gizarte-mailan izan daitezkeen arrastoak ezabatzea, baldin eta babesgabetasunak 
halakoak eragin badizkio ume edo nerabeari.

5.  Sistema eta zerbitzu (normalizatu edo zehatzen) sarea sustatu eta koordinatzea, sare horrek familiari eta ume edo nerabeari laguntza 
eman diezaien, honako helburu hauek betetzeko:

•  Gizabanako, guraso, familia eta gizarteari dagokienez, egokitzapen-funtzionamendu zuzena lortzea eta horri eustea.

•  Babesgabetasun-egoerak berriz agertzeko arriskua ezabatu edo kontrolatzea.

Familia-osagarrien azpiprograma:

Familiak izango dira azpiprograma horren jasotzaile, baldin eta, familia horietan, gurasoen arazo pertsonalak (fisikoak, ezagutzakoak, 
adimenekoak) konpongaitzak badira; arazo horiek izan arren, gurasoek behar den moduan bete ditzakete zenbait eginkizun, baina ezin dituzte 
gurasoen beste eginkizun batzuk bete, euren kabuz, oso-osorik, modu iraunkorrean eta egoki.

1.-  Umeari edo nerabeari laguntza ematea; laguntza horrek guraso/tutore/zaintzaileen eginkizun zehatz batzuk osatuko ditu, haiek ezin 
dituztelako eginkizunok behar bezala bete.

2.-  Umearen edo nerabearen oinarrizko segurtasuna eta osotasuna bermatzea, eta bere familian dagoen bitartean beraren oinarrizko 
beharrizanak asetzea.

3.-  Osotasun fisikoan, emozioetan, ezagutzan edota gizarte-mailan izan daitezkeen arrastoak ezabatzea, baldin eta babesgabetasunak 
halakoak eragin badizkio ume edo nerabeari.

4.-  Sistema eta zerbitzu (normalizatu edo zehatzen) sarea sustatu eta koordinatzea, sare horrek familiari eta ume edo nerabeari laguntza 
eman diezaien, honako helburu hauek betetzeko: batetik, gizabanako, guraso, familia eta gizarteari dagokienez, egokitzapen-
funtzionamendu zuzena lortzea eta horri eustea; eta, bestetik, babesgabetasun-egoerak berriz agertzeko arriskua ezabatu edo 
kontrolatzea.
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2.  FAMILIA BARRUKO SEXU-ABUSUAK DIRELA-ETA LAGUNTZA PSIKOLOGIKOA EMATEKO PROGRAMA ESPEZIALIZATUA

Definizioa

Familia barruan sexu-abusuak daudenean laguntza psikologikoa emateko programa bereziaren bitartez, banakako laguntza eta laguntza orokorra 
eman nahi zaio familia osoari, eta, beharrezkoa izanez gero, banan-banako laguntza psikoterapeutikoa emango zaie programaren jasotzaile diren 
adingabeei. Azterketa eta Esku-hartze Psikologikoetarako Zerbitzua garapen fisiko eta emozionala babesteko baliabide gisa erabiltzen da.

Hartzaileak

Familiak izango dira programaren jasotzaile, baldin eta familia horiek Bizkaiko Lurralde Historikoan badute euren bizilekua, euren seme-alabak 
0 eta 18 urte bitartekoak badira, seme-alaboi buruz Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailak babes-espedientea ireki badu, eta familiaren 
barruan sexu-abusuak izan badira edo horiek direlako zantzu oinarridunak badaude.

Programa horrekin, laguntza eman nahi zaie, batetik, familiei, ume edo nerabea bere jatorrizko familiarekin bizi denean; eta, bestetik, harrera-
etxeei, hura babesteko neurri gisa, bere familiatik aldi baterako aldendu bada eta, horren ondorioz, harrera-zentro batera eraman bada edo harrera-
familiarekin badago.

Programa honetan bi psikoperapeutak osatutako lantaldea ari da.

Xedeak

Tratamenduaren helburu orokorrak honela azal daitezke, labur bilduta:

•  Guraso erasotzaileari dagokionez, helburu nagusiak hauek izango dira: abusuan parte hartu duela aitortu eta erantzukizuna duela onar 
dezala; adingabeekiko sexu-harremanei buruz dituen jarrera eta balioen distortsio kognitiboak zuzentzea; eta, orobat, ezagutza-mekanismo 
egokiak ezartzea, haren bulkadak kontrolatzeko, betiere, abusuzko jokabidea berriz ager dadin saihestuz.

•  Erasotzaile ez den gurasoari eta bestelako familia-kideei dagokienez, helburu nagusiak jarraikoak izango dira: horiek abusua badela edota 
abusu hori larria dela aitortzea; bikotekideari eta seme-alabei begira, horiek dituzten igurikimen desegokiak zuzentzea; umearen aurkako 
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haserre sentimenduei aurre egitea; abandonu eta bazterketari buruzko sentimenduen tratamendua egitea; seme-alabekin eta bestelako 
helduekin komunikatzeko gidalerroak erakustea; eta, oro har, adierazpen-gaitasuna, norberaren burua aintzakotzat hartzeko gaitasuna, 
arauak eta mugak ezartzeko gaitasuna eta eguneroko bizimoduaren ohiko eskariei aurre egiteko gaitasuna sustatzea.

•  Abusua jasan dutenei dagokienez, helburu nagusia izango da, hain zuzen ere, ume edo nerabeari laguntza ematea. Laguntzaren bitartez, 
ume edo nerabeak bere esperientziak ulertu, barneratu eta konpondu ahal izango ditu, esperientziok eragina izan baitute haren garapenean, 
hark ingurunearekin duen jardunean, bai eta haren segurtasunean ere. Horrela, ume edo nerabeak oinarrizko konfiantza berreskuratuko du 
bere buruarekin eta gainerakoekin. Orobat, pertsona helduekin eta beraren parekoekin, egokitzapen-harremanak izaten ikasiko du eta, aldi 
berean, erruaren ondoriozko sentimenduak eta eragindako okerreko ideiak ezabatu ahal izango ditu. Bide beretik, aurre egin beharko zaie 
egoerak eragindako beldur, estutasun, haserre bizi edo goibeltasunari, bai eta sortutako sexu-arazoei ere.

Edukiak

Programan hainbat eduki jorratzen dira. Era berean, arreta osoa emango zaio familia-sistema osoari eta arreta indibiduala, beharrezkoa denean, 
abusua egin duen aita edo amari, abusua egin ez duen aita edo amari, erasoa jasan duten seme-alabei eta beste neba-arreba batzuei.

Halaber, banakako laguntza psikoterapeutikoa emango zaie, beharrezkoa izanez gero, Umeen Zerbitzuan babes-espedientea duten adingabeei, 
familiatik kanpoko beste norbaiten sexu-erasoak jasan badituzte, edozein motatakoak izanik ere; eta erasotzaileari ere bai.

Edukiei dagokienez, honakoak azpimarra daitezke:

1-  Diagnostikoa egitea, balizko sexu-abusuengatik esku hartu beharra dagoen ala ez baloratzea, eta tratamendu psikoterapeutikoa ezartzeko 
beharrizana eta aukerak zehaztea.

2-  Beste erakunde batzuek esku hartu duten kasuak koordinatu eta bideratzea, eta beste programa batzuetan sartuta dauden sexu-abusuen 
kasuak gainbegiratzea.

3-  Banakako laguntza psikologikoa ematea: laguntza psikologikorako eta psikoterapiako banakako tratamenduak.

Jasotzen den kasu bakoitza lau prozesu-motaren esparruan banatzen da, horietako bi luzetarakoak (ikerketa-prozesuak: kasua egiaztatu, berretsi 
eta baliozkotzekoak; eta prozesu terapeutikoak: haurraren sexu-abusuaren edota babesik ezaren ondoriozko kalteari tratamendu psikoterapetukoa 
ematekoak) eta beste zeharkako bi prozesu (diagnostiko kliniko eta psikosozialeko prozesua eta koordinazio-prozesua).
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3. IJITO ADINGABEKOEKIN ETA EUREN FAMILIEKIN FAMILIAN ESKU HARTZEKO PROGRAMA
Programa honek ume eta gazteen babesgabetasunari aurre egin nahi dio ijitoen erkidego etnikoan. Programan diharduen lantaldeko profesionalak 
ijitoak dira edo, gutxienez ere, ijitoen kultura ikasi dute.

Helburu orokorrak

1-  Umeen Zerbitzuarekin koordinatuta, gizarte-heziketako esku-hartzeak gauzatzea, ijitoen komunitateko adingabeen banan banako arretara 
bideratuak, baldin eta beren oinarrizko beharretan gabeziak badauzkate, babesgabetasun-arriskuaren edo babesgabetasun larrirako arriskuaren 
adierazleak kontuan hartuz.

2-  Umeen edota nerabeen garapen integrala sustatzea; baliabide pertsonalak, familiakoak eta ingurumen-arlokoak sustatzea eta espazio eta 
baliabide normalizatuetara sartzea ahalbidetzea.

3-  Familia ijitoa bultzatu eta babestea; horretarako, gurasoekin edo izatezko zaindariekin babes, orientazio eta aholkularitzarako jarduera 
espezifikoak gauzatzea haien guraso-gaitasunak garatzeko eta beren egoera aldatu edo hobetzeko aurrez ikusitako prozesuetan esku hartuz.

Hartzaileak

Bizkaiko Lurralde Historikoan bizi diren familia ijitoak, haien 0 eta 18 urte bitarteko seme-alabek babes-espediente bat irekita dutenean Bizkaiko 
Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Saileko Umeen Zerbitzuan eta haurraren babesgabetasun-egoera larria edo oso larria denean. Programak 
laguntza emango die familiei, bai seme-alabak familiaren etxean bizi badira, bai babes-neurri gisa aldi baterako banandu badituzte ere harrerako 
zentro edo familia batera.

Programaren funtzioak

-Laguntza pertsonala ematea guraso, tutore edo zaintzaileei eta ume eta nerabeei.

-Sostengua ematea familiaren etxean baldintza egokiak izateko, haurren oinarrizko babesa, integritatea eta segurtasuna bermatuko dituztenak.

-Pertsona helduen lana osatzea gurasoei dagozkien eginkizunetan eta adingabeen zainketan, behar izanez gero.

-Umeen oinarrizko beharrizan eta eskariei egokiro erantzuteko trebetasunak eta teknikak irakastea.

-Kasu bakoitzean behar diren erkidegoko baliabideak abiarazi eta koordinatu daitezen sustatzea.

-Umeen Zerbitzuak martxan jarritako kasuaren planean aurrez ikusitako esku-hartzea garatzea.
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4. ADINGABEEN LEKUALDATZEEN, ZITAZIOEN ETA JAKINARAZPENEN ZERBITZUA

Xedea

Jakinarazpen, Zitazio eta Lekualdaketetarako Lantaldeak (ENCYT) egiten du zerbitzu hori, Umeen Zerbitzuaren agindupean. Zehatzago, honako 
esku-hartze eta lan hauek egiten ditu:

1.  Gizarte Ekintza Sailak babesgabetasuna dagoela adierazteko eta Aldundiak tutoretza bereganatu dezala agintzeko foru-aginduak ematen 
dituenean, Kode Zibileko 172. artikuluan oinarrituta, lantaldeak ebazpena interesdunei jakinarazten die aurrez aurre, 48 orduren buruan, 
euren etxean edo beste edozein lekutan.

2.  Bestelako jakinarazpen eta zitazioak ere egiten ditu, Bizkaiko Foru Aldundiaren tutoretzapean edota zaintzapean dauden adingabeei buruz 
aipatutako sailak ematen dituen ebazpenak direla-eta.

3.  Umeak gurasoen ondotik jaso eta Umeen Zerbitzuak adierazitako lekura eramaten ditu (beste familia baten etxera, harrera-zentrora...). 
Zerbitzu horri lotuta, umeen gauzak eta agiriak ere leku batetik bestera eramaten ditu eta hartu behar dituen pertsonari ematen dizkio.

4.  Informazioa “in situ” biltzen du, presazko kasuetan.

5.  Aldundiaren tutoretzapean dauden umeei buruzko agiriak eskuratzeko kudeaketak egiten ditu edozein erakundetan (nortasun agiri 
nazionala, pasaporteak, egoiliar-baimenak, banku edo aurrezki-kutxetan kontu korronteak irekitzea, osasun kartilak eta abar).

6.  Informazio- eta dokumentazio-lanak eta bakarrik dauden adingabe atzerritarrak lekuz aldatzeko lanak egiten ditu.
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5. NERABEEKIN ESKU HARTZEKO PROGRAMA BEREZIA

Xedeak

Hona esku-hartze honen helburu orokorrak:

1.  Portaera disruptiboak edota egoera korapilatsuak sortu dituzten eragozpen pertsonalak eta familiarrak moteltzea (edo ezabatzea, ahal bada).

2.  Familia osoak urteetan zehar eduki dituen gabeziak eta eragozpenak, adingabeari erabateko garapena galarazi diotenak, onbideratzea.

3.   Familiako kideek erabateko garapenerako eta gizartean modu positiboan integratzeko behar dituzten baliabide pertsonalak eta sozialak 
gehitzea.

4.  Senitartekoen eta gizarte-laguntzako sareko kideen gizarte-gaitasuna eta gaitasun pertsonala sustatzea.

Onuradunak

Gizarte-arazoak dituzten 12 eta 18 urte bitarteko nerabeak, hain zuzen ere inguruabar pertsonalak, familiakoak zein gizartekoak direla eta arrisku 
larrian edo babesgabetasunean gerta daitezkeenak eta, ondorioz, gizarte-hezkuntzako esku-hartze sakona behar dutenak ingurune irekian.

Onuradunak izango dira, era berean, nerabe horien senitartekoak, batez ere gurasoak, hain zuzen ere haiekin harreman-arazoak dituztenak eta 
arazook konpontzeko laguntza eta orientazioa behar dituztenak.

Esku-hartzea arreta integralaren ikuspegitik egingo da; ezinbestekoa da Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Saileko Umeen Zerbitzuan babes-
espedientea egotea.

Edukia

Egitarauak ondoko osagaiak eduki behar ditu gutxienez:

1.-  Nerabearekin esku hartzea. Haren bizitzako alderdi guztiak hartu behar dira kontuan, nerabezaroko arazo nagusietan arreta berezia 
jarrita; helburuak hauexek dira: hezkuntzako orientazioa eta laguntza ematea, laneratzen laguntzea, aisialdiko jarduerak eskaintzea eta 
senitartekoekin, beste nerabe batzuekin eta inguruko jendearekin harremanak nola ezarri ikastea.

2.-  Familiarekin esku hartzea. Seme-alaben arazoetan eragin berezia izan dezaketen alderdiak jorratu behar dira, ondokoak lortzeko: familiak 
bere arazoen kontzientzia izatea konpontzen ikasteko eta bere kabuz moldatzea ahalbidetzen duten azturak bereganatzea, bai hezkuntzaren 
arloan, bai etxearen antolamenduan.
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6. FAMILIA-HARRERA SUSTATZEKO PROGRAMA

ONURADUNAK

Bizkaiko adingabeak, Bizkiko Foru Aldundiak familia-harrera formalizatu badie premiazko familia-harreraren, aldi baterako familia-harreraren edo 
familia-harrera iraunkorraren modalitatean.

Familia-harreran dauden adingabeen familia biologikoak, baldin eta esku-hartzea behar baldin badute.

Beste harrera-familia batzuk, familia-harrera eratuta badute.

Harrera-familia zabalak edo hurkoak, baldin eta beren familiako adingabeekin familia-harrera eratuta badute.

A. BESTE FAMILIA BATEAN

Hauxe da esku-hartzearen edukia:

- Harrera- familiei informazioa ematea, halakoak erakartzea, baloratzea eta haiei prestakuntza ematea, helburu hauek betetzeko:

•  Larrialdi-harrera.

•  Aldi baterako harrerak. 

•  Harrera iraunkorrak.

- Familia hartzaile horiek prestatzea, esleipen proposamena egitea eta jarraitzea; eta horiei eta haurrei laguntza ematea harreraren prozesuan:

1.  Prestakuntza eta laguntza, familia hartzailean egokitzeko prozesuan.

2.  Familia harreragileentzako laguntza.

3.  Hartutako umeentzako laguntza.

4.  Jatorrizko familientzako laguntza eta esku-hartzea.

5.  Ikuskapena eta kontrola haurrak jatorrizko familia bisitatzen duenean.
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-  Premiazko harrerak sustatzea, beste familia batzuetan. Harrera horiek gehienez sei hilabete iraungo dute. Bitarte horretan, Gizarte Ekintza 
Sailak kasuaren balorazioa egingo du, eta txosten nahiz esku-hartzeak eskatu ahalko dizkio kontratu honen xede den lantaldeari. Bereziki 
sustatuko dira premiazko familia-harrerak sei urtetik beherakoentzat, horien erakundetzea saihesteko.

Eduki hori honako zerbitzuen bitartez garatuko da:

HARRERA-FAMILIAK INFORMATU, ERAKARRI, BALORATU ETA HAIEI PRESTAKUNTZA EMATEKO ZERBITZUA

Familia Harreren Taldeak jasoko ditu harrera beste familia batean egitearen inguruko informazio-eskaera guztiak, dela zuzenean, dela Gizarte 
Ekintza Sailaren bitartez.

Familiak erakartzeari dagokionez, Familia Harreren Taldeak berariazko ekintzak burutuko ditu familia-harrera zer den jendeari erakusteko, 
betiere Gizarte Ekintza Sailaren zaintzapean.

Berariazko programak egingo dira familia-harrerak (larrialdikoak, aldi baterakoak eta iraunkorrak) egiteko gai diren familiekin; balizko familia 
hartzaileak aukeratzeko eta prestatzeko diseinua proposatuko da.

Hauek izango dira prestakuntzaren helburuak:

•  Familiei informazioa eta prestakuntza ematea, familia-harrera zer den jakin dezaten.

•  Familiek harrerari buruz itxaropen egokiak izan ditzaten lortzea.

•  Familiak prestatzea, modu egokian aurre egin eta erantzun diezaieten harrera-prozesuan azaldu daitezkeen berezitasun, beharrizan eta 
eskariei, bai haurrari dagokionez eta bai jatorrizko familiari ere.

Harrera-eskatzaileen balorazio psikosoziala jasoko da berariaz emango den txostenean. Txosten horretan balorazio orokorra eta bidezko 
proposamena bilduko dira. Txostena oinarritzat hartuko da proposamen teknikoa egiteko, eta, gero, Haurrak eta Nerabeak Babesteko 
Batzordeak berretsi beharko du proposamen hori.

HARRERA-PROZESURAKO LAGUNTZA OSOA EMATEKO ZERBITZUA

Zerbitzuak ondoren zehazten direnen arteko edozein esparrutan berehala esku hartzeko ahalmena izan beharko du; baita harrera-familiek, 
adingabeek eta familia biologikoek izan litzaketen krisi edo larrialdi-egoeretan babesa, kontrola eta euskarria emateko gaitasuna ere. Zerbitzu 
hau egokiro antolatu behar da, kasu bakoitzean behar bezain arin egin dadin eta behar adina baliabide erabil daitezen.
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Harrera-familia guztiek eta hartutako ume guztiek ondoren deskribatutako zerbitzuak jasoko dituzte, baldin eta Umeen Zerbitzuak horrela 
baloratzen badu. Bisitak gainbegiratu eta kontrolatzeko zerbitzua administrazio-ebazpenak edo ebazpen judizialak bisitek gainbegiratuak izan 
behar dutela ezartzen duenean eta programara horretarako bideratzen denean erabiliko da soil-soilik. Kasu bakoitzaren esku-hartzea (harrera-
familia, hartutako umea eta jatorrizko familiak) Umeen Zerbitzuan ezarritako kasuaren planaren arabera egingo da, eta Zerbitzu horren Kasuen 
Koordinatzailearen oharrei jarraiki. Horretarako, beharrezkoa izango da Kasuaren Ikuskaritzarekin koordinatzea eta jarraitu beharreko esku-
hartze estrategia, esku-hartzerako profesionalak, intentsitatea eta abar ezartzea.

ADINGABEA ETA FAMILIA HARTZAILEA ELKARRI EGOKITZEKO PROZESURAKO PRESTAKUNTZA ETA LAGUNTZA

Harrera guztiek izango dute prestatzeko eta egokitzeko fasea, aurretik elkarrekin bizi izan gabe. Fase horren iraupena umearen adinaren eta 
bilakaeraren araberakoa izango da. Gehienez hiru hilabete iraungo du. Aparteko kasuetan luzeagoa izan daiteke, Umeen Zerbitzuak hala 
erabakitzen duenean.

Zerbitzu honen bidez egokitze-prozesua erraztu behar da eta sor daitezkeen zailtasunak konpontzen lagundu behar da.

Zerbitzuak behar beste aholku emango dizkie harrera-familiei, adingabeei eta jatorrizko familiei, eta behar denean esku hartuko du haiekin 
guztiekin (telefono-deiak, elkarrizketak eta bisitak); horrez gain, alderdi guztiak familia-harrerarako behar bezala prestatuta daudela bermatze 
aldera Umeen Zerbitzuak beharrezkotzat jotzen dituen baliabideekin koordinatuta lan egingo du. Betiere, kasuaren gainbegiraleak zuzenduko 
du dena.

HARRERA-FAMILIENTZAKO LAGUNTZA

Zerbitzu honek familia hartzaileei orientazioa eta laguntza emango die helburu hauetarako:

•  Harreraren bilakaeraren etengabeko jarraipena egiteko.

•  Lotura- eta askatze-prozesuetan laguntzeko.

•  Harreran zehar sor daitezkeen arazoei egokiro aurre egiten laguntzeko.

Bi mekanismo erabiliko dira laguntza emateko:

•  Banakako laguntza eta aholkularitza, profesionalen aldetik (gehienbat etxean).

•  Taldeko trukea eta laguntza. Guraso hartzaileen taldea eratuko da, eta bilerak egingo ditu teknikariek egokitzat jotzen duten 
maiztasunarekin. Talde horretan parte hartuko dute familia hartzaileek eta haiekin esku hartzen ari den taldeko profesionalek.
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Gainera, zerbitzuak familiei telefono bidezko etengabeko aholkularitza, etxez etxeko bisitak eta, behar izanez gero, laguntza psikologikorako 
saioak eskainiko dizkie, hori guztia kasuaren koordinatzaileak oniritzia eman ondoren.

Familia guztiek kasuaren gainbegiralea izango dute. Taldean kasua gainbegiratzeko ardura duen kideak eta Umeen Zerbitzuan kasua koordinatzen 
duenak ados jarrita erabakiko dute programako baliabide gehiago (familia-hezkuntza, psikoterapia) erabili behar diren ala ez, eta, baiezkoan, noiz 
erabili behar diren eta zenbat. Familia bakoitzaren beharrizan zehatzen arabera hartuko da erabaki hori, eta behar adina aldiz aldatu ahal izango 
da. Aipatutako zerbitzuan kasua koordinatzeko ardura duen pertsonak izango du eskumena behar diren erabakiak hartzeko.

UMEENTZAKO LAGUNTZA 

Hauek dira zerbitzu honen helburuak:

•  Euren egoera ulertzen eta berari modu egokian aurre egiten laguntzea.

•  Harreraren ondorioz gatazka pertsonal larriak izan edota babesgabetasunaren ondorioz moldatzeko arazoak edo traumak dituztenei 
diagnostikoa egitea eta tratamendu psikoterapeutikoa ematea.

Bi mekanismo erabiliko dira laguntza emateko:

•  Taldearen banakako laguntza eta aholkularitza.

•  Familietan hartutako adingabeen arteko taldeei trukea eta laguntza. Ezaugarri berdintsuak dituztenek taldea osatuko dute eta bilerak 
egingo dituzte, kasuetan esku hartzen duten Umeen Zerbitzuko teknikariek egoki irizten dioten maiztasunarekin, eskaria egonez gero.

Betiere tratamendu psikoterapeutikoa laburra izango da eta unean uneko arazoei zuzendua. Tratamendua psikoterapeuta batek emango du, 
Umeen Zerbitzuaren onespenaren ondoren, eta Umeen Zerbitzuko Kasuaren koordinatzailearen eta programako Kasuaren ikuskariaren artean 
adostu eta proposatutako ohar eta helburuetan oinarrituz.

JATORRIZKO FAMILIEI LAGUNTZEA ETA HAIEKIN ESKU HARTZEA

Programa honek jatorrizko familietan esku hartzeko zerbitzu berezia edukiko du, helburu hauek betetzeko:

•  Familia-harreraren ondoren, epe laburrean edo ertainean, jatorrizko familiara itzultzea aurreikusten denean.

•  Umea lehenbailehen jatorrizko familiarekin itzultzea lortzea, gurasoen gaikuntza-lana gauzatuz (lan horrek honako alderdi hauek barne 
hartuko ditu: etxeko lana, egin beharreko gestioetan laguntzea, aholkularitza eta abar) umea behar bezala itzultzen dela ziurtatzeko; 
baina, betiere, Umeen Zerbitzuan ezarritako kasuaren planarekin bat etorriz.

•  Aurrerantzean, haurra bere etxetik berriro aldentzeko arriskurik ez izatea, alegia, arrisku hori ezabatu edo kontrolatzea.
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Familia-harreraren ondoren epe ertain edo luzean itzultzerik aurreikusten ez denean:

•  Umeen Zerbitzuak ezarritako lan-plana burutzea.

•  Jatorrizko familiak familia-harrera onar dezan saiatzea, eta onartu ezean, elkarren errespetua lortzea eta egoera adingabearentzat ahalik 
onuragarriena izan dadin ahalegintzea.

Programan kasua gainbegiratzen dutenek eta Umeen Zerbitzuan kasua koordinatzen dutenek ados jarrita erabakiko dituzte programako 
baliabideak (familia-hezkuntza, psikoterapia eta abar) erabiltzeko unea eta horien intentsitatea. Familia bakoitzaren beharrizan zehatzen 
arabera hartuko da erabaki hori, eta behar adina aldiz aldatu ahal izango da. Aipatutako zerbitzuan kasua koordinatzeko ardura duen pertsonak 
izango du eskumena behar diren erabakiak hartzeko.

BISITAK GAINBEGIRATZEA ETA KONTROLATZEA

Umeen Zerbitzuak programara kasu bat ikuskatzeko eta bisitak kontrolatzeko bideratzen duenean, teknikari bat jarriko du umearekin batera 
joan dadin eta umea eta haren jatorrizko familiaren artean behaketa-, kontrol- eta ikuskapen-funtzioak gauza ditzan. Kasuaren ezaugarrien 
arabera, Taldearen lokaletan edo kanpoan gainbegiratu ahal izango da bisita.

Bisiten araubideak epai bidez ezarritakoa edo Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailak hartutako ebazpenean ezarritakoa beteko du. 
Sententzia judizialean edo administrazio-ebazpenean aurrez ikusi ez den edozein aldaketa Umeen Zerbitzuari jakinarazi behar zaio, horren 
berri izan dezan eta ebazpena eman dezan.

PREMIAZKO HARRERETARAKO LAGUNTZA-ZERBITZUA

Zerbitzuak, harrera beste familia batean egiteko ezartzen diren gutxieneko baliabideez gainera, hurrengo eginkizunak izango ditu:

-  Familia hartzaileari prestakuntza berezia ematea, programak horrela eskatzen badu.

-  Kasuaren koordinatzailearekin batera, haurrari familia bat izendatzea eta familiari lagun egitea haurrarekiko topaketan.

Premiazko banantzeetan, aldez aurretik ezin izan bada kasuaren ebaluazio osoa egin, programak jatorrizko familiaren balorazio psikosozialeko 
lanetan parte hartu ahalko du, baldin eta Umeen Zerbitzuak eskatzen badio.
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B. FAMILIA ZABALEAN

Hauxe da esku-hartzearen edukia:

- Harrera-familien prestakuntza eta gaikuntza.

- Familia hartzaile horien jarraipena eta sustapena, eta horiei eta haur edo nerabeei laguntza ematea harreraren prozesuan:

I.  Egokitzeko prozesurako prestakuntza eta laguntza, beharrezkoa den kasuetan. 

II.  Familia harreragileentzako laguntza.

III.  Umeentzako laguntza.

IV.  Jatorrizko familientzako laguntza eta esku-hartzea.

V.  Ikuskapena eta kontrola haurrek jatorrizko familia bisitatzen dutenean.

Eduki hori honako zerbitzuen bitartez garatuko da:

HARRERA-FAMILIAK INFORMATU ETA PRESTATZEKO ZERBITZUA

Harrera-familia handientzako prestakuntza-diseinu berezia egingo da. Hauek izango dira prestakuntzaren helburuak:

-  Familiei informazioa eta prestakuntza ematea, familia-harrera zertan datzan, dakartzan inplikazio legalak zein diren eta abar jakin dezaten.

-  Familiek harrerarekin lotutako itxaropen egokiak izatea lortzea (arazorik ohikoenak, dauden baliabideak eta abar).

-  Familiak prestatzea behar bezala erantzun eta aurre egin diezaieten harrera-prozesuaren berezitasun, behar eta baldintzei, bai umeei 
dagokienez (heziketa-moldeak, gatazkak konpontzea, haien historia ezagutzea eta abar), nahiz haien guraso eta beste senideei 
dagokienez (familiako rolak, bisiten erregimena eta abar).

HARRERA-PROZESURAKO LAGUNTZA OSOA EMATEKO ZERBITZUA

Zerbitzuak ondoren zehazten direnen arteko edozein esparrutan berehala esku hartzeko ahalmena izan beharko du; baita harrera-familiek, 
adingabeek eta familia biologikoek izan litzaketen krisi edo larrialdi-egoeretan babesa, kontrola eta euskarria emateko gaitasuna ere. Zerbitzu 
hau egokiro antolatu behar da, kasu bakoitzean behar bezain arin egin dadin eta behar adina baliabide erabil daitezen.
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Harrera-familia guztiek eta hartutako ume guztiek ondoren deskribatutako zerbitzuak jasoko dituzte, baldin eta Umeen Zerbitzuak horrela 
baloratzen badu. Bisitak gainbegiratu eta kontrolatzeko zerbitzua administrazio-ebazpenak edo ebazpen judizialak bisitek gainbegiratuak izan 
behar dutela ezartzen duenean eta programara horretarako bideratzen denean erabiliko da soil-soilik. Kasu bakoitzaren esku-hartzea (harrera-
familia, hartutako umea eta jatorrizko familiak) Umeen Zerbitzuan ezarritako kasuaren planaren arabera egingo da, eta zerbitzu horren Kasuen 
Koordinatzailearen oharrei jarraiki. Horretarako, beharrezkoa izango da Kasuaren Ikuskaritzarekin koordinatzea eta jarraitu beharreko esku-
hartze estrategia, esku-hartzerako profesionalak, intentsitatea eta abar ezartzea.

EGOKITZE-PROZESURAKO PRESTAKUNTZA ETA LAGUNTZA

Familia zabala denean, ez da egokitzapen-faserik egiten, baina aparteko baldintzaren baten ondorioz, beharrezkoa izan liteke. Fase horren 
iraupena umearen adinaren eta bilakaeraren araberakoa izango da. Gehienez hiru hilabete iraungo du. Aparteko kasuetan luzeagoa izan 
daiteke, Umeen Zerbitzuak hala erabakitzen duenean.

Zerbitzu honen bidez familia hartzaileari eta haurrari egokitze-prozesua erraztu eta sor daitezkeen zailtasunak konpontzen lagundu nahi zaie.

Zerbitzuak behar beste aholku emango dizkie harrera-familiei, adingabeei eta jatorrizko familiei, eta behar denean esku hartuko du haiekin 
guztiekin (telefono-deiak, elkarrizketak eta bisitak); horrez gain, alderdi guztiak familia-harrerarako behar bezala prestatuta daudela bermatze 
aldera, Umeen Zerbitzuak beharrezkotzat jotzen dituen baliabideekin koordinatuta lan egingo du. Betiere, kasuaren gainbegiraleak zuzenduko 
du dena.

HARRERA-FAMILIENTZAKO LAGUNTZA

Zerbitzu honek familia hartzaileei orientazioa eta laguntza emango die helburu hauetarako:

•  Harreraren bilakaeraren etengabeko jarraipena egiteko.

•  Lotura- eta askatze-prozesuetan laguntzeko.

•  Harrera-prozesuan zehar sor daitezkeen arazoei egokiro aurre egiten laguntzeko.

•  Familia hartzaileari laguntza emateko, hartutako neska-mutilak familiaren etxean eta eguneroko ekintzetan babestuta eta seguru 
daudela ziurtatze aldera.
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Bi mekanismo erabiliko dira laguntza emateko:

•  Banakako laguntza eta aholkularitza, profesionalen aldetik (gehienbat etxean).

•  Talde-babesa familia hartzaileen talde bat eratuz, harrerako arazo eta zailtasunei heltzeko.

Gainera, zerbitzuak familiei telefono bidezko etengabeko aholkularitza, etxez etxeko bisitak eta, behar izanez gero, laguntza psikologikorako 
saioak eskainiko dizkie, kasua gainbegiratzen ari denak zuzenduta, hori guztia kasuaren koordinatzaileak oniritzia eman ondoren.

Familia guztiek kasuaren gainbegiralea izango dute. Taldean kasua gainbegiratzeko ardura duen kideak eta Umeen Zerbitzuan kasua 
koordinatzen duenak ados jarrita erabakiko dute programako baliabide gehiago (familia-hezkuntza, psikoterapia) erabili behar diren ala ez, 
eta, baiezkoan, noiz erabili behar diren eta zenbat. Familia bakoitzaren beharrizan zehatzen arabera hartuko da erabaki hori, eta behar adina 
aldiz aldatu ahal izango da. Aipatutako zerbitzuan kasua koordinatzeko ardura duen pertsonak izango du eskumena behar diren erabakiak 
hartzeko.

UMEENTZAKO LAGUNTZA

Hauek dira zerbitzu honen helburuak:

•  Haurrei euren egoera ulertzen eta horri egokiro aurre egiten laguntzea.

•  Haien bizitza-historiaren gainean lan egitea.

•  Harreraren ondorioz gatazka pertsonal larriak izan edota babesgabetasunaren ondorioz moldatzeko arazoak edo traumak dituztenei 
diagnostikoa egitea eta tratamendu psikoterapeutikoa ematea.

Bi mekanismo erabiliko dira laguntza emateko:

•  Banakako laguntza eta aholkularitza, taldearen aldetik.

•  Familietan hartutako adingabeen arteko taldeei trukea eta laguntza. Ezaugarri berdintsuak dituztenek taldea osatuko dute eta bilerak 
egingo dituzte, kasuetan esku hartzen duten Umeen Zerbitzuko teknikariek egoki irizten dioten maiztasunarekin, eskaria egonez gero.

Betiere tratamendu psikoterapeutikoa laburra izango da eta unean uneko arazoei zuzendua. Tratamendua psikoterapeuta batek emango du, 
Umeen Zerbitzuaren onespenaren ondoren, eta Umeen Zerbitzuko Kasuaren koordinatzailearen eta programako Kasuaren gainbegiralean 
artean adostu eta proposatutako ohar eta helburuetan oinarrituz.
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JATORRIZKO FAMILIEI LAGUNTZEA ETA HAIEKIN ESKU HARTZEA

Programa honek jatorrizko familietan esku hartzeko zerbitzu berezia edukiko du, helburu hauek betetzeko:

Familia-harreraren ondoren, epe laburrean edo ertainean itzultzea aurreikusten denean:

•  Umea lehenbailehen jatorrizko familiarekin itzultzea lortzea, gurasoen gaikuntza-lana gauzatuz (lan horrek honako alderdi hauek barne 
hartuko ditu: etxeko lana, egin beharreko gestioetan laguntzea, aholkularitza eta abar) umea behar bezala itzultzen dela ziurtatzeko; 
baina, betiere, Umeen Zerbitzuan ezarritako kasuaren planarekin bat etorriz.

•  Aurrerantzean, haurra bere familiatik berriro banantzeko arriskurik ez izatea, alegia, arrisku hori ezabatu edo kontrolatzea.

Familia-harreraren ondoren epe ertain edo luzean itzultzerik aurreikusten ez denean:

•  Umeen Zerbitzuak ezarritako lan-plana burutzea.

•  Gurasoek familia-harrera onar dezaten saiatzea, eta onartu ezean, elkarren errespetua lortzea eta egoera adingabearentzat ahalik 
onuragarriena izan dadin ahalegintzea.

Programan kasua gainbegiratzen dutenek eta Umeen Zerbitzuan kasua koordinatzen dutenek ados jarrita erabakiko dituzte programako 
baliabideak (familia-hezkuntza, psikoterapia eta abar) erabiltzeko unea eta horien intentsitatea. Familia bakoitzaren beharrizan zehatzen 
arabera hartuko da erabaki hori, eta behar adina aldiz aldatu ahal izango da. Aipatutako zerbitzuan kasua koordinatzeko ardura duen pertsonak 
izango du eskumena behar diren erabakiak hartzeko.

BISITAK GAINBEGIRATZEA ETA KONTROLATZEA

Umeen Zerbitzuak programara kasu bat ikuskatzeko eta bisitak kontrolatzeko bideratzen duenean, teknikari bat jarriko du umearekin batera 
joan dadin eta umearen eta haren jatorrizko familiaren artean behaketa-, kontrol- eta ikuskapen-funtzioak gauza ditzan. Kasuaren ezaugarrien 
arabera, taldearen lokaletan edo kanpoan gainbegiratu ahal izango da bisita.

Bisiten araubideak epai bidez ezarritakoa edo Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailak hartutako ebazpenean ezarritakoa beteko du. 
Sententzia judizialean edo administrazio-ebazpenean aurrez ikusi ez den edozein aldaketa Umeen Zerbitzuari jakinarazi behar zaio, horren 
berri izan dezan eta ebazpena eman dezan.



EGITARAUAK, ZERBITZUAK ETA PRESTAZIOAK 2020
Umeen Zerbitzua

207

7. ADOPZIOAREN ESKATZAILEAK BALORATZEKO ETA PRESTATZEKO PROGRAMA
Nazioarteko adopzioaren eskatzaileak baloratzeko programaren bidez Umeen Zerbitzuko teknikarientzako laguntza emango da egokitasun-
ziurtagiria emateko azterketa psikosozialean eta adopzioak dakartzan arrisku eta zailtasun errealen inguruko prestakuntza-saioetan (gurasoen 
itxaropenen inguruan eraikitzen, heldu bihurtzen eta hausnartzen lagunduko dutenak). Hori guztia egokitasunerako balorazio psikosozialaren 
aurreko baldintza gisa.

Programaren ezaugarri teknikoak

Adopzioa eskatzen duten pertsonen balorazio teknikoaren ardatza ezaugarri sozial eta psikologikoen azterketa izango da. Behean azaltzen dira 
baloratu beharreko alderdiak.

Balorazio-prozesuak ondoko fase hauek ditu:

1.  Gizarte-langilea eskatzaileekin elkarrizketatuko da, behin edo gehiagotan, eta etxean bisita egingo die. Etxean bizi diren pertsona guztiak 
ikusi behar ditu bisita horretan.

2. Psikologoak eskatzaileekin hitz egingo du, aurrean aipatutako ezaugarri psikologikoak baloratzeko.
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8. BIZKAIAN ADOPZIOA SUSTATZEKO PROGRAMA
Programa honen helburua Bizkaiko Lurralde Historikoan bizi diren familia adoptatzaile guztiei arreta ematea da, familia-integrazioa sustatzeko 
adopzio-prozesuko lehen aldietan zein geroztik beharrizan eta eskaera bereziak sortzen direnean. Gainera, adoptatutako umea dela eta laguntza 
behar duten pertsonei ere egiten zaie jaramon.

Xedeak

Adopzioa sustatzeko programa hau zerbitzu publikoa da eta beraren jardunaren ildoak familien orientazioa, haiekin esku hartzea eta bitartekaritza-
lanak egitea dira. Beraz, umeren bat adoptatutako familietan espezializatuta dago eta bi ardatz nagusi dauzka:

-  Esku hartzea, laguntza tekniko espezializatua eskatzen duten adopzio-familiei eta adoptatutako pertsonei lagundu behar zaienean, edo 
Umeen Zerbitzuak hala erabakitzen duenean, bere eginkizunetan diharduela. Era berean, adopzio aurreko familia-harreran edo adopzio-
helburuak tartean dituzten haur eta familiekin ere esku hartuko da. Banaka, familian zein taldeka egin daiteke.

-  Jatorrien bilaketan ari diren familia adoptatzaileekin eta adoptatuekin esku hartzea, eta bitartekaritza-lanak egitea familia biologikoarekin.

-  Programaren hirugarren helburua adopzio-familiei eta adoptatutako pertsonei informazioa eta prestakuntza ematea da. Prestakuntza-
saioak, profesionalen hitzaldiak, mahai-inguruak aditu eta familiekin eta abar egiten dira adopzioarekin eta adopzio ostearekin lotutako 
alderdi orokor eta zehatzei buruz. Lankidetza, koordinazioa eta, egokia denean, babesa sustatzen dira Bizkaiko Lurralde Historikoan jarduerak 
gauzatzen dituzten adopzio-familien elkarteentzat.

Hartzaileak

Hartzaileak dira Bizkaiko Lurralde Historikoan bizi diren familia adoptatzaileak, adoptatutako pertsonak, adopzio aurreko prozesuan dauden 
familiak edo adoptatu nahi dutenak, Umeen Zerbitzuak eskaera bideratuz gero. Informazioaren eta prestakuntzaren arloko jarduketetarako ez da 
nahitaezkoa zerbitzuak eskaera bideratzea.
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9. LAGUNTZA ESPEZIALIZATUKO FAMILIA-ELKARGUNEA
Laguntza Espezializatuko Familia Elkargunea bere sorreratik Emakumeak Babesteko eta Familiei Laguntzeko Zerbitzuaren mendekoa izan da, harik 
eta 2014ko urtarrilean Bizkaiko Foru Aldundiko Umeen Zerbitzura igaro den arte. 2007ko azaroaren 26an hasi zen lanean. Gune egokia da umeen 
eta euren jatorrizko familien arteko topaketak egin daitezen, diziplina anitzeko lantalde baten laguntzaz eta segurtasunaren nahiz ongizatearen 
berme osoekin. Umeen Zerbitzuan espedientea duten umeak dira eta zerbitzu horrek babes-neurria ezarri die, dela egoitza-harrera, dela familia-
harrera, harrera familia zabalean nahiz beste familia batean, edo adopziora bideratutako harrera.

Laguntza Espezializatuko Familia Elkargunea deritzon programaren helburu nagusia da bisitak egitea ume edo nerabearen eta bere guraso, 
senitarteko edo hurbileko pertsonen artean. Bisita horien bitartez jatorrizko familiarekiko loturei eutsiko zaie baldintza bereziak gertatzen direnean; 
hots, adingabearen onurarako eta ongizaterako, harreman horiek gainbegiratuta eta ingurune mugatu batean egin beharra dagoenean.

Programaren arabera, talde profesional batek (psikologian lizentziadunek osatua) gainbegiratutako bisitak egingo dira adingabearen eta bere 
familiaren artean; horrela, bi alderdien arteko harremanak aldatzen ahaleginduko da, harreman osasungarriagoak ezarriz eta ordura arteko 
harreman disfuntzionalek adingabearengan izan duten eragin kaltegarria zuzenduz. Umea programa honetara bideratzea, modalitate eta bisita-
araubiderik egokienaren balorazioa egitea eta kasu bakoitzeko esku-hartzearen helburuak ezartzea, eginkizun horiek guztiak Umeen Zerbitzuaren 
eskumenekoak dira eta kasuaren koordinatzaileak burutzen ditu.

Programa honetako prestazioa Esku-hartze Sozialerako Bizgarri Elkarteari adjudikatu zaio lehiaketa publiko baten bidez.

Zerbitzuak ordutegi honetan eskaintzen du zuzeneko arreta:

-  Astelehenetik ostegunera, arratsaldez: 16:00retatik 21:00 arte.

-   Ostiral, larunbat eta igandeetan, goizeko 10:00etatik gaueko 21:00 arte etengabe.

Zerbitzua urte osoan ematen da, are larunbat-igandeetan eta jaiegunetan ere.

DEFINIZIOA

Hauexek dira Laguntza Espezializatuko Familia Elkargunea deritzon zerbitzu honen helburuak:

• Umeek euren familiarekin harremanak izateko oinarrizko eskubidea bermatzea, babes-neurri baten ondorioz hartatik bereizi ondoren.

•  Kasu bakoitzeko bisitak behar bezala egiteko behar diren baliabideak jartzea, ume edo nerabearen garapen fisikoa, afektiboa eta emozionala 
modu egokian garatzeko.
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• Gurasoei eta familiako beste kide batzuei edo hurbileko pertsonei euskarri fisikoa eta profesionalen orientazioa ematea, ezarritako bisitak 
egiteko.

• Topaketa erraztea gainbegiratzea eta esku-hartzea ahalbidetuko dituen giroan, bai eta esku-hartzea ere, beharrezkoa izanez gero.

• Elkarreragin eta komunikaziorako eredu osasungarriagoa eta funtzionalagoa sustatzea harremanak hobetzeko.

•  Euskarri-lanak egitea bisitetan, hau da, berehala esku hartzea umeari edo nerabeari kalte egin diezaiokeen portaerarik, mezurik edo jarrerarik 
antzemanez gero.

• Une oro adingabeen osotasuna eta ongizatea zaintzea.

PRESTAZIOAK 

Laguntza Berezituko Familia Elkargunea deritzon egitarauak hiru prestazio-mota eskaintzen ditu, eta prestazio horiek egin beharreko gainbegiratze-
mailaren eta talde profesionalaren esku-hartzearen arabera bereizten dira:

1. GAINBEGIRATZE TXIKIKO BISITA-ZERBITZUA.

Honakoak egin behar diren kasuetan laguntza eskaintzera bideratuta daude:

• Umearen edo nerabearen eta beraren guraso, senide edo hurbilekoen arteko topaketa erraztu giro egokian.

• Teknikariaren presentzia ezarri bisita hasi eta amaitzerakoan, umea behar bezala entregatu eta jasotzen dela bermatzeko.

• Bisita egiteko ordutegia kontrolatu, eta horren garapena eta bisitaren ezaugarriak eta balizko eraginak ezagutu.

2. GAINBEGIRATZE EGONKORREKO BISITA-ZERBITZUA

Honakoak egin behar diren kasuetan laguntza eskaintzera bideratuta daude:

• Leku egokia eskaini, harremanak mantentzeko eta beraien garapen naturala bultzatzeko.

•  Topaketa erraztu, modu jarraituan gainbegiratzeko aukera ematen duen giroan (eta behar izanez gero, bai eta harremanetan esku 
hartzeko ere).
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•  Zuzenean esku hartu familiarekin komunikazio-jarraibideak (jarrerazkoak zein ahozkoak) aldatzeko, horiek disfuntzionalak eta kaltegarriak 
badira ume edo nerabearentzat.

• Bisitatzaileen komentario edo jarrera desegokiek ume edo nerabearengan izan dezaketen eragin kaltegarria konpondu.

• Adingabeekin zuzenean esku hartu, bisitarik nahi ez dutenean edo bisitek artegatasuna sortzen dutenean.

•  Programako teknikaria aurrean egon bisita osoan, erreferentzia egonkorra eskaintzeko eta lotura egokiak sortzeko pertsona helduen eta 
adingabeen artean.

3. BISITA-ZERBITZUA, GAINBEGIRATZEAREKIN ETA ESKU-HARTZEAREKIN

Modalitate honetan bisita osoa gainbegiratuko da eta arreta psikologikoa eskainiko zaie umeei eta beraien senideei bisita hasi aurretik, bisitan 
bertan eta bisita amaitu ostean; hauexek dira beraren hiru helburu nagusiak, betiere aldez aurretik ezarritako helburuen araberakoak:

-  Berrelkartze-egoerak erraztea.

-  Familiako kideen portaera edo hitz desegokiak kontrolatzea.

-  Aldaketak bultzatzea eta zenbait gaitasun eta trebetasun berreztea.

HARTZAILEAK

Hauek dira Laguntza Espezializatuko Familia Elkargunea deritzon programaren hartzaileak:

•  Egoitza-harrera eskaini zaien ume eta nerabeak, euren gurasoekin, beste senide batzuekin edo hurbileko pertsona baimenduekin bisitak 
egingo dituztenak.

•  Familia zabalean familia-harreran (aldi baterako edo modu iraunkorrean) dauden ume eta nerabeak, euren gurasoekin, beste senide batzuekin 
edo hurbileko pertsona baimenduekin bisitak egingo dituztenak.

•  Beste familia batean familia-harreran (aldi baterakoa zein iraunkorra) dauden ume eta nerabeak, euren gurasoekin, beste senide batzuekin 
edo hurbileko pertsona baimenduekin bisitak egingo dituztenak.

•  Adopzioaren aurreko familia-harrera edo zaintza eskaini zaien ume eta nerabeak, euren gurasoekin, beste senide batzuekin edo hurbileko 
pertsona baimenduekin bisitak egingo dituztenak.

Salbuespenez, eta Umeen Zerbitzuak balorazioa egin ostean, egitarau honetan laguntza emango zaie ezarritako bisita-araubidea betetzeko esku-
hartze berezitua behar duten ume eta nerabeen kasuei.
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10. UNIBERTSITATEKO ARRAKASTA AKADEMIKORAKO PROGRAMA (ARRAKASTA)
Bizkaiko Foru Aldundiak eta Euskal Herriko Unibertsitateak (EHU) 2019ko uztailaren 24an sinatu zuten hitzarmena, Arrakasta programa garatzeko, 
hain zuzen ere nerabeen eta gazteen unibertsitate-arrakasta akademikoa sustatzeko ezinbestekoak diren baldintzak indartze aldera, haurrei eta 
nerabeei arreta emateko bigarren mailako sare espezializatuko eremuetan.

  Programa honen bidez, goi-mailako hezkuntzako ibilbideak goiz antzeman nahi dira. Hartara, ikuspegiak ireki nahi dira, eta adin goiztiarretatik 
aukerak planteatu, itxaropen akademiko handien inguruko giroa sortze aldera.

OSABIDEZKO HEZKUNTZARAKO PARTZUERGOAN PARTE HARTZEA

Ezaugarriak, helburua eta jarduketak

Osabidezko Hezkuntzarako Partzuergoa bi erakundek osatzen dute: Bizkaiko Foru Aldundiak, Gizarte Ekintza Sailaren eta Ekonomia Sustatzeko 
Sailaren bitartez, eta Eusko Jaurlaritzak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren bitartez.

Hona Partzuergoaren helburuak: zailtasunak dituzten ume eta gazteak gizarteratzea eta Bizkaiko Lurralde Historikoan Osabidezko Hezkuntzarako 
Plana garatzea; osabidezko hezkuntzaren esparruan egiten diren esperientzia guztietan laguntzea, gizartetik baztertutako kolektiboetan eta 
gutxiengo sozial edo etnikoetan esku hartze aldera.

Partzuergoaren bitartez, eta %  50eko finantzaketa Gizarte Ekintza Sailarena izanik, ondoko proiektuok egiten dira, horietan Umeen Zerbitzua 
partaide delarik:

  �“Eskolatze Programa Osagarriak”, Santimamiñe Zentroa

Hau du xede nagusia: 14 eta 16 urte bitarteko adingabeak gizarteratu daitezen sustatzea, hezkuntza-harremanak eta pertsonen arteko 
harremanak oinarri direla, halako moduan non, adingabeak euren heltze-prozesuan inplikatuz, ezagupen eta trebezien eskuraketa eta 
oinarrizko lanbide-heziketa erraztuko diren.

  �Bideratuz programa

Hamar plaza espezifikoko erreserba proposatzen da buruko osasunaren ondoriozko jokabide-arazo larriak dituzten neska-mutilentzat, 
betiere gizarteratzeko zailtasun bereziak edo eskolan egokitzeko zailtasun larriak dituzten DBHko ikasleentzako eskolatze osagarriko 
programen garapenean.



EGITARAUAK, ZERBITZUAK ETA PRESTAZIOAK 2020
Umeen Zerbitzua

213

Programa horien curriculumaren abiapuntua dira ikaslearen curriculumaren benetako maila, lantegiko jardunean oinarrituriko 
metodologia induktiboagoa eta parte-hartzaileagoa eta arreta pertsonalizatuagoak, eta curriculumaren eskakizun maila hori baliatuz, 
kontua da euren diagnostikoa dela-eta arreta behar duten ikasleen buruko osasunerako arreta sartzea programan. Horretarako, esku-
hartze terapeutikoa txertatuko da eta, hala, gizarte-hezkuntza-osasun arreta osoko programa sortuko da. Taldearen integrazioari eustea 
da kontua, arreta terapeutiko banakatua jasotzea eta taldeko terapia ere ahalbidetzea.

  �Gizarte-hezkuntza-osasun programa eskoletan buruko osasunaren arazoekin lotutako jokabide larriak dituzten ikasleentzat: 
“Osatuz programa”

Buruko osasun arazoekin lotutako jokabide larriak dituzten ikasleei eskolan arreta emateko gizarte-hezkuntza programa da.

Ikasleok beharrak dituzte osasunaren aldetik eta eskolara egokitzearen aldetik, garapen pertsonalerako, familian bizitzeko eta 
gizarteratzeko... Hala, gizarte-hezkuntza-osasuneko esku-hartze programa abiatuta, ikasleari, familiari, hezkuntza-inguruari eta gizarte-
inguruari zuzendutako esku-hartze terapeutikoa eskaini da, inguru normalizatuan sar daitezen lortzeko xedearekin.

Bizkaiko Lurralde Historikoko ikastetxe publikoetan eta pribatuetan matrikulaturiko Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikasleentzako 
programa da; izan ere, aldi labur edo luze batez laguntza espezializatua behar dute, haien garapen pertsonala indartzeko, gizarte- eta 
eskola-mailan egokitze aldera eta baztertuak izatea galarazte aldera. Horrenbestez, baterako esku-hartze globala eskaintzea da kontua, 
betiere jokabide-sintomak (suminkortasuna, segurtasunik eza, frustraziorako tolerantzia txikia, norberaren kontrol emozional txikia, 
oldarkortasuna ) gutxitzen laguntzeko estrategiak abiarazi nahi dituen gizarte-osasun-hezkuntza eremuaren barruan, eskolaren eta 
familiaren laguntzaz erabat eskolaratzeko eta gizarteratzeko.

Azken batean, lan pertsonalizatua egitea da programaren xedea, adingabeen egokitzapena lortzen laguntzeko, esku-hartzea eta ekintzak 
baliabidearen onuradunen arretan parte hartzen duten erakundeetako profesionalekin koordinatuz (eskola, Berritzegunea, buruko 
osasuna…). Hartara, terapia- eta hezkuntza-irizpideak erabiltzen dira gizarte-mailan (eskolan, familian eta gizartean oro har).
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ADINGABE ATZERRITARREN ALDI BATERAKO LEKUALDAKETAK
Apirilaren 20ko 557/2011 Errege Dekretuak 4/2000 Lege Organikoaren Araudia onetsi du. Lege hori Espainian dauden atzerritarrek 
dituzten eskubide eta askatasunei eta horien gizarteratzeari buruzkoa da, eta 2/2009 Lege Organikoaren bidez aldatu zen. Araudiko 187. 
eta 188. artikuluek hauxe diote adingabe atzerritarren aldi baterako lekualdaketa-programei buruz:

“187. artikulua. Adingabe atzerritarren aldi baterako lekualdaketa.

1. Adingabe atzerritarrak herri administrazioek, irabazteko asmorik gabeko elkarteek edo fundazioek edo haien guraso-ahala edo tutoretza 
ez duten pertsonek sustatu eta finantzaturiko programa humanitarioen eskutik Espainiara aldi baterako (gehienez ere laurogeita hamar 
egunerako) etortzen direnean, osasun-tratamendua jasotzera edo oporrak igarotzera, aldez aurretik guraso-ahala edo tutoretza duenaren 
berariazko baimena beharko dute. Horrez gainera, egongo diren autonomia-erkidegoan Gobernuak duen ordezkariordearen (edo, probintzia 
bakarreko autonomia erkidegoa bada, gobernuaren ordezkariaren) aldeko txostena ere beharko du.

Gobernuaren ordezkariak edo ordezkariordeak txostena eman aurretik, berari beste txosten bat aurkeztu beharko dio programa sustatu duen 
erakundeak edo pertsonak, adingabeen babesaren arloan eskumena daukan autonomia-erkidegoko organoak egina, programari buruzkoa.

2. Artikulu honetako betekizunak eta baldintzak betetzat emango dira, bisa ematearen ondorioetarako, 1. idatz-zatian aipatutako Gobernuaren 
ordezkariordeak edo ordezkariak aldeko txostena ematen badu.

Txosten horretan azalduko da nola programak Espainian eskatzen diren betekizunak bete eta baimenak jaso dituen, adingabearen egonaldiari 
eta horren iraupenari dagokienez, bai osasun-arlokoak bai adingabearen babes juridikoaren arlokoak, azaldutako helburuari eta iraupen horri 
begira, adingabeak babesik gabe geratzeko arriskurik ez duela izango bermatze aldera.

Halaber, honako hauek egiaztatu beharko dira: idatzizko konpromisoa dagoela adingabeak euren jatorrizko herrialdera itzul daitezen ahalbidetzeko, 
jakina dela adingabearen lekualdaketaren helburua ez dela adopzioa (4. idatz-zatian adierazitakoaren arabera) eta itzulera horrek ez diola altxor 
publikoari kosturik ekarriko (salbu eta organo eskudunak kostu hori bere gain hartzen duenean beren-beregi eta aldez aurretik).

Adingabearen jatorrizko herrialdeko kontsul-bulegoak, hala ere, egiaztatu egin beharko du guraso-ahala edo tutoretza duen pertsonaren 
baimena, bai eta banakako edo taldeko pasaporteen, igarobaimenen edo adingabeek bidaiatzeko behar dituzten bestelako agirien inguruko 
guztia ere.

3. Kanpo Arazoetako eta Lankidetzarako Ministerioak, Lan eta Immigrazio Ministerioak eta Barne Arazoetako Ministerioak adingabe horien 
lekualdaketa eta egonaldia koordinatuko dituzte, eta azken departamentu horrek jatorrizko herrialderako itzulera kontrolatuko du.

4. Kasu guztietan ere, adingabeak familiekin edo norbanakoekin egotekoak badira, horiek idatziz adierazi beharko dute badakitela adingabearen 
bidaiaren helburua ez dela adopzioa, eta hitz ematen dutela adingabea bere jatorrizko edo abiaburuko herrialdera itzultzen dela ahalbidetuko dutela.
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188. artikulua. Adingabe atzerritarren aldi baterako lekualdaketa, eskolatzeko.

1. Adingabearen aldi baterako lekualdaketaren helburua eskolatzea denean, lekualdaketa horrek ikasketetarako egonaldiaren izaera juridikoa 
izango du.

2. Herri administrazioek, irabazi asmorik gabeko elkarteek edo fundazioek edo adingabeen gaineko guraso-ahal edo tutoretzarik ez duten 
pertsonek sustatu eta finantzaturiko programetan adingabeak aldi baterako lekualdatzen direnean, helburua eskolatzea baldin bada, aurreko 
artikuluan ezarritako prozedura aplikatuko da, eta frogatu egin beharko da adingabea Espainian onarpen ofiziala duen ikastetxeren batean 
onartu dutela.

3. Ikasturtea amaitzen denean egonaldia ere amaituko da, eta orduan, aparteko arrazoirik ezean, adingabeak bere herrialdera itzuli beharko du.

Ikasketak ikasturte gehiagotan egiten jarraitu nahi badu, adingabea beste programa batean sartu beharko da.

Aurreko araudiarekin batera, eta Euskal Autonomia Erkidego barruan, lekualdaketa horiei honako hau aplikatu beharko zaie: 188/2018 DEKRETUA, 
abenduaren 26koa, adingabe atzerritarrak aldi baterako Euskal Autonomia Erkidegora lekualdatzeko xedea duten programa humanitarioei 
buruzkoa.

Araudi horren arabera, adingabe atzerritarrak aldi baterako lekualdatzeko programek izaera humanitarioa izan beharko dute derrigorrez.

Edonola ere, izaera hori izango dute jarraian zehazten diren egoeretan aurkitzen diren haurrak eta nerabeak lekualdatzeko xedea duten programek:

a) Beren jatorrizko herrialdean edo herrialdeko jatorrizko inguruan gerran badaude edo orain gutxira arte gerran egon badira.

b)  Beren jatorrizko herrialdean edo herrialdeko jatorrizko inguruan hondamendi edo katastrofe naturalak edo gizakiak eragindako hondamendi 
edo katastrofeak gertatu badira.

c) Errefuxiatuen esparruetan badaude.

Aldi baterako lekualdatzeko programen modalitateak.

Adingabe atzerritarrak aldi baterako lekualdatzeko xedea duten programa humanitarioak honako modalitate hauetan sailkatzen dira:

a)  Osasun-tratamendua jasotzeko aldi baterako lekualdatzeak. Zehazki, lekualdatzearen helburua da modu integralean garatzea eragozten 
dioten osasun-arazoak edo arazo larriak dituen adingabeari behar duen osasun-tratamendu espezializatua edo esku-hartze kirurgikoa 
ematea (bere jatorrizko herrialdean ezin bada tratamendu edo esku-hartze hori garatu).
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b)  Oporrez gozatzeko aldi baterako lekualdatzea; bereziki, Aste Santuko, udako edo Gabonetako oporraldietan zehar eta adingabeek beren 
osasuna eta garapen integrala sustatuko dituzten bizi-baldintza hobeez gozatu dezaten eta beste kultura eta bizimodu batzuk ezagutzeko 
aukera izan dezaten.

c)  Eskolatzea xede duten aldi baterako lekualdatzeak; bereziki, ezohiko inguruabarrak direla-eta beren jatorrizko herrialdean ikasketak 
burutzeko zailtasunak dituzten adingabeen eskolatzea ahalbidetzeko.

Programak sustatzen dituzten pertsona fisiko edo juridikoak.

1.–  Osasun-tratamenduak jasotzea, oporrez gozatzea edo eskolatzea xede duten lekualdatzeak ardatz dituzten programa humanitarioak 
sustatu ahalko dituzte herri administrazioek, irabazi asmorik gabeko elkarteek, fundazioek edo adingabearen guraso-ahala edo tutoretza 
duten pertsonak ez diren beste erakunde batzuek.

2.–  Eskolatzeko helburua duten aldi baterako lekualdatzea xede duten programen kasuan, arestian aipaturiko erakundeez gain, pertsona 
fisikoek ere sustatu ahalko dituzte programa horiek, banaka zein bikote gisa. Edozein kasutan, eta ezarritako baldintza zehatzetan 
xedatutakoari kalterik eragin gabe, ezinbestekoa izango da hirurogeita bost urte baino gutxiago izatea; bikoteen kasuan, nahikoa izango 
da gutxienez bietako bat ez bada adierazitako adin horretara iritsi.

3.–  Era berean, adinaren baldintza modu berean aplikatuko zaie eskolatzeko helburua duten, aldi baterako lekualdatzea xede duten eta 
pertsona juridikoren batek sustatuak izan diren programen baitan lekualdatuak izan diren adingabe atzerritarren zaintza beren gain 
hartzen duten (banaka zein bikote gisa) pertsona fisikoei.

4.–  Salbuespen modura, eskolatze-helburuetarako aldi baterako lekualdatze-programa bat sustatu ahalko dute, edo, hala badagokio, 
programan parte hartzen duten adingabeen zaintza hartu ahalko dute beren gain hirurogeita bost urte beteta dituzten pertsona fisikoek, 
betiere, honako egoera hauetakoren batean aurkitzen badira:

a) Lehenago adingabe atzerritar horri berari dagokion aldi baterako lekualdatze-programaren batean parte hartu izana.

b) Lehenago adingabe atzerritar horri berari dagokion aldi baterako lekualdatze-programa bat sustatu izana.

c) Lehenago programa batean parte hartu ez arren, adingabe horrekin aurretik harreman positibo eta egoki bat mantendu izana.
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Aldi baterako lekualdatzeko programen modalitateak.

Adingabe atzerritarrak aldi baterako lekualdatzeko xedea duten programa humanitarioak honako modalitate hauetan sailkatzen dira:

a)  Osasun-tratamendua jasotzeko aldi baterako lekualdatzeak. Zehazki, lekualdatzearen helburua da modu integralean garatzea eragozten dioten 
osasun-arazoak edo arazo larriak dituen adingabeari behar duen osasun-tratamendu espezializatua edo esku-hartze kirurgikoa ematea (bere 
jatorrizko herrialdean ezin bada tratamendu edo esku-hartze hori garatu).

b)  Oporrez gozatzeko aldi baterako lekualdatzea; bereziki, Aste Santuko, udako edo Gabonetako oporraldietan zehar eta adingabeek beren 
osasuna eta garapen integrala sustatuko dituzten bizi-baldintza hobeez gozatu dezaten eta beste kultura eta bizimodu batzuk ezagutzeko 
aukera izan dezaten.

c)  Eskolatzea xede duten aldi baterako lekualdatzeak; bereziki, ezohiko inguruabarrak direla-eta beren jatorrizko herrialdean ikasketak burutzeko 
zailtasunak dituzten adingabeen eskolatzea ahalbidetzeko.

ALDI BATERAKO LEKUALDATZEKO PROGRAMARI BURUZKO TXOSTENA ESKATZEKO PROZEDURA

Eskaerak eta aurkezteko tokia.

Adingabe atzerritarrak aldi baterako Euskal Autonomia Erkidegora lekualdatzeko xedea duen programari buruzko txostena (4/2000 Lege 
Organikoaren 187.1 artikuluaren bigarren paragrafoan aipatzen dena) herri administrazioak, irabazi asmorik gabeko elkarte batek, fundazio 
batek edo programa sustatu duen erakunde edo pertsona fisiko batek eskatu beharko du idatzi bidez foru-aldundi egokiak behar bezala 
onarturiko eskabide normalizatuan. Eskaera hori programan parte hartzen duen adingabe atzerritarra biziko den lurraldeko foru-aldundian 
aurkeztu beharko da.

Eskaerak Umeen Zerbitzua kokatzen den foru-aldundiaren sailean eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan aurreikusita dauden lekuetan aurkeztu ahalko dira.
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Eskaerak aurkezteko epea.

1.–  Pertsona fisiko edo juridikoak aurkezturiko eskaerak berrogeita bost egun naturaleko (gutxienez) aurrerapenarekin aurkeztu beharko dira, 
adingabea bere jatorrizko herrialdetik irteteko aurreikusten den egunetik zenbatzen hasita.

   Aurreko guztia gorabehera, Foru Aldundiak ez badu igorri edo jakinarazi eskatu den aldi baterako lekualdatzeko programari buruzko 
txostena, eskaeraren edukia hedatu ahalko da, betiere, programarekin hasiera batean bilatzen zen xedea aldatzen ez bada.

2.–  Eskaera osasun-tratamenduak jasotzea xede duten lekualdatzeak egiteko programa bati badagokio, eskaera hori adingabe zehatz batek 
esku-hartze edo tratamendu beharra duen unean aurkeztu beharko da.

Dokumentazio orokorra.

Adingabe atzerritarrak aldi baterako Euskal Autonomia Erkidegora lekualdatzeko xedea duten programari buruzko txosten-eskaerak 
(behar bezala eta oso-osorik beteta, eta eskaeran arduradun gisa identifikatzen den pertsonak sinatuak) honako datu hauek egiaztatzeko 
dokumentazioarekin batera aurkeztu beharko dira:

a) Programaren xedea (tratamendu medikoa, oporrak gozatzea edo eskolatzea).

b)  Programan parte hartzen duen adingabe bakoitza aldi baterako lekualdatzeko berariaz emandako baimena, adingabe horien guraso-
ahala edo tutoretza duen pertsonak edo erakundeak igorria edo, hala badagokio, kasuan kasu dagokion erakunde ofizialek igorria.

  Aldi baterako lekualdatzeko programa osasun-tratamenduak jasotzeko gauzatzen bada, adingabearen guraso-ahala edo tutoretza 
duten pertsonen edo erakundeen baimenek beren-beregi jaso beharko dute pertsona edo erakunde horiek baimena ematen dutela 
haurrari edo nerabeari beharrezkotzat jotzen diren diagnostiko-probak, esku-hartzeak edo tratamenduak egin diezaieten.

  Eta, aldi baterako lekualdatzeko programaren helburua eskolatzea bada, aurreko paragrafoan adierazitako baimenean ikasturte 
akademikorako lekualdatzea bakarrik onartzen dutela eta ikasturtea amaitutakoan adingabearen ardura berriro beren gain hartuko 
dutela adierazi beharko da.

  Edonola ere, baimena behar bezala legeztatuta eta egiazkotuta aurkeztu beharko da edo, bidezkoa bada, erantsita eta, hala badagokio, 
gaztelaniara edo euskarara behar bezala itzulita (oporrez gozatzeko aldi baterako lekualdatzea xede duten programetarako izan ezik; 
kasu horretan, nahikoa izango da baimena gaztelaniara edo euskarara itzulita aurkeztea). Azken kasu horretan, itzulpena ez badu 
zinpeko itzultzaile batek egin, erakundearen legezko ordezkariak sinaturiko erantzukizunpeko adierazpen bat ere aurkeztu beharko 
da. Adierazpen horretan azaldu beharko da aurkeztu den itzulpena gaztelaniaren edo euskararen (kasuan-kasuan dagokiona) behar 
adinako ezagutza egokia duen pertsona batek egin duela. Era berean, pertsona hori identifikatu beharko da.
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c)  Filiazio- edo familia-lotura egiaztatzeko herrialdean eskuduna den agintari edo organoak igorritako ziurtagiria edo aurreko paragrafoan 
deskribaturiko baimena sinatzen duen pertsona edo erakundearen eta adingabearen artean guraso-ahala edo tutoretza ematen duen 
legezko titulua.

  Dokumentu horiek legeztatuta eta egiazkotuta aurkeztu beharko dira edo, bidezkoa bada, erantsita eta, hala badagokio, gaztelaniara 
edo euskarara behar bezala itzulita (oporrez gozatzeko aldi baterako lekualdatzea xede duten programetarako izan ezik; kasu horretan 
nahikoa izango da baimena gaztelaniara edo euskarara itzulita aurkeztea). Azken kasu horretan, itzulpena ez badu zinpeko itzultzaile 
batek egin, erakundearen legezko ordezkariak sinaturiko erantzukizunpeko adierazpen bat ere aurkeztu beharko da. Adierazpen 
horretan azaldu beharko da aurkeztu den itzulpena gaztelaniaren edo euskararen (kasuan-kasuan dagokiona) behar adinako ezagutza 
egokia duen pertsona batek egin duela. Era berean, pertsona hori identifikatu beharko da.

d)  Adingabearen osasun-egoeraren inguruko ziurtagiri edo txosten medikoa.

e)  Euskal Autonomia Erkidegoan dauden bitartean adingabeen osasun-estaldura egiaztatzen duen agiria; Osakidetzaren bidez edo, 
hala badagokio, Espainian jarduteko baimena duen aseguru-erakunde batek sinaturiko arrisku orotako mediku-aseguru baten bidez 
(gaixotasunak eta istripuak estaltzen dituena).

f )  Adingabe atzerritarrei eta programaren ondorioz hezitzaile-betebeharrak gauzatzeko lekualdatuak izan diren eta adinez nagusiak diren 
pertsonei estaldura emango dien erantzukizun zibileko eta istripuetarako aseguru-proposamenak; gutxienez, honako alderdi hauek 
zehaztu beharko ditu:

– Pertsona aseguratuen (adingabeak zein helduak) arteko berariazko harremana.

– Estalitako arrisku zehatzak eta horiei loturiko prestazioak.

– Estaldurak barne hartzen duen epe zehatza; hasiera- eta amaiera-datak zehaztu beharko dira.

Edozein kasutan, aldi baterako lekualdatzea xede duten programetan parte hartzen duten adingabe atzerritarrak Euskal Autonomia Erkidegora 
iritsi aurreko bost egunetan, programa sustatu duen erakundeak erantzukizun zibileko aseguruaren harpidetzaren frogagiri fede-emailea 
aurkeztu beharko du kasuan-kasuan dagokion foru aldundian.
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Osasun-tratamenduak jasotzea xede duten lekualdatzeak egiteko programetarako dokumentazio espezifikoa.

Dokumentazio orokorraz gain, aldi baterako lekualdatzeko programa osasun-tratamenduak jasotzeko gauzatzen bada, txosten-eskaerekin 
batera, honako dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

a) Adingabearen txosten medikoa; osasun-arreta espezializatua behar duen gaixotasuna edo patologia zehazten duena.

b)  Adingabearen jatorrizko herrialdean eskuduna den osasun-agintaritzaren agiria; herrialde horretan haurrak edo nerabeak behar 
dituen esku-hartzeak edo tratamenduak gauzatzeko edo daukan patologiari erantzuna emateko ezintasuna egiaztatzen duena. 
Dokumentazioa behar bezala legeztatuta eta egiazkotuta aurkeztu beharko da edo, bidezkoa bada, erantsita eta, hala badagokio, 
gaztelaniara edo euskarara behar bezala itzulita.

c)  Adingabea artatuko duen Euskal Autonomia Erkidegoko osasun-zentro publiko nahiz pribatuaren agiria; tratamendua Espainian 
egiteko aukera egiaztatzen duena eta zentroak haurrak behar dituen ospitaleratzea eta esku-hartze kirurgikoa edo tratamendu medikoa 
bere gain hartzeko konpromisoa hartzen duela baieztatzen duena. Era berean, ospitaleratzearen eta burutu behar den esku-hartze 
kirurgikoaren edo tratamendu medikoaren iraupenaren aurreikuspen bat sartu beharko litzateke.

d)  Programa sustatu duen erakundearen agiria; ospitaleratzeak eta esku-hartze kirurgikoak edo tratamendu medikoak dakarten kostu 
ekonomikoak bere gain hartzeko dituela konpromisoa hartzen duela baieztatzen duena.

Eskolatzea jasotzea xede duten lekualdatzeak egiteko programetarako dokumentazio espezifikoa.

Dokumentazio orokorraz gain, aldi baterako lekualdatzeko programaren xedea eskolatzea bada, txosten-eskaerekin batera, honako 
dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

a)  Hezkuntza-agintaritzaren agiria; adingabeak, hasten duen ikasturte akademiko osorako, ikastetxe ofizial batean plaza gordeta duela 
edo bertan matrikulatua dagoela egiaztatzen duena.

b)  Programa sustatu duen erakundearen edo pertsona fisikoaren agiria; adingabearen eskolatzetik eratorritako kostu ekonomiko guztiak 
bere gain hartzeko konpromisoa egiaztatzen duena.

c)  Programan parte hartzeko (kasuan kasuko ikasturte akademikoan eskolatzeko xedearekin) adingabearen berariazko baimena. Agiri 
horretan, era berean, aldez aurretik programaren edukiari, programa sustatu duen pertsonari edo pertsonei eta programa arautzen 
duten baldintzei buruzko informazioa jaso duela adierazi beharko du.
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Pertsona juridikoentzako dokumentazio espezifikoa.

Aldi baterako lekualdatzeko programari buruzko txosten-eskaera pertsona juridiko batek aurkeztu badu, dokumentazio orokorraz eta, 
programaren xedeari jarraikiz, osasun-tratamenduak jasotzea edo eskolatzea xede duten lekualdatzeetarako eskatzen den dokumentazioaz 
gain, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

a)  Aldi baterako lekualdatzeko programa sustatu duen erakundearen eraketa-akta. Bertan, eraketaren momentuan indarrean zegoen 
araudiaren arabera erakundea behar bezala eratua dagoela egiaztatu beharko da. Era berean, argi eta garbi adierazi beharko da 
erakundearen helburua ez dela adopzio-prozeduretan (nazio-mailakoak zein nazioartekoak) bitartekaritza-lanak egitea, prozedurak 
sustatzea edo prozedura horietan parte hartzea edo adingabearen adopzioarekin loturiko jarduerarik egitea.

b) Dagokion erregistroan inskribatuta dagoela egiaztatzen duen agiria (Identifikazio Fiskaleko Kodea adierazi beharko da).

c)  Erakundearen ordezkari legala den pertsonaren eta programaren arduradun gisa jarduten duen pertsonaren ordezkaritza edo ahalordea 
egiaztatzen duen agiria. Eta, programa herri administrazio batek sustatu badu, arlo horretan eskuduna den organo edo agintaritzak 
harturiko erabakia.

d)  Estatutuen kopia. Bertan, erakundearen helburuen artean honako hauek daudela jaso beharko da: adingabe atzerritarrak aldi baterako 
lekualdatzeko programak (humanitarioak edo helburu humanitarioak dituztenak) gauzatzea edo, orokorrean, haur eta nerabeen 
eskubideak defendatu, sustatu eta babestea.

e)  Erantzukizunak beren gain hartzen dituztela onartzeko notario-akta; erakundearen ordezkari legalak sinatua. Bertan, honako alderdi 
hauek agertu beharko dira:

–  Programan parte hartzen duten adingabeen zaintzaren eta arretaren kargu egiteko proposaturiko pertsona edo familiak adingabe 
atzerritarren zaintza-eginkizunak betetzeko aproposak diren egokitzapen-baldintzak betetzeko beharrezkoa den prestakuntza jaso 
duela egiaztatzen duen agiria.

–  Adingabeen zaintzaren eta arretaren kargu egiteko proposaturiko pertsona edo familiak horretarako aproposak diren eskakizunak 
eta baldintzak betetzen dituztela egiaztatzen duen agiria.

–  Ordezkatzen duen erakundeak bere gain hartzen duela programan parte hartzen duten pertsonei edo familiei adingabeak Euskal 
Autonomia Erkidegoan dauden bitartean horien babesa bermatzeko bete behar dituzten betebeharren berri emateko ardura.

–  Proposaturiko pertsona edo familia guztiek adingabeen mantenu- eta ostatu- gastuak eta osasun-sorospenen gastuak ordaintzeko 
(adingabeak Euskal Autonomia Erkidegoan dauden bitartean) baliabide ekonomikoak dituztela egiaztatzen duen agiria. Gastu 
horiek proposaturiko pertsonek edo familiek ordaindu beharko dituzte eta horiek ez badaude, programa sustatu duen erakundeak.
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f )  Aldi baterako lekualdatzeko programaren justifikazio-memoria, abenduaren 26ko 188/2018 Dekretuaren 22. artikuluan ezartzen den 
edukiaren arabera.

g)  Programaren proiektu ekonomikoa. Bertan, erakundearen diru-sarrera eta gastuen aurrekontua eta programaren finantzazioa adierazi 
beharko dira.

Aldi baterako zaintza gauzatuko duten pertsonekin edo familiekin egonaldiak egiteko dokumentazio espezifikoa.

Programan parte hartzen duten adingabeak Euskal Autonomia Erkidegoko beren egonaldian zehar beren zaintzaren ardura hartuko duten 
pertsonekin edo familiekin bizi behar badira, arestian adierazitako dokumentazioaz gain, honako dokumentazio hau ere aurkeztu beharko da:

a)  Programan aldi baterako zaintzaile gisa parte hartzea eskatu duen pertsonaren edo familiaren familia-unitatea osatzen duten pertsonen 
zerrenda eta horietako bakoitzarekin biziko den haurraren edo nerabearen identifikazioa.

b)  Zaintza bere gain hartuko duen pertsonaren edo pertsonen identifikazioa eta horien nortasunaren egiaztagiria.

c)  Zaintza bere gain hartuko duen pertsonaren edo pertsonen erroldatzearen egiaztagiri eguneratua (etxebizitzan bizi diren pertsona 
guztien zerrenda sartu beharko da).

d)  Erakundearen legezko ordezkariak sinaturiko erantzukizunpeko adierazpena. Bertan, honako hauek jaso beharko dira: zaintza beren 
gain hartuko duten pertsonek aurrekari penalik ez dutela eta, bereziki, ez dutela jaso kondenarik epai irmoaren bidez sexu-askatasun 
eta sexu-ukigabetasunaren aurkako delitua egiteagatik (besteak beste: sexu-abusua, sexu-jazarpena, exhibizionismoa eta sexu-
probokazioa, prostituzioa, sexu-esplotazioa, adingabeak galbidean jartzea, eta gizakien salerosketa), edo, hala gertatzen denean, 
pertsona horien identifikazioa, eraginpeko pertsonari dagokionez.

  Adierazpen horrek zaintza beren gain hartuko duten pertsonen familia-unitatea osatzen duten eta familiaren etxebizitza erroldatuta 
dauden pertsona guztiak (hamalau urtetik gorakoak) barne hartuko ditu.

  Edozein kasutan, familiek zaintza beren gain hartzea onartu aurreko bost egunetan, programa sustatu duen erakundeak honako 
dokumentu hauek aurkeztu beharko ditu Foru Aldundian: aurrekari penalik ez dutela (edo badutela) egiaztatzen duen agiria eta 
Sexu Delitugileen Erregistro Zentralaren berariazko ziurtagiria (zeinetan adierazten den erantzukizunpeko adierazpenean sartzen 
diren pertsonetako inork ez duela jaso kondenarik epai irmoaren bidez sexu-askatasun eta sexu-ukigabetasunaren aurkako delitua 
egiteagatik).

e)  Erakundearen legezko ordezkariak sinaturiko erantzukizunpeko adierazpena. Bertan adierazi beharko da zaintza beren gain hartuko 
duten pertsonen osasun-egoera fisiko eta psikikoak ez duela adingabea zaintzea galarazten eta, hortaz, bateragarriak direla.
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f )  Zaintza beren gain hartuko duten pertsona guztiek sinaturiko erantzukizunpeko adierazpena. Bertan adierazi beharko da aldi baterako 
lekualdatzeko programaren eta adingabeak familian egingo duen egonaldiaren helburua ez dela adopzioa; ezta familia-harrera (edozein 
dela modalitatea) eta adopzioaren aurreko elkarbizitzarako zaintzaren eskuordetzea ere.

g)  Zaintza beren gain hartuko duten pertsona guztiek sinaturiko erantzukizunpeko adierazpena. Bertan, programan parte hartzearen 
ondorioz sortzen diren betebeharrak betetzeko borondatea adierazi beharko da; zehazki, honako hauek:

– Lekualdatzeak dirauen bitartean ez dutela haurra adoptatzeko prozedurarik izapidetuko.

–  Haurra edo nerabea bere jatorrizko herrialdera itzultzea erraztuko dutela egonaldia edo egonaldia abiarazi zuten inguruabarrak 
amaitzen direnean edo Espainiako edo haur edo nerabearen jatorrizko herrialdeko agintaritzaren batek edo programa sustatu duen 
erakundeak horrela eskatzen duenean.

– Adingabeen mantenu- eta ostatu-gastuak eta osasun-sorospenen gastu guztiak beren gain hartzea onartzen dutela.

–  Haurraren askatasuna eta duintasuna, bere nortasun-ezaugarriak eta ezaugarri indibidual zein kolektiboak, dibertsitate etniko eta 
kulturala, erlijio-sinesmenak, aniztasuna eta desberdintasuna errespetatu eta baloratuko dituztela eta ez dutela oinarrizko eskubide 
horien aurkako jarduketarik gauzatuko.

Egoitza-ostatu kolektibo batean egonaldiak egiteko dokumentazio espezifikoa.

1.–  Programan parte hartzen duten adingabeak Euskal Autonomia Erkidegoko beren egonaldian zehar egoitza-ostatu kolektibo batean bizi 
behar badira, pertsona juridikoentzako dokumentazio espezifikoaz gain, honako dokumentazio hau ere aurkeztu beharko da:

a)  Ostatuaren arkitekturaren, irisgarritasunaren, azaleraren eta diseinuaren (barnekoa zein kanpokoa) ezaugarrien inguruko deskribapena 
eta, bereziki, osasun- eta hirigintza-arloari, arlo arkitektonikoari eta segurtasunari eta higieneari dagokionez, indarreko legedian 
xedatutako ezaugarriak betetzen dituzten ezaugarrien inguruko deskribapena.

b) Ostatuaren alokairuaren, erreserbaren edo lagapenaren egiaztagiria.

c)  Ostatuaren bizigarritasun-baldintzen egiaztagiria, ostatuan biziko diren pertsonen (adingabeak zein helduak) gehieneko kopurua 
kontuan hartuta.

d)  Programak dirauen bitartean adingabearen zaintza beren gain hartuko duten pertsonen nortasunaren egiaztagiria eta pertsona 
horiekin harremanetan jartzeko bideen identifikazioa.
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2.–  Ezingo da eskatu a), b), c) eta d) paragrafoetan aurreikusten den dokumentazioa aurkezteko, programa sustatu duen erakundeak 
dagoeneko dokumentazio hori aurkeztu badio Foru Aldundiari (erakunde horrek lehenago aldi baterako lekualdatzeko programetan parte 
hartu duelako); betiere, dokumentazioan jasotako informazioak ez badu aldaketarik izan.

     Horretarako, programa sustatu duen erakundeak adierazi beharko du zein egunetan eta zein programaren baitan aurkeztu zuen aipaturiko 
dokumentazioa. Horrekin batera, aipaturiko dokumentuetan ageri diren datuek aldaketarik izan ez dutela zehazten duen erantzukizunpeko 
adierazpena aurkeztu beharko du (aldaketarik egon bada, aldaketak jasan dituzten dokumentuak identifikatu beharko ditu eta aurreko 
dokumentazioa aldatzen duen dokumentazio eguneratua erantsi beharko du).

Pertsona fisikoentzako dokumentazio espezifikoa.

1.–  Aldi baterako lekualdatzeko programari buruzko txosten-eskaera pertsona fisiko batek aurkeztu badu, dokumentazio orokorraz eta 
eskolatzea jasotzea xede duten lekualdatzeak egiteko programetarako dokumentazio espezifikoaz gain, eta programaren eskolatzeko 
xedeari jarraikiz eskatu badaiteke, honako dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

b) Zaintza bere gain hartuko duen pertsonaren edo pertsonen nortasunaren egiaztagiria.

b)  Erregistro Zibila arautzen duen indarreko araudiarekin bat etorriz, zaintza beren gain hartuko duten pertsona guztien seme-alaben 
egiaztapena.

c)  Zaintza bere gain hartuko duen pertsonaren edo familiaren erroldatzearen egiaztagiri eguneratua (etxebizitzan bizi diren pertsona 
guztien zerrenda sartu beharko da).

d)  Zaintza beren gain hartuko duten pertsonek zein horien familia-unitatea osatzen duten pertsonek eta familia-etxebizitzan erroldatuta 
dauden pertsonek (betiere, hamalau urtetik gorakoak badira) aurrekari penalik ez dutela (edo badutela) egiaztatzen duen agiria.

e)  Sexu Delitugileen Erregistro Zentralaren berariazko egiaztagiria; bertan egiaztatuko da zaintza beren gain hartuko duten pertsonek 
zein horien familia-unitatea osatzen duten pertsonek eta familia-etxebizitzan erroldatuta dauden pertsonek (betiere, hamalau urtetik 
gorakoak badira) ez dutela jaso kondenarik epai irmoaren bidez sexu-askatasun eta sexu-ukigabetasunaren aurkako delitua egiteagatik 
(besteak beste: sexu-abusua, sexu-jazarpena, exhibizionismoa eta sexu-probokazioa, prostituzioa, sexu-esplotazioa, adingabeak 
galbidean jartzea eta gizakien salerosketa).

f )  Zaintza beren gain hartuko duten pertsonen egiaztagiri edo txosten medikoa; osasun-egoera fisiko eta psikiko ona dutela eta osasun-
egoerak adingabea zaintzea galarazten ez duela egiaztatzen duena.

g)  Programan parte hartuko duten adingabearen nortasunaren egiaztagiria, bere jatorrizko herrialdean baliokidea den eta titularraren 
herritartasuna jasotzen duen pasaporte edo nortasun-agiri bidez.
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h) Adingabea bere herrialdetik kanpo eskolatzeko beharra eragin duten inguruabar berezien justifikazioa.

i) Adingabea Euskal Autonomia Erkidegora iritsiko den eguna eta bere jatorrizko herrialdera itzuliko den eguna.

j) Adingabeak burutuko duen ikasturte akademikoaren identifikazioa.

k)  Zaintza beren gain hartuko duten pertsona guztiek sinaturiko erantzukizunpeko adierazpena. Bertan adierazi beharko da aldi baterako 
lekualdatzeko programaren eta adingabeak familian egingo duen egonaldiaren helburua ez dela adopzioa; ezta familia-harrera (edozein 
dela modalitatea) eta adopzioaren aurreko elkarbizitzarako zaintzaren eskuordetzea ere.

l)  Zaintza beren gain hartuko duten pertsona guztiek sinaturiko erantzukizunpeko adierazpena. Bertan, programan parte hartzearen 
ondorioz sortzen diren betebeharrak betetzeko borondatea adierazi beharko da; zehazki, honako hauek:

– Lekualdatzeak dirauen bitartean ez dutela haurra adoptatzeko prozedurarik izapidetuko.

–  Haurra edo nerabea bere jatorrizko herrialdera itzultzea erraztuko dutela ikasturte akademikoa amaitzen denean edo Espainiako edo 
haur edo nerabearen jatorrizko herrialdeko agintaritzaren batek edo programa sustatu duen erakundeak horrela eskatzen duenean.

–  Adingabeen mantenu- eta ostatu-gastuak eta osasun-sorospenen gastu guztiak beren gain hartzea onartzen dutela (bereziki, bere 
eskolatzetik eratorritako gastuak).

–  Haur edo nerabearen askatasuna eta duintasuna, bere nortasun-ezaugarriak eta ezaugarri indibidual zein kolektiboak, dibertsitate 
etniko eta kulturala, erlijio-sinesmenak, aniztasuna eta desberdintasuna errespetatu eta baloratuko dituztela eta ez dutela oinarrizko 
eskubide horien aurkako jarduketarik gauzatuko.

2.–  Ezingo da eskatu aurreko ataleko a), b), c) eta d) paragrafoetan aurreikusten den dokumentazioa aurkezteko, programa sustatu duen 
erakundeak dagoeneko dokumentazio hori aurkeztu badio Foru Aldundiari erakunde horrek arestian antolaturiko beste programa baten 
harira; betiere, dokumentazioan jasotako informazioak ez badu aldaketarik izan.

Horretarako, programa sustatu duen pertsona fisikoak adierazi beharko du zein egunetan eta zein adingaberen harira aurkeztu zuen aipaturiko 
dokumentazioa. Horrekin batera, aipaturiko dokumentuetan ageri diren datuek aldaketarik izan ez dutela zehazten duen erantzukizunpeko 
adierazpena aurkeztu beharko du (aldaketarik egon bada, aldaketak jasan dituzten dokumentuak identifikatu beharko ditu eta aurreko 
dokumentazioa aldatzen duen dokumentazio eguneratua erantsi beharko du).
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Aldi batez lekualdatzeko programaren justifikazio-memoria

Aldi batez lekualdatzeko programaren justifikazio-memoria aurkeztu beharko da programari buruzko txosten-eskaerekin batera, eskaria 
pertsona juridiko batek sustatu duenean. Memoria horretan, honako alderdi hauek zehaztu beharko dira:

a)  Programako arduradunaren nortasun-datuak eta harremanetarako informazioa, programa garatzen den lurralde historikoetako 
bakoitzean.

b) Programaren izaera humanitarioaren eta harekin lortu nahi diren helburu eta xedeen arrazoiak.

c)  Programan parte hartzen duten adingabe atzerritarren kopurua, eta horien jatorrizko herrialdea, edo, hala badagokio, herrialdeko 
jatorrizko gunea.

d)  Euskal Autonomia Erkidegoko lurralderako programan parte hartzen duten haur eta nerabeak iristeko data eta beren jatorrizko 
herrialdera itzultzeko data.

e)  Garraiobideen eta bidaiatzeko baldintzen zerrenda (baldin eta bidaietan eskalarik edo tren-aldaketarik badago), baita lekualdaketen 
datuak ere, bai adingabeak beren etxebizitza izango den horretara iristeko, bai beren jatorrizko herrialdera itzultzeko.

f ) Haur eta nerabeen egoitza-lekua, Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean egongo diren bitartean.

g)  Programan parte hartzen duten haur eta nerabeak (beren izena, abizena, adina eta generoa jasota) eta beren lekualdaketak irauten 
duen bitartean eurekin batera egongo diren helduak identifikatzen dituen zerrenda. Heldu horiek izango dira, hain zuzen ere, begirale-
funtzioak betetzen dituztenak nahiz jatorrizko herrialdetik datozen eta hara doazen bitartean haurren arduradunak izango direnak. 
Era berean, haur eta nerabeen kasuan, berariaz adierazi beharko da, hala badagokio, ea beharrizan bereziak dituzten, beren egoera 
pertsonalaren edo osasun fisiko edo psikikoaren arabera.

h)  Aurreko zerrendan agertzen diren pertsonen nortasunaren egiaztagiriak, bai adingabeenak, bai helduenak, jatorrizko herrialdeko 
pasaporte edo nortasun-agiri baliokidearen bidez (titularraren nazionalitatea jasota egon beharko da).

i)  Puntu honetan, aipatutako bitartekoen bidez beren nortasuna egiaztatu ez duten adingabeak badaude, Foru Aldundiak txosten egokia 
igorri baino lehen, programan baja eman beharko zaie adingabe horiei.

j) Haur eta nerabeentzat planifikatu diren jolas, hezkuntza, osasun eta bestelako izaerako jarduerak, planak edo ekintzak.

k)  Programan parte hartzen duen adingabeetako bakoitza bere jatorrizko herrialdean edo herrialdeko jatorrizko gunean zein egoeratan 
dagoen azaltzen duen deskribapen zehatza, eta egoera horren egiaztagiria, baldin eta honako kasuren bat betetzen baldin bat: 
jatorrizko herrialdean edo bertako guneren batean hondamendi bat gertatu bada; errefuxiatuen esparruetan, edo, hala badagokio, 
babes-zentroetan badaude; tratamendu medikoetarako edo oporretarako lekualdatutako sahararrak badira; edo ezaugarri bereziak 
dituen eta behar bezala justifikatu beharko den beste edozein egoera betetzen bada.
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XEDE OROKORRAK
Prestazioen eta diru-laguntzen zerbitzuak eginkizun orokor hauek dauzka: mendekotasunean dauden pertsonen bizi-kalitatea hobetzea, 
horretarako prestazioak, zerbitzuak eta programak garatzea eta kudeatzea, pertsona horiei arreta ematea, beraien autonomia pertsonala sustatzea 
eta gizarteratzen laguntzea.

Prestazio eta diru-laguntzen zerbitzuan atal hauek daude:

 Prestazioen atala.

 Laguntzen eta diru-laguntzen atala.
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PRESTAZIOEN ATALAPRESTAZIOEN ATALA
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XEDEAK ETA EGINKIZUNAK
Prestazioen atalaren eginkizunen helburua mendekotasunean dauden pertsonen eta pertsona desgaituen bizi-kalitatea hobetzea da; horretarako, 
pertsona horiei arreta emateko eta gizarteratzen laguntzeko prestazioak garatzen eta kudeatzen ditu.

Betiere atal honek honako egiteko hauek dauzka:

a)  Bizkaiko Lurralde Historikoan mendekotasunean dauden pertsonen eta pertsona desgaituen egoera zertan den aztertzea, esparru horretan 
dauden hutsuneak sumatzea eta beharrizan horiek betetzeko aukerak eta programak proposatzea.

b)  Kotizazio gabeko pentsioak eta MIGILE indarreko arautegia betez izapidetzea, kudeatzea, ebazpen proposamena ematea eta berrikustea, 
gero onuradunei ordaintzeko.

c)  Indarreko araudiarekin bat etorriz, etxean zaintzeko eta laguntzaile pertsonala edukitzeko prestazioak izapidetzea, kudeatzea, berrikustea, 
ordaintzeko proposamenak egitea eta horien gaineko ebazpenak proposatzea, eta gauza bera egitea mendekotasunean dauden pertsonen 
autonomia pertsonala eta arreta sustatzeko abenduaren 14ko 39/2006 Legean ezarritakoaren ondoriozko prestazio guztiekin ere.

d) Zerbitzua esleitu zaizkion pentsioak indarreko arautegia betez kudeatzea.

e)  Pertsona desgaituentzako irabazteko asmorik gabeko erakundeei eman beharreko diru-laguntzak diseinatzea, garatzea, izapidetzea, 
kudeatzea eta ordaintzeko proposatzea.

f ) Emandako diru-laguntzen frogagiriak kontrolatzea.

g) Zerbitzuari esleitu zaizkion prestazioak eta diru-laguntzak araupetuko dituzten arauen zehaztapena edo aldarazpena aztertu eta proposatzea.

h)  Pentsio, prestazio edo laguntzen onuradunei behar ez dela edo oker kobratutako kopuruak itzultzeko prozedurak hastea eta gaia dagokion 
zerbitzuari bidaltzea proposamena.

i)  Ezintasunen eremuan eragina duten maila guztietako gainerako administrazio publikoekiko lankidetza eta koordinazio neurriak proposatzea, 
zertarako-eta pertsona desgaituen eremuan eragina duten organismo eta erakundeen arteko koordinazioa bultzatzeko, desgaitasunen bat 
duten pertsonei laguntzeko ekintza globala lor dadin, desgaitasunen bat duten pertsonak, nor bere gaitasunen arabera, berriro erkidegoan 
benetan sartzeko aukera emango duena.

j)  Lankidetzan eta koordinatuta aritzea mendekotasunaren eta ezintasunaren arloan ari diren Bizkaiko Foru Aldundiko beste sail batzuekin.
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1.  PRESTAZIO EKONOMIKOAK 

Araudia

1/2013  LEGEGINTZAKO ERREGE DEKRETUA, azaroaren 29koa; honen bidez Pertsona Desgaituen Eskubideei eta Gizarteratzeari buruzko Lege 
Orokorraren Testu Bategina onetsi da. (BOE, 2013ko abenduaren 3koa, 289. zk.).

383/1984 ERREGE DEKRETUA, otsailaren 1ekoa, Lan eta Gizarte Segurantza Ministerioarena, 13/82 Legean ezarritako prestazio sozial eta 
ekonomikoen sistema berezia ezarri eta araupetu duena (BOE, 1984ko otsailaren 27koa, 49. zk. ).

AGINDUA, 1984ko martxoaren 13koa, Lan eta Gizarte Segurantza Ministerioarena, 383/84 Errege Dekretuan araupetutako prestazio sozial eta 
ekonomikoak aplikatzeko arauak ezarri dituena (BOE, 1984ko martxoaren 22koa, 70. zk.).

8/2015 LEGEGINTZAKO ERREGE DEKRETUA, urriaren 30ekoa, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren Testu Bategina onetsi duena (BOE, 2015eko 
urriaren 31koa, 261. zk.).

357/1991 ERREGE DEKRETUA, martxoaren 15ekoa, Gorteekiko Harremanetarako Ministerioarena eta Gobernu Idazkaritzarena, kotizazio gabeko 
pentsioen arloan 26/90 Legea garatu duena (BOE, 1991ko martxoaren 21ekoa, 69. zk.).

Urtarrilaren 30eko 118/1998 ERREGE DEKRETUA, martxoaren 15eko 357/1991 Errege Dekretua aldarazten duena, Gizarte Segurantzaren sistemaren 
kotizaziorik gabeko pentsioetarako eskubideari begirako baldintzak egiaztatzeari dagokionez (BOE, 1998ko otsailaren 18koa, 42. zk.).

1191/2012 ERREGE DEKRETUA, abuztuaren 3koa, Gizarte Segurantzaren kotizazio gabeko pentsiodunei etxebizitza bat alokatzeko pentsio-
osagarria aitortzeko arauak ezarri dituena.

85/2015 FORU DEKRETUA, ekainaren 23koa, Bizkaiko Foru Aldundiarena; honen bidez Bizkaiko Lurralde Historikoan familia-ingurunean zaintzeko 
eta laguntza pertsonalerako ematen diren prestazio ekonomikoen zenbatekoak eta foru egoitzen zerbitzuarekin lotutako prestazio ekonomikoen 
zenbatekoak zehaztu dira.

103/2013  FORU DEKRETUA, uztailaren 23koa, Bizkaiko Foru Aldundiarena, laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa arautu duena, eta 
44/2015 Foru Dekretuak, martxoaren 17koak, aldatu duena.

192/2018  FORU DEKRETUA, abenduaren 26koa, Bizkaiko Foru Aldundiarena, pertsona zaindarien estatutua eta familiaren ingurunean zaintzak 
eskaintzeko prestazioa arautzen dituena.

140/2019 FORU DEKRETUA, irailaren 10ekoa, Bizkaiko Foru Aldundiarena, egoitza-zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa arautzen duena. 
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Prestazioak

1.1.-  Pertsona Desgaituen Eskubideei eta Gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren Testu Bategina  
onetsi duen 1/2013 Errege Dekretuak, azaroaren 29koak, ezarri dituen prestazioak:

1.1.1. Osasun laguntza eta farmazia-prestazioa.

1.1.2. Gutxieneko sarrerak bermatzeko sorospena.

1.1.3. Besteren laguntzarako sorospena.

1.1.4. Mugikortasun- eta konpentsazio-sorospena, garraio-gastuetarako.

1.1.5. Prestazio horietarako agiri orokorrak.

Gutxieneko diru-sarrera bermearen sorospena eta hirugarren pertsona bati laguntzeko sorospena jasotzen dituzten pertsonek sorospen 
horiek jasotzeko eskubidea izaten jarraituko dute, baldin eta sorospenak emateko arauetan ezarrita dauden eskakizunak betetzen 
badituzte, eta Gizarte Segurantzaren sistemako kotizazio gabeko pentsioa edo seme edo alabarengatiko esleipen ekonomikoaren 
osagarria jasotzea aukeratzen ez badute. 

1.2.-  Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren Testu Bategina onetsi duen  
urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuan aitortutako prestazioak:

1.2.1. Kotizazio gabeko baliaezintasun-pentsioa.

1.2.2. Kotizazio gabeko erretiro-pentsioa.

1.3.-  Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen autonomia pertsonal eta  
arreta sustatzeko abenduaren 14ko 39/2006 Legean aitortutako prestazio ekonomikoak.

1.3.1. Prestazioa etxekoek zaintzeko.

1.3.2. Laguntza pertsonalerako prestazioa.

1.3.3. Foru egoitzen zerbitzuari loturiko prestazioa.
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1.1.1. Osasun laguntza eta farmazia-prestazioa

Xedea

Pertsona Desgaituen Eskubideei eta Gizarteratzeari buruzko Lege Orokorrean ezarri bezala, onuradunen osasuna artatzeko eta sendatzeko 
zerbitzuak egitea da prestazio honen xedea.

Zerbitzu hauen hedapena Gizarte Segurantzaren araubide orokorrean gaixotasun arrunt, lanez besteko istripu eta amatasunagatik ematen diren 
osasun zerbitzu eta zerbitzu farmazeutikoena bera da; medikamentuak doan ematen zaizkie onuradunei.

Prestazioa jasotzeko eskubidea Gizarte Ekintza Sailak aintzatesten du.

Onuradunak

Onuraduna izateko honako hauek bete behar dira:

• % 33ko desgaitasuna izan behar da gutxienez.

• Espainiako egoiliarra izan behar da.

•  Ezin da eduki Gizarte Segurantzaren osasun-arreta edo prestazio farmazeutikoa jasotzeko eskubidea, ez nahitaezko titulu batengatik, ez 
norberaren borondatezko titulu batengatik, ezta edozein titulurengatik ere (araubide orokorra eta araubide bereziak).

•  Adina dela edo beste edozein inguruabar dela, ezin da eduki antzeko ezaugarriak edo helburuak dituen beste prestazio bat jasotzeko 
eskubidea, ezta erakunde publiko batek emandako beste prestazio bat, zenbateko berekoa edo handiagokoa, jasotzeko eskubidea ere. 
Ondorio horietarako salbuetsita daude autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko 
abenduaren 14ko 39/2006 Legean arautzen diren prestazio ekonomikoen zioz jasotako prestazio ekonomikoak edo gauzazko prestazioak. 

Eskabidea

Eskabideak Gizarte Ekintza Sailak emandako inprimaki ofizialean egin behar dira eta Gizarte Ekintza Sailak Bilbon (Lersundi kalea, 14) dituen 
bulegoetan aurkeztu behar dira, edo bestela Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 
16.4. artikuluan ezarritako moduetako bat baliatuz.
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1.1.2. Gutxieneko sarrerak bermatzeko sorospena

Xedea

Aldizkako prestazio ekonomikoa da. Bizitzeko nahiko baliabiderik ez dutenei ematen zaie, euren desgaitasun graduaren ondorioz ezin bete 
dituzten oinarrizko beharrizanak ase ahal izateko, hala nola janarien, arropen edo bizilekuaren beharrizana.

Hauxe da 2020. urterako zenbatekoa: 149,86 euroko 14 ordainketa.

Eskabide gehiago egiteko aukera indargabetu egin da, Gizarte Segurantzan kotizazio gabeko prestazioak ezarri zituen 26/1990 Legearen bitartez.

1.1.3. Hirugarren pertsona bati laguntzeko sorospena

Xedea

Aldizkako prestazio ekonomikoa da. Bizitzako jarduera oinarrizkoak egin ahal izateko besteren laguntza behar duten desgaituei ematen zaie.

Hauxe da 2020. urterako zenbatekoa: 58,45 euroko 14 ordainketa.

Eskabide gehiago egiteko aukera indargabetu egin da, Gizarte Segurantzan kotizazio gabeko prestazioak ezarri zituen 26/1990 Legearen bitartez.
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1.1.4. Mugikortasun eta konpentsazio sorospena, garraio gastuetarako

Xedea

Aldian aldiko prestazio ekonomikoa da, talde garraioak erabiltzeko eragozpen handiak dituzten desgaituek beren ohiko etxebizitzatik 
lekualdatzeko gastuak ordaintzeko ematen direnak.

Onuradunak

1.  Gizarte Segurantzaren aplikazio-eremuan ez dauden pertsonak, beste erakunde publiko batek zio beragatik ematen dituen prestazioak edo 
laguntzak, kopuru berekoak zein handiagokoak, jasotzeko eskubiderik ez dutenak, baldin eta beraien urteko baliabide ekonomikoak jarraian 
adieraziko direnak baino txikiagoak badira:

 �Bakarrik bizi den desgaitua, lanbide arteko gutxieneko alokairuaren % 70, urteko zenbaketan.

 �Norbait (ezkontidea eta seme-alabak, filiazioa gorabehera) ardurapean duten desgaitasunei %  10 gehitzen zaie ardurapeko pertsona 
bakoitzeko.

2.  Hiru urtetik gorakoak izango dira eta % 33ko desgaitasuna edo hortik gorakoa izango dute. Talde garraioak erabiltzeko zailtasun handiak dituzte, 
baina ohiko egoitzatik kanpo joan-etorriak egiteko ez daude ezinduak.

3.  Halaber, onuradun izango dira zentro batean egoiliar edo pentsio erdian egonik bertatik kanpo gutxienez urtean hamar asteburu ematen 
dituztenak.

Hauxe da 2020. urterako zenbatekoa: 68,10 euroko hamabi ordainketa. 

Eskabidea

Eskabideak Gizarte Ekintza Sailak emandako inprimaki ofizialean egin behar dira eta Gizarte Ekintza Sailak Bilbon (Lersundi kalea, 14) dituen 
bulegoetan aurkeztu behar dira, edo bestela Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 
16.4. artikuluan ezarritako moduetako bat baliatuz.
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1.1.5.  Prestazio horietarako agiri orokorrak
1. NANaren fotokopia edo, horrelakorik ezean, jaiotzaren edo famili liburuaren ziurtagiria.

2. Familiaren errolda-ziurtagiria.

3. Hartzekodunaren fitxa eta banku-helbideratzea, Gizarte Ekintza Sailean emandako eredu ofizialaren arabera. 

4.  Eskatzailea atzerritarra bada: pasaportearen fotokopia eta Espainiako Estatuko egoiliar txartel, baimen edo frogagiriaren (egungo egoitzari 
nahiz alegatzen diren aldiei dagokiena) fotokopia.   

5. NANaren fotokopia eta ezintasuna duen pertsonaren ordezkariaren egiaztagiriarena, eskaera onuraduna ez den pertsonak egiten badu.

Sorospen hauek aldian-aldian berrikusiko dira, onuradunek pentsioa aintzatetsi zitzaienean betetzen zituzten baldintzei eusten dietela 
egiaztatzeko; eta, hala izan ezean, eskubidea iraungiko da eta eskubiderik izan gabe jaso diren kopuruen itzulketa eskatuko da.

1.2.1. Kotizazio gabeko baliaezintasun pentsioa
Onuradunek errenta ekonomikoa ez ezik laguntza mediko-farmazeutikoa eta gizarte zerbitzuak ere jasotzen dituzte.

Definizioa

Aldian aldiko prestazio ekonomikoa da, gradu jakin bateko desgaitasuna jasateaz gain, nahikoa errenta edo sarrera ez edukitzeagatik aintzatesten 
dena.

Onuradunen baldintzak

1.- 18 urte baino gehiago edukitzea, baina 65 bete gabe. 

2.-  Espainiako lurraldean izatea legezko egoitza eta egoitzak gutxienez 5 urte izatea jada, eta haietako 2, gainera eskabidea egin aurrekoak izatea. 

3.- Gutxienez % 65eko desgaitasuna edukitzea. 

4.- Behar besteko errentari edo diru-sarrerarik ez edukitzea. 
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Behar besteko errentarik edo diru-sarrerarik ez edukitzea

Pertsonak behar besteko errentarik edo diru-sarrerarik ez duela iritziko da haren urteko diru-sarrerak guztira pentsioaren urteko zenbatekoa baino 
txikiagoak badira (2020. Urterako: 5.538,40 euro).

Baldin eta eskatzailea bizikidetza-unitate bateko kidea bada, behar besteko errentarik edo diru-sarrerarik ez duela iritziko da ekonomia unitateko 
kide guztien errenta edo diru-sarrera guztiek ezarritako kopurua gainditzen ez dutenean.

OINARRIZKO ZENBATEKOAK KGP 2020. URTEA (Zenbateko finkoak onuradun batentzat bakarrik)

ERRETIROKO ETA BALIAEZINTASUNEKO KGP

  URTEKOA HILEKOA

Zenbatekoa % 100 5.538,40 395,60

Zenbatekoa % 25 1.384,60 98,90

BALIAEZINTASUNEKO PENTSIORAKO BAKARRIK

  URTEKOA HILEKOA

Hirugarren pertsonari arreta emateko osagarriaren zenbatekoa % 50 2.769,20 197,80

BKGP+HPLren zenbatekoa   % 150 8.307,60 593,40
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BALIABIDE METAKETAREN MUGAK  (BMM) 2020 

BIZIK. KOP. OINARRIZKO BMM BIZIK. KOP. BMM 2,5 (Ahaideak edo ondorengoak)

2 9.415,28 2 23.538,20

3 13.292,16 3 33.230,40

4 17.169,04 4 42.922,60

5 21.045,92 5 52.614,80

6 24.922,80 6 62.307,00

7 28.799,68 7 71.999,20

8 32.676,56 8 81.691,40

9 36.553,44 9 91.383,60

10 40.430,32 10 101.075,80

Unitate ekonomikotzat joko da onuradunak berarekin ezkontzaz edo 2. gradura arteko ahaidetasunez (gurasoak, aitona-amonak, seme-alabak, 
ilobak eta neba-arrebak) lotuta dauden pertsonekin batera, onuradun zein ez, eraturikoa.
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Zenbatekoa

Onuraduna bakarrik bizi bada: 

Pentsioaren zenbatekoa urtero finkatzen da Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko Legean, eta urtean zehar 12 ordainketa ohiko eta 
ekaineko eta azaroko apartekoak egiten dira (392,00 euro hilean 2020. urterako, edo 5.538,40 euro urtean). 

•  Eskatzailearen diru-sarrerek pentsioaren urte osoko zenbatekoa (5.538,40 euro 2020. urtean) gainditzen badute, ez du pentsiorako 
eskubiderik.

•  Onuradunak legez ezarritako muga gainditzen ez duten errentak edo diru-sarrera propioak baditu, kotizazio gabeko pentsioa murriztuko 
zaio, urte osoko zenbatekoan kontuan hartzen direnen zenbateko berdinean, gehieneko kotizazio gabeko pentsioaren zenbatekoaren 
% 35 izan ezik. 2020. urterako, zenbatzen ez diren diru-sarrera propioak 1.938,44 euro dira. 

•  Nolanahi ere, aurreko murrizpena gorabehera, zenbatesten den pentsioaren zenbatekoa indarreko Aurrekontuei buruzko Legean 
ezarritako zenbatekoaren % 25 izango da gutxienez (98,90 euro hilero edo 1.384,60 euro urtero). 

Onuraduna bizikidetza unitate ekonomiko bateko kidea bada:

Aurreko hiru puntuez gain, kontuan hartu da unitate ekonomikoaren urteko errenta edo diru-sarreren eta kotizazio gabeko pentsioaren arteko 
baturak ezin duela gainditu ezarritako muga. Hona hiru kasu:

•  Familiaren diru-sarrerek muga ekonomikoa gainditzen dute: ez du pentsioa jasotzeko eskubiderik.

•  Familiaren diru-sarreren eta kotizazio gabeko pentsioaren arteko batura muga ekonomikoaren barruan dago: pentsioaren % 100erako 
eskubidea du.

•  Familiaren diru-sarreren eta kotizazio gabeko pentsioaren arteko baturak muga ekonomikoa gainditzen du: pentsioaren zati baterako 
eskubidea du.

Unitate ekonomiko berean pentsioa jasotzeko eskubidea onuradun batek baino gehiago badu, bakoitzaren zenbatekoa murriztuko da. 
Familia-unitatean bi onuradun baino gehiago badaude, 2020. urterako hileko gehieneko zenbatekoa 336,26 euro da.
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Eskabidea

Eskabideak Gizarte Ekintza Sailak emandako inprimaki ofizialean egin behar dira eta Gizarte Ekintza Sailak Bilbon (Lersundi kalea, 14) dituen 
bulegoetan aurkeztu behar dira, edo bestela Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 
16.4. artikuluan ezarritako moduren bat baliatuz.

Besteren laguntzarako sorospen osagarria

Baliaezintasunaren zioz kotizazio gabeko pentsioa jasotzeko betekizunak betetzen dituzten eta %  75eko edo gehiagoko desgaitasuna edo 
gaixotasun kronikoa duten pertsonek, Autonomia Pertsonala Sustatzeko eta Mendekotasuna duten Pertsonei Laguntzeko abenduaren 14ko 
39/2006  Legearen 27.2 artikuluan ezarritako baremoa aplikatzen zaienean ezarritako mendekotasun graduetako edozein aitortzeko moduko 
puntuazioa lortzen badute, kotizaziorik gabeko baliaezintasun-pentsio horren % 50eko osagarrirako eskubidea izango dute, pentsio horretarako 
azaldu diren baldintza eta mugekin.

Honako agiri hauek aurkeztu behar dituzte:

1.  Emango zaien inprimaki normalizatua, behar bezala beteta.

2.  Familia unitateko kide guztien NANen fotokopiak.

3.  Etxeko beste pertsonekiko bizikidetzari buruzko interesdunaren adierazpena.

4.  Nahikoa baliabide ez duela frogatzen duen agiria; hain zuzen ere, interesatuak bere errenta eta diru sarrerei buruzko aitorpena egin behar 
du, eta beharrezkoa denean baita ekonomi unitateko kide guztienei buruzkoa ere.

Hauxe da 2020. urterako zenbatekoa: 197,80 euroko hamalau ordainketa. 
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Onuradunen betebeharrak

Onuradunen bizikidetza-egoera, egoera zibila, egoitza, bizikidetzaren zioz konputatu ahal diren baliabideen kopurua edo pentsioan eragina izan 
lezakeen beste zerbait aldatuz gero, gertatu eta 30 egun igaro baino lehen horren berri eman behar dute.

Urteko lehen hiruhilekoan aurreko urtean ekonomi unitateak izandako diru sarreren aitorpena aurkeztu behar dute.

Diru-sarreren edo errenten aldaketak aitortu behar dituzte, halakorik egonez gero, urte horretakoak, horien arabera pentsioaren indarreko 
zenbatekoa eguneratuko baita.

Bateraezintasunak

Pentsio hauek bateraezinak dira Gizarte Ongizateko Funtseko (GOF) pentsioekin, Minusbaliatuak Gizarteratzeari buruzko Legean (MIGILE) 
ezarritako gutxieneko diru-sarrerak bermatzeko sorospenekin eta gainerakoaren ziozko laguntzekin, baita seme edo alaba minusbaliatua izatearen 
ziozko famili babeseko diru kopuruarekin eta edozein erakunde publikok (INSS, MUFACE, KLASE PASIBOAK...) emandako zenbateko bereko edo 
handiagoko beste pentsio guztiekin ere.

Kotizaziorik gabeko pentsioa eska dezakete, pentsioaren izapideen barruan aukera bat bidaliko zaie kotizaziorik gabeko pentsioaren eta jasotzen 
ari diren prestazioaren (GOF, MIGILE, FP) arteko hautua egin dezaten.

Lanean ari den norbaitek pentsioa eskatzen badu, kontzeptu horrengatik izandako sarrerak norberaren sarreratzat zenbatuko dira. Ezarritako 
metatze-muga gainditzen badute, pentsioa ukatzen da, eta mugaraino iristen ez badira, eman eta eten egiten da pentsiorako eskubidea.

Kotizazio gabeko pentsioa jasotzen duen pertsona batek lan-jarduera hasten badu, kotizazio gabeko pentsioa jasotzen jarraitu ahalko du, 4 urtetan, 
baldin eta legez ezarritako baldintzak betetzen baditu.
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1.2.2. Kotizazio gabeko erretiro pentsioa

Onuradunen baldintzak

 �65 urte beteta edukitzea.

  Espainiako lurraldean edukitzea legezko egoitza eta 16 urte zituenetik pentsioa jasotzeko eskubidea izan arte gutxienez 10 urtean hala egon 
izana, eta haietako bi, gainera, elkarren segidakoak edo eskabidea egin aurre-aurrekoak izatea.

  Behar besteko errentarik edo diru-sarrerarik ez edukitzea.

Ezaugarriak

Errentarik edo diru-sarrerarik ez izateari dagokionez, pentsioaren zenbatekoa (mugekin) eta aurkeztu beharreko agiriak kotizazio gabeko 
baliaezintasun-pentsiorako ezarritakoak eurak dira.

Alokairu-osagarria kotizazio gabeko pentsio baten onuradunentzat 

Kotizazio gabeko pentsio baten onuraduna, ezin gezurtatuzko eran honako hau egiaztatzen badu:

•  Jabetzako etxebizitzarik ez izatea.

•  Norberaren ohiko bizilekua den etxebizitzaren errentamendu kontratuaren titularra izatea.

•  Etxebizitza horren jabearen hirugarren gradura arteko ahaidea ez izatea, ezta beraren ezkontidea edo berarekin bizi eta ezkontzaren antzeko 
maitasun harreman egonkorrak dituen laguna ere.

•  Kotizazio gabeko pentsioa jasotzen duen kide bat baino gehiago dauden familia unitateetan alokairuaren kontratuan ageri den titularrak 
soilik jaso dezake osagarri hori; kontratuan titular bat baino gehiago agertzen badira, horietako lehenak soilik jaso dezake.

•  Alokairu-osagarria urtero sortuko da eta dena batera ordainduko da (ordainketa bat bakarrik).

Hauxe da 2020. urterako zenbatekoa: 525,00 euro.
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1.3.1. Prestazio ekonomikoa familian zaintzeko

Xedea

Foru dekretu arautzailearen helburua da familia-ingurunean zaintzeko prestazio ekonomikoa eta zaintzaile ez-profesionalei laguntzeko neurriak 
arautzea Bizkaiko Lurralde Historikoan, Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legean ezarritakoak. 

Gainera, horren helburua da mendetasun-egoeran dagoen pertsona baten −horixe da zuzeneko onuraduna− etxeko zainketa egituratuaren 
sistemari eusten laguntzea; izan ere, haren gizarte eta familia sareko pertsona bat da zaintzaile nagusia eta ohikoa −zaintzailea−, eta arreta hori 
bere kabuz edo berak  gainbegiratzen dituen beste pertsona batzuen laguntzarekin ematen du.

Bateraezintasunak

Familia-inguruneko zaintzetarako prestazio ekonomikoak beste zerbitzu edo prestazio batzuekin duen bateragarritasun eta bateraezintasun 
araubidea Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio- eta zerbitzu-zorroari buruzko urriaren 6ko 185/2015 Dekretuaren eta abenduaren 14ko 
39/2006 Legean ezarritakoa izango da.

Ildo horretan, familia-ingurunean zaintzeko prestazio ekonomikoa zerbitzu edo prestazio hauekin bateragarria da:

1.- Telelaguntza zerbitzua.

2.- Zerbitzua edo eguneko zentroa, autonomiako mugen ondoriozko beharrak artatzeko, edozein modalitatetan.

3.- Etxez etxeko laguntza zerbitzua eta zerbitzuari lotuta dagokion prestazioa, zerbitzua ematen duen udalak bateragarria dela ezartzen badu.

4.- Norberaren autonomia sustatzeko zentroak.

Familia-ingurunean zaintzeko prestazio ekonomikoa egoitza-arreta zerbitzu iraunkorrarekin eta denboraldi baterakoarekin eta zerbitzuari lotutako 
prestazioarekin bateraezina izango da; baita zentro soziosanitarioetan lortutako diru-sarrerak ere.

Hala eta guztiz ere, familia-ingurunean zaintzeko prestazio ekonomikoa onuraduna edozein zerbitzu publikotako itxarote-zerrendetan sartzearekin 
bateragarria da, egoitza-arreta barne, baldin eta Arreta emateko Banakako Programan hala ezartzen bada.
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Onuradunak

1.  Mendekotasuna baloratzeko prozedura arautzen duen foru dekretuan aurreikusitako inguruabarrak betetzen dituen pertsona izan ahalko da 
prestazio ekonomiko honen onuradun zuzena, baldin eta mendekotasun egoeran dagoen pertsona gisa baloratua izan bada eta prestazio hori 
bere Banakako Arreta Programan ezarrita badu. 

2.  Hauek dira familia-ingurunean zaintzeko prestazio ekonomikoa eskuratzeko baldintzak:

a)  Bizkaiko Lurralde Historikoan erroldatuta egotea.

b)  Mendeko pertsona bere ohiko etxebizitzan artatzea eta zaintzea. Hori gizarte-txostenean egiaztatuko da, hogeita hamar egun baino 
gutxiago ospitaleratuta egoten den aldiak izan ezik.

c)  Mendeko pertsonari eskainitako arreta eta zaintza bere mendekotasun-gradu eta puntuen arabera dituen beharretara egokitzea.

d)  Zaintzaile nagusi eta ohikoak 192/2018 Foru Dekretuak, abenduaren 26koak, egokitasun, gaitasun eta prestakuntza, bizikidetza, ahaidetasun-
harreman eta egoitzaren administrazio-egoerari buruzkoak, 10. artikuluan xedatutako baldintzak betetzea.

e)  Mendeko pertsonaren ohiko etxebizitzan zaintzak gauzatzeko bizigarritasun-baldintza egokiak betetzea.

f )  Mendeko pertsonari arreta eskaintzeko arduraldi nahikoa izatea edo, hala badagokio, kalitatezko zaintzak eta nahikoak ematen direla 
ikuskatu eta ardura bere gain hartzea. Hori erantzukizunpeko adierazpenarekin egiaztatuko da.

g)  Bizkaiko Foru Aldundiak egiten dituen itun, irizpide edo gomendioei jarraitzea.

3.  Banakako Arreta Programan behin-behinekoa baldin bada, prestazioa jasotzeko eskubidea behin-behinean ere aitortuko da, eta indarrean 
jarraitzeko kontuan hartuko dira ofizioz egingo diren berrikuspenak. 

4.  Betekizunak bete behar dira Banakako Arreta Programaren datan eta familia-ingurunean zaintzeko prestazioa ematen den datan, eta indarrean 
dauden bitartean gorde behar dira.
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Zaintzaileen betekizunak 

1.- Zaintzaileak egokitasuneko betekizun hauek bete beharko ditu: 

a)  Adinez nagusia izatea.

b)  Espainian legez bizitzea, mendekotasun-egoeran dagoen pertsona adingabea bada izan ezik. Hala gertatzen bada, zaintzaile nagusiak ez 
du betekizun hori bete beharko.

c)  Onuradun zuzenarekin erroldatuta egotea.

d)  Ezkontidea edo izatezko bikotea izatea, maiatzaren 7ko 2/2003 Legean ezarritakoaren arabera, hirugarren mailara arteko ahaidea, odol, 
ezkontza nahiz adopzio bidezkoa. Harrera egiten duen pertsona izatea, edota mendeko pertsonaren legezko tutorea. Adin nagusikoa 
izateagatik mendeko pertsona izateari utzi zion pertsona hartzeagatik lotura izatea.

e)  Mendekotasun-egoeran dagoen pertsonak behar dituen zainketa- eta laguntza-eginkizunak bere kabuz edo gainbegiratzen dituen 
beste pertsona batzuen laguntzarekin behar bezala garatzeko behar besteko gaitasun fisikoa eta psikikoa izatea, graduaren arabera. Hori 
erantzukizunpeko adierazpenaren eta gizarte-txostenaren bidez egiaztatuko da, besteak beste.

Betekizun hori egiaztatzeko, alderdi hauek hartu beharko dira kontuan: 

—  Zaintzaileak, behar badu, arreta modu egokian emateko laguntza osagarriak izatea.

—  Mendekotasun-egoeran dagoen pertsonak eta zaintzaileak aldeko jarrera izatea familia-inguruneko zaintzei lotuta, eta haien arteko 
bizikidetza-baldintzak egokiak izatea.

—  Zaintzaileak mendekotasun egoeran dagoen pertsonari eman behar dion arreta egokian eragiten duten beste zama, betebehar, estres 
egoera edo emozio zailtasunik ez izatea.

—  Zaintzaileak jarrera negatiborik ez agertzea mendekotasun-egoeran dagoen pertsonarekiko eta arreta-lanekiko.

—  Zaintzaileak behar besteko ezagutzak izatea mendekotasun-egoeran dagoen pertsonak eskatzen dituen zainketen gainean, eta jarrera 
positiboa izatea langile profesionalen aholkuak jasotzeko. Halaber, mendekotasun-egoeran dagoen pertsona artatzeko eta zaintzeko 
beharrezkoak diren konpromisoak idatziz bere gain hartu behar ditu.

—  Zaintzaileak bere burua zaintzeko ohitura egokiak izatea.

—  Zaintzaileak gizarte-zerbitzuetako langileei mendekotasun-egoeran dagoen pertsonaren etxebizitzara sartzen uztea, betekizunak 
betetzen dituela edo inguruabarrak aldatu direla egiaztatzeko.
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f )  Nahikoa denbora izatea, egunero, mendeko pertsona eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerak egiteko laguntza behar duen egoeretan 
artatuta dagoela bermatze aldera. Hori, erantzukizunpeko adierazpenaren eta gizarte-txostenaren bidez egiaztatuko da.

2.  Zaintzaile nagusia ezin izango da izan mendeko gisa baloratutako pertsona bat, baliaezintasun handiko egoera aitortua duena edo beste 
pertsona baten laguntza behar duena, araudiak ezarritakoaren arabera, edo adinekoa, salbu eta azken kasu horretan laguntza osagarriak badaude 
eta haren egokitasunaren aldeko txostena egiten bada Banakako Arreta Programan. Familia-ingurunean zaintzeko prestazio ekonomikoaren 
onuradunak ezingo du inoiz zaintzailea izan. Zaintzaileak eskatzen diren baldintzak betetzeari utzi diola hartuko da, dagokion mendekotasun 
egoera, baliaezintasun handia edo beste pertsona batek laguntzeko beharra aitortzen den ebazpen-egunetik.

3.  Zaintzaile berak ezin ditu zaindu mendekotasun-egoeran dauden bi pertsona baino gehiago, adingabeen kasuan izan ezik, zaintzailea aita, ama, 
tutorea edo hartzailea bada, hau da, lehen mailara arteko ahaidea, odol, ezkontza nahiz adopzio bidezkoa.

4.  Zaintzaile nagusia izango da Banakako Arreta Programan ageriko dena. Hura arduratuko da zaintzaz, nahiz eta eginkizun horietarako 
gainbegiratzen dituen beste zenbait pertsonaren laguntza jaso ahalko duen. Salbuespen gisa, txandaka, mendekotasun-egoeran dagoen 
pertsonaren bizilekua aldatu edo ez, zenbait zaintzaileren kasuan, Banakako Arreta Programan argi eta garbi zehaztuko da zaintzaile nagusia 
zein den. Nolanahi ere, mendekotasun-egoeraren balorazio-espedientean jasoko dira urte naturalaren barneko gaineko zaintzaileei dagozkien 
epealdiak; haietako bakoitzarentzat, baina, ezingo da finkatu modu jarraituan hiru hilabete baino gutxiagoko epealdia, eta beti Bizkaiko Lurralde 
Historikoko etxebizitzetan. 

5.  Ahaidetasun- eta bizikidetza-baldintzak salbuetsi ahal izango dira mendetasun-egoeran dagoen pertsonaren bizilekua honako ezaugarri hauek 
dituen ingurune batean dagoenean: egiaztatutako baliabide publiko edo pribatu nahikorik ez izatea, despopulazioa edo beste arreta-modalitate 
batzuk eragozten edo zailtzen dituzten inguruabar geografiko edo bestelakoak izatea, lotutako prestazioaren bidezko zerbitzuen bidezko arreta 
barne. Kasu horietan, mendekotasun-egoeran dagoen pertsonarekin ahaidetasun harremanik ez duten zaintzaile ez profesionalek artatutako 
mendekoei prestazioa eman ahalko zaie, harekin ez badira bizi, betiere udalerri berean edo auzoko udalerri batean bizi badira eta eskaera 
aurkezten den egunaren aurreko urtebetean egin badu. Senidea ez den zaintzailea ezingo da jo etxeko langiletzat onuradunaren etxean. 
Bestalde, arreta eta zaintzak ezingo dira egin kontratu bidezko harreman baten barruan, bai lan-harreman baten bidez, bai horren antzeko baten 
bidez.

6.  Ahaidetasun-betekizuna salbuetsi ahal izango da egoera berezietan. Horretarako, mendeko pertsonaren eta zaintzailearen artean lotura dagoela 
egiaztatu beharko da. Lotura hori, gutxienez 10 urteko bizikidetzaren ondorioz sortuko da.

7.  Ahaidetasun-betekizuna salbuetsi ahalko da zaintzak erlijio gizon nahiz emakumeek beren komunitateko pertsonei ematen dizkietenean.
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Zaintzaileen eskubideak eta betebeharrak 

Bizkaiko Foru Aldundiaren 192/2018  Foru Dekretuak, abenduaren 26koak, zaintzaileen estatutua eta familia-ingurunean zaintzeko prestazio 
ekonomikoa arautzen dituenak, 8. eta 9. artikuluetan agintzen ditu zaintzaileen eskubideak eta betebeharrak; hala, estatus hori aitortuko zaie, eta 
bertan jasotako neurriak eskuratzeko aukera emango zaie, haien bizi-proiektuaren garapena eta mendekoaren zaintza-lanak bateragarriak izan 
daitezen. 

Familia-ingurunean zaintzeko prestazio ekonomikoa jasotzen duten zaintzaileek eskubide hauek izango dituzte estatus hori aitortzen dieten 
unetik aurrera:

1.  Atseden hartzeko eskubidea; egoitzetan aldi baterako egonaldiak izanez, edo atseden hartzeko beste zerbitzu batzuen bidez, hala badagokie, 
Bizkaiko Foru Aldundiak ezartzen duen garapen araudiak eska ditzakeen baldintzen arabera. 

2.  Gizarte-aurreikuspenerako eskubidea; borondatezko gizarte-aurreikuspeneko plan bat sinatuz. Dena den, familia-ingurunean zaintzeko 
prestazio ekonomikoaren egoeraren araberakoa izango da beti, Bizkaiko Foru Aldundiak ezartzen duen garapen-arautegiak ezar ditzakeen 
baldintzei jarraituz. 

3.  Prestatzeko eskubidea; mendekotasun egoeran dagoen pertsona zaintzeko, eta hala badagokio, beste zaintzaile batzuk gainbegiratzeko 
eta etorkizuneko lanetan gaitasun horiek erabiltzeko beharrezko gaitasunak ematen dizkion prestakuntza irisgarri eta nahikoaren bidez.

4.  Informazioa jasotzeko eskubidea, foru administrazioan esku-hartze integratzailea ematen dion erreferentziako pertsona batek emandakoa; 
baita beharrezko informazioa jasotzeko eskubidea ere, arreta egokia eman dezan, mendekotasun-egoeran dagoen pertsonaren beharretara 
egokituta. 

5.  Ergonomiarako eskubidea; mendekotasun-egoeran dagoen pertsona baten etengabeko zainketaren ondorioak detektatzeko eta 
prebenitzeko planetan parte hartuz, eta laguntza teknikoak jasoz.

Familia-ingurunean zaintzeko prestazio ekonomikoa jasotzen duten zaintzaileek betebehar hauek izango dituzte estatus hori aitortzen dieten 
unetik aurrera:

1.  Aldaketa hauek jakinarazteko betebeharra: hilabeteko epean, mendekotasun egoeran dagoen pertsonaren edo zaintzailearen egoeran 
gertatzen diren aldaketak, familia-ingurunean, zainketetarako prestazio ekonomikoaren edukian eragin dezaketenean, eta bereziki 
zaintzailearen aldaketa, erroldatze aldaketak, zerbitzuen erabileraren edo kengarriak diren zenbatekoen osagarrien aldaketak. 

2.  Laguntzeko betebeharra, mendekotasun-egoeran dagoen pertsonari eskaintzen ari zaizkion zaintzen jarraipen-jarduerekin lankidetzan 
arituz, baita prestazio ekonomikoaren jarraipena egiteko jarduketetan ere. 
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3.  Prestatzeko betebeharra; nahikoa denbora bideratuz mendekotasun-egoeran dagoen pertsonak behar duen zainketarako beharrezkoak 
diren gaitasunak bereganatzeko. Horretarako, beharrezkoa den prestakuntzarako sarbidea emango da.

4.  Laguntzeko betebeharra; mendekotasun-egoeran dagoen pertsonari lagunduz, ezarritako arautegiaren eta haren babespean sortzen diren 
gainerako prozeduren arabera mendekotasun egoera aitortzeko beharrezkoak diren izapide guztiak betetzen.

5.  Orientazioak kontuan hartu behar ditu; erreferentziako pertsonarekin, edo kasuaren koordinatzailearekin lankidetzan arituz, jasotako 
orientazioak eraginkorrak izan daitezen, eta hala badagokio, familia-ingurunean zaintzeko prestazio ekonomikoaren jarraipen txostenean 
hartutako konpromisoak betetzeko. 

6.  Bizikidetza-betebeharra; bizikidetza eta bizigarritasun baldintzak mantenduz, mendekotasun egoeran dagoen pertsonaren arreta egokia 
gauzatzeko.

 Prestazioaren zenbatekoa zehaztea 

1.-  Prestazioaren zenbatekoa kalkulatzeko ekitaldi bakoitzerako ezarritako gehieneko zenbatekoa hartu behar da oinarritzat eta onuradunaren 
ahalmen ekonomikoaren araberako murrizketa-koefizientea aplikatu behar zaio. Hona hemen koefizienteak:

Urteko diru-sarrera maila Koefiziente murriztailea

20.000,00 €, gehienez % 0

20.000,01 eta 39.999,99 euro artean % 10

40.000,00 eta 59.999,99 euro artean % 20

60.000.00 eurotik gora % 25

Murrizketa-koefizientea urtero aldatu ahal izango da, ekitaldi ekonomiko bakoitzean, unean uneko inguruabar ekonomiko eta sozialei 
egokitzeko.

2.-  Aurreko ataleko koefiziente murriztaileak aplikatu ondoren sortzen den prestazio ekonomikoaren zenbatekotik ehuneko hauek kenduko dira 
zerbitzu hauetako bakoitzerako edo haiei lotutako prestaziorako:

— % 50, eguneko zentroko zerbitzurako, astelehenetik ostiralera, edo zerbitzuari lotutako prestazioa.

— % 20, eguneko zentroko zerbitzurako, asteburukoa, edo zerbitzuari lotutako prestazioa.
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3.-  Aurreko ataletako koefiziente murriztaileak aplikatu osteko prestazio ekonomikoaren zenbatekotik, prestazio hauek kenduko dira:

—  Gizarte Segurantzari buruzko Lege Orokorraren Testu Bategina onetsi duen urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 196.4 
artikuluak arautzen duen baliaezintasun handiagatiko osagarria. 

—  Gutxienez %  75eko desgaitasuna duen 18 urtetik gorako semeagatik edo alabagatik jasotzen den esleipen ekonomikoaren osagarria 
(urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretua, 353.2.c) artikulua.

—  Hirugarren pertsona batek kotizazio gabeko baliaezintasun pentsioa behar izateagatiko osagarria (urriaren 30eko 8/2015  Legegintzako 
Errege Dekretuaren 364.6 artikulua). 

—  Besteren laguntzarako sorospena (MIGILE) (azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuaren 8.3 artikulua).

Halaber, pertsona onuraduna 39/2006 Legearen 31. artikuluan aipatzen diren prestazioen antzeko izaera eta helburua dituen beste edozein 
prestazioren titularra bada, dagokion kenketa egingo zaio.

4.-  Aurreko arau horiek aplikatuta pertsona onuradunari aitortuko zaion zenbatekoa ez da inoiz izango haren mendekotasun graduari eta mailari 
dagokien gehieneko zenbatekoaren 100eko 25 baino gutxiago; gehieneko zenbateko hori urtero ezartzen da.

5.-  Pertsona onuradunaren ahalmen ekonomikoa zehazteko, kontuan hartuko dira haren diru-sarrerak, ondorengo ataletan ezarritakoari jarraituz. 
Pertsona onuradunaren ahalmen ekonomikoa zehazteko, kontuan hartuko dira aurkezpen-egutegiaren arabera, azkeneko ekitaldiko pertsona 
fisikoen errentaren gaineko zergaren 190 ereduan, atxikipenei eta konturako sarrerei dagokien horretan, ageri diren diru sarrerak (zehazki, 
pentsio, sorospen eta antzeko prestazioetatik datozenak), baita kapital higigarriaren diru-sarrerak ere, Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta 
Finantza Sailean jasorik daudenak.

Diru-sarreren maila zehazteko, ez dira kontuan hartuko: abenduaren 14ko 39/2006 Legearen 31. artikuluan jasotako prestazioen zenbatekoak, 
prestazio ekonomikoaren zenbatekoan kenkariak eragiten dituztenak, hau da, baliaezintasun handiko osagarriei dagozkienak; ardurapeko 
18 urtetik gorako seme-alaba bakoitzeko esleipen ekonomikoa, %  75eko desgaitasun-maila edo handiagoa duena; beste pertsona batek 
kotizazio gabeko baliaezintasun pentsioaren behar izatea eta MIGILEko hirugarren pertsona bati laguntzeko sorospena, bai eta xedea duten 
prestazioen zenbatekoak ere.  

Eskatzailearen zerga-datuak Ogasun eta Finantza Sailean jasota ez baldin badaude, prestazioa edo haren berrikuspena eskatzerakoan, Gizarte 
Ekintza Sailak administrazio eskudunari edo interesdunari eskatu ahal izango dizkio.

Eskatutako datu ekonomikoak ez badira egiaztatzen, gehieneko murrizketa-koefizientea aplikatuko da. Hasierako eskabidea edo prestazioaren 
berrikuspena eskatzearen ondorioz, gehieneko koefiziente murriztailea aplikatuko balitz eskatutako dokumentazioa ez aurkezteagatik, 
ondoren aurkezten bada eta handik aldaketaren bat sortzen bada prestazioaren zenbatekoan, dagozkion ebazpenaren egunean sortuko da 
hura, eta prestazioaren zenbatekoa aldatzen bada, zenbateko eguneratua datuak jakinarazi eta hurrengo hilabetean sortuko da.
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6.-  Ahalmen ekonomikoa zehazteko kontuan hartu den geroagoko ekitaldietako diru-sarreren aitorpena aurkezteak hura aldatzea dakarrenean, 
onuradunak berrikuspena eskatu ahal izango du, eta berrikuspen hori dagokion ebazpenaren egunetik aurrera izango da eraginkorra.

Ordainketa

Ordainketa hilero egingo da, 12 hilabetez urtean.

Prestazioa zenbateko finkoaren bidez ordainduko da eta 12. artikuluan xedatutakoarekin bat finkatuko da. Nolanahi ere, gehieneko zenbatekoak 
Bizkaiko Foru Aldundiaren foru-dekretuz definituko dira.

Prestazio ekonomikoa eguneko eurotan abonatuko da (euroak/eguneko), prestaziorako eskubideak hilabete osoarekin bat egiten ez duenean. 
Kalkulua egiteko, hileko zenbatekoa hileko egun kopuruarekin zatituko da, eta dagokion egun kopuruarekin biderkatu. 

Hauek dira 2020. urterako gehieneko zenbatekoak:

III. gradua, 90 - 100 puntu .....................................................................................................................................................................................520,69 euro

III. gradua, 75 - 89 puntu ........................................................................................................................................................................................416,98 euro

II. gradua, 65 - 74 puntu .........................................................................................................................................................................................337,25 euro

II. gradua, 50 - 64 puntu .........................................................................................................................................................................................300,90 euro

I. gradua, 25 - 49 puntu ..........................................................................................................................................................................................180,00 euro
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1.3.2. Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa

Xedea

Laguntzaile pertsonalerako prestazio ekonomikoak laguntzaile pertsonal bat izateko gastuak ordaintzea du xede. Pertsonaren mendekotasun-
mailaren arabera, laguntzaile horrek astean gutxieneko ordu-kopuru batean lan egingo du, eta pertsona horri lagunduko dio heziketa eskuratzen, 
laneratzen edo, mendekotasuna aintzat hartuta, eguneroko oinarrizko jardueretan autonomoago izaten.

Laguntzaile pertsonal gisa lan egiteko kontratatu beharreko pertsona horrek lanean emango duen ordu-kopurua mendekotasun-graduaren 
araberakoa izango da: III. gradukoa bada, astean bost ordu; II. gradukoa baldin bada, astean lau ordu eta I. gradukoa baldin bada, astean hiru ordu.

Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa aldian aldikoa izango da, eta mendekotasun graduaren eta mailaren arabera onartuko da hura 
jasotzeko eskubidea.

Laguntzaren arduradunak, hots, laguntzaile pertsonalak, horrelako zerbitzuak ematen dituen enpresaren batekin kontratua eginda emango 
ditu bere zerbitzuak, edo bestela zuzenean, lan-kontratu edo zerbitzu- kontratu baten bidez. Kontratu horretan zerbitzua egiteko baldintzak eta 
gidalerroak jarriko dira, onuradunak proposaturikoak, baita, hala behar denean, konfidentzialtasun klausula ere.

Bateraezintasunak

Bateragarritasun eta bateraezintasun araubidea eragotzi gabe, abenduaren 14ko 39/2006 Legearen arabera aplikatu behar den katalogoan 
jasotako zerbitzuen artean, etxekoek zaintzeko prestazio ekonomikoarekin bateragarri diren zerbitzutzat hartuko dira honako hauek:

1. Telelaguntza zerbitzua.

2.  Eguneko arretaren zerbitzua, eguneko zentro pribatuetako zerbitzua, eta osasun arlo pribatuko nahiz Osakidetzaren sareko antzeko 
baliabideak, baita aisia edo astialdiko jarduerak egiteko baliabideak ere.

3. Etxez etxeko laguntza zerbitzua.

4. Eguneko laguntza zerbitzua, eguneko zentro publikoa edo zentro okupazionala.

5. Egoitza-arretaren zerbitzua 16 orduan edo ordu gutxiagoan.

6. Egoitza-arretaren zerbitzua 16 orduan edo ordu gutxiagoan, eguneko arretarekin, edo zentro okupazionala
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7.  Foru sareko gizarte eta osasun arloko egoitza-unitateetan edo osasun zentroetan sartzea, egonaldiak urtean 30 egun baino gehiago irauten 
ez badu.

8.  Autonomia pertsonala sustatzeko zentroak, titulartasun publikoko foru sare publikoaren barrukoak, Bizkaiko Foru Aldundiarekin hitzarmena, 
kontratua edo ituna dutenak. 

9.  Egoitzetan egonaldiak egiten direnean, bateragarriak izango dira laguntzaile pertsonalaren prestazio ekonomikoarekin, baldin eta egoitzako 
egonaldiak urtean 30 egun baino gehiago irauten ez badu.

Onuradunak

1.  Prestazio ekonomiko honen onuraduna izateko ezinbestekoa da mendekotasuna baloratzeko prozedura arautzen duen foru dekretuan ezarritako 
inguruabarretan dagoen pertsonak onartuta edukitzea mendekotasun hau: III. gradua, II. gradua edo I. gradua, 25-49 punturekin.

2.  Hauek dira laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa eskuratu ahal izateko baldintzak:

a)  Legez emantzipatutako 16 urtetik gorakoa izatea edo 18 - 65 urte bitartekoa izatea.

Onuraduna izateko ezinbestekoa da emantzipazioa frogatzea Erregistro Zibileko inskripzioaren bitartez.

65 urte betetzerakoan laguntzaile pertsonalaren prestazioaren onuradunak diren pertsonek onuradunak izaten jarraituko dute, adin-
mugarik gabe.

b) Honelako mendekotasuna aitortuta edukitzea: III. gradukoa, II. gradukoa edo I. gradukoa (25-49 puntu).

c)  Gai izatea zer zerbitzu behar den zehazteko, zerbitzuok kontrolatzeko eta laguntzaile pertsonalari zuzenean esateko nola egin behar dituen.

d) Banakako arreta programan prestazio hau ezarrita egotea.

e) Bizitza independenterako banakako plana aurkeztea; ondoko hauek argitu behar dira gutxienez:

-Bizikidetza-egoera

-Egiten diren jarduera okupazionalak edo lan-jarduerak.

-Egiten dituen komunitate-jarduerak.

-Zenbat ordutan beharko duen arreta bere beharrizanak asetzeko.

-Nolako antolatuko diren zaintza-lanak.
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-Nolako arreta behar duen; zaintzailearen egitekoak zehaztu behar dira: 

A) EGITEKO PERTSONALAK; pertsonarekin zuzenean lotutako guztiak:

-Garbitasuna

-Janztea

-Jaten laguntzea 

-Ohean sartzea eta handik irteten laguntzea

-Mugitzen laguntzea

-Komunean laguntzea

B) LAGUNTZA

-Etxean

-Lanean

-Kalean

-Bidaietan

-Aisialdiko jardueretan

-Oporretan

-Osasun-kontsultetan

-Ospitaleko egonaldietan

-Paseoetan

C) GIDARI-LANA

-Medikurako joan-etorriak.

-Familia bisitak.

-Aisialdiko jarduerak

A letrako egitekoetarako jasotzen den laguntza pertsonalerako prestazioaren zenbatekoa kontratutako arreta-orduen % 75 baino gutxiago 
izan behar da; hori frogatzeko onuradunaren erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu behar da.
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Ondoko jarduera hauek zuzenean egitea ez da inolaz ere kontuan hartuko prestaziorako:

I) Elikadurari lotutakoak.

•  Janaria prestatzea

•  Janaria erostea

II) Jantziei lotutakoak:

•  Etxean arropak garbitzea eta esekitzea

•  Arropa errepasatzea

•  Arropa antolatzea

•  Arropa etxean lisatzea

•  Arropa erostea

III) Etxebizitzaren mantentze-lanari lotutakoak:

-Etxea garbitzea eta txukuntzea (hautsa, zoruak, komuna…)

-Ohea egitea eta oheko arropa aldatzea.

-Kanpoko eta barruko armairuak garbitzea, sukaldea garbitzea…

IV)  Laguntza pertsonaleko zerbitzuak eskaintzen dituen enpresa batekin edo laguntzaile pertsonal batekin sinatutako kontratua 
aurkeztea. 

Kontratuaren xedea laguntza pertsonala izan behar da eta berariaz zehaztu behar dira:

- Laguntzaile pertsonalaren egitekoak, e) letran azaldutakoaren arabera.

- Kontratuan ezarritako hileko lanorduak.

- Soldata (hilekoa eta urtekoa).
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Laguntzaile pertsonalaren betekizunak

Laguntzaile pertsonalak, dekretu honetan ezarritako xedea betetzeko pertsona onuradunari zerbitzu emateko langiletzat hartuta, honako 
eskakizun hauek bete behar ditu:

a) 18 urte baino gehiago edukitzea.

b) Estatu espainiarreko legezko egoiliarra izatea.

c) Zaintzaile profesionalentzat Gizarte Segurantzaren arloan ezarrita dauden betebeharrak betetzea.

d)  Laguntza pertsonaleko zerbitzuak egiteko pertsona egokia izatea; hori frogatzeko mendekotasunean dagoen pertsonaren erantzukizunpeko 
adierazpena aurkeztu behar da (martxoaren 17ko 44/2015 Foru Dekretuaren II. eranskinean jasota dago).

e)  Hauetako bat izatea: mendekotasunean dagoenaren ezkontidea edo izatezko bikotekidea (maiatzaren 7ko 2/2003 Legean xedatutakoaren 
arabera eraturiko izatezko bikotea), hirugarren mailara arteko ahaidea, odol, ezkontza nahiz adopzio bidezkoa, harrera egiten duena, edo 
legezko tutorea.

Prestazio ekonomikoa emateko, kontratua laguntza pertsonaleko zerbitzuak ematen dituen erakunde baten bidez egiten baldin bada, erakunde 
horrek inskribatuta egon behar du Bizkaiko Lurralde Historikoko Gizarte Zerbitzuen Foru Erregistroan.

Prestazioaren zenbatekoa zehaztea

1.  III. graduko mendekotasuna, II. gradukoa eta I. gradukoa (25 - 49 puntu) duten pertsonentzako laguntza pertsonalerako prestazioaren gehieneko 
zenbatekoa Bizkaiko Foru Aldundiak finkatuko du foru dekretu baten bidez. 

2.  Prestazioaren zenbatekoa kalkulatzeko ekitaldirako ezarritako gehieneko zenbatekoa hartu behar da oinarritzat eta onuradunaren ahalbide 
ekonomikoaren araberako murrizketa-koefizientea aplikatu behar zaio. Hona hemen koefizienteak:

Urteko diru-sarrera maila Koefiziente murriztailea

20.000,00 €, gehienez % 0

20.000,01 eta 39.999,99 euro artean % 10

40.000,00 eta 59.999,99 euro artean % 20

60.000.00 eurotik gora % 25

Murrizketa-koefizientea urtero aldatu ahal izango da, ekitaldi ekonomiko bakoitzean, unean uneko inguruabar ekonomiko eta sozialei egokitzeko.
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3.  Aurreko atalean ezarritakoa aplikatu ondoren sortzen den zenbatekoari dagokion murrizketa-koefizientea aplikatuko zaio, onuradunak izan 
ditzakeen honako zerbitzu hauek aintzat hartuta:

•  Eguneko arreta-zerbitzua, eguneko zentro publikoa edo zentro okupazionala baldin bada, % 25eko murrizketa-koefizientea.

•  Egoitzako arreta zerbitzua gutxienez 16 orduan jasotzen baldin badu, % 25eko murrizketa-koefizientea.

•  Egoitzako arreta zerbitzua gutxienez 16 orduan eta eguneko arreta jasotzen baldin baditu, edo zentro okupazionala erabiltzen baldin badu, 
% 50eko murrizketa-koefizientea.

4.  Aurreko ataletan zehaztutako murrizketa-koefizienteak aplikatuta kalkulatzen den prestazio ekonomikoaren zenbatekoari honako prestazio 
hauek kenduko zaizkio:

-  Gizarte Segurantzari buruzko Lege Orokorraren Testu Bategina onetsi duen urriaren 30eko 8/2015  Legegintzako Errege Dekretuko 19.4 
artikuluak arautzen duen baliaezintasun handiagatiko osagarria.

-  Gutxienez %75eko desgaitasuna duen 18 urtetik gorako semeagatik edo alabagatik jasotzen den esleipen ekonomikoaren osagarria (urriaren 
30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretua, 353.2. artikulua, c letra).

-  Hirugarren pertsona batek kotizazio gabeko baliaezintasun pentsioa behar izateagatiko osagarria (urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako 
Errege Dekretua, 364.6 artikulua).

-  Besteren laguntzarako sorospena (MIGILE) (azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuaren 8.3 artikulua).

Halaber, pertsona onuraduna 39/2006 Legearen 31. artikuluan aipatzen diren prestazioen antzeko izaera eta helburua dituen beste edozein 
prestazioren titularra bada, dagokion kenketa egingo zaio. 

5.  Aurreko arau horiek aplikatuta pertsona onuradunari aitortuko zaion zenbatekoa ez da inoiz izango haren mendekotasun graduari eta mailari 
dagokien gehieneko zenbatekoaren 100eko 25 baino gutxiago; gehieneko zenbateko hori urtero ezartzen da.

6.  Pertsona onuradunaren ahalmen ekonomikoa zehazteko, kontuan hartuko dira beraren diru-sarrerak, honako atal hauetan zehaztutakoari 
jarraituta:

     Pertsona onuradunaren ahalmen ekonomikoa zehazteko, kontuan hartuko dira pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren 190 ereduan, 
atxikipenei eta konturako sarrerei dagokien horretan, ageri diren diru sarrerak (zehazki, pentsio, sorospen eta antzeko prestazioetatik datozenak), 
baita kapital higigarriaren diru sarrerak ere, Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailean jasorik daudenak. 
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     Diru-sarreren maila ezartzeko, ez dira aintzat hartuko abenduaren 14ko 39/2006  Legearen 31. artikuluan jasotako prestazioen zenbatekoak, 
prestazio ekonomikoen zenbatekoa murrizten dutenak, hau da, honako hauek: baliaezintasun handiari dagokion osagarriak, %  75eko 
edo handiagoko ezintasuna duen 18 urtez gorako seme-alaba norbere kontura duenari ematen zaion diru-laguntza ekonomikoak; kotizatu 
gabekoentzako baliaezintasun pentsioan beste pertsona bat behar delako ematen den laguntzak; eta hirugarrenei ematen zaien laguntzak 
(azken hori apirilaren 7ko 13/1982  Legean, Minusbaliatuak Gizarteratzeari buruzkoan –MIGILE– dago jasota) edo antzeko ezaugarriak edo 
helburuak dituzten prestazioak.

     Eskatzailearen zerga-datuak Ogasun eta Finantza Sailean jasota ez baldin badaude, prestazioa edo haren berrikuspena eskatzerakoan, Gizarte 
Ekintza Sailak administrazio eskudunari edo interesdunari eskatu ahal izango dizkio. 

     Eskatutako datu ekonomikoak eskuratzen ez badira, urteko diru-sarrerak 60.000,00 eurokoak direla hartuko da, zenbatekoa kalkulatzeko.

     Hasierako eskabidea edo prestazioaren berrikuspena eskatzerakoan, urteko diru-sarrerak 60.000,00 eurokoak direla ezartzen baldin bada, 
baina geroago informazio hori ematen baldin bada, eta prestazioaren zenbatekoa aldatzen bada, zenbateko eguneratua datuak jakinarazi eta 
hurrengo hilabetean sortuko da.  

     Prestazio ekonomikoei dagokienez, prestazioaren zenbatekoa zehaztuko da Ogasun eta Finantza Sailean prestazioa onartzeko ebazterakoan 
dauden datuei jarraituta.

7.  Laguntza pertsonala ordaintzeko prestazio ekonomikoa eguneko eurotan ordainduko da (€/egunean). Prestazioa hilabete oso baten araberakoa 
ez denean, hileko zenbatekoa kalkulatzeko, prestazioaren hileko zenbatekoa bider 12 egingo da, eta hori zati urteko egunak egingo da.

     Gainerako hileko ordainketak, prestazioaren zenbatekoa kopuru finkoa izango da, aurreko ataletan zehaztutakoaren arabera. Edonola ere, 
gehienezko zenbatekoak Bizkaiko Foru Aldundiaren foru dekretuan ezarritakoak izango dira. 

8. Prestazioaren zenbatekoa ez da inoiz izango laguntza pertsonalaren kontratatzeko kostua baino handiagoa.

 Hauek dira 2020. urterako zenbatekoak:

III. gradua, 90 - 100 puntu .....................................................................................................................................................................................833,96 euro 

III. gradua, 75 - 89 puntu ........................................................................................................................................................................................625.47 euro 

II. gradua, 65 - 74 puntu .........................................................................................................................................................................................462,18 euro

II. gradua, 50 - 64 puntu .........................................................................................................................................................................................401,20 euro

I. gradua, 25 - 49 puntu ..........................................................................................................................................................................................300,00 euro
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1.3.3. Egoitza zerbitzuari lotzen zaion prestazio ekonomikoa

Araudia

140/2019 Foru Dekretua, irailaren 10ekoa, egoitzen zerbitzuari loturiko prestazio ekonomikoa arautzen duena (BAO, azaroaren 4koa, 197. zk.).

1051/2013  Errege Dekretua, abenduaren 27koa; honen bidez mendekotasun egoeran dauden pertsonei autonomia pertsonal eta laguntza 
gehiago emateari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legean ezarritako autonomiarako eta mendekotasunaren arretarako sistemaren prestazioak 
arautu dira.

Definizioa 

Zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoaren xedea da egoitza-zentro bati modu pribatuan emandako arretaren ondoriozko gastuak estaltzea, 
aldi baterako egonaldia izan edo iraunkorra izan.

Prestazio hori aitortuko da, baldin eta pertsona hori egoitzako foru-zerbitzu publikoan plazaren onuraduna bada, eta ezin bada zerbitzuan sartu.

Aurrekoa alde batera utzi gabe, prestazioaren onuradun izango dira, halaber, prestazio hori jasotzen duten pertsonak, Zaintzaileen Estatutua eta 
familia-ingurunean zaintzeko prestazio ekonomikoa arautzen dituen irailaren 26ko 192/2018 Foru Dekretuaren arabera. 

Zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa bateraezina izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Gizarte Zerbitzuen abenduaren 5eko 
12/2008 Legean eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuei buruzko urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan ezarritako prestazio 
eta zerbitzuekin, araudi erregulatzailean aurreikusitako moduan.

Zehazki, ez da bateragarria izango familia-ingurunean zaintzeko prestazio ekonomikoarekin, eta eten egingo da zerbitzuari lotutako prestazioak 
dirauen bitartean.

Onuradunak

Prestazio ekonomiko honen onuradun izango da egoitzako foru-zerbitzu publikoan plazaren onuraduna den  pertsona, baldin eta ezin bada 
zerbitzuan sartu.

Aurrekoa alde batera utzi gabe, prestazioaren onuradun izango dira, halaber, prestazio hori jasotzen duten pertsonak, irailaren 26ko 192/2018 Foru 
Dekretuak, Zaintzaileen Estatutua eta familia-ingurunean zaintzeko prestazio ekonomikoa arautzen dituenak, 8.1. artikuluan xedatutakoaren 
arabera. 
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Prestazio ekonomikoa jasotzeko eskubidea aitortzea eta prestazioa kalkulatzea, hainbat kasutan

Prestazio hori kasu hauetan aitortuko da:

1.-  Egoitzako foru-zerbitzu publikoan plaza baten onuraduna den pertsonaren baldintza aitortua duen eta zerbitzurako sarbiderik ez duen 
pertsona.

  Kasu honetan, zerbitzuari eta zenbatekoari lotutako prestazio ekonomikorako eskubidea aitortzea mendekotasunean edo desgaitasun-
egoeran daudenentzako egoitzako foru zerbitzu publikoan plazaren onuradun izaera onartzeko foru aginduaren edukietako bat izango da.

  Lotutako prestazioaren zenbatekoa ezin bada ezarri aurreko atalean adierazitako ebazpenetan, dagokion foru-zerbitzu publikoari aplikatu ahal 
zaion araudian erregulatzen diren gaitasun ekonomikoaren eta bizikidetza-unitatearen arabera ezarriko da beste ebazpen batean.

  Zenbatekoa kalkulatzeko, Bizkaiko Foru Aldundiak foru-dekretu bidez ezarritako gehieneko zenbatekoak kontuan hartuko dira, bai eta 
eguneroko gaitasun ekonomikoa edo, hala badagokio, bizikidetza-unitatearen eguneroko per capita ekonomia-ahalmena. Ahalmen ekonomiko 
hau egoitzen foru zerbitzu publikoa emateagatiko prezio publikoa aplikatzea erabaki eta hura arautu duen foru dekretuan ezarritako arauei 
jarraituz zehaztuko da. Hona hemen gehieneko zenbatekoak:

III. gradua, 90 - 100 puntu .............................................................................................................................................................................833,96 euro

III. gradua, 75 - 89 puntu ...............................................................................................................................................................................625,47 euro

II. gradua, 65 - 74 puntu ................................................................................................................................................................................462,18 euro

II. gradua, 50 - 64 puntu ................................................................................................................................................................................401,20 euro

  Prestazio ekonomikoaren hileko zenbatekoa kalkulatzeko, urte bakoitzerako aitortutako mendekotasun graduaren eta puntuen arabera izan 
dezakeen prestazio ekonomikoaren gehieneko zenbatekoari honako formularen ondorioz lortutako ehunekoa aplikatuko zaio: 

  % = 100 – {(hileko ekonomia ahalmena– aribideko urteari eta bizikidetza-unitateko kideen kopuruari dagokien diru-sarrerak bermatzeko 
errentaren hileko zenbatekoa) * 0,00060}*100.

  Bizikidetza-unitateko kideek per capita duten hileko ahalmen ekonomikoa zein den kalkulatzeko, honako formula hau erabiliko da: kideek per 
capita duten eguneko gaitasun ekonomikoa bider hirurehun eta hirurogeita bost (365) egun egin, eta eragiketa horren emaitza zati hamabi 
(12).

  Prestazio ekonomikoaren zenbatekoa eguneko eurotan (euro/egun) kalkulatzeko, prestazioaren hileko zenbatekoa bider 12 egingo da, eta zati 
365 egun. Zenbateko hau (€/egun) izango da, nolanahi ere, ordainketak egiteko zenbatekoak zehazteko kontuan hartuko dena.   
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  Edonola ere, unean uneko urteari eta bizikidetza-unitateko kideen kopuruari dagokien diru-sarrerak bermatzeko zergaren zenbateko bereko 
edo gutxiagoko hileko ahalmen ekonomiko pertsonala duten erabiltzaileek zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoaren gehieneko 
zenbatekoaren gaineko eskubidea izango dute, eguneko euroak (€/egunean) adierazita, aitortuta duten mendekotasunaren maila eta puntuei 
dagokiona.

2.  Aurrekoa alde batera utzi gabe, prestazioaren onuradun izango dira, halaber, prestazio hori jasotzen duten pertsonak, abenduaren 26ko 
192/2018 Foru Dekretuak, Zaintzaileen Estatutua eta familia-ingurunean zaintzeko prestazio ekonomikoa arautzen dituenak, 8.1. artikuluan 
xedatutakoaren arabera.

  Halakoetan, zerbitzuari lotutako prestazioa jasotzeko eskubidean, bai eta horren zenbatekoa ere, familia-ingurunean zaintzeko prestazio 
ekonomikoa aitortzeko foru agindu berean onartuko da. 

  Kasu horretan, gehienez ere 15 eguneko prestazioa izango da urtean, eta egoitza-zerbitzuari lotutako prestazioaren eguneko zenbatekoa 
Bizkaiko Foru Aldundiaren maiatzaren 29ko 73/2018 Foru Dekretuan ezarritakoa izango da. Dekretu horren bidez, aldatu egiten dira 
mendekotasuna duten adinekoentzako egoitza-plazen prezioak, apirilaren 3ko 63/2001  Foru Dekretuaren babesean emandako banakako 
laguntza ekonomikoei dagokienez, bai eta mendekotasun-egoeran dauden pertsonentzako egoitza-zentroetako plazen prezioak ere 
(Azpiegiturak SAUren titulartasunekoa); zenbateko horri (BEZa barne) honako koefiziente murriztaile hau aplikatuko zaio: 

Urteko diru-sarren maila (euroak) Koefiziente murriztailea

Gehienez 20.000,00 0

20.000,01 eta 39.999,00 euro artean 10

40.000,00  59.999,99 euro artean 20

60.000.00 eurotik gora 25

  Foru-dekretu honetan ezarritako ondorioetarako, ahalmen ekonomikotzat eta bizikidetza-unitatetzat jotzen dira zaintzailearen estatutuari edo 
dagokion egoitzako foru-zerbitzu publikoari aplikatu ahal zaion araudiak ezarritakoak. Eta xedatutakoarekin bat etorriz, ahalmen ekonomikoa 
familia-ingurunean zaintzeko prestazio ekonomikoaren dekretu arautzailean ezartzen denaren arabera kalkulatuko da.
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  Gainera, 1. eta 2. kasuetarako, onuraduna gizarte-babeseko beste araubide publiko batean ezarritako izaera eta helburu bereko beste edozein 
prestazioren titularra bada, aitortzen zaion zenbatekotik prestazio hauek kenduko dira, eguneko eurotan zenbatuta:

- Baliaezintasun handiagatiko osagarria.

- Gutxienez 100eko 75eko desgaitasuna duen 18 urtetik gorako seme-alabarengatiko esleipen ekonomikoaren osagarria.

- Hirugarren pertsona batek kotizazio gabeko baliaezintasun-pentsioa behar izateagatiko osagarria.

  Besteren laguntzarako sorospena (MIGILE).

Onartutako prestazioa ordaintzeko eskatzea.

1.-  Prestazio horren onuraduna aitortzen denerako, pertsonak egoitzako foru-zerbitzu publikoan plazaren onuradun izaera aitortuta duelako, eta 
zerbitzuan ezin bada sartu,  ordaintzeko eskaera honela egingo da:

  Interesduna modu pribatuan sartzen bada egoitzan arreta emateko banakako programa onartzen duen foru aginduaren eta foru plaza 
publikoaren onuradun izaera onartzen duen foru aginduaren artean, ordainketa berariaz eskatu ahalko da foru plaza publikoaren onuradun 
izaera onartzen duen foru aginduaren egunetik aurrera, hurrengo hileko azken egunera arte, Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan 
dagoen eskaera aurkeztuz (https://ebizkaia.eus/es/catalogo-de-trámites-y-servicios) edo dagokion prozeduran eta epealdi horri dagokion 
fakturak aurkeztuz. Hala egin ezean, iritziko da pertsona horrek uko egiten diola aurkezpena ez egiteak aipatzen dituen hileko ordainsariei.

  Geroagoko fakturen ordainketa eskatzeko, dagokion faktura aurkeztu beharko da, zerbitzua jaso eta hurrengo hileko azken eguna baino lehen.

  Aldi baterako egonaldietan, egonaldi osoko kopurua faktura bakar batean ordain daiteke, hura bi hilabete baino luzeagoa izan ezean.

2.-  Familia-ingurunean zaintzeko prestazio ekonomikoaren jasotzaileak izateagatik prestazio horren onuraduna aitortzen denerako, ordaintzeko 
eskaera honela egingo da: 

  Kasu honetan, Zaintzaileen Estatutuan ezarritako atsedenerako zerbitzuari lotutako prestazioaren eskaera aldi baterako egonaldia gertatu 
baino gutxienez berrogeita bost egun lehenago egin beharko da, eta, bertan, egonaldiaren egun zehatzak zehaztu beharko dira. Eskaeran 
ezarritako egunak aldatzeak ez du emango zerbitzuari lotutako prestaziorako eskubidea bertan adierazi gabeko egunengatik. Eskaera 
horretan, familia-ingurunean zaintzeko prestazio ekonomikoa eteteko eskatu behar da ere, zerbitzuari lotutako prestazioa eskatzen den aldi 
berean.

https://ebizkaia.eus/es/catalogo-de-trámites-y-servicios
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  Nolanahi ere, Zaintzaileen Estatutuan ezarritako atseden hartzeko eskubidea baliatzeak ezin du urtean ondoz ondoko 15 egun balioduneko 
epea gainditu. Aipatutakoa baino epealdi laburragoko egonaldiek ez dute eskubiderik emango egun gehiagoz sortutako gastuak estaltzeko.  
Bateraezina izango da, gainera, mendekotasun-egoeran dauden pertsonentzako egoitzetan aldi baterako egonaldiak arautzen dituen 
dekretuan ezarritako arrazoi berberagatik. 

Fakturen baldintzak

Aurreko paragrafoan adierazitako fakturek fakturazioaren obligazioak arautu dituen urtarrilaren 22ko 4/2013 Foru Dekretuan ezarritako betekizunak 
jaso beharko dituzte.

Halaber, ordainketa egiaztatzeko faktura edo agiriek honako datuak jaso beharko dituzte:

a) Hasiera-data eta, hala badagokio, egoitza-arretaren amaiera

b) Aurreko aldiko egunen kopurua

c) Zerbitzuaren prezio unitarioa: eguneko euroak

d) Zenbatekoa, guztira

e) Ordainketa egin izana

Prestazioaren zenbatekoa justifikatzeko, ez da onartuko onuradunak egoitza-prestazioaz besteko zerbitzu osagarriak ordaintzea.

Prestazioa ordaintzea 

Prestazio ekonomikoa fakturak aurkezteko gehieneko epea amaitu eta hurrengo hiletik aurrera ordainduko da, eta interesdunak dagokion 
espedientean jasotzen den banku helbideratzean xede horretarako adierazitako kontuan egindako ordainketa jakinarazteko balioko du.

Nolanahi ere, prestazioa ordaintzeko soilik kontuan hartuko da onuraduna egoitzako plazan bizi izan den egun kopurua. 



EGITARAUAK, ZERBITZUAK ETA PRESTAZIOAK 2020
Prestazioen eta Diru-Laguntzen Zerbitzua

263

Onuradunen betebeharrak

a) Prestazio ekonomikoa ematen den xederako erabili behar da, ez beste ezertarako.

b) Gizarte Ekintza Sailak prestazioaren kudeaketarako eskatzen dizkien informazio guztia eta agiri guztiak eman eta aurkeztu behar dituzte.

c)  Gertaera eragiletik hilabete bateko epean zerbitzuarekin lotutako prestazioa jasotzeko eskubidea aldatzea edo iraungitzea ekar dezakeen 
edozein inguruabar jakinaraztea.

d) Arautegi honetan eta baterakoetan ezarritako gainerako betebehar guztiak.

Prestazioa jasotzeko eskubidea aldatzea

Prestazioaren zenbatekoa onuradunaren egoera pertsonalaren arabera alda daitezke prestazioa aitortzeko ezarritako betekizunak edo haren 
zenbatekoa finkatzeko kontuan hartutako inguruabarrak aldatzen badira.  Berrikustea ofizioz edo alderdi batek eskatuta hasi ahalko da, eta 
aldatzeko ebazpenaren egunetik aurrera izango du eragina.

Prestazioa jasotzeko eskubidea azkentzea

Egoitzako foru zerbitzuari lotutako eskubidea onuraduna inguruabar hauetakoren batean aurkitzen bada azkenduko da:

a) Foru egoitzen zerbitzu batean sartzen bada.

b) Onuraduna hiltzen bada.

c) Uko egiten badio Gizarte Ekintza Sailak onuraduna modu pribatuan zegoen egoitzan eskainitako plaza publikoari.

d) Ez baditu betetzen araudi honetan eta harekin bat datozenetan araututako betebeharrak.

Azkentzearen ondorio ekonomikoak, aipatutako azkentzea eragiten duen kausa gertatzen den dataren hurrengo egunetik sortutakotzat hartuko 
dira.
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2. DESGAITASUNA DUTEN PERTSONEI LAGUNTZEKO ETA HAIEK GIZARTERATZEKO DIRU-LAGUNTZAK

Arauketa 

208/2018  FORU DEKRETUA, Bizkaiko Foru Aldundiarena, abenduaren 30ekoa, 2020. urterako desgaitasunen bat duten pertsonei laguntzeko eta 
haiek gizarteratzeko diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdi publikoa onesten dituena (BAO, urtarrilaren 20koa).

Xedea

Diru-laguntzen xedea izango da Bizkaiko Lurralde Historikoan bizi diren pertsona desgaituei laguntzeko eta haiek gizarteratzeko foru dekretuan 
zehaztutako hainbat programen ekintzak egitea.

Diruz lagundutako programak

• Elkartegintza programa: 

− Erakundearen informazioa eta kudeaketa 

• Aisiako eta astialdiko programak:

− Opor-txandak, asteburuko txangoak edo egonaldiak gaua emanda

− Egun bateko txangoak

− Aisialdiko beste ekintza batzuk

• Sentsibilizazio eta hedapeneko programa:

− Sentsibilizaziorako biltzarrak, jardunaldiak, solasaldiak, hitzaldiak eta beste ekitaldi batzuk antolatzea

− Komunikazio-euskarriak eta berariazko kanpainak

• Esku hartzeko eta laguntza espezializatua emateko programa:

− Banakako laguntza tekniko espezializatua

− Taldeko laguntza tekniko espezializatua

• Kultur sustapeneko programa:

− Ikastaroak edo tailerrak (aisialdira bideratuak ez daudenak)
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Entitate onuradunak

Bizkaiko Lurralde Historikoan diharduten irabazteko asmorik gabeko erakunde pribatuak izan daitezke diru-laguntzen onuradunak, eskabidea 
behar bezala egiten dutenean. Nolanahi ere, erakunde horiek ondoko betekizunak bete behar izango dituzte:

a.  Legez eratuta egon behar dira eta euren jarduerari buruzko arautegian xedatutako betekizunak bete behar dituzte. 

b.  Estatutuetan xedetzat ezarrita edukitzea deialdi honetan barne hartzen diren pertsonen kolektiboari arreta ematea.

c.  Eskabideak aurkezteko epealdia amaitu baino lehen Bizkaiko Lurralde Historikoko Gizarte Zerbitzuen Foru Erregistroan inskribatuta egon 
behar dira (Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 26ko 66/2002 Foru Dekretua; BAO, 79. zk., 2002ko apirilaren 26koa).

d.  Ezin dute irabazteko asmorik izan.

e.  Helburuak beteko dituztela bermatzeko egitura eta ahalmen nahikoak eduki behar dituzte.

f.  Herri erakunde eskudunei baliabideak erregularizatzen eta dagoen eskaria asebetetzen laguntzeko konpromisoa hartu behar dute, betiere 
haien zerbitzuen berezitasunak zaintzen dituztela.

g.  Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak beterik dituztela frogatu behar dute, 5/2005  Foru Arauan ezarritakoaren arabera. 
Eskabidea aurkezten denerako bete behar da baldintza hori, bai eta diru-laguntza ematen denean, ordaindu beharra aitortzen denean eta 
ordaintzen denean ere. Hori guztia espedientean justifikatuko da Ogasun eta Finantza Sailak adierazten duen moduan

h. Foru dekretu arautzailean eta maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauan ezarritako betekizun guztiak.

Eskabideak eta beharrezko dokumentazioa aurkeztea

a) Diru-laguntzak erakundeko ordezkariek eskatu beharko dituzte. 

b) Aurkezteko 30 egun natural daude, foru dekretu hau BAOn argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. 

c)  Eskabidea betetzeko beharrezkoa izango da Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan dagoen programa informatikoa deskargatzea 
(https://www.ebizkaia.eus/es/catalogo-de-tramites-y-servicios), dagokion prozeduran.

d)  Behar bezala betetako eskabideak foru dekretu arautzailearen 3.c) artikuluan adierazitako euskarri informatikoan aurkeztu beharko dira. 
Eskabideak Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan (https://.ebizkaia.eus/es/catalogo-de-tramites-y-servicios) nahiz Gizarte Ekintza 
Sailaren Lersundi kaleko 14. zenbakian, erregistro orokorrean aurkeztu ahalko dira, edo Aldundiko sailetako gainerako erregistro orokorretan, 
bai eta urriaren 1eko 39/2015 Legeak (Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa) 16.4. 
artikuluan adierazitako edozein tokitan ere.

https://.ebizkaia.eus/es/catalogo-de-tramites-y-servicios
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Justifikazioa

1.-  Foru administrazioaren diru-laguntzen araubide juridiko orokorra araupetu duen maiatzaren 31ko 5/2005  Foru Arauaren 28. artikuluan 
ezarritakoa betetzeko, erakunde onuradunek 2020ko lehenengo hiruhilekoan bete behar justifikatu beharra.

2.  Ekintza guztiak diruz laguntzekoak direnean, zenbatekoa 60.000,00  euro baino gutxiago izanez gero, justifikazioa Diru-laguntzen Foru 
Araudiaren 57. artikuluan ezartzen den bezala egin behar da: justifikazio kontua erabili eta gastuaren egiaztagiriak aurkeztu. 

  Bigarren apartatu honetan aipatutako justifikazio kontua euskarri informatikoan aurkeztu dela iritziko da. Horretarako, Bizkaiko Foru 
Aldundiaren egoitza elektronikoan (https://.ebizkaia.eus/es/catalogo-de-tramites-y-servicios) dagoen programa deskargatu beharko da 
dagokion prozeduran. Gainera, artxibo informatikoa justifikazio kontuan aurkezteaz gain, 208/2019  Foru Dekretuaren 14.4 artikuluan 
aipatutako dokumentazio osagarria erantsi beharko da.

  Hain zuzen ere, justifikazio kontuak ondokoak dauzka:

A).  Diru-laguntzaren emakidan ezarritako baldintzak betetzeari buruzko justifikazioaren gaineko memoria, eginiko jarduerak eta lorturiko 
emaitzak bilduko dituena hain zuzen ere. 

B).  Eginiko jardueren kostuari buruzko justifikazio memoria ekonomikoa, hauexek bilduko dituena: 

B1-  Diruz lagundutako proiektuari edo jarduerari egotzitako sarrera eta gastuen egoera.

B2-  Jardueraren gastuen zerrenda sailkatu bat gastuen egoera orriko partida bakoitzeko; hartzekoduna, agiria, zenbatekoa eta 
bidalketa data zehaztu behar dira.

B3-  Merkataritzako trafikoan froga gisa balio duten fakturak edo dokumentuak edo administrazio-eraginkortasuna dutenak, eta behar 
den kasuetan ordainketaren frogagiria ere bai. Ondoko erakunde onuradun hauek bakarrik aurkeztu behar dituzte egindako 
gastuen frogagiriak: aplikatzen diren laginketa-tekniken bidez hautatzen direnek. 

Hala eskatuz gero, diruz lagundutako, ordenatutako eta zenbakitutako ekintza guztien gastuak justifikatzen dituzten 
dokumentuen kopia aurkeztu beharko da, horien zerrenda erantsita.

Fakturazio betebeharrak araupetu dituen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 22ko 4/2013  Foru Dekretuaren 6. artikuluan 
ezartzen diren betekizunak bete behar ditu aurkezten den fakturak.

Aparteko kasuetan gastuen frogagiritzat erabili ahal izango dira diru-laguntza jasotzen duen erakundeak emandako ziurtagiriak, 
hain zuzen ere arautegia betetzen duten agiri bakarrak faktura erraztuak edo bestelako frogagiriak direnean; ziurtagiriak gastu 
kontzeptuen arabera multzokatu behar dira eta guztirako zenbatekoak adierazi behar dira.
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B4-  Zerrenda xehakatua, diruz lagundutako jarduera finantzatu duten diru-laguntzen, laguntzen, sarreren edo baliabideen sarrera-
egoera osatzen duen partida bakoitzeko, bai eta exijitutako finantzaketa bera ere, hala badagokio, zenbatekoa eta jatorria aipatuz.

C)- Kasu batzuetan ondoko hauek ere eduki behar ditu: 

C1.-  Hiru hornitzaileren zerrenda xehatua; proposamenik merkeena hautatu ez bada, hornitzailearen hautapena ondo justifikatzen 
duen memoria.

Zerrenda aurkeztuko da diruz lagundutako gastuaren zenbatekoak diru-laguntzei buruzko Foru Arauaren 29.3 artikuluan 
xedatutako kopurua gainditzen duenean. Gero Gizarte Ekintza Sailak eskaintzak eskatu ahal izango ditu bere kontrol-ahalmena 
gauzatzeko.

C2.- Aplikatu ez den geldikinik egonez gero, haien eta beraien korrituen itzulketaren ordain-gutuna.

C3.-  Erakundearen lege ordezkariak egindako ziurtagiria, diruz lagundutako ekitaldian zuzendaritza-batzordearen osaera eguneratua 
adieraziko duena.

C4.- Diru-laguntza aplikatu beharreko ekintzak islatzen dituzten euskarri grafikoak, ahal izanez gero.

C5.- Gizarte Ekintza Sailak onuradunen zerrenda eskatzen badu, sexuaren eta adinaren arabera bereizita.

3.-  Ekintza guztiak diruz laguntzekoak direnean, zenbatekoa 60.000,00  euro baino gehiago izanez gero, justifikazioa Diru-laguntzen Foru 
Araudiaren 59. artikuluan ezartzen den bezala egin behar da: justifikazio kontua erabili eta auditorearen txostena aurkeztu. Justifikazio 
kontua, osorik eta zigilatuta, kontu-auditore baten txostenari erantsi behar zaio; auditore hori Kontabilitate eta Kontu Auditoretza Institutuari 
atxikitako Kontu Auditoreen Erregistro Ofizialean inskribatuta egon behar da (erakundeak urteko kontuen ikuskaritza egiteko betebeharra 
duen kasuetan, txostena pertsona auditore berak egin beharko du).

  Auditoreak emandako txostena Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren apirilaren 15eko 945/2011 Foru Aginduan xedatutakoaren arabera 
egingo da; foru agindu horren bidez onetsi dira kontu auditoreek diru-laguntzen justifikazio kontuak berrikusteko lanak egitean jarduteko bete 
behar dituzten arauak, foru sektore publikoaren esparruan betiere. Xede horretarako, 945/2011 Foru Aginduari erantsitako eregua erabiliko da.

  945/2011 Aginduaren 3.2.b) artikuluan aipatzen den memoria ekonomikoaren berrikuspena honela egin beharko da:

• Erakundearen langileen arloko gastu guztiak hartu behar dira kontuan.

•  Gainerako gastu zuzenetarako, gastuen zerrenda sailkatutik lagin bat hartu behar da prozedura estatistikoak aplikatuta; konfiantza-
mailak % 95 izan behar du eta errorea ±% 5 gehienez.
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  Beren-beregi honako datu hauek ere adierazi behar dira: laginketa-sistemarik erabili den ala ez, eta, erabili bada, zein laginketa-sistema 
erabili den, aztertutako lagineko elementuen kopurua eta lagin horren zenbatekoa guztizkoaren aldean, eta aurkitutako akatsen ehunekoa 
aztertutako laginari dagokionez (elementuen kopurua eta ukitutako gastuen zenbatekoa ere aintzat hartuta).

•  Beren-beregi adieraztea zeharkako kostuak dauden ala ez eta, baldin badaude, jasotako kostu orokor edota zeharkakoen berri eman 
beharko dira: nolakoak diren, zenbatekoak eta banatzeko irizpideak.

4.-  Diru-laguntza jasotzen duen erakunde batek ez badu aurkeztu behar justifikazio kontua auditorearen txostena txertatuta daukala, kontua 
artikulu honetako hirugarren idatz-zatian ezarritakoaren arabera egin behar da.

  Hori dela eta, auditorearen txostena justifikazio kontua egiteko aplikatu beharreko prozedura orokor eta zehatz berak aintzat hartuz egin behar 
da, eta 945/2011 Foru Aginduan auditoreen jardunaz ezartzen diren arauak aplikatuz.

5.-  Aurkeztutako justifikazioa eredu ofizialarekin bat ez badator, edo osorik betetzen ez bada edo eskatutako agiriren bat falta bada, diru-laguntzak 
itzultzeko espedientea hasiko da, dekretu honetako xedapenei jarraituz.



EGITARAUAK, ZERBITZUAK ETA PRESTAZIOAK 2020
Prestazioen eta Diru-Laguntzen Zerbitzua

269

6. BESTE DIRU-LAGUNTZA BATZUK
•  GALLARRETA. Errendimendu txikiko enplegurako tailer okupazionala eta berezia.

•  RANZARI. Errendimendu txikiko enplegurako tailer okupazionala eta berezia.

•  USOA LANTEGIA. Errendimendu txikiko enplegurako tailer okupazionala eta berezia.

•  LANTEGI BATUAK FUNDAZIOA. Zentro okupazionala.

•  BIZIA FUNDAZIOA. Zentro okupazionala.

•  GORABIDE, Desgaitasuna duten Pertsonen aldeko Bizkaiko Elkartea. Aisiako eta denbora libreko programa.

•  ASPACE, Garun Paralisia duten pertsonei laguntzeko Bizkaiko Elkartea. Aisiako eta denbora libreko programa.

•  APNABI, Autismoa eta autismo espektroko bestelako nahasteak dituzten haurren Gurasoen Elkartea. Aisiako eta denbora libreko programa

•  ADURKO, adimen-desgaitasuna duten pertsonen aldeko Uribe Kostako Elkartea. Aisiako eta denbora libreko programa

•  DOWN SINDROMEA FUNDAZIOA. Aisiako eta denbora libreko programa

•  GEUBE. Beharrizan Bereziak dituzten Durangoko Familien Elkartea. Aisiako eta denbora libreko programa

•  FEKOOR, Bizkaiko Pertsona Desgaituen Federazio Koordinatzailea. Aisiako eta denbora libreko programa

•  BIDAIDEAK, Minusbaliatuen Euskal Elkartea. Autonomia pertsonalerako programa - Kabiezes Santurtzi

•  FEKOOR, Bizkaiko Pertsona Desgaituen Federazio Koordinatzailea.  Elkartegintzako ekintza-programa.

•  HELDU, Bizkaiko Urrituen Elkarteen Federazioa. Eguneko jardueren zerbitzua

•  EUSKAL GORRAK, Pertsona Gorren Elkarteen Euskal Federazioa. Elkartegintzako ekintza-programa.

•  ULERTUZ.  Entzumen-urritasuna duten ume eta gazteei eta haien familiei arreta eta laguntza emateko programa

•  FEKOOR. SAVI, Bizitza independentearen arretarako zerbitzu esperimentala

•  GORABIDE. Arreta espezializatua.

•  ASPACE. Arreta espezializatua.
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•  APNABI. Arreta espezializatua.

•  APNABI. Harrera, balorazioa, orientazioa, jarraipena eta laguntza.

•  ZELIAKOEN ELKARTEA. Elikadurarako laguntzak

•  BIDAIDEAK.  Garraio egokituaren programa

•  EUSKAL GORRAK. Zeinuen interprete zerbitzua. 

•  EUSKAL GORRAK. Informazioa eta aholkularitza

•  FUTUBIDE. Gorabide Tutoretza Fundazioa – Tutoretzako boluntarioen programa

•  AVIFES. Aisialdia eta denbora librea

•  AVIFES. Bizitza independenterako zerbitzua.

•  LANTEGI BATUAK. Zahartze aktiboaren programa. 

•  APNABI-ALDAMIZ OIZ

•  ASPACE-ZABALOETXE OIZ

•  ASPACE-ELGERO OIZ

•  BIDAIDEAK. Inbertsioak
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LAGUNTZEN ETA  LAGUNTZEN ETA  
DIRU-LAGUNTZEN  DIRU-LAGUNTZEN  
ATALAATALA
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XEDEAK ETA EGINKIZUNAK
Oro har, Laguntzen eta Diru-laguntzen Atalak antolatu eta koordinatu behar ditu zuzendariordetzak onesten dituen laguntzak, diru-laguntzak eta 
programak.

Betiere atal honek honako egiteko hauek dauzka:

a)  Bizkaiko Lurralde Historikoan mendekotasunean dauden pertsonen eta pertsona desgaituen egoera zertan den aztertzea, esparru horretan 
dauden hutsuneak sumatzea eta beharrizan horiek betetzeko aukerak eta programak proposatzea.

b)  Mendekotasunean dauden pertsonei eta adinekoen alde lan egiten duten irabazteko asmorik gabeko erakundeei ematen zaizkien diru-
laguntzak eta zerbitzuak ematen dituen gainerako guztiak diseinatzea, antolatzea, izapidetzea eta ordaintzeko proposamenak egitea.

c)  Zerbitzuak zuzenean ematen dituen diru-laguntzak izapidetzea, kudeatzea eta ordaintzeko proposamenak egitea.

d)  Emandako diru-laguntzen frogagiriak kontrolatzea.

e)  Programak diseinatzea eta aplikatzea, mendekotasun-egoeran dauden pertsonak beren etxeetan geratzen laguntzekoak. Eta pertsona horien 
zaintzaileak barne hartuko dira.

f )  Besteren laguntza behar duten pertsonentzako laguntza teknikoen kudeaketa eta izapidetzea.

g)  Autonomia pertsonala sustatzen laguntzeko produktuei buruzko informazioa eta orientazioa emateko zerbitzuari (GIZATEK) dagozkion 
eginkizunak garatzea. 

h)  Autonomia pertsonala sustatzeko informazioa eta orientazioa emateko eta sustapen horretan laguntzeko produktuak mailegatzeko foru zerbitzu 
publikoak (GIZATEK) ematen dituen diru-laguntzak izapidetzea, kudeatzeko, ebazteko proposamenak egitea, berrikustea eta ordaintzeko 
proposamenak egitea, eta kudeaketaren ondoriozko gainerako egiteko guztiak.

i)  Ezintasunaren eta mendekotasunaren eremuan eragina duten maila guztietako gainerako administrazio publikoekin lankidetzan eta koordinatuta 
aritzeko neurriak proposatzea eremu horretako organismo eta erakundeen arteko koordinazioa bultzatzeko.
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Programak eta prestazioak

Laguntzen eta diru-laguntzen atalak programa eta prestazio hauek kudeatzen ditu:

1.  Bizkaiko adinekoen elkarteen programak gauzatzeko diru-laguntzak

2.  Bizkaia adin guztietarako lurraldea izaten laguntzen duten tokiko erakundeen proiektuetarako diru-laguntzak, zahartze aktibo baterako 
baldintza egokiak bilatzen badituzte.

3.  Gizatek: Autonomia pertsonala sustatzeko laguntza-produktuak eskuratzeko informazio, orientazio eta diru-laguntzen zerbitzu publikoa 
(GIZATEK)

4.  Beste diru-laguntza eta hitzarmen batzuk.
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1. Bizkaiko adinekoen elkarteen programak egiteko diru-laguntzak 

Arauketa

209/2019 Foru Dekretua, abenduaren 30ekoa, Bizkaiko Foru Aldundiarena. Honen bidez, Gizarte Ekintza Sailaren 2020. urterako diru-laguntzen 
oinarri arautzaileak eta deialdi publikoa onesten dira. Diru-laguntzak Bizkaiko adinekoen elkarteetarako programak egiteko emango dira (BAO, 
urtarrilaren 15ekoa, 9. zk.). 

Xedea

Diru-laguntzak Bizkaiko adinekoen elkarteen programak egiteko emango dira.

Jarduerak eta programak

0810 Egitura-programa:

- Alokairu-gastuak.

- Funtzionamendu-gastuak.

Elkartearen jardueren programa:

- 0542 Kulturalak eta garapen pertsonalekoak.

- 0543 Jolasekoak.

0545 Jarduera solidario eta komunitarioen programa. 

Entitate onuradunak

Eskabidea behar bezala aurkeztuz gero, onuradunak honako erakunde hauek izan daitezke: 

Bizkaiko adinekoen elkarteak, honako hauek barne hartuta:

− Pertsona erretirodunen etxeak, klubak eta elkarteak.

−  60 urtetik gorako pertsonen elkarteak, adineko pertsonentzako jarduerak antolatu ohi baldin badituzte, eta bazkideak 60 urtetik gorakoak 
baldin badira.
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Halaber, baldintza hauek bete beharko dituzte: 

−  Irabazi asmorik gabeko erakunde pribatua izatea, eta Bizkaiko Lurralde Historikoan jardutea.

−  Legez eratuta egotea.

−  Diru-laguntza jasoko duen jarduera Bizkaiko Lurralde Historikoan egin behar da.

−  Zerga-betebeharrak eta zuzenbide publikoko gainerakoak beteta izatea, bai eta Gizarte Segurantzarekikoak ere, maiatzaren 31ko 5/2005 Foru 
Arauaren 12.2.e) artikuluan araupetutakoaren arabera. Eskabidea aurkeztean egon behar dira denak egunean, eta diru-laguntza ematen 
denean, betebeharra aintzatesten denean eta ordaintzen denean mantendu. Hori guztia espedientean justifikatuko da Ogasun eta Finantza 
Sailak adierazten duen moduan. 

−  Diru-laguntzaren helburua beteko dutela bermatzeko egitura eta ahalmen nahikoak eduki behar dituzte.

−  Diru-laguntza eskatzeko epealdia amaitu baino lehen Bizkaiko Lurralde Historikoko Gizarte Zerbitzuen Foru Erregistroan inskribatuta egon 
behar dute (Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 26ko 66/2002 Foru Dekretua).

−  Foru dekretu arautzaile honetan eta maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauan ezarritako betekizun guztiak.

Eskaturiko dokumentazioa

Dekretu hau indarrean jartzean Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan argitaratuta dagoen inprimakian aurkeztuko dira diru-laguntzen 
eskabideak. Diru-laguntza eskatzen duten erakundeek eskaera bat aurkeztu behar dute eta, bertan, diru-laguntzaren xede diren kontzeptu guztiak 
jasoko dira.

Inprimaki horrek honako agiri hauek ditu:

  Erakundea eta diru-laguntzaren xede den zentroa identifikatzeko orria (1. puntua).

  Eskabidea (2. puntua).

  Diru-laguntzaren xede den erakundearen datuak (3. puntua).

  Erakundearen datu orokorrak (3.1. puntua).

  Egiturazko programaren eskabide-orria (3.2. puntua).

  Elkartearen jarduera-programen eta jarduera solidario komunitarioen programen eskabide-orria (3.3. puntua).

  Eskatutako jarduerei buruzko datu ekonomikoak (4. puntua).
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  Eskatutako jarduerei egotzitako gastuen eta diru-sarreren egoerari buruzko kontuen edukiaren jarraibideak (5. puntua).

  Bankuko kontuko fitxa.

Eskabide-inprimakiarekin batera eskabidea aurkeztu duen erakundeak Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak beteta dituela frogatzen duen 
agiria aurkeztu behar du.

Baremoa

Diru-laguntza eskaerei gehienez 100 puntu emango zaizkie, honako irizpide hauen arabera banatuta: 

A.- Egituren programa (810 kodea), zentroaren azaleraren arabera A GUZTIRA     14

Kontzeptua Puntuak gehienez

A.1.- Alokairu-gastuak 4

A.2.- Funtzionamendu-gastuak 10

B.- Bazkideak B GUZTIRA     35

B0,1. Kontzeptua Puntuak gehienez

B.2. Bazkideen kopurua 35

C.- Jarduerak parte-hartzaileen kopuruaren arabera C GUZTIRA     51

Kontzeptua Puntuak gehienez

C1.- Elkartearen jardueren programa  

 C1.1.- Garapen pertsonaleko jarduera kulturalen programa (542 kodea) 24

 C.1.2.- Elkartearen jolas-jardueren programa (543 kodea) 11

C.2.-Elkartearen jarduera solidario eta komunitarioen programa (545 kodea) 13

C.3.- Belaunaldi arteko jarduerak, 3 belaunaldi edo gehiago 1

C.4.- Kideren batek «Bizkaia, adin guztietarako lurraldea» proiektuaren talde eragileren batean parte hartzea. 2

PUNTUAK, GEHIENEZ 100
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Diru-laguntzaren zenbatekoa eta ordaintzeko modua

Diru-laguntzaren zenbatekoa hainbanaketa bidez ezarriko da, lortu diren puntuen proportzioaren arabera. Eskabide bakoitzak, gutxienez, 
1.000 euro jasoko ditu, aurrekontua txikiagoa denean izan ezik.

Emaitzaren zenbatekoak ezin ditu inolaz ere muga hauek gainditu: 

   Eskatutako kopurua.

   4.000 euro.

Erakunde onuradunen aldeko ordainketak izendunak izango dira.

Justifikazioa

Diruz lagundutako jarduera edo jarduerak 2021eko maiatzaren 31 arte justifikatzea. Justifikazioaren modalitatea Diru-laguntzei buruzko Foru 
Erregelamenduaren 57. artikuluan jasotakoa izango da, hau da, “Gastuen frogagiriak aurkezten dituen justifikazio-kontua”. Justifikazio hori 
egindako gastu osoari buruzkoa izango da, bai eta diru-laguntzaren eskabidean formulatu ziren eta diru-laguntza ematea eragin zuten betekizun 
eta baldintzak betetzeari buruzkoa ere. 

Bigarren atal honetan aipatutako justifikazio-kontua aurkezteko, dekretu hau indarrean jartzean Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan 
argitaratuta dagoen eredu ofiziala aurkeztu beharko da. Horrez gain, erakundeek justifikazio-inprimaki hori euskarri informatikoan aurkez dezakete 
eta www.bizkaia.eus webgunean eskura daiteke. 

1. Erakunde eskatzailearen datuak.

2. Ziurtagiri osagarria.

3. Egindako jarduerak justifikatzeko memoria:

3.1. Egituren programa bete dela frogatzeko fitxa (0810 programa)

3.2.  Jarduerak egin direla egiaztatzeko fitxa (0542, 0543, 0545 programak). Diruz lagundu den jarduera bakoitzeko fitxa bat beteko da, 
eta, horrez gain, justifikazio-fakturen zerrendari erantsiko zaizkio elkarteko idazkariak kautotu dituen jatorrizko fakturen kopiak edo 
jardueraren gastuak egiaztatzeko dokumentuak, maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 28.3 artikuluan jasotakoarekin bat etorriz.

http://www.bizkaia.eus
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4. Diruz lagundu diren jardueren diru-sarreren eta gastuen egoera:

4.1. Diruz lagundu diren jarduerei egotzitako gastuak.

4.2. Diruz lagundu diren jarduerei egotzitako diru-sarrerak.

5. Erakundearen diru-sarrerak, guztira, diru-laguntzak eta babesleen edo laguntzaileen kopuruak aintzat hartuta.

6. Diruz lagundu diren jarduerei egotzitako gastuen eta diru-sarreren edukiaren jarraibideak.  

Egindako gastuen egiaztagiriak aurkeztu beharko dituzte, soil-soilik, beharrezkotzat jotzen diren laginketa-tekniken bidez eskatzen zaizkien 
erakunde onuradunek. Hala eskatuz gero, diruz lagundutako ekintza guztien gastuak justifikatuko dituzten agiriak aurkeztu beharko dira.    

Oro har, gastuak egiaztatzeko, fakturazio-betebeharrak araupetu dituen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 22ko 4/2013 Foru Dekretuaren 6. 
artikuluan ezartzen diren betekizunak betetzen dituzten fakturak aurkeztu beharko dira. 

Salbuespen gisa, gastuen frogagiritzat erabili ahal izango dira diru-laguntza jasotzen duen erakunde adjudikaziodunek emandako ziurtagiriak, hain 
zuzen ere arautegia betetzen duten agiri bakarrak faktura erraztuak edo bestelako frogagiriak direnean; ziurtagiriak gastu kontzeptuen arabera 
multzokatu behar dira eta guztirako zenbatekoak adierazi behar dira (ezin da izan emandako diru-laguntzaren % 5 baino gehiago).

5.1 artikuluan ezarritakoaren arabera diruz lagundu daitezkeen langileen gastuak justifikatzeko, kontratuak, nominak eta Gizarte Segurantzaren 
Araubide Orokorraren kotizazio-buletinak (TC 1 – 2 ) aurkeztu behar dira. 
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2.  Bizkaia adin guztietarako lurraldea izaten laguntzen duten tokiko erakundeen proiektuetarako diru-laguntzak, 
zahartze aktibo baterako baldintza egokiak bilatzen badituzte

Arauketa

Bizkaiko Foru Aldundiaren 210/2019 Foru Dekretua, abenduaren 26koa; horren bidez, Bizkaia adin guztietarako lurraldea izaten laguntzen duten 
tokiko erakundeen proiektuetarako diru-laguntzak arautzen dituzten oinarriak eta deialdi publikoa onartzen dira, eta zahartze aktiboa izateko 
baldintza egokiak erraztuko dira Bizkaiko Lurralde Historikoan, 2020. urterako (BAO, urtarrilaren 20koa). 

Xedea

Diru-laguntza hauen helburua Bizkaia eraldatzea da, adin guztietarako lurraldea izan dadin, zahartze aktibo eta osasungarrirako baldintza onak 
sortuz eta mantenduz. Helburu hori lortzeko, egokitzat jotzen du Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) adinekoekin Hiri Adeitsuak proiektuan 
proposatutako metodologia.

Jarduerak eta programak

OMEren metodologian jasotzen diren ezarpen-zikloaren etapetan barne hartutako jarduerak diruz laguntzen dira: plangintza, plana gauzatzea, 
egindako prozesuen ebaluazioa eta etengabeko hobekuntza, eta zehazkiago hauek: 

1.  Adinekoek proiektuan parte hartzeko mekanismoak ezartzea, profesional tekniko, bertako eta udaleko ordezkari politiko eta erkidegoko 
beste eragile batzuekin proiektuaren talde eragilea osa dezaten. 

2.  Udalerriaren, mankomunitatearen edo udal partzuergoaren adiskidetasun-mailaren diagnostikoa egitea, jarraipen-adierazleak identifikatzeko 
plan bat egitea, gutxienez, zahartze aktiboa eragiten duten zortzi ataletatik lau kontuan hartuz. Alor hauek dira: aire zabaleko eremuak eta 
eraikinak, garraioa, etxebizitza, gizarte-partaidetza, errespetua eta gizarteratzea, herritarren partaidetza eta enplegua, komunikazioa eta 
informazioa eta erkidegoko eta osasun zerbitzuak.

3.  Jarraipen, ebaluazio eta kontrol jarduerak, ekintza plana gauzatzeko.

4.  Etengabeko hobekuntza-jardunak. 
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Entitate onuradunak

Diru-laguntza honen erakunde onuradunak izan daitezke Bizkaiko Lurralde Historikoko udalak, mankomunitateak eta udal partzuergoak, 
adinekoekiko hiri eta erkidego adeitsuei buruzko Dublineko Adierazpenari atxikita (2013), dagozkien lurralde-esparruetan OMEren proiektua 
ezartzen hastea erabakitzen badute, edo dagoeneko hasi badute.

Eskaturiko dokumentazioa

Eskabideak aurkeztuko dira eskabide-ereduaren arabera (S891), eta agiri hauekin batera aurkeztu beharko dira:

a.  Erakundeko organo eskudunak diru-laguntzaren eskabideaz hartutako erabakiaren ziurtagiria.

b.  Erakundeko eskumeneko organoak xede horretarako hartutako akordioaren ziurtagiria, adinekoekiko hiri eta erkidego adeitsuei buruzko 
Dublineko adierazpena onartzeari buruzkoa (2013). 

c.  Bankuko kontuko fitxa (E298) entitate eskatzaileak eta banketxeak behar bezala zigilatuta eta sinatuta. Agiri horri dagokionez, dekretu hau 
indarrean jartzean Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan argitaratuta dagoena erabiliko da.

d.  Gizarte Segurantzak emandako ziurtagiria, indarreko xedapenak direla eta erakundeak harekiko dituen betebeharrak beteta daudela 
egiaztatzen duena.

e.  Diru-laguntza jasotzen duen proiektua. Bertan, puntu hauek jaso beharko dira:

-  Lurralde eremua.

-  Helburuak.

-  Talde eragilea.  Deskribapen laburra, kide kopurua eta haien eginkizunak.

-  Parte-hartzaileak.

-  Metodologia.

-  Diruz lagunduko diren jardueren identifikazioa, deskribatuz eta OMEren proiektuaren etaparen baten barruan sartuz.

-  Egutegia.

-  Giza baliabideak:
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-  Baliabide materialak eta azpiegitura fisikoa. 

-  Atxikita dagoen edo 2018. urtean Osasunaren Munduko Erakundearen Hiri Adeitsuen Munduko Sareari atxikitzeko asmoa duen 
adieraztea.

-  Atxikita dagoen edo 2018. urtean Euskadi Lagunkoia Sareari atxikitzeko asmoa duen adieraztea (Eusko Jaurlaritzak sustatutakoa).

f.  Diruz lagundu den proiektuaren diru-sarreren edo gastuen aurrekontua, gastu propioak eta kanpoko gastuak bereiziz (E296).

Diru-laguntzaren zenbatekoa eta ordaintzeko modua

Tokiko erakundeak aurkeztutako proiektua funts propioen eta Bizkaiko Foru Aldundiaren diru-ekarpen baten (diru-laguntza) bidez finantzatuko da.

Bizkaiko Foru Aldundiaren diru-laguntza kalkulatzeko, 8. artikuluan ezarritako diruz lagundutako gastuen zerrenda kontuan hartuko da:

•  Erakunde eskatzaileak aurrekontuan sartutako gastu propioen % 50, muga hauekin:

-  25.000 biztanleko edo hortik beherako Bizkaiko udalerri, mankomunitate eta partzuergoek, gehienez, 8.000 euroko diru-laguntza jasoko 
dute.

-  25.000 biztanletik gorako Bizkaiko udalerri, mankomunitate eta partzuergoek, gehienez, 12.000 euroko diru-laguntza jasoko dute.

•  Erakunde eskatzaileak aurrekontuan sartutako kanpoko gastuen % 70, muga hauekin:

-  25.000 biztanleko edo hortik beherako Bizkaiko udalerri, mankomunitate eta partzuergoek, gehienez, 8.000 euroko diru-laguntza jasoko 
dute.

-  25.000 biztanletik gorako Bizkaiko udalerri, mankomunitate eta partzuergoek, gehienez, 12.000 euroko diru-laguntza jasoko dute.

Diru-laguntzaren ordainketa bakarra egingo da erakunde onuradunaren alde eta aurretiaz, diru-laguntza emateko foru-aginduaren ondoren. Dena 
den, emandako zenbateko osoa diru-laguntza emateko ebazpenean ezarritako helburu zehatzak betetzeko erabiltzearen araberakoa izango da. 
Gainera, foru dekretu arautzailean xedatutako baldintzak bete beharko dira.
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Justifikazioa

Justifikazioa aurkezteko epea 2021eko maiatzaren 31 arte luzatuko da, eta dokumentazio hau jaso beharko du:

a)  Diru-laguntza emateko ebazpenean ezarritako baldintzak betetzen direla frogatzen duen jarduketa-memoria, egin diren jarduerak eta lortu 
diren emaitzak adierazten dituena. 

Jarduketa-memorian eduki hauek jaso beharko dira:

−  Erakundearen datuak.

−  Deskribapena:

−  Zenbateraino lortu diren ezarritako helburuak.

−  Talde eragilea. Deskribapen laburra, kide kopurua eta haien eginkizunak. 

−  Parte-hartzaileenak. Sexuaren eta adinaren araberakoa datuak (60 urtetik gorakoak eta beherakoak).

−  Egindako ekintzena, balorazioa, tresnak eta lortutako emaitzak.

−  Egin gabeko eta proiektuan aurreikusitako ekintzena.

−  Gauzatzeko egutegia.

−  Giza baliabideak, antolaketa-egitura eta funtzionamendua.

−  Erabilitako baliabide materialak.

b)  Egindako jardueren kostua justifikatzen duen memoria ekonomikoa. Hauek jasoko dira bertan: 

−  Proiektuari egotzitako diru sarreren eta gastuen egoera-orriak (E374).

−  Gastuen zerrenda sailkatua, gastuen egoera-orriko kontzeptuetariko bakoitzerako, datu hauekin: hartzailea, dokumentua, zenbatekoa 
eta eman zen eguna (E376).

−  Aurreko lerroaldean aipatutako zerrendan jasotako fakturak edo merkataritza-trafiko juridikoan froga-balio bera duten agiriak edo 
administrazio-eraginkortasuna duten agiriak. 

-  Diruz lagundutako proiektuari egotzitako diru-sarrerak (E374) (diru-sarrerak eta gastuak) adierazitakoak direla eta proiektu horri egotzi 
beharreko beste diru-sarrerarik ez dagoela dioen ziurtagiria.
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−  Hiru hornitzaileren zerrenda xehatua; proposamenik merkeena hautatu ez bada, hornitzailearen hautapena ondo justifikatzen duen 
memoria. Zerrenda hori emango da diruz lagun daitekeen gastuaren zenbatekoa 15.000 euro gehi BEZa baino handiagoa denean, Diru-
laguntzei buruzko Foru Arauaren 29.3 artikuluan ezarritakoaren arabera. Gizarte Ekintza Sailak eskaintza horiek eskatu ahal izango ditu 
bere kontrol-ahalmenaren arabera. 

−  Erabili gabeko soberakinik badago, diru-kopuru hori eta dagozkion korrituak itzuli direla frogatzeko ordainketa-gutuna edo 
transakzioaren frogagiria. 
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3.  Gizatek: Autonomia pertsonala sustatzeko laguntza-produktuak eskuratzeko informazio, orientazio eta diru-
laguntzen zerbitzu publikoa (GIZATEK)

Arauketa

-  24/2009 Foru Dekretua, otsailaren 17koa, «Autonomia pertsonala sustatzen laguntzeko produktuei buruzko informazioa eta orientabidea emateko 
foru zerbitzu publikoa» jasotzeko araubideari buruzkoa (BAO, 2009ko martxoaren 3koa, 42. zk.), maiatzaren 22ko 96/2012 Foru Dekretuaren bidez 
aldatua (BAO, 2012ko ekainaren 6koa, 108. zk.), eta ekainaren 11ko 82/2013 Foru Dekretuaren bidez aldatua (BAO, 2013ko ekainaren 14koa, 114. 
zk.). 

-  Bizkaiko Foru Aldundiak Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundeari egindako kudeaketa-agindua, norberaren autonomia sustatzen laguntzeko 
produktuei buruzko informazioa eta orientazioa emateko foru zerbitzu publikoa eman dezan (Gizatek).

-  211/2019  Foru Dekretua, abenduaren 30ekoa, 2020. eta 2021. urteetan (biak barne) mendetasun-egoeran dauden edo desgaitasuna duten 
pertsonentzako laguntza-produktuak erosteko diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdi publikoa onartzen dituena.

Zerbitzuaren definizioa

GIZATEK gizarte zerbitzu publikoa da; horren bidez, desgaitasuna edota mendekotasuna duten adin guztietako pertsonak orientatu eta gizarteratu 
nahi dira eta haien autonomia sustatu; horrela, pertsona horien ezintasunak, jardueraren mugak eta parte hartzeko murrizketak konpentsatu edo 
arindu ahal izango dira hainbat produktu eta metodo teknologiko erabiliz.

Helburuak

GIZATEKen helburu orokorra da jarduera mugatuta edo murriztuta duten pertsonen kasuak prebenitzea, mugak dituzten pertsonen autonomia 
sustatzea eta pertsona horiek gizarteratzea. Horretarako, eta betiere pertsonaren urritasun edo mendekotasun mota kontuan hartuz, haientzat 
egokiak diren laguntza produktuen eta metodo teknologikoen gainean orientatuko dira, jasaten dituzten mugak konpentsatu edo arintzeko.
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Jarduera arloak

Gizatekek honako jarduera arloak ditu:

1.- Informazioaren, erakustaldien eta aholkularitzaren arloa

i)  Alde batetik, objektuak, mekanismoak eta beste batzuk erakusgai jartzeko espazio publiko  bat dago; haiek bisitatu daitezke eta, 
zenbaitetan, probatu, bai eta haiekin elkarreraginean aritu ere. 

ii)  Gainera, zerbitzua erabiltzeko aukerei buruzko aholkuak ematen zaizkie hori egiteko eskatzen duten pertsonei.

2.-  Edozein alderdi teknikori buruzko orientazio-arloa, pertsona eskatzailearen autonomia pertsonala hobetzeko bada. Xede horrekin, 
egokitasunaren gaineko txosten teknikoa egingo da.

3.- Laguntza-produktuak eskuratzeko diru-laguntzak kudeatzeko arloa. Bi urteko deialdiaren bidez, eta foru-dekretuz arautua.

Onuradunak  

Informazioaren, erakustaldien eta aholkularitzaren arloko zerbitzua eskuratzeko betekizunak:

-  informazioaren, erakustaldien eta aholkularitzaren arloan sartzeko ez da aldez aurreko betekizunik eskatzen; zerbitzu unibertsalak dira. 
Horretarako, eguneko arreta zerbitzua dago 08:30etik 13:30era, astelehenetik ostiralera, Gizateken bulegoetan (Lersundi kalea 14, 48009 
Bilbo).

-  orientazio-arloko zerbitzua eskuratzeko, mendekotasuna edozein mailatan baloratzeko administrazio-ebazpena edo desgaitasun-ziurtagiria 
duen edozein pertsona (gutxienez %  33). Orientazioarekin bukatzeko egokitasunari buruzko txosten tekniko espezifiko bat ematen da, 
gomendatutako laguntza-produktuen eta horien ezaugarrien gainean. Ezinbestekoa da diru-laguntzari buruzko eskaera egin ahal izateko, 
audiofonoekin izan ezik.
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Diru-laguntza eskuratzeko betekizunak:

Deialdi honetan arautzen diren diru-laguntzen onuradun izango dira hurrengo baldintza orokorrak betetzen dituzten pertsonak:

1.  Mendekotasunaren egoeran egotea, 39/2006  Legeak, abenduaren 14koak, Mendekotasun-egoeran daudenen autonomia pertsonala 
sustatzeko eta arretarako denak, xedatzen duen edozein gradutan edo gutxienez % 33ko desgaitasuna izatea. Bi kasu horietan egoera horrek 
ebazpena egin baino lehen berariaz onartua egon beharko du. Hiru urtetik beherako adingabeentzat 39/2006  Legeak hamahirugarren 
xedapen gehigarrian xedatutakoari erreparatuko zaio.

2.  Eskaera aurkezten denean, laguntza-produktuaren (edo produktuen) egokitasunari buruzko txosten teknikoa izatea, autonomia pertsonala 
sustatzeko Laguntza Produktuen Informazio eta Orientaziorako Foruko Zerbitzu Publikoko (aurrerantzean, Gizatek zerbitzua) teknikari 
eskudunak arautzen duen foru arautegi bereziarekin bat egin ostean. Txosten horretan, behar bezala aginduta eta identifikatuta jaso behar 
da zein laguntza-produktutarako (edo produktuetarako) eskatzen den diru-laguntza. 

  Etxebizitza egokitu nahi bada, egokitasunari buruzko txosten teknikoan adierazi behar da zer egokitzapen mota egin gura den eta nola 
egingo den, zehaztasun nahikoarekin. Egokitasunari buruzko txostenak edozein lan egin aurretikoa izan beharko du. 

  Kasu jakin batzuetan egokitasunari buruzko txosten teknikorik barik beste agiri batzuk aurkeztuko dira, baldintzak betez gero:

   Entzuten laguntzeko produktuak (22 06): 

-  Mediku elkargokideak egindako txosten txostena edo ziurtagiria; patologia edo mediku-diagnosia eta laguntza-produktua jakinarazi 
beharko dira bertan.

-  Mediku elkargokideak edo establezimendu espezializatu batek egindako audiometria, azaltzen duena belarri bakoitzean entzumen-
galera gertatu dela eta horren ondorioz 25 puntuko edo hortik gorako entzumen-urritasuna daukala jardueraren mugetan entzumen-
galeragatik, desgaitasun graduaren aintzatespena, adierazpena eta kalifikazioa egiteko prozedurari buruzko abenduaren 23ko 
1971/1999 Errege Dekretuak 13. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz. 

  Egokitasunari buruzko txosten teknikoak, eta aurreko puntuetan adierazitako txosten edo egiaztagiriak, gehienez ere urtebete (1) izan 
dezakete, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

3.  Espainiako nazionalitatea izatea. Bestela, Europar Batasuneko herritarrek eraginkortasunez –edo legez beste herrialde batzuetatik 
etorritakoek– bizi izan beharko dute Espainiako estatuan 5 urtez eta horietatik 2 eskaera aurkeztu aurrekoak izango dira.

  Zerbitzua jasoko duena bost urtetik beherakoa bada, egoitza aldiaren betekizuna, benetakoa edo legezkoa, haren zaintza daukanak bete 
behar du. Gainera, adingabeei buruzko indarreko legeetan eta nazioarteko itunetan ezarritakoari lotu behar zaio.
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4.  Bizkaiko Lurralde Historikoko udalerriren batean erroldatuta egotea gutxienez laguntza ekonomikoa jasotzeko eskaria aurkeztu aurretiko 
hamabi hilabeteetan eta espedientea guztiz izapidetzen den arte erroldatuta jarraitzea.

5.  Laguntzeko produktuak etxebizitzaren irisgarritasuna hobetzeko erosten badira, onuradunak etxebizitzaren %  50aren (gutxienez) jabea 
edo gozamenduna izan behar du, honako kasu hauetan izan ezik: onuradunak gutxienez bi (2) urtez lehenengo graduko goragokoekin edo 
ondorengoekin, ezkontidearekin edo anai-arrebekin bizikidetzan jarduten badu. Egoera hori erroldatze-ziurtagiriaren bidez egiaztatuko da. 
Dena den, etxebizitza hori ohiko bizilekua izan behar da, baita bizikidetza-unitatearen bizilekua ere.

6.  Pertsonen ohiko bizilekua bizitegi-erabilera kolektiborako establezimendua bada, I. eranskinean dagoen katalogoaren laguntza-produktuen 
onuradun izan daitezke ondoren aipatutakoak:

− 05 03 Komunikazioa entrenatzen/ikasten eta horren terapian laguntzeko produktuak

− 05 06 Komunikazioko ordezko tekniketan eta handigarrietan entrenatzen/ikasten laguntzeko produktuak

− 09 07 Gorputza egonkortzen laguntzeko produktuak

− 09 07 03 Segurtasun gerrikoak, uhalak eta arnesak gorputza egonkortzeko

− 12 12 Ibilgailuetarako osagarriak eta egokitzaileak

− 12 22 Eskuzko gurpil-aulkiak

− 12 24 Gurpil-aulkietarako osagarriak

− 12 27 Giza propultsioko hainbat ibilgailu

− 12 27 07 Haurrentzako paseatzeko aulkia

− 18 09 Esertzeko altzariak 

− 18 09 39 Eserlekuetarako sistema modularrak

− 22 03 Ikusmenean laguntzeko produktuak

− 22 06 Entzumenean laguntzeko produktuak

− 22 09 Ahotsa erabiltzen laguntzeko produktuak

− 22 12 Marrazten eta idazten laguntzeko produktuak
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− 22 18 Soinu- eta ikuste-informazioa grabatu, erreproduzitu eta aurkezteko laguntza-produktuak

− 22 21 Aurrez aurre komunikatzen laguntzeko produktuak

− 22 30 Irakurtzen laguntzeko produktuak

− Multimedia aurkezpenerako software berezia (22 30 27)

− 22 33 Ordenagailuak eta terminalak

− Aplikazio-softwarea (22 33 12)

  Aurreko a) letran azaldu diren baldintza orokorrez gain, laguntza hauek eskatzen dituzten pertsonek foru dekretu honetako I. eranskineko 
katalogoan laguntzeko produktu bakoitzerako ezartzen diren berariazko betekizunak ere bete beharko dituzte.

  Ohiko etxebizitza bizitegi-erabilera kolektiboko establezimendu bat duten pertsonak, eta eskabidea formalizatzean edo diru-laguntza 
ordaintzeko unean mendeko pertsonentzako edo desgaitasuna duten pertsonentzako egoitzen foru-zerbitzu publikora sartzeko onuradun 
izateko foru-agindua duten pertsonak, baldin eta berehala sartzea aurreikusten bada, I. eranskineko katalogoan jasotako laguntza-
produktuen onuradun baino ezin izango dira izan. Ondoren aipatzen dira:

  05 03 Komunikazioa entrenatzen/ikasten eta horren terapian laguntzeko produktuak.

  05 06 Komunikazioko ordezko tekniketan eta handigarrietan entrenatzen/ikasten laguntzeko produktuak

  09 07 Gorputza egonkortzen laguntzeko produktuak:

−  09 07 03 Segurtasun-uhalak, gorputza egonkortzeko uhalak eta arnesak (jartzeko sistema modularrari loturiko produktua (18 09 39)

  12 22 Eskuzko gurpil-aulkiak

  12 23 Gurpil-aulki motorizatuak

  12 24 Gurpil-aulkietarako osagarriak

  12 27 Giza propultsioko hainbat ibilgailu:

  12 27 07 Haurrentzako paseatzeko aulkia 

  18 09 Esertzeko altzariak

−  18 09 39 Eserlekuetarako sistema modularrak
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  22 03 Ikusmenari laguntzeko produktuak

  22 06 Entzumenari laguntzeko produktuak

  22 09 Ahotsa erabiltzen laguntzeko produktuak

  22 12 Marrazten eta idazten laguntzeko produktuak

  22 18 Soinu- eta ikuste-informazioa grabatu, erreproduzitu eta aurkezteko laguntza-produktuak

  22 21 Aurrez aurre komunikatzen laguntzeko produktuak

  22 30 Irakurtzen laguntzeko produktuak:

−  22 30 27 Multimedia aurkezpenerako software berezia 

  22 33 Ordenagailuak eta terminalak:

−  22 33 12 Aplikazio-softwarea 

Diruz lagundu daitezkeen laguntza-produktuak

Foru dekretu arautzaileak mendekotasuna duten edota gutxienez % 33ko desgaitasuna duten pertsonei lehia askearen araubidean diru-laguntzak 
ematea arautzen duten oinarriak ezartzen ditu. Laguntzak Bizkaiko Foru Aldundiaren eskumenen esparruan emango dira, pertsona horien 
autonomia gehitzen eta familia-ingurunean jarraitzen lagundu dezaketen produktuak eskuratzeko.

Diruz lagunduko diren laguntza-produktuak honako data hauetan erositakoak dira:

-  2020. urtean aurkeztutako eskaeretarako, 2020ko urtarrilaren 1etik foru dekretuak 10. artikuluan adierazitako fakturak aurkezteko epea 
amaitu arte. 

-  2021. urtetik aurrera aurkeztutako eskaeretarako, 2021eko urtarrilaren 1etik foru dekretu honen 10. artikuluan adierazitako eskaerak 
aurkezteko epea amaitu arte.
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Laguntza-produktua definitzea

Pertsona desgaitu edo mendeko pertsona batek ondoren adierazitako xedeetarako erabiltzen duen edozein produktu (gailuak, ekipoak, tresnak eta 
bereziki diseinatu den eta merkatuan eros daitekeen softwarea barne hartuta) laguntza-produktutzat joko da. Hona hemen erabileraren xedeak:

− Parte hartzen laguntzea.

− Gorputzaren funtzioak/egiturak eta jarduerak babestea, laguntzea, entrenatzea, neurtzea edo ordezkatzea.

− Jardueran edo parte-hartzean ager daitezkeen gabeziei edo mugei aurrea hartzea.

Laguntza-produktuen katalogoa

Bizkaiko Foru Aldundiak diruz lagunduko dituen laguntza-produktuen katalogoa abenduaren 30eko 211/2019 Foru Dekretuaren I. eranskinean 
jasota dago.

Deialdi honetan arautzen diren diru-laguntzetatik kanpo geratzen dira jarraian zehazten diren gailuak, laguntzeko produktuak eta/edo konponbide 
teknikoak:

• Egokitasunari buruzko txosten teknikoan barne hartzen ez diren edo txostenean desegokitzat jotzen diren produktuak.

• Laguntza-produktuak instalatzeko erabiltzen diren gaiak.

• Osasunaren arloko profesionalek bakarrik erabiltzen dituzten laguntzeko produktuak edo tresnak.

• Teknikoak ez diren konponbideak, besteak beste: laguntza pertsonala, gida-txakurrak edo ezpainen irakurketa.

Eskabideak aurkeztea

Eskabideak aurkezteko epea foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, eta inoiz ez 2020ko 
urtarrilaren 1a baino lehen; foru dekretu honek indarrean dirauen bitartean iraungo du, gainera, hau da, 2021eko abenduaren 30era arte.

Diru-laguntzen edo laguntza ekonomikoen eskabideak Prestazioen eta Diru-laguntzen Zerbitzuaren bulegoetan (Bilboko Lersundi kalea 14, 48009) 
aurkeztuko dira, edo, bestela, urriaren 1eko 39/2015 Legeak (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa) 16.4. artikuluan 
ezarritako moduren bat erabiliz, aurreko paragrafoan adierazitako epean. Eskaera aurkezteko une bakoitzean Bizkaiko Foru Aldundiko egoitza 
elektronikoak argitaratutako inprimakia aurkeztuko da.
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Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agiriak

1.  Diru-laguntzen eskabideak Bizkaiko Foru Aldundiko egoitza elektronikoan argitaratuta dagoen eredu normalizatuan aurkeztuko dira (S880).

2.  Eskabideekin batera agiri hauek aurkeztu beharko dira:

2.1.  Erroldatze kolektiboaren eta historikoaren ziurtagiria, baldintza hori beharrezkoa denerako, eskabidea Bizkaiko Lurralde Historikoko edozein 
udalerritan aurkeztu baino gutxienez 12 hilabete lehenago bizi izana egiaztatzen duena. Agiri horrek, gainera, zehatz-mehatz egiaztatu behar 
du foru-dekretu honen 9. artikuluan definitutako bizikidetza-unitatea nork osatzen duten. Bizikidetza-unitatea eskatzaileak bakarrik osatzen 
badu, banakako erroldatze-ziurtagiria eskatuko da.

2.2.  Eskatzailearen edo haren lege ordezkariaren eta elkarbizitza-unitateko gainerako kideen NANaren fotokopia. Adingabeak direnean, gurasoen 
eta adingabearen legezko zaintza duten pertsonen NAN eta famili liburuaren fotokopia.

2.3.  Laguntzeko produktu horretarako beste erakunde baten diru-laguntza jaso badaiteke, ebazpenaren kopia aurkeztu behar da. 

2.4.  Motordun ibilgailuak egokitzeko helburua duten laguntzeko produktuak erosteko laguntza eskatzen denean, honako hauek ere aurkeztu 
beharko dira:

2.4.1.  Ibilgailuaren ohiko gidariaren indarreko gidabaimenaren kopia.

2.4.2.  Moldatu behar den ibilgailuaren zirkulazio-baimena.

2.4.3. Deialdi honetatik kanpo geratzen dira erabilera profesionalerako diren ibilgailuen egokitzapena.

2.5.  Etxean irisgarritasuna hobetzeko laguntza-produktuak erosteko diru-laguntzen eskaeretan.

2.5.1.  Etxebizitzaren jabetza- edo gozamen-eskrituraren kopia, edo Jabetza Erregistroko ohar soila.

2.5.2.  Erroldan jasotako helbidea eta eskrituretan jasotakoa bat ez datozenean, udalaren ziurtagiri bat aurkeztu beharko da, kalearen izena 
aldatu dela egiaztatzeko.

2.5.3.  Etxebizitzaren ondasun higiezinen gaineko zergaren azken ordainagiriaren kopia.

2.5.4.  Deialdi honen eremutik kanpo geratzen dira lehen okupazioan desgaituentzat gordetako etxebizitzetan mugikortasunerako oztopo 
objektiboak kentzeko diru-laguntzak, Irisgarritasuna Sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legea indarrean jartzen den egunetik aurrera 
eskuratutakoak. Era berean, kanpo geratuko dira helburua eremu komunetan edo jabeen erkidegoari dagozkion eremuetan eraikuntza-
elementuak egitea dutenak.
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2.6.  Emandako diru-laguntzaren zenbatekoa banketxean helbideratzeko dokumentua (banku-helbideratzearen agiria, E299), titularrak sinatuta eta 
banketxeak zigilatuta.

2.7.  Pertsona eskatzailearen diru-sarreren ziurtagiria eta, hala badagokio, bizikidetza-unitateko gainerako kideena, diru-sarrera horiek Bizkaiko Foru 
Aldundiaren datu-baseetan jasota ez badaude.

3.  Hori guztia urriaren 1eko 39/2015 Legeak (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa) 28.3. artikuluan xedatutakoa 
alde batera utzi gabe.

Prozeduraren instrukzioa

Eskabidea aurkeztean eta, hala badagokio, falta diren nahitaezko datuak eta agiriak ekartzean, Gizarte Ekintza Sailari atxikitako administrazio 
unitate eskudunak eskabidea behar bezala beteta dagoela egiaztatuko du.

Eskabidea aurreko paragrafoan ezarri den moduan egiaztatu eta eskatzailearen egoera ekonomikoa eta ondarea aztertu ondoren, bi aukera 
daude: diru-laguntza emateko ebazpena proposatzea Gizarte Ekintza Saileko diputatuari edo, bestela, diru-laguntza ukatzeko ebazpena proposatu 
aurretik, nahitaezko entzunaldi-izapidea egitea.

Diru-laguntzaren zenbatekoa

a)  Diru-laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, eskatutako laguntza-produktu bakoitzeko diruz lagundu daitekeen gehieneko zenbatekoan 
(LPDLGZ) aplikatu beharreko indize bat (I) finkatuko da.

  Indize (I) horren balioa kalkulatzen da urteko diru-sarrerak (per capita) zati 365 egun eginez; zenbateko horren % 1, aplikatu beharreko 
indizearen balio bihurtuko da.

b)  Arau orokor gisa, diru-sarrerak baloratzeko, diru-laguntza eskatzen den egunean izandako pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren 
azken aitorpenak hartzen dira kontuan; bestela, hala badagokio, aitorpenok aurkeztu ez direlako edo ahalmen ekonomikoa ondo zehazteko 
egokitzat jotzen delako, behar bezala formalizatutako diru-sarreren ziurtagiriak (mota guztietakoak) erabiliko dira.

  Dokumentazio hori osatzeko, eskatzaileak eta bizikidetza-unitateko gainerako kideek egindako diru-sarreren eta ondasunen aitorpen bat 
aurkeztu ahal izango da; baita urteko sarrerak behar bezala baloratzeko beharrezkoak diren agiri guztiak ere.

  Nolanahi ere, abenduaren 14ko 39/2006 Legean, Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari 
buruzkoan, araututako prestazio ekonomikoengatik jasotako kopuruak ez dira diru-sarrera gisa zenbatuko.



EGITARAUAK, ZERBITZUAK ETA PRESTAZIOAK 2020
Prestazioen eta Diru-Laguntzen Zerbitzua

293

c)  I. eranskinaren laguntzeko produktuen katalogoan jasotzen da eskatutako laguntza-produktu bakoitzeko diruz lagundu daitekeen 
gehieneko zenbatekoa (LPDLGZ).

  Indizea (I) 0,90 edo handiagoa bada, diru-laguntzaren zenbateko gisa eskatutako LPDLGZren % 10 gordeko da. 

  Diru-laguntzaren indizea (I) 0,22 baino txikiagoa bada, eskatutako produktuaren LPDLGZren %  100 bermatuko da, artikulu honen d) 
apartatuan araututakoa izan ezik.

  Tarteko balioei (0,22tik 0,89 arte) emandako diru-laguntzaren zenbatekoa honako formula hau kalkulatzearen ondoriozko zenbatekora 
murriztuko zaie:  Diru-laguntzaren zenbatekoa= LPDLGZ – (LPDLGZ x I)

d)  Produktuetan diruz lagun daitekeen gehieneko zenbatekoak 3.000  euro gainditzen badu, diru-laguntzaren zenbatekoak ez du inoiz 
zenbateko hori gaindituko.

e)  Foru dekretu honen babesean emandako diru-laguntzen zenbatekoak, bakarka edo estatuko edo nazioarteko beste administrazio edo 
erakunde publiko edo pribatu batzuek emandako beste diru-laguntza eta laguntza batzuekin batera, ezingo du inolaz ere gainditu laguntza-
produktua eskuratzeko kostua.

Bizikidetza-unitatea

Foru dekretu arautzailearen ondorioetarako, bizikidetza-unitatea osatzen dutela iritziko da, baldin eta bizikidetza honako hauek egiaztatzen 
badute:

− eskatzailea,

− ezkontidea edo izatezko bikotekidea, maiatzaren 7ko 2/2003 Legean xedatutakoaren arabera eratutako bikotea bada.

− seme-alaba adingabeak.

Eskatzailea adingabea bada, eskatzailearekin bizi diren haren gurasoak edo legezko tutoreak eta anai-arreba adingabeak zenbatuko dira.
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Ebazpena

Administrazio espedientearen instrukzioa gauzatu ostean, Gizarte Ekintza Saileko foru diputatuak diru-laguntza eman edo ukatzeko ebazpena 
emango du  foru agindu bidez. 

Diru-laguntza ematea ebazten bada:

Foru aginduak hiru hilabeteko epealdia ezarriko du, foru agindua jakinarazi eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, laguntza-produktuak 
erosteari buruzko fakturak aurkezteko, diru-laguntzaren xede badira. Faktura ez bada aipatutako epealdiaren barruan aurkezten, interesdunak 
diru-laguntzari uko egiten diola iritziko da; emakida ondoriorik gabe geratuko da, beste izapiderik egin gabe.

Nahitaezkoa izango da eskatutako laguntza-produktua banku-transferentzia, igorpen edo kreditu/zor-txartelaren bidez, eta eragiketa horren 
frogagiria aurkeztu beharko da fakturarekin batera. Hori ezinbesteko baldintza izango da diru-laguntza ordaintzeko.

Eskatzaileak diru-laguntza onartzeko ebazpena jaso aurretik hiltzen baldin badira, ez dira onuraduntzat joko; beraz, ez da eskubiderik sortuko 
egindako jarduketengatik.

Eskatzailea ebazpena jakinarazteko foru agindua eta laguntza-produktua hartu ondoren hiltzen baldin bada, legezko jaraunsleek izango dute diru-
laguntzaren eskubidea, sortu diren baina jaso ez diren prestaziotzat jota, eta horretarako dagokion eskabidea aurkeztu beharko dute.    

Foru aginduan diru-laguntzarako ezartzen den kopurua gehienekoa izango da; hau da, aurkeztu diren fakturen bidez ez bada gehieneko kopuru 
hori osorik frogatzen, diru-laguntzaren onuradunari soilik ordainduko zaio Foru Dekretuaren 14.g) artikuluan agindutakoa betez egiaztatu diren 
gastuak.

Eskabideak aurkezten direnetik hiru (3) hilabete igaro baino lehen ebatzi behar dira eta ebazpenak jakinarazi.

Epealdi horretan eskabidea berariaz ebatzi ezean, laguntza ukatu egin dela iritziko da, administrazioak ebazpena emateko legez duen betebeharra 
alde batera utzi gabe, urriaren 1eko 39/2015 Legeak (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa) 21.1 artikuluan 
xedatutakoarekin bat etorriz.

Administrazioaren isiltasunaren ondoriozko ezeztapenak ondorio hau baino ez dauka: nahi dutenei administrazio errekurtsoa edo 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkezteko aukera ematea.
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Ezesteko arrazoiak

Eskatutako diru-laguntza ukatzeko arrazoia izango da foru dekretu honen 11. artikulua betez 

a)  Diru-laguntza emateko ezarri diren baldintza orokorrak edota zehatzak ez betetzea, edo deialdi honetan eta gainerako antolamendu 
juridikoan ezartzen diren baldintzak ez betetzea.

b)  Eskabidea aurkeztu aurreko sei urteetan zehar laguntzeko produktu bera erosteko edo alokatzeko diru-laguntza jaso izana. Salbuespenak:

-  audifonoetan, bi (2) eskatu ahalko dira sei (6) urtetan, belarri bakoitzeko bana.

-  barretan, lau (4) eskatu ahalko dira sei (6) urteko epean, baldin eta lehen diru-laguntzarik jaso ez badute.

-  ateetan, bost (5) eskatu ahalko dira hamar (10) urteko epean, baldin eta ate berak lehen diru-laguntzarik jaso ez badu. Honako hauen 
ateak izango dira: komuna, eskatzailearen logela, sukaldea, egongela eta sarrera ala pasabideko zona.

  Ikusteko laguntza-produktuei dagokienez, lau (4) produktu eskatu ahalko dira  sei (6) urtetan, besteak beste, hauek: betaurrekoak, lupa, lupa 
elektronikoa eta teleskopioa; betiere aurretik eskatu ez bada.

  Sei urteko epealdia produktua ematen duen foru aginduaren datatik diru-laguntzaren eskabidea aurkeztu arte zenbatuko da. Etxean 
irisgarritasuna hobetzeko eta ibilgailuak egokitzeko laguntza-produktuak badira, epea hamar (10) urtera igoko da.

c)  Foru dekretuaren I. eranskineko laguntza-produktuen katalogoan jasotzen ez diren laguntza- produktuak erosteko diru-laguntza eskatzea.

d)  Eskabidean eta aurkeztutako dokumentazioan benetakoak ez diren datuak eman direla frogatzea.

e)  Eskatzaileak eta, hala badagokio, bizikidetza-unitateko gainerako pertsonak dituzten betebeharretako bat ez betetzea. Betebehar horiek 
foru dekretuaren 14. artikuluan jasotzen dira.

f )  Aurrekontu-zuzkiduran dagoen kreditua agortzea, foru-dekretuaren 16. artikuluan xedatutakoaren arabera.
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Ebazpenaren aldaketa

Diru-laguntza emateko kontuan hartutako baldintzak aldatuz gero, eta, edozein kasutan, beste administrazio batzuek edo nazioko zein nazioarteko 
bestelako erakunde publiko eta pribatuek emandako diru-laguntzak lortuz gero, emakidari buruzko ebazpena ezeztatu edo aldaraziko da, emakida 
baliogabetuta edo haren zenbatekoa aldatuta.

Ordainketa

Diru-laguntzaren zenbatekoa eta ordainketa ezartzen duen foru aginduan adieraziko da zein izango den onuradunari emango zaion diru-
laguntzaren azken zenbatekoa. Dena den, aurkeztutako fakturen bidez ez bada diru-laguntza osoa frogatzen edo erosketak edo egokitzapenak 
ez badatoz bat egokitasunari buruzko txosten teknikoan ezarritakoarekin, diru-laguntza emateko foru aginduan ezarri den gehieneko zenbatekoa 
baino gutxiago eman ahal izango zaio.

Partikularren artean egiten diren kostubidezko eskualdaketetan, salerosketa kontratuak zerga-araubidean eskatutako eskakizunak betetzen baldin 
baditu, eta Ogasun eta Finantza Sailean legearen arabera inskribatuta baldin badago, diruz lagundu daitekeen gehieneko zenbatekoa foru dekretu 
honen I. eranskinean adierazitakoaren % 50 izango da. Diru-laguntza hainbat produktu erosteko erabiliz gero, salerosketa-kontratuan bakoitzaren 
prezioa zehaztu behar da.

Laguntzeko produktua etxeko irisgarritasuna hobetzeko bada, diru-laguntza jasotzeko faktura eta frogagiria aurkezteaz gain, idazki batean 
adierazi behar da erosketa bat datorrela egokitasunari buruzko txosten teknikoan ezarritakoarekin. Hori adostasun txostenean agertuko du Gizatek 
zerbitzuak, eskatzaileak erosketaren berri eta etxebizitzan egindako eraberrikuntzen berri eman ondoren. Halaber, diru-laguntza produktu-multzo 
baterako ematen denean, diru-laguntzaren ordainketa jasotzeko, multzo bakoitzeko erosketa eta eraberrikuntza guztiek eginda egon beharko 
dute. Foru dekretu honen I. eranskinean jasotako jarraibideak osorik ez betetzea edota horiekin bat ez etortzea.

Diru-laguntzaren onuradunaren izenean aginduko da ordainketa, aldez aurretik prestazio eta diru-laguntzen zerbitzuaren bulegoetan (Lersundi 
14, Bilbo, 48009) edo urriaren 1eko 39/2015 Legeak (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa) 16.4 artikuluan 
ezarritako moduetako batean aurkeztu ondoren, laguntza emateko produktuak eskuratzeari dagokion faktura eta egiaztagiria. Diru-laguntza hori 
foru dekretu honen artikulu berean ezarritakoaren arabera eman zen.

Fakturazio-betebeharrak araupetu dituen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 22ko 4/2013 Foru Dekretuan (batez ere 6. artikuluan) edo horren 
ordezko araudian ezartzen diren betekizunak bete behar ditu aurkezten den fakturak.
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Betebeharrak

Eskatzailearen eta bizikidetza-unitateko gainerako kideen betebeharrak:

a)  Nazioko zein nazioarteko beste edozein administrazio publikok edo erakunde publiko nahiz pribatu batek xede bererako diru-laguntza edo 
laguntza eman badie edo beste laguntzarik eskatu bada Gizarte Ekintza Sailari horren berri eman beharko diote, eskabidearen ebazpena ere 
jakinaraziz.

b)   Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Sailari baimena ematea, eskatzaileak deialdi honetako baldintza orokorrak eta bereziak betetzen 
dituela zehazteko kontsulta guztiak egin ditzan.

c)  Gizarte Ekintza Sailari baimena ematea Ogasun eta Finantza Foru Saileko fitxategietan eta zergen arloko beste agentzia batzuetako 
fitxategietan egin beharreko kontsulta guztiak egiteko; horrela, eskatzailearen eta, hala dagokionean, bizikidetza-unitateko gainerako 
pertsonen egoera ekonomikoa egiaztatu ahal izango dute eta horren arabera diru-laguntzaren zenbatekoa ezarri ahal izango dute, foru 
dekretu honetako 8. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

d)  Gizarte Ekintza Sailari baimena ematea Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalari, pentsioak eta bestelako sarrerak ordaintzen dituzten 
beste erakunde batzuei eta finantza-erakundeei pentsioei buruzko datuak eta zenbatzekoak eskatzeko; horrela, eskatzailearen eta, 
hala dagokionean, bizikidetza-unitateko gainerako pertsonen egoera ekonomikoa egiaztatu ahal izango dute eta horren arabera diru-
laguntzaren zenbatekoa ezarri ahal izango dute, foru dekretu honetako 8. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

e)  Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailari baimena ematea Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari kontsultak egin diezazkion prestazio 
ortoprotesikoen eskaera eta ebazpenari buruz.

f )  Gizarte Ekintza Sailari baimena ematea eskatzailearen eta, bidezkoa bada, bizikidetza-unitateko gainerako pertsonen datu pertsonalak 
honako helburuekin erabiltzeko: estatistikak, zientzia-hedapena eta -ikerketa eta Gizarte Ekintza Sailaren berezko funtzioak. Hala ere, datu 
pertsonalak babesteko legeriak aurrez ikusitako baldintzetan egingo da.

g)  Diru-laguntza ematea funtsatzen duen xedea burutzea eta zehaztutako baldintza eta epeetan diru-laguntzaren helburua bete dela 
egiaztatzeko jatorrizko faktura  nahiz frogagiria aurkeztea, ordaindu baino lehen. Helburua faktura zigilatzea da. Hala, emandako diru-
laguntzaren zenbatekoaren berri emango da, 5/2005 Foru Arauak, maiatzaren 31koak, foru administrazioak emandako diru-araubide jurikoa 
arautzen duenak, 28.3. artikuluan xedatutakoarekin bat.

h)  Diruz lagundutako laguntza-produktua erabilera-baldintza onetan zaindu eta mantentzea.

i)  Gizarte Ekintzako Foru Sailaren egiaztapen-jarduketak eta Ogasun eta Finantzen Foru Sailaren finantzen kontrolerako jarduketak onartzea.
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Itzulketa

Honako kasu hauetan, itzuli egin beharko dira diru-laguntza gisa jasotako zenbatekoak, eta foru administrazioak ematen dituen diru-laguntzen 
araubide juridiko orokorra arautzen duen 2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauan ezartzen diren berandutza-interesak eskatuko dira:

-  Diru-laguntza jasotzeko behar diren baldintzak faltsutuz edo diru-laguntza jasotzea galaraziko luketen datuak ezkutatuz jaso bada diru-
laguntza.

-  Justifikatzeko betebeharra betetzen ez denean edo behar adina justifikatzen ez denean.

-  Diru-laguntzaren xedea betetzen ez bada.

-  Nazio mailako zein nazioarteko beste administrazio edo erakunde publiko nahiz pribaturen baten diru-laguntza edo laguntza jaso bada, 
eta horien zenbatekoak laguntzeko produktua erosteko kostua gainditzen badu. Kasu horretan, erosketa-kostuaren gainean lortu den 
gaindikina itzuli egingo da.

-  Gizarte Ekintza Sailak eta Ogasun eta Finantza Sailak egin beharreko egiaztapen eta finantza-kontroleko jarduketei traba egiten, aitzakiak 
edo oztopoak jartzen edo haiei uko egiten bazaie, baldin eta horren ondorioz ezin bada egiaztatu funts publikoak zertarako erabili diren, 
helburua bete den edo xede bererako diru-laguntza, laguntza, sarrera edo baliabide gehiago lortu den. Azken hauek, hain zuzen, nazio 
mailako, Europar Batasuneko edo nazioarteko erakundeetako beste administrazio nahiz erakunde publiko edo pribatu batzuek eman ahal 
izan dituzte.

Aplikatu beharreko araudia

Foru dekretuan araupetutako diru-laguntzei dagokienez, bertan ezarritakoa da aginduzko, eta horrez gain, baita Bizkaiko Foru Administrazioaren 
diru-laguntzen araubide juridiko orokorra araupetu duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauan eta aplikatu beharreko gainerako arau guztietan 
ezarritakoa ere.

Gainera, foru dekretuan xedatu gabeko guztian, sorospidez, Administrazio Publikoaren Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 
39/2015 Legearen eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen arau orokorrak eta horiekin bat datozen 
eta aplikagarriak diren gainerako lege-xedapen guztiak aplikatuko dira.
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4. Beste diru-laguntza batzuk 
1.  NAGUSIAK Bizkaiko erretiratu eta pentsiodunen klub, etxe eta zentroen Elkartea, elkartearen jarduera-programa egiteko. 

2.  AFABI, Alzheimerra eta beste dementzia batzuk dituzten gaixoen senideen elkartea, Alzheimerra eta beste dementzia batzuk dituzten 
gaixoen eta haien senideen oporraldietako bizikidetza programa gauzatzeko.

3.  BILBOKO ELIZBARRUTIKO CARITAS- “Esku Onetan” programa, mendekotasunean dagoen senitartekoren bat zaintzen duten pertsonen 
atsedenaldirako programa.

4.  BILBOKO ELIZBARRUTIKO CARITAS - “EGUNON ETXEA” programa, arriskuan edo gizartetik baztertuta dauden adineko pertsonei 
laguntzeko eta haien erreferentzia izateko proiektua. 

5.  ORUE AUZOLANA FUNDAZIOA - “Alkar Zaintzen” programa, mendekotasunean dauden pertsonak etxean zaintzen dituztenen 
atsedenaldirako zerbitzu integrala.

6.  SUSPERGINTZA. Autonomia pertsonalaren sustapena.
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XEDE OROKORRAK
Zuzenean Pertsonen Autonomia Sustatzeko Zuzendariordetza Nagusiaren mende dagoen Ebaluazio eta Orientazio Zerbitzuari dagokio 
mendekotasun- zein desgaitasun-kasuetan hala eskatzen duten pertsonen gizarte, osasun eta inguruko egoera baloratzea pertsona horien 
mendekotasun edo desgaitasunaren gradua zehazteko eta, egoera hori ikusita, aproposenak diren zerbitzu eta prestazioetara bideratzeko.

Ebaluazio eta Orientazio Zerbitzuan bi atal daude:

1. Mendekotasuna Ebaluaziorako eta Orientaziorako Atala

2. Desgaitasuna Ebaluatzeko Atala 
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XEDEAK ETA EGINKIZUNAK
Mendekotasunaren Ebaluaziorako eta Orientaziorako Atalari honako eginkizun hau dagokio: hala eskatzen duten pertsonen gizarte- eta osasun-
egoera baloratzeko behar diren eginkizun teknikoak egitea, pertsona horien mendekotasun-gradua zehazteko.

Atal horri dagokio, halaber, Bizkaiko Lurralde Historikoko mendeko biztanleei buruzko datuak jasotzea, eta biztanle horien erregistroa eguneratuta 
edukitzea. 

Horrenbestez, hauexek dira atalaren eginkizunak: 

1.  Eskatzen duten pertsonen osasun- eta gizarte-egoera baloratzea, pertsona eskatzailearen mendekotasuna baloratu ahal izateko 
beharrezkoak eta derrigorrezkoak diren azterketak, elkarrizketak eta gainerako frogak eginda; eta, horrez gain, beste zerbitzu batzuei egoki 
iritzitako txostenak eskatzea.

2.  Behar diren kontratuak, hitzarmenak eta kudeaketa-aginduak prestatzea eta kudeatzea, mendekotasuna baloratzea eskatzen duten 
pertsonen osasun- eta gizarte-egoerari buruzko datuak jasotzeko.

3.  Mendekotasun-egoeran dagoen pertsonaren inguruabar pertsonal, familiar eta sozialak baloratzea.

4.  Mendekotasun-graduari buruzko proposamenak egitea, pertsona horrentzat beharrezkoak izan daitezkeen zainketak zehaztuz.

5.  Mendekotasun-gradua zehazteko ebazpenean aurreikusitako zerbitzu eta baliabideen artean dauden esku hartzeko modalitate desberdinak 
aztertzea.

6.  Elkarrizketak egitea erabiltzaileei, eta, hala badagokio, familiari edo pertsona horren ordezkari diren tutoretzako erakundeei, kontsultatzeko, 
eta, hala badagokio, proposatutako alternatiben artean aukeratzeko.

7.  Arreta emateko Banakako Plana egitea. Plan horretan mendekotasun egoeran dagoen pertsonari arreta integrala eskaintzeko aproposenak 
diren esku hartzeko modalitateak zehaztuko dira.

8.  Oinarrizko Gizarte Zerbitzuekin koordinatzea, egindako balorazioen berri emateko eta Arreta emateko Banakako Planen egokitasuna 
lortzeko.

9.  Gizarte Ekintza Sailaren gainerako administrazio unitateekin koordinatzea, gizarte zerbitzuak eta prestazioak kudeatzeko, mendekotasun 
egoeran dauden pertsonei zuzendutako programak eta prestazioak era eraginkor batean garatu daitezen.

10.  Informazio sistema bat mantentzea, informazioa eta gai honetan eskumena duten herri administrazioen arteko komunikazioa bermatuko 
duena eta estatistikak egitea ahalbidetuko duena. 
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11.  Beste lurralde historiko eta autonomia erkidego batzuekin koordinatzea, Mendekotasunaren Balorazioaren Baremoa aplikatzerakoan.

12.  Euskal Autonomia Erkidegoko beste Lurralde Historiko batzuekin koordinatzea, RAI-Screener+ balorazio sistema aplikatzerakoan.

13.  Osasun-sistemarekin koordinatzea, pertsona eskatzailearen egoerari buruz ahalik eta informaziorik zehatzena jasotzeko.

14.  Balorazio-sistemari edo mendekotasun-egoeretan arreta eskaintzeko sistemei buruzko ikerketa bultzatzea eta indartzea.

15.  Alderdiak eskatuta, ofizioz berraztertzea jada baloratutako mendeko pertsonen mendekotasunaren gradua.

16.  Goragoko organo batek agindutako edo indarreko xedapenen bidez esleitutako gainerako eginkizun guztiak.
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1. Balorazioa eta orientazioa mendekotasun-egoeran.

Araudia

Autonomia pertsonala sustatzeko eta mendekotasun egoeran dauden pertsonei arreta emateko abenduaren 14ko 39/2006 LEGEA (BOE, 299. zk., 
2006ko abenduaren 15ekoa).

174/2011 ERREGE DEKRETUA, otsailaren 11koa, mendekotasuna baloratzeko baremoa, besteren menpean bizi diren pertsonen autonomia 
pertsonala eta arreta sustatzeko abenduaren 14ko 39/2006 Legeak ezarritakoa, onetsi duena. 

Bizkaiko Foru Aldundiaren 153/2016 FORU DEKRETUA, urriaren 11koa, mendekotasun-egoera baloratzeko eta orientatzeko prozedura arautzen 
duena.

Hauek dira mendekotasun-egoera baloratzeko eta orientatzeko prozedura arautzen duen Foru Dekretu berriaren BERRITASUN nagusiak aurreko 
abenduaren 1eko 162/2009 FORU DEKRETUAREN aldean: 

-  Mendekotasun-egoera aitortzeko eskubidearen titularrei dagokienez, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Prestazio eta Zerbitzuen 
Zorroaren zuzentarauei jarraituz, eskatutako baldintzak arintzen dira, beraz, berritasun nagusia adingabeen titulartasuna da mendekotasun-
egoera aitortzean, beraien jatorri nazionala edo aurretiko administrazio-egoera edozein dela. Bestalde, legezko egoiliarrei ez zaie eskatzen 
gutxieneko bizileku-eperik.

-  Bestalde, egitezko zaintza barne hartzen da. Egitezko zaintzailearen zinpeko aitorpena da, eta Balorazio eta Orientazio Zerbitzuaren aurrean 
mendekotasuna baloratzea eskatzen duen pertsona ordezkatzeko aukera ematen du. 

-  Prozedurari dagokionez, berritasun nagusi gisa aplikazio informatiko bat abian jarriko da foru-agindu bat bakarrik emateko. Agindu horretan, 
mendekotasun-egoeraren aitorpena, Arreta eskaintzeko Banakako Programa (ABP) eta zerbitzu eta prestazioak jasotzeko eskubidearen 
aitorpena barne hartzen dira. Hori dela eta, dekretu berrian foru-agindu bat bakarrik emateko aukera jasotzen da, eta agindu horretan, 
aipatutako hiru gai horiek jasotzea: mendekotasun-egoeraren balorazioa, ABP eta zerbitzu eta prestazio jakin batzuk jasotzeko eskubidearen 
aitorpena. Aplikazio informatiko hori 2016ko urriaren 17an jarri zen martxan.

-  Mendekotasuna baloratzeko espedienteen aldaketa zorroztasun handiagoarekin garatzen da. Esperientzia-urteak eta aldatutako espediente 
kopuruaren handitzea kontuan hartuz, mendekotasuna baloratzeko espedienteak Bizkaitik beste lurralde historiko batera edo autonomia-
erkidegora edo horietatik Bizkaira eramateko beharrezkoa den prozedura gehiago zehaztu behar dela antzeman da.

-  Azkenik, gogoratu behar da Herri Administrazioen Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legea indarrean sartu dela, 
administrazio-prozedurak bideratzean baliabidea elektronikoak erabiltzea bultzatzen duena eta prozedura honetan ere eragiten duena.
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Xedea

Mendekotasun egoera aitortzeko eta mendekotasunaren arreta sistemaren zerbitzuak eta prestazioak jasotzeko eskubidea aitortzeko prozedura 
arautzea Bizkaiko Lurralde Historikoan.

Mendekotasun-egoeran dagoen pertsona

Hurrengo baldintza hauetan dagoen pertsonari esaten zaio mendekotasun-egoeran dagoela: adin, gaixotasun- edo desgaitasun-arrazoiengatik, 
edo autonomia fisiko, mental, intelektual edo sentsorial faltagatik edo horiek galtzeagatik, beste pertsona baten edo pertsona batzuen arreta edo 
laguntza garrantzitsua behar dutenak, eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerak egiteko; edo desgaitasun intelektuala edo buruko gaixotasuna 
duten pertsonen kasuan, euren autonomiarako laguntza behar dutenak.

Mendekotasun-egoera aitortua izateko eskubidea duten titularrak

Honako baldintza hauek betetzen dituzten pertsonak izango dira mendekotasun-egoera aitortua izateko eskubidea izango dutenak: 

a) Mendekotasun-egoeran dauden pertsonak. 

b) Bizkaiko Lurralde Historikoko edozein herritan legez erroldatuta dauden eta bizilekua duten pertsonak. 

c) Bizkaiko Lurralde Historikoan erroldatuta daudela eta horrez gain, eskaera egin aurreko 12 hilabeteetan Euskal Autonomia Erkidegoko 
edozein herritan bizi izan direla egiaztatzen duten pertsonak. 

d) Bizkaiko Lurralde Historikoan erroldatua dauden eta mendekotasun-egoeran edo horretarako arriskuan dauden adingabe guztiak, edozein 
dela haien jatorri nazional edo aldez aurreko administrazio-egoera, eskubidearen titulartasuna gurasoen administrazio-egoerarengatik edo 
legezko administrazio-egoera epe jakin batean ez egiaztatzeagatik eragotzi gabe.

Mendekotasunari arreta emateko sistemaren zerbitzu eta prestazioetarako eskubidearen titularrak

Bizkaiko Lurralde Historikoan mendekotasunari arreta emateko sistemaren zerbitzu eta prestazioak jasotzeko eskubidea ere izango dute aurreko 
artikuluko a), b) eta d) atalean adierazitako egoerak betetzen dituzten pertsonek.
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Eskaerak

Mendekotasun egoera onartzeko prozedura interesdunak edo beraren ordezkaritza daukan pertsonak eskatuta hasiko da.

Eskabidea aurreko paragrafoan aipatutako pertsonetako batek aurkeztu behar du erroldatuta dauden udalerriko oinarrizko gizarte zerbitzuaren 
egoitzan. Eskabide horiek Bizkaiko Foru Aldundiko Balorazio eta Orientazio Zerbitzura bidaliko dira. 

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuko teknikariak, jasotako eskabidea eta kasuaren inguruabarrak ikusita, gizarte txosten bat egingo du Foru Dekretu 
honen VII. eranskineko ereduaren arabera, egoki deritzon kasuetan eta premiazkotzat jotzen dituen egoeretan. 

Eskabideak eredu normalizatuan aurkeztu behar dira (I. eranskinean ageri da). 

Eskaerarekin batera agiri hauek aurkeztu behar dira: 

a)  Eskatzailearen, eta hala badagokio, legezko ordezkariaren edo boluntarioaren NANaren fotokopia edo haren nortasuna egiaztatzeko balio 
duen beste agiri batena. 

b)  Eskatzaileak desgaitasuna baldin badu, eskaera aurkezten duenaren legezko ordezkaritzaren frogagiria. 

c)  Borondatezko ordezkaritzaren eredua (II. eranskina), ordezkaritza hori benetan ematen den kasuan, ematen duen pertsonak eta ordezkaritza 
egingo duen pertsonak sinatuta, eta azken honen nortasuna egiaztatzeko agiriaren fotokopiarekin batera. 

d)  Egitezko zaintzaren zinpeko aitorpenaren eredua (III. eranskina), egitezko zaintza egiten duen pertsonak sinatuta, zaintzaile horren NANaren 
edo haren nortasuna egiaztatzen duen beste edozein agiriren fotokopiarekin batera, eskatzaileak borondatezko ordezkaritza emateko 
gaitasun osorik ez badu. 

e)  18 urtetik beherakoen kasuan, familia-liburua edo ahaidetasun-harremana egiaztatzen duen beste edozein agiri. 

f )  Osasun txostena, Foru Dekretu honen IV. eranskineko ereduaren arabera, edo Osakidetzaren Mendetasunaren Ebaluazio Txostena. 

g)  Ondorengo izapidetzeak arintzeko, eskatzailearen “Bankuko helbideratze fitxa” aurkeztea gomendatzen da (V. eranskina). 

h)  Eskatzailearen errolda-agiri kolektiboa, mendekotasunaren balorazioa egiteko eskaera egin baino 12 hilabete lehenago eskatuta gehienez 
ere. 

i)  Hala badagokio, legezko egoitza egiaztatzen duen dokumentazioa edo benetako egoitza-aldia egiaztatzeko duen errolda-ziurtagiria. 

j)  Osasun-txartel indibidualaren kopia.
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Instrukzioa

1. Eskabidea egiaztatzea eta zuzentzea. 

Eskabidea osatu gabe aurkeztu bada edo aurreko artikuluan aipatutako dokumentuetako bat falta bada, arlo horretan eskumena duen saileko 
administrazio-unitateak eskatzaileari eskatuko dio ezen, jakinarazpena egin eta 10 eguneko epean, zuzendu ditzala akatsak, eta aurkeztu 
ditzala behar diren agiriak. Horrekin batera, jakinaraziko dio hala egin ezean, bere eskaera atzera egin duela joko dela, aurrez horri buruzko 
ebazpena emanik. 

2. Espedientearen ebaluazioa. 

2.1.  Gizarte Ekintza Sailaren espedientea jasota, arloan eskumena duten ebaluazio-taldeek eskatzailearen egoera osoa ebaluatuko dute, 
kontuan hartuz zer ezartzen den horretarako bai foru dekretu  honetan  eta  bai  2011ko  otsailaren 11ko 174/2011 Errege Dekretuan. 
Izan ere, errege dekretu horren bidez onartzen da mendekotasunen bat duten pertsonen egoera ebaluatzeko baremazioa, zeina ezarri 
baitzuen 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeak, Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendekotasun-egoeran dauden pertsonak 
zaintzeari buruzkoak. 

Balorazio-taldeek eskabidea egiten duen pertsonaren egoera ebaluatzeko egokitzat jotzen dituzten ikuskapen, elkarrizketa eta gainerako 
probak egin ahal izango dituzte, bai eta beste zerbitzu eta erakunde batzuei helburu berbererako egokitzat jo ditzaketen txostenak eskatu 
ere. 

2.2.  Mendekotasun-egoera eta hari dagozkion prestazioak aitortzeko  prozeduraren  esparruan,  arreta  emateko  banakako programa bat 
ezarriko da, eta bertan zehaztuko da zein diren eskatzailearentzat esku-hartze modalitate egokienak beraren mendekotasun-graduari 
dagozkion zerbitzu eta prestazio ekonomikoen artetik. Horretarako, aldez aurretik kontsultatuko zaie onuradunari edo haren ordezkariari, 
eta hark proposatutakoen artean aukeratuko dira.  

Premiei erantzuteko zerbitzuek edo prestazioek duten egokitasun-maila, edo bien konbinazioarena, honako elementu hauen araberako 
izango da: 

a)  Ea zein neurritan egokitzen zaien eskatzailearen egoera pertsonalari, familiakoari, bizikidetzari eta harremanei, kontuan hartuz ea 
baduen gizarte familiaren sarearen aldetik laguntza informalik eta ea zein diren haren etxebizitza ezaugarriak, hala dagokionean. 

b)  Ea zer ahalmen duen errekurtsoak kasuan-kasuan behar den laguntza mota eta intentsitatea eskaintzeko. 

Era berean, egokia den guztietan, erabiltzailea bere ohiko inguruan geratzeko aukera gehien ematen duten arreta-aukerak eskainiko 
zaizkio, baldin eta berak aukeraturikoak badira. Eta, beharrezkoa denean, justifikatu egin beharko da zergatik ez den egokiena aurreko 
hori ustez hobekien bermatzen duen arreta-formula. 
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2.3.  Ebaluazio-taldeek eskabidea egin duen pertsonaren ebaluazioa egiteko ahaleginak egin badituzte eta interesdunak ez badu nahi 
ebaluazioa egin (eta espedientean behar bezala egiaztaturik jasotzen bada horren berri), eskabidean atzera egiten duela ulertuko da, eta 
artxibatu egingo da espedientea, aurrez horri buruzko ebazpena eman ondoren. 

2.4.  Era berean, ebaluazioa egiten saiatu eta ezin bada egin eskatzaileari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, artxibatu egingo da espedientea, 
aurrez horri buruzko ebazpena eman ondoren.

Ebazpena

1.  Ebazpen-proposamen bat aurkeztuko zaio Gizarte Ekintzako  foru-diputatuari,  behin  ebaluazio-taldeek  txostena  eman ondoren. 

Ebazpen-proposamena aztertu ondoren, Gizarte Ekintza Saileko foru diputatuak prozedura ebazteko foru agindua emango du, eta Bizkaiko 
Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailak eskabidea jaso eta bi hilabeteko epearen barruan jakinaraziko da agindu hori, zer errekurtso erabili 
daitezkeen aipatuz. Epealdi horren konputua eten egingo da espedientea eskatzaileari egotz dakiokeen arrazoiren bategatik gelditzen denean. 

2. Prozedura ebazten duen foru aginduan zioak azaldu behar dira eta honako hauek zehaztu behar dira: 

a.  Zein den eskatzailearen mendekotasun-gradua eta zein den haren beharretarako Arreta Emateko Banakako Programa egokiena, non 
zehaztuko den baita ere zer baliabide edo baliabide-konbinazio dagokion (zerbitzuak eta/edo prestazio ekonomikoak). 

b.  Hala badagokio, zerbitzu edo prestazio zehatzerako eskubideari buruzko irizpidea emango du, proposatutako zerbitzuaren edo prestazioaren 
arabera. 

c.  Era berean, hala dagokionean, zehaztuko da ea baldintzak betetzen dituen desgaitasuna dutenentzako aparkatzeko txartela eskuratzeko. 

3. Prozedura ebazteko foru agindua behin-behinekoa izan ahalko da honako kasu hauetan: 

a.  Hiru urtetik beherakoen kasuan, mendekotasun-egoera nahitaez berrikusi behar da 6, 12, 18, 24 eta 30 hilabete egiten dituztenean. 

b.  3 eta 18 urte artekoen kasuan, mendekotasun-egoera nahitaez berrikusi behar da 3, 4, 5, 6, 7, 11 eta 18 urte betetzean, eta kasuan-kasuan 
ezarriko da ebazpenean zein den erabiltzaile bati emandako gradua berrikusteko epea. 

c.  Ebazpena behin-behinekoa izango da ezegonkortasun  klinikoa  dagoen  kasuetan,  ebaluatzeko modukotzat jotzen bada. Halakoetan, foru 
aginduan bertan zehaztuko da noiz egingo den beste ebaluazio bat. 

Egoera horietan guztietan, mendekotasunaren ebaluazioaren ondoriozko prestazio eta zerbitzuak ere behin-behinekoak izango dira. 

4. Edozein modutan ere, eskatzailea erroldatuta dagoen tokiko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuari jakinaraziko zaio ebazpena.
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Prestazioetarako eta zerbitzuetarako eskubidea gauzatzea

Zerbitzu eta prestazioei buruzko araudian bertan arautuko da nola gauzatuko den sistemako zerbitzu-prestazioetarako eskubidea. 

Gehienez ere sei hilabeteko epea egongo da eskatzailearen eskabidea Bizkaiko Foru Aldundiaren Erregistroan sartzen denetik mendekotasunari 
dagokion prestazioa aitortzeko ebazpena ematen den egunaren bitartean. 

Eskabidea egiten denetik gehienezko epea igarotzen bada (sei hilabete) eta eskatzaileari ez bazaio prestazioa aitortzeko ebazpen adierazirik 
jakinarazi, baina, ondoren, prestazio ekonomikoa aitortzen  bazaio,  gehieneko  epe  hori  bete  eta  hurrengo  egunetik aurrera sortuko da prestazioa 
jasotzeko eskubidea.

Premiazko prozedura

Lehentasunezko egoeretan, prozedura arruntean ezartzen dena baino azkarrago jardutea behar denean, lehenbailehen izapidetuko dira 
mendekotasun-egoeraren ebaluazioa eta zerbitzuak eta prestazioak jasotzeko eskubidearen onarpena.

Mendekotasun-egoera eta Arreta Emateko Banakako Programa berrikustea

a)  Onartutako mendekotasunaren gradua berrikustea posible izango da larriagotzen den kasuan, hobetzen den kasuan edo diagnostikoan 
akatsa egon den kasuan. 

b)  Mendekotasun-egoera berrikusteko prozedura abiarazteko, eskaera bat egin behar dute, eredu normalizatuaren bidez (I. eranskina), hala 
interesdunak, haren ordezkaritza duenak edo haren egitatezko zaintza egiten duenak nola Administrazioak berak, ofizioz. 

c)  Prozedura laburtu bitartez posible izango da mendekotasun gradua berrikusteko eskaera ezestea. Bertan, mendekotasun egoera onartzea 
ekarri zuten faktore pertsonalak edo ingurunekoak nabarmenki larriagotu edo hobetu direla egiaztatzen ez duten interesdunei entzunaldia 
emango zaiela bermatu beharko da. 

d)  Zerbitzuak eta prestazioak aldatu edo iraungi ahal izango dira pertsona onuradunaren egoera pertsonalaren arabera, aintzatesterakoan 
ezarritako beharkizunen batean aldatzerik gertatzen denean eta/edo indarrean den arautegiak araututako betebeharrak betetzen ez 
direnean. 
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e)  Hainbat lekutan aurkeztu daiteke mendekotasun-egoera berrikusteko eskaera: Gizarte Ekintza Sailaren erregistroan, Aldundiko edozein 
sailetako erregistro orokorrean edo interesduna erroldatuta  dagoen  udaleko  oinarrizko  gizarte zerbitzuan.  Gainera, 2015eko urriaren 1eko 
39/2015 Legearen 16. artikuluaren 4. zenbakian ezartzen diren moduetako edozein ere baliatu daiteke horretarako. 

      Gainera, eskaerak Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez gauzatu ahalko da honako helbide honetan:   https://www.
ebizkaia.eus.

f ) Eskaerarekin batera agiri hauek aurkeztu behar dira: 

a.  Egoera aldatu egin dela egiaztatzen duten txostena edo txostenak: 

b.  Borondatezko ordezkaritzaren eredua (II. eranskina), ordezkaritza hori lehen egiaztaturikoa ez den beste pertsona bati benetan ematen 
zaion kasuan, ematen duen pertsonak eta ordezkaritza egingo duen pertsonak sinatuta, eta azken honen nortasuna egiaztatzeko 
agiriaren fotokopia. 

c.  Egitezko zaintzaren zinpeko aitorpenaren eredua (III. eranskina), egitezko zaintza egiten duen pertsonak sinatuta, zaintzaile horren 
NANaren edo haren nortasuna egiaztatzen duen beste edozein agiriren fotokopiarekin batera, eskatzaileak borondatezko ordezkaritza 
emateko gaitasun osorik ez badu. 

d.  Eskatzailearen errolda-agiri kolektiboa, gehienez ere eskaera egin baino 12 hilabete lehenago emana.

Arreta Emateko Banakako Programa berrikustea

1.  Arreta Emateko Banakako Programa berrikusteko eskaera Gizarte Ekintza Saileko erregistroan aurkeztu daiteke, edo Aldundiko edozein 
sailetako erregistro orokorrean eta/edo 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluaren 4. zenbakian ezartzen diren bideetako 
edozein baliatuz. Horretarako, VI. eranskineko eredua erabili behar da, eta haren moduko agiri bat, eskatzen diren datuak jasotzen dituena. 

2.  Honako arrazoi hauengatik berrikusi daiteke Arreta Emateko Banakako Programa: 

a.  Interesdunak, haren legezko ordezkaritza duenak edo haren egitatezko zaintza egiten duenak eskatuz gero, eskaera behar bezala 
sinaturik eta berrikuspenaren arrazoia nahikoa egiaztaturik. 

b.  Oinarrizko gizarte zerbitzuek eskatuta. 

c.  Bizkaiko Foru Aldundiaren kabuz, baldin eta aldatu egin badira Arreta Emateko Banakako Programa prestatzerakoan aintzat hartu ziren 
baldintzak. 

d.  Eskatzailea beste Autonomia Erkidego edo Lurralde Historiko batera bizitzera joaten bada.

https://www.ebizkaia.eus
https://www.ebizkaia.eus
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Mendetasun-egoeraren ebaluazio-espedienteak lekualdatzea

1.  Mendekotasun-egoera aitortuz gero, Estatu osorako balioko du, Mendekotasunaren Balorazio Baremoaren (MBB) edo, hala badagokio, Berariazko 
Balorazio Eskalaren (BBE) arabera egingo zaion baloraziori dagokionez. 

2.  Mendekotasun-egoeran dagoen pertsonak Bizkaitik beste lurralde historiko edo autonomia erkidego batera lekualdatzen badu bizilekua, Foru 
Aldundiko Ebaluazio eta Orientazio Zerbitzuari jakinarazi beharko dio. Bizkaiko Foru Aldundiak 60 egun naturaleko epean eutsiko dio aitortutako 
prestazio ekonomikoen abonuari, eta, zerbitzua denean, prestaziorako eskubidea etengo du, zerbitzua kontratatzeko prestazioekin ordezkatuz 
hori. 

3.  Mendekotasun-egoeran  dagoen  pertsona  batek  bere egoitza Bizkaira aldatzen badu beste lurralde historiko edo autonomia-erkidego batetik, 
eskaera bat izapidetu beharko du egoitza berria  duen  Bizkaiko  udalerriko  oinarrizko  gizarte-zerbitzuetan. 

Eskari horrekin batera atxiki beharko ditu urriaren 11ko 153/2016 Dekretuaren 6.3. artikuluan adierazitako agiriak (eskariarekin batera aurkeztu 
beharreko dokumentazioa), f ) eta i) ataletan adierazitakoak salbu. Era berean, jatorrizko administrazioak mendekotasun-egoera onartzeko 
emandako ebazpena baldin badu, eskaerari erantsiko dio.

Autonomia eta Mendekotasunaren Arretarako Sistemaren Zerbitzuen Katalogoa, mendekotasun graduaren arabera

Mendekotasun egoeran dauden pertsonenganako arreta eta horien autonomia pertsonalaren sustapena bizi kalitate hobea eta autonomia 
pertsonala lortzera bideratu behar dira, aukera berdintasuna bermatuz, hurrengo helburuekin bat eginda:

a)  Bizimodu autonomoa erraztea bere ohiko ingurunean, nahi duen denbora guztian eta posible den denbora guztian.

b)  Tratu duina izatea bere bizitzako eremu guztietan (pertsonala, familia eta gizartea), komunitatean era aktibo batean bizi dadin erraztuz.

Bizkaiko Lurralde Historikoan bi balorazio tresna erabiltzen dira:

MBB.- Otsailaren 11ko 174/2011 Errege Dekretuak mendekotasun egoera baloratzeko baremoa (MBB) onetsi du; baremo hori besteren menpean 
bizi diren pertsonen autonomia pertsonala eta arreta sustatzeko abenduaren 14ko 39/2006 Legeak ezarri zuen. 

Baremo horren bidez hiru mendekotasun egoera bereizten dira (mendekotasun arina, mendekotasun larria eta mendekotasun handia) eta 
mendekotasun gradu hauek ezartzen dira:

a)  I. gradua. Neurrizko mendekotasuna: kasu hauetan, pertsonak laguntza behar du eguneroko bizitzako oinarrizko hainbat jarduera aurrera 
eramateko, eta hori gutxienez egunean behin, edo tarteka laguntza mugatua behar du, autonomia pertsonalarekin laguntzeko. MBBaren 
arabera puntuazioa 25 - 49 puntu bitartekoa da.
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b)  II. gradua. Mendekotasun larria: pertsonak laguntza behar du eguneroko bizitzako oinarrizko hainbat jarduera aurrera eramateko, eta hori 
egunean bi edo hiru aldiz, baina ez du behar kanpoko zaintzaile batek etengabe laguntzea, edo laguntza-premia zabalak ditu autonomia 
pertsonalaren arloan. MBBaren arabera puntuazioa 50 - 74 puntu bitartekoa da.

c)  III. gradua. Mendekotasun handia: pertsonak laguntza behar du eguneroko bizitzako oinarrizko hainbat jarduera aurrera eramateko, 
egunean hainbat aldiz, eta autonomia fisiko, mental, intelektual edo sentsoriala erabat galdu duenez, beste pertsona batek lagundu behar 
dio nahitaez eta etengabe, edo laguntza orokorra behar du autonomia pertsonalik ezaren ondorioz. MBBaren arabera puntuazioa 75 - 100 
puntu bitartekoa da.

MBB mendetasunen bat duten guztiei aplikatu ahal zaie 3 urtetik aurrera.

Hiru urtetik beherakoei dagokienez, otsailaren 11ko 174/2011 Errege Dekretuaren II. eranskinak mendekotasun eskala espezifikoa ezarri du (BBE). 
Horren arabera:

Hiru urtetik beherako haurren kasuan, osasun arazoek eragindako egoerak ere baloratu egin behar dira, arazo horiek kronikoak, luzarokoak edo 
iraupen luzekoak direnean edo behin eta berriro gertatzen direnean

0 eta 3 urte arteko haurren balorazioa ez da behin betikoa izango, eta aldian-aldian azterketak egingo dira ofizioz: 6, 12, 18, 24 eta 30 hilabete 
pasatutakoan.

BBE eskalak hiru mendekotasun gradu bereizten ditu, alegia, mendekotasun arina, mendekotasun larria eta mendekotasun handia. 

RAI-Screener+. Balorazio-tresna honen bitartez osasun-arazoak detektatu daitezke, arreta-planak prestatu daitezke eta garapen-adierazleak sortu 
daitezke kalitate-programak egiteko. Mendekotasunean dauden pertsonak eta euren kontura bizi direnak bereizten ditu; mendekotasunean 
dauden pertsonen kasuan arreta nola eman behar zaien zehazten du: etxean edo erakunde batean.

MBBREN ARABERAKO BALORAZIOA

III. GRADUKO mendekotasun-egoera onartu zaien pertsonak

Zerbitzuak

•  Mendekotasuna prebenitzea eta autonomia pertsonala sustatzea (besteak beste, GIZATEK, orientazio-zerbitzu publikoa eta autonomia 
pertsonala sustatzen laguntzeko produktuak mailegatzeko zerbitzua)

•  Arreta goiztiarra



EGITARAUAK, ZERBITZUAK ETA PRESTAZIOAK 2020
Ebaluazio eta Orientazio Zerbitzua

314

•  Telelaguntza (Eusko Jaurlaritzak kudeatutako zerbitzua)

•  Zaintzaileei laguntzeko programa (udaleko zerbitzua)

•  Etxez etxeko Laguntza Zerbitzua (udaleko zerbitzua)

•  Eguneko zentroa

•  Egoitza arretaren zerbitzua aldi baterako egonaldiarekin edo egonaldi iraunkorrarekin

Prestazio ekonomikoak

•  Familia-inguruneko zaintzak

•  Emateko zain dagoen bitartean, onartu duen zerbitzua modu pribatuan kontratatzen bada

•  Laguntza pertsonala

II. GRADUKO mendekotasun-egoera onartu zaien pertsonak

Zerbitzuak

•  Mendekotasuna prebenitzea eta autonomia pertsonala sustatzea (besteak beste, GIZATEK, orientazio-zerbitzu publikoa eta autonomia 
pertsonala sustatzen laguntzeko produktuak mailegatzeko zerbitzua)

•  Arreta goiztiarra

•  Telelaguntza (Eusko Jaurlaritzak kudeatutako zerbitzua)

•  Zaintzaileei laguntzeko programa (udaleko zerbitzua)

•  Etxez etxeko Laguntza Zerbitzua (udaleko zerbitzua)

•  Eguneko zentroa

•  Egoitza arretaren zerbitzua aldi baterako egonaldiarekin edo egonaldi iraunkorrarekin

Prestazio ekonomikoak.

•  Familia-inguruneko zaintzak

•  Emateko zain dagoen bitartean, onartu duen zerbitzua modu pribatuan kontratatzen bada

•  Laguntza pertsonala
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I. GRADUKO mendekotasun-egoera onartu zaien pertsonak

Zerbitzuak

•  Mendekotasuna prebenitzea eta autonomia pertsonala sustatzea (besteak beste, GIZATEK, orientazio-zerbitzu publikoa eta autonomia 
pertsonala sustatzen laguntzeko produktuak mailegatzeko zerbitzua)

•  Arreta goiztiarra

•  Telelaguntza (Eusko Jaurlaritzak kudeatutako zerbitzua)

•  Zaintzaileei laguntzeko programa (udaleko zerbitzua)

•  Etxez etxeko Laguntza Zerbitzua (udaleko zerbitzua)

•  Eguneko zentroa (Foru Aldundiaren zerbitzua) edo eguneko arreta adinekoentzat (udal zerbitzua).

•  Egoitzako arreta aldi baterako egonaldian edo egonaldi iraunkorrean dauden desgaituentzat (foru-eskumenekoa) edo, hala badagokio, 
adinekoen ostatu-zerbitzua (udal-eskumenekoa).

Prestazio ekonomikoak.

•  Familia-inguruneko zaintzak

•  Emateko zain dagoen bitartean, onartu duen zerbitzua modu pribatuan kontratatzen bada

•  Laguntza pertsonala

Familia barruko zaintzetarako prestazio ekonomikoa eta zaintzaileen estatutua arautzen dituen Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 26koko 
192/2018 Foru Dekretuak sartzen dituen ALDAKETAK.

-  Zerbitzuen eta prestazioen arteko bateragarritasunen araubide berria.

-  BGAE baterako eskubidea zaintzailearentzako.

-  Aldaketak zaintzaileen autonomia funtzionalerako baldintzetan.

-  Adingabeen zaintzaileentzako legezko egoitzarako administrazio-baldintzen salbuespena.

Era berean, Bizkaiko Foru Aldundiaren irailaren 10eko 140/2019 Foru Dekretuan, zaintzaileek atseden hartzeko denora izateko aukera arautu da, 
urtean 15 egun, gehienez ere.
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Arautegia

ESTATUKO ARAUTEGIA

•  Autonomia pertsonala sustatzeko eta mendekotasun egoeran dauden pertsonei arreta emateko abenduaren 14ko 39/2006 Legea. Testu 
bategina http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-21990

•  8/2010 Errege Lege-Dekretua, maiatzaren 20koa, defizit publikoa murrizteko aparteko neurriak hartzeari buruzkoa. Testu bategina.  http://
www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-8228

•  20/2011 Errege Lege Dekretua, abenduaren 30ekoa, zerga eta finantza alorretako presazko neurriak onartzen dituena.  bategina http://www.
boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-20638«

• �20/2012 Errege Lege  Dekretua, uztailaren 13koa, aurrekontuen egonkortasuna bermatzeko eta lehiakortasuna sustatzeko neurriei buruzkoa. 
Testu bategina. http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9364

•  174/2011 Errege Dekretua, otsailaren 11koa, mendekotasuna baloratzeko baremoa, besteren menpean bizi diren pertsonen autonomia 
pertsonala eta arreta sustatzeko abenduaren 14ko 39/2006 Legeak ezarritakoa, onetsi duena. Testu bategina http://www.boe.es/buscar/act.
php?id=BOE-A-2011-3174

•  1051/2013 Errege Dekretua, abenduaren 27koa; honen bidez mendekotasun egoeran dauden pertsonei autonomia pertsonal eta laguntza 
gehiago emateari buruzko Legeak ezarritako autonomia eta Mendekotasunaren Arretarako Sistemaren prestazioak arautu dira. http://www.
boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13811

•  291/2015 ERREGE DEKRETUA, apirilaren 17koa, abenduaren 27ko 1051/2013 Errege Dekretua aldatu duena (honen bidez mendekotasun egoeran 
dauden pertsonei autonomia pertsonal eta laguntza gehiago emateari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legean ezarritako autonomiarako 
eta mendekotasunaren arretarako sistemaren prestazioak arautu dira). http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4786

•  1050/2013 Errege Dekretua, abenduaren 27koa; mendekotasun egoeran dauden pertsonei autonomia pertsonal eta laguntza gehiago 
emateari buruzko Legeak ezarritako gutxieneko babes-maila arautu da. http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13810

AUTONOMIA ERKIDEGOKO ARAUTEGIA

•  12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa. http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/
p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2008007143

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-21990
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-8228
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-8228
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-20638
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-20638
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9364
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-3174
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-3174
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4786
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13810
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2008007143
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2008007143
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•  353/2013 Dekretua, maiatzaren 28koa, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Fitxa Sozialari eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren 
gizarte-diagnostikoa egiteko tresnari buruzkoa. http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.
do?cd2013002907

•  185/2015 DEKRETUA, urriaren 6koa, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzkoa https://www.euskadi.
eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2015004561 

•  50/2016 DEKRETUA, martxoaren 22koa, desgaitasuna duten pertsonentzako aparkatze-txartela arautzen duena https://www.euskadi.eus/
y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2016001512

FORU ARAUTEGIA

GIZARTE EKINTZA SAILAREN ERREGELAMENDU ORGANIKOA

•  Bizkaiko Foru Aldundiaren 70/2012 Foru Dekretua, apirilaren 3koa, Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailaren Erregelamendu 
Organikoa onetsi duena. http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2012/04/20120411a069.pdf?hash=a0c1cfccb11f1c1e33de4be4
d0a949ff&idioma=CA#page=65

•  Bizkaiko Foru Aldundiaren 86/2018 Foru Dekretua, ekainaren 26koa, Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Sailaren Erregelamendu 
Organikoa aldatzen duena. Araudi hori Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 3ko 70/2012 Foru Dekretuaren bidez onartu zen.

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/07/06/I-668_eus.pdf?hash=f0670a28d6c96e047c4402b89d99c9b9

MENDEKOTASUNA AITORTZEKO PROZEDURA

•  Bizkaiko Foru Aldundiaren 153/2016 Dekretua, urriaren 11koa, mendekotasun-egoera baloratzeko eta orientatzeko prozedura arautzen 
duena. http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/10/20161014a196.pdf?hash=c6f683be2e8f98373391fcf5c44b78a1&idioma=
CA#page=15

•  Banku-helbideratzea entitate laguntzailearen kontura 

Bizkaiko Foru Aldundiaren 63/2017 FORU DEKRETUA, maiatzaren 16koa. Honen bidez, Gizarte Ekintza Sailak kudeatzen dituen prestazio eta 
gizarte-zerbitzuak emateko izapide orokor batzuk arautzen dira

MENDEKOTASUNA DUTEN PERTSONAK BALORATZEKO BATZORDE TEKNIKOA

•  197/2008 Foru Dekretua, abenduaren 16koa, Bizkaiko Foru Aldundiarena; honen bidez Besteren Laguntza Behar Duten Pertsonak 
Baloratzeko Batzorde Teknikoa sortu eta araupetu da. http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2010/06/20100621a116.pdf?has
h=d6809c499b222fcfea8f9a7a3987849e#page=3

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2013002907
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2013002907
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2012/04/20120411a069.pdf?hash=a0c1cfccb11f1c1e33de4be4d0a949ff&idioma=CA#page=65
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2012/04/20120411a069.pdf?hash=a0c1cfccb11f1c1e33de4be4d0a949ff&idioma=CA#page=65
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/10/20161014a196.pdf?hash=c6f683be2e8f98373391fcf5c44b78a1&idioma=CA#page=15
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/10/20161014a196.pdf?hash=c6f683be2e8f98373391fcf5c44b78a1&idioma=CA#page=15
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/05/25/I-451_eus.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/05/25/I-451_eus.pdf
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2010/06/20100621a116.pdf?hash=d6809c499b222fcfea8f9a7a3987849e#page=3
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2010/06/20100621a116.pdf?hash=d6809c499b222fcfea8f9a7a3987849e#page=3
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•  83/2010 Foru Dekretua, ekainaren 14koa, Bizkaiko Foru Aldundiarena; honen bidez Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 16ko 197/2008 
Foru Dekretua aldatu da (horren bidez Besteren Laguntza Behar Duten Pertsonak Baloratzeko Batzorde Teknikoa sortu eta araupetu da). 
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2010/06/20100621a116.pdf?hash=2dfa8369791a82cdc892a8878881c4ec#page=3

FAMILIA-INGURUAN ZAINTZEKO PRESTAZIOA

•  Bizkaiko Foru Aldundiaren 152/2016 Foru Dekretua, urriaren 11koa, familia barruko zaintzetarako prstazio ekonomikoa arautzen .- http://
www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/10/20161014a196.pdf?hash=43c3b53b6ac48ef6ad3bab239acd47fb&idioma=CA#page=3

•  Bizkaiko Foru Aldundiaren 85/2015 Foru Dekretua, ekainaren 23ko, zeinaren bidez ezartzen baitira Bizkaiko Lurralde Historikoan 2015ean 
familia barruko zaintzetarako, laguntza pertsonalerako eta foru-egoitzen zerbitzuari loturik emango diren prestazio ekonomikoen gehienezko 
zenbatekoak https://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO3/Temas/Pdf/pdf/decreto%2085%202015%20pretacion%20economica%20
cuidados%20entorno%20familia%20julio2015.pdf?hash=1c8d3ea93fc03364f2c57f3a932ac737&idioma=EU

•  Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 26koko 192/2018 Foru Dekretua, familia barruko zaintzetarako prestazio ekonomikoa eta zaintzaileen 
estatutua arautzen dituena.

https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11120&idioma=EU&dpto_biz=3&codpath_biz=3%7C7728%7C7734
%7C11117%7C11120

LAGUNTZA PERTSONALERAKO PRESTAZIO EKONOMIKOA

•  Bizkaiko Foru Aldundiaren 103/2013 Foru Dekretua, uztailaren 23koa, laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa arautu duena. 
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2013/07/20130726a143.pdf?hash=8c53f231d920f7ea765bc8600ee4c733&idioma=CA#pa
ge=3

•  177/2013 Foru Dekretua, abenduaren 10ekoa, Bizkaiko Foru Aldundiarena; honen bidez uztailaren 23ko 103/2013 Foru Dekretua, laguntza 
pertsonalerako prestazio ekonomikoari buruzkoa, aldatu da. http://web.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/12/20131213a238.
pdf#page=481

•  Bizkaiko Foru Aldundiaren 44/2015 FORU DEKRETUA, martxoaren 17koa. Honen bidez, laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa 
arautzen duen uztailaren 23ko 103/2013 Foru Dekretua aldatu da http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2013/12/20131213a238.
pdf?hash=032ecc31616975d8bcbb0cc45cc6c3d2&idioma=CA#page=481

•  Bizkaiko Foru Aldundiaren 85/2015 Foru Dekretua, ekainaren 23ko, zeinaren bidez ezartzen baitira Bizkaiko Lurralde Historikoan 2015ean 
familia barruko zaintzetarako, laguntza pertsonalerako eta foru-egoitzen zerbitzuari loturik emango diren prestazio ekonomikoen gehienezko 
zenbatekoak https://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO3/Temas/Pdf/pdf/decreto%2085%202015%20pretacion%20economica%20
cuidados%20entorno%20familia%20julio2015.pdf?hash=1c8d3ea93fc03364f2c57f3a932ac737&idioma=EU

http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2010/06/20100621a116.pdf?hash=2dfa8369791a82cdc892a8878881c4ec#page=3
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/10/20161014a196.pdf?hash=43c3b53b6ac48ef6ad3bab239acd47fb&idioma=CA#page=3
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/10/20161014a196.pdf?hash=43c3b53b6ac48ef6ad3bab239acd47fb&idioma=CA#page=3
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2013/07/20130726a143.pdf?hash=8c53f231d920f7ea765bc8600ee4c733&idioma=CA#page=3
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2013/07/20130726a143.pdf?hash=8c53f231d920f7ea765bc8600ee4c733&idioma=CA#page=3
http://web.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/12/20131213a238.pdf#page=481
http://web.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/12/20131213a238.pdf#page=481
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2013/12/20131213a238.pdf?hash=032ecc31616975d8bcbb0cc45cc6c3d2&idioma=CA#page=481
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2013/12/20131213a238.pdf?hash=032ecc31616975d8bcbb0cc45cc6c3d2&idioma=CA#page=481
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MENDEKOTASUN DUTEN PERTSONAK MODU IRAUNKORREN EGOTEKO EGOITZAK

•  Bizkaiko Foru Aldundiaren 17/2014 Foru Dekretua, otsailaren 25ekoa; honen bidez mendekotasuna duten adinekoentzako egoitzen foru 
zerbitzu publikoa jasotzeko araubidea eta zerbitzu horretako egonaldi iraunkorrerako baldintzak arautu dira. http://www.bizkaia.eus/
home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/DF%20172014.pdf?hash=e300f58e11fb80745dd5aab59d50336f&idioma=CA

•  Bizkaiko Foru Aldundiaren 87/2017 FORU DEKRETUA, ekainaren 28koa, zeinaren bidez aldatzen baita Bizkaiko Foru Aldundiaren 17/2014 Foru 
Dekretua, otsailaren 25ekoa, mendetasuna duten pertsonentzako egoitzen foru zerbitzu publikoan sartzeko araubidea eta zerbitzu hori 
egonaldi iraunkorrean emateko baldintzak arautzen dituena.

http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/06/30/I-566_cas.pdf?hash=13db0f12de8288a75eb551dc97a39984

•  Gizarte Ekintzako foru diputatuaren otsailaren 22ko 11079/2018 FORU AGINDUA, mendetasuna duten adinekoentzako egoitzetako plazen 
prezio publikoak eta banakako laguntza ekonomikoak eguneratzeari buruzkoa (egoitzak eta eguneko zentroak).

http://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/OF%2011079%202018.pdf?hash=d344a5435700bd2962ce4a605aef47fc&idiom
a=CA

MENDEKOTASUN DUTEN PERTSONAK MODU BEHIN-BEHINEAN EGOTEKO EGOITZAK

•  84/2014 Foru Dekretua, uztailaren 1ekoa, Bizkaiko Foru Aldundiarena; honen bidez arautu da mendeko pertsonentzako egoitzetan aldi 
baterako egonaldiak egiteko araubidea. http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2014/07/20140702a125.pdf?hash=f3e836c3212
c415ba4fbe0b26ebe7de7&idioma=CA#page=17

•  MENDEKOTASUNA DUTEN PERTSONENTZAKO EGUNEKO ZENTROAK Bizkaiko Foru Aldundiaren ekainaren 21eko 113/2016 FORU DEKRETUA, 
mendetasun-egoeran dauden adinekoak eguneko zentroetan sartzeko sistema eta dagozkien banakako laguntza ekonomikoak arautzen 
dituena.

http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/06/20160624a121.pdf?hash=80b2a0b33bdb69c6b2d11363ed796c4e&idioma=CA#p
age=4

•  Bizkaiko Foru Aldundiaren 173/2015 Foru Dekretua, azaroaren 24koa, zeinaren bidez luzatzen baita ekainaren 7ko 96/2005 Foru Dekretuaren 
indarraldia eta ekainaren 13ko 108/2006 Foru Dekretua, desgaitasuna duten pertsonak eguneko arreta duten egoitzetara, aldi baterako 
egonaldian, sartzeko sistema orokorra arautzen duena.

http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2015/12/20151201a231.pdf?hash=70d786be7d0f597ef37bbe95286a3634&idioma=CA#pa
ge=16

http://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/DF 172014.pdf?hash=e300f58e11fb80745dd5aab59d50336f&idioma=CA
http://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/DF 172014.pdf?hash=e300f58e11fb80745dd5aab59d50336f&idioma=CA
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/06/30/I-566_cas.pdf?hash=13db0f12de8288a75eb551dc97a39984
http://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/OF 11079 2018.pdf?hash=d344a5435700bd2962ce4a605aef47fc&idioma=CA
http://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/OF 11079 2018.pdf?hash=d344a5435700bd2962ce4a605aef47fc&idioma=CA
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2014/07/20140702a125.pdf?idioma=CA#page=17
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/06/20160624a121.pdf?hash=80b2a0b33bdb69c6b2d11363ed796c4e&idioma=CA#page=4
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/06/20160624a121.pdf?hash=80b2a0b33bdb69c6b2d11363ed796c4e&idioma=CA#page=4
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2015/12/20151201a231.pdf?hash=70d786be7d0f597ef37bbe95286a3634&idioma=CA#page=16
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2015/12/20151201a231.pdf?hash=70d786be7d0f597ef37bbe95286a3634&idioma=CA#page=16
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•  103/2012 Foru Dekretua, ekainaren 5koa, Bizkaiko Foru Aldundiarena; honen bidez mendekotasunean dauden adinekoentzako egoitzen foru 
sareko gizarte-osasuneko unitateetan sartzeko araubidea ezarri da

https://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/DF%20103-2012%205%20junio%202012%20URSS%20.pdf?hash=53b7ad6e47
a20fd2f89acf0c44ae1eec&idioma=EU

•  Bizkaiko Foru Aldundiaren urriaren 16ko 133/2018 Foru Dekretua, Bizkaiko Lurralde Historikoko Lurralde Batzorde Soziosanitarioa arautzen 
duena.

https ://gardentasuna.bizk aia .eus/documents/1261696/4901742/03+09+DF+103-2012.pdf/df88b633- c6f3-6cff -3327-
9618e32343da?t=1572260452997

LOTUTAKO PRESTAZIO EKONOMIKOA 

•  Bizkaiko Foru Aldundiaren 140/2019 Foru Dekretua, egoitza-zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa arautzen duena.

http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/10/15/I-804_cas.pdf?hash=1a5e93baa514931e616c45162534e751

ZAINDUZ

Bizkaiko Foru Aldundiaren 90/2017 FORU DEKRETUA, uztailaren 4koa. Foru dekretu horren bitartez, Zainduz programa forala Bizkaiko Lurralde 
Historikoan, garatzeko diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dira. Programa horrek, autonomia pertsonala sustatzeko 
jardueren bidez, boluntariotzaren bidez eta mendetasun egoeran dauden pertsonen zaintzaileentzako laguntza psikosozialaren bidez, familia 
barruan mendetasunari lagundu nahi dio.

TELELAGUNTZA

Eusko Jaurlaritzaren 144/2011 DEKRETUA, ekainaren 28koa, Telelaguntzarako zerbitzu publikoari buruzkoa https://www.euskadi.eus/y22-
bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2011003380

ARRETA GOIZTIARRA

13/2016 DEKRETUA, otsailaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Arreta Goiztiarreko esku-hartze integralari buruzkoa.

https://www.euskadi.eus/eli/es-pv/d/2016/02/02/13/dof/spa/html/web01-s2enple/es/

125/2017 FORU DEKRETUA, urriaren 24koa, Arreta Goiztiarreko Zerbitzu Publikoaren prestazioa arautzen duena.

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/10/31/I-871_eus.pdf?hash=30a4a498c0c2ceb77c5943751aa17a53

https://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/DF 103-2012 5 junio 2012 URSS .pdf?hash=53b7ad6e47a20fd2f89acf0c44ae1eec&idioma=EU
https://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/DF 103-2012 5 junio 2012 URSS .pdf?hash=53b7ad6e47a20fd2f89acf0c44ae1eec&idioma=EU
https://gardentasuna.bizkaia.eus/documents/1261696/4901742/03+09+DF+103-2012.pdf/df88b633-c6f3-6cff-3327-9618e32343da?t=1572260452997
https://gardentasuna.bizkaia.eus/documents/1261696/4901742/03+09+DF+103-2012.pdf/df88b633-c6f3-6cff-3327-9618e32343da?t=1572260452997
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/10/15/I-804_cas.pdf?hash=1a5e93baa514931e616c45162534e751
https://www.euskadi.eus/eli/es-pv/d/2016/02/02/13/dof/spa/html/web01-s2enple/es/


EGITARAUAK, ZERBITZUAK ETA PRESTAZIOAK 2020
Ebaluazio eta Orientazio Zerbitzua

321

GIZATEK

•  24/2009 FORU DEKRETUA, otsailaren 17koa, Bizkaiko Foru Aldundiarena; «Norberaren autonomia sustatzeko orientazioa emateko eta 
sustapen horretan laguntzeko produktuak mailegatzeko foru zerbitzu publikoa (Gizatek) jasotzeko araubideari buruzkoa.

http://www.normativadependencia.org/dependencia/normadep.nsf/0a11a036c5fd6b53c125765d002f58c2/d565bf97b40010efc12576c7003
5d45a?OpenDocument

•  BFAren 171/2017 Foru Dekretua, zeinaren bitartez deialdi publikoa onetsi zen mendetasuna edo desgaitasuna duten pertsonentzako 
laguntza-produktuak erosteko GIZATEKeko dirulaguntzak emateko 2018. eta 2019. urteetan.

•  Bizkaiko Foru Aldundiaren 122/2018 FORU DEKRETUA, irailaren 18koa, aldatzen duena 171/2017 Foru Dekretua, abenduaren 26koa, 
zeinaren bidez onartzen baita diru-laguntzen deialdi publiko bat egitea GIZATEK zerbitzuan integraturiko laguntza-produktuak eskuratzeko 
mendekotasun-egoeran dauden edo desgaitasuna duten pertsonentzat 2018. eta 2019. urteetan zehar.

http://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/DF%20122%202018%20ca.pdf?hash=04822df0dacda00716de6dba36d59b64&i
dioma=CA.

http://www.normativadependencia.org/dependencia/normadep.nsf/0a11a036c5fd6b53c125765d002f58c2/d565bf97b40010efc12576c70035d45a?OpenDocument
http://www.normativadependencia.org/dependencia/normadep.nsf/0a11a036c5fd6b53c125765d002f58c2/d565bf97b40010efc12576c70035d45a?OpenDocument
http://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/DF 122 2018 ca.pdf?hash=04822df0dacda00716de6dba36d59b64&idioma=CA
http://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/DF 122 2018 ca.pdf?hash=04822df0dacda00716de6dba36d59b64&idioma=CA
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DESGAITASUNA DESGAITASUNA 
EBALUATZEKO  EBALUATZEKO  
ATALAATALA
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HELBURUAK ETA EGINKIZUNAK
Dsgaitasuna Ebaluatzeko Atalari dagokio eginkizun teknikoak betetzea, bai desgaitasuna duten pertsonak inguru sozio-komunitarioan integratzea 
bermatzeko orientazio-lanak eta diziplinen arteko balorazioa egiteko, bai desgatiasuna duten kolektiboari zuzendutako prestazio eta laguntza 
guztiak gauzatzeko behar diren eginkizun teknikoak betetzea.

Atal horri dagokio ere, Bizkaiko Lurralde Historikoko desgaitasuna dutenei buruzko datuak jasotzea, biztanle horien erregistroa eguneratuta edukiz. 

Horrenbestez, Atalak eginkizun hauek ditu: 

1.  Desgaitasun egoeren azterketa, balorazioa, kalifikazioa eta erregistroa egitea. Horretarako desgaitasuna dutenei azterketa soziala, mediko-
funtzionala, psikologikoa eta laborala egingo die, eta, bestetik, desgaitasunari buruzko egiaztagiri egokiak luzatuko ditu.

2.  Desgaitasuna duten pertsonen autonomia eta mugitzeko eragozpenak baloratzea.

3.  Eskatuz gero, 3 urtetik beherako adingabeen mendekotasuna baloratzea; horretarako beharrezko azterketak eta probak egiten ditu 
adingabearen egoera ebaluatzeko mendekotasuna baloratzeko berariazko eskalaren (BBE) arabera.

4.  Mendekotasun graduari buruzko proposamenak egitea.

5.  Banako arreta plana prestatzea; horretarako elkarrizketak egiten ditu adingabeen senideekin edo tutoreekin arreta goiztiarrak esku hartu 
behar duen argitzeko eta mendekotasun graduaren araberako prestazio ekonomikoa zehazteko.

6.  6 urtetik beherako umeak aztertzea eta arreta goiztiarra behar duten erabakitzea, eta arreta behar duten adingabeei laguntzeko plana 
ezartzea eta bilakaera kontrolatzeko berrikuspenak egitea.

7.  Desgaituen artean lan merkatuan sartzeko gai direnei lanbide-orientazio eta suspertze programak prestatzen gainerako erakunde publiko 
eta pribatuekin lankidetzan aritzea. 

8.  Bizkaiko Lurralde Historikoko desgaitasuna dutenen erregistroaren ardura hartu eta erregistroa eguneratua edukitzea, osasun, hezkuntza 
eta bestelako eremuetako erakunde publiko eta pribatuekin loturak eginez, ahalik eta datu kopururik handiena lortzeko asmoz.

9.  Batzorde egokiei txostenak egin eta laguntza teknikoa ematea, proposamen egokiak sortzeko.

10.  Desgaitasuna dutenei eguneko egoitza-zentroetan edo arreta okupazionaleko zentroetan eskaintzen zaien erakunde-asistentzia jasotzeko 
laguntza-eskaeren azterketan, Desgaitasuna dutenentzako Zentroen Atalarekin lankidetzan jardutea.

11.  Goragoko nagusiren batek agindutako edo indarreko xedapenen bidez eratxikitako gainerako eginkizun guztiak.



EGITARAUAK, ZERBITZUAK ETA PRESTAZIOAK 2020
Ebaluazio eta Orientazio Zerbitzua

324

PROGRAMAK ETA PRESTAZIOAK
Arreta hori Desgaitasuna Ebaluatzeko Ataletik eskaintzen da, eta hurrengo programa hauek nabarmentzen dira: 

1. Informazioa.

2. Desgaitasun graduaren aintzatespena, adierazpena eta kalifikazioa 

3. Txostenak eta irizpenak egitea 

4. 3 urtetik beherakoen balorazioa eta orientazioa eta 6 urtetik beherakoen arreta goiztiar beharra ezartzea
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1. Informazioa 
Programa honen bitartez aholku ematen zaie desgaitasunen inguruko arazoak dituzten pertsona interesdunei. Informazioa zuzenean edo telefonoz 
ematen da. Hauek dira informazioaren gai nagusiak: Gizarte baliabideak, Laguntzak eta prestazio ekonomikoak, Espedienteen izapidetze-faseen 
egoerak eta abar. Informazioa interesdunaren egoerari eta inguruabar pertsonalei egokitzeko ahaleginak egiten dira, eta Atalak berak eskaintzen 
dituen zerbitzuak eta profesionalak eskura jartzen zaizkio. 

2. Desgaitasun graduaren aintzatespena, adierazpena eta kalifikazioa

Araudia

1971/1999 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 23koa, Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioarena, desgaitasun-gradua aintzatesteko, adierazteko 
eta kalifikatzeko prozedurari buruzkoa (2000ko 22. BOE, urtarrilaren 26koa). OKERREN ZUZENKETA (BOE, 62. zk., 2000ko martxoaren 13koa), 
abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretua, Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioarena, desgaitasun-gradua aintzatesteko, adierazteko eta 
kalifikatzeko prozedurari buruzkoa. 

1169/2003 ERREGE DEKRETUA, irailaren 12koa, Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioarena, 1971/1999 EDko 1. eranskina aldatu duena: GIB 
infekzioaren ondoriozko ezintasuna baloratzeko arauak (2003ko 238. BOE, urriaren 4koa). 290/2004 ERREGE DEKRETUA, otsailaren 20koa, Lan eta 
Gizarte Gaietarako Ministerioarena, lantokiak araupetu dituena (2004ko 45. BOE, otsailaren 21ekoa). 

1856/2009 ERREGE DEKRETUA, Osasun eta Gizarte Politiken Ministerioarena, abenduaren 4koa, desgaitasun graduaren aintzatespena, adierazpena 
eta kalifikazioa egiteko prozedurari buruzkoa, abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretua aldatu duena.

1364/2012 ERREGE DEKRETUA, irailaren 27koa, Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasuneko Ministerioarena; honen bidez urritasun graduaren 
aintzatespena, adierazpena eta kalifikazioa egiteko prozedurari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretua aldatu da.

1/2013 ERREGE DEKRETUA, azaroaren 29koa; honen bidez Pertsona Desgaituen Eskubideei eta Gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu 
bategina onetsi da.
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Xedea 

Desgaitasun gradua neurtu eta kalifikatzea da helburua. Horretarako Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioak ezarritako arauak erabili behar dira, 
herritar guztiek aukera berdina izan dezaten herri erakundeek desgaitasuna dutenentzat eskaintzen dituzten onurak, eskubide ekonomikoak eta 
zerbitzuak lortzeko.

Organo eskuduna 

Bizkaiko Foru Aldundia, kasu honetan Desgaitasuna Ebaluatzeko Atalaren bitartez, gai honetan eskumena duen erakundea da, eta, zehazki, 
hurrengo eginkizun hauetan: 

1. Desgaitasun gradua aintzatestea. 

2. Talde-garraio publikoak erabiltzeko eragozpenak dituela onartzea, ezarritako prestazio, zerbitzu edo onura publikoak jasotzeko. 

3.  Estatuko nahiz autonomia erkidegoko legeriaren arabera aintzatetsi daitezkeen desgaitasun egoeren diagnostikoari, balorazioari eta 
orientazioari dagozkion gainerako eginkizunak.

Eginkizun horiek, baita desgaitasun gradua baloratu eta aintzatesteko espedienteen kudeaketa ere, abiaburu orokorren eta edonon aplikatu behar 
diren xedapenen arabera betetzen dira, hots, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean 
dauden abiaburu eta xedapenen arabera.

 

Desgaitasunaren balorazioa eta kalifikazioa

Desgaitasuna baloratzeko bi alderdi hartu behar dira kontuan:

1. Pertsonak jarduteko murrizpenak. 

2. Beharrezkoa denean, gizarteratzea eragozten duten gizarte faktoreak: familia ingurunea eta lan egoera, hezkuntza eta kultura. 

Desgaitasunean graduak bereizten dira, larritasunaren arabera. Gradua ezartzeko irizpide tekniko bateratuak hartzen dira kontuan; irizpideok 
arauetan ezarritako baremoetan islatzen dira. Desgaitasun gradua ehuneko bidez adierazten da. 
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Desgaitasun gradua zehazteko, jarduteko murrizpenen balorazioaren ondoriozko ehunekoari gizarte faktoreei baremoen arabera dagokien 
puntuazioa gehitzen zaio, beharrezkoa denean; puntuazio hori 15 izango da gehienez. Gizarte faktoreen baremoa aplikatzeko, jarduteko 
murrizpenen araberako ehunekoa %  25 izan behar da gutxienez. Kalifikazio honek ez du zerikusirik beste organismo batzuek euren eskumen 
publikoak baliaraziz egiten dituzten balorazio teknikoekin.

Desgaitasuna duten pertsonentzako prestazio ekonomikoen eta gizarte-prestazioen sistema bereziaren barruan dauden desgaitasunaren beste 
egoera espezifiko batzuen ebaluazioa (adibidez, mugikortasun eta konpentsazio sorospena, garraio gastuetarako eta abar).

Eskaerak 

Eskabidea Gizarte Ekintza Saileko erregistroan, Aldundiko sailetako edozein erregistro orokorretan, interesduna erroldaturik dagoen Udaleko 
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan edo urriaren 1eko 39/2015 Legeko 16.4 artikuluan aurreikusitako moduetatik edozein erabilita aurkeztu ahalko dira. 

Gainera, eskaerak Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez gauzatu ahalko da honako helbide honetan:  https://www.ebizkaia.eus.

Agiriak 

1.  Eskatzailearen NANa edo identitatearen egiaztagiri baten fotokopia.  18 urtetik beherakoen kasuan, familia-liburuaren fotokopia edo 
ahaidetasun-harremana egiaztatzen duen beste edozein agiri.

2. Errolda-ziurtagiri eguneratua

2. Txosten mediko edo psikologikoen fotokopia; edo biak, baloratu beharreko desgaitasunarekin lotuak

Irizpena 

Ebaluazio eta Orientazio Lantaldeak egiten ditu desgaitasunen balorazioa eta haien graduaren kalifikazioa, interesduna aztertu eta gero. Lantaldeak 
beste erakunde batzuetako profesionalen osasun-txostenak, txosten psikologikoak eta/edo gizarte-txostenak eskatu ahal ditu bere irizpenak 
osatzeko. Balorazioaren ondoren proposamen-irizpena eman behar da eta bertan alderdi hauek bildu behar dira nahitaez: desgaitasunaren 
diagnostikoa, mota eta gradua, eta, bidezkoa denean, baremoko puntuazioa, interesdunak talde-garraio publikoak erabiltzeko eragozpenik duen 
zehazteko. Lantaldeak, interesdunaren inguruabar bereziek hartaratuz gero, eskudun profesionalek egindako osasun-txosten, txosten psikologiko 
eta/edo, halakorik badago, gizarte txostenetan oinarrituta osatu ahal izango du bere irizpena.

https://www.ebizkaia.eus
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Ebazpena

Berariazko ebazpena emango da gradua onartzeko, bai eta, bidezkoa denean, interesdunak mugitzeko zailtasunik ote duen zehazteko baremoan 
lortutako puntuazioari buruz ere. Desgaitasun graduaren aintzatespenak eskabidearen egunetik aurrera izango du indarra. Ebazpenean beti jarri 
behar da berrikuspena zein egunetan egin daitekeen.

Desgaitasun graduaren berrikuspena

Desgaitasun gradua berrikusi beharrekoa izango da, haren aintzatespena eragiten duten inguruabarrak denboraren barruan nahikoa hobetuko 
direla uste izaten bada. Berrikuspena egiteko epea ezarri behar da. Gainerako kasuetan ezin izango da graduaren berrikuspenik eskatu 
interesdunaren egoerak txarrera edo hobera egiteagatik, 2 urte igaro arte, gutxienez, ebazpena eman zen egunetik, salbu eta okerreko diagnostikoa 
egin zela behar beste egiaztatzen denean, edo graduaren aintzatespena eragin zuten inguruabarretan funtsezko aldaketak gertatzen direnean; 
kasu horietan ez da beharrezkoa izango gutxieneko epea agortzea. 

Berraztertzeko errekurtsoak

Eskumeneko erakundeek desgaitasun-gradua aitortzeko egindako behin betiko ebazpenen kontra aukerako berraztertzeko errekurtsoa jarriko 
ahalko diote interesdunek hilabete bateko epean Gizarte Ekintza Saileko foru-diputatuari, jakinarazpen hau jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen 
hasita, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123 artikuluan eta hurrengoetan jasotzen 
den moduan. Bestela, bi hilabeteko epean eskea egin ahalko du lan-arloko jurisdikzioan, jakinarazpen hau jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen 
hasita, lan-arloko jurisdikzioa arautzen duen urriaren 10eko 36/2011 Legearen 69. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoaren arabera.

% 33ko desgaitasuna edo hortik gorakoa lehendik aintzatetsita daukatenek ez dute aintzatespena berriro lortu behar

Errege dekretu berria indarrean jarri baino lehen uztailaren 24ko 1.723/1981 Errege Dekretuan eta hori garatu duten xedapenetan ezarritako 
prozeduraren arabera %  33ko desgaitasuna edo hortik gorakoa aintzatetsita daukatenek ez dute aintzatespena berriro lortu behar (ez eta 
aintzatespena Gizarte Segurantzak elbarritasun-egoeren homologaziogatik egiten duenean ere). Hori gorabehera, gerta liteke noizbait halakoei 
ere berrikuspenak egitea, bidezkoa izanez gero, ofizioz nahiz alderdi batek eskaturik. 
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3. Txostenak eta irizpenak egitea 

Lanerako gaitasunari buruzko txostenak 
Lanerako gaitasunari buruzko txostenak egiten dira desgaitasuna dutenei lan-kontratua egiten zaienean, eta herri erakundeetako lanpostuak 
betetzeko lehiaketa edo deialdietan hala egiteko eskatzen denean. Horretarako, lanpostuaren ezaugarriak aztertzen dira, gero desgaitasuna 
duenari geratzen zaizkion gaitasunak ere aztertu egiten dira, eta azkenik txostena ematen da, aztertutako pertsona hori lanposturako gai dela edo 
ez dela adierazteko. 

Enplegu-zentro berezietarako gaitasun-txostenak
Bizkaiko enplegu-zentro berezietan lan egiten duten desgaitu guztiei lan-berrikuspena egiten zaie bi urterik behin: hainbat proba egiten zaizkie 
haien lan-gaitasuna neurtzeko eta zentro bereziei baimena emateko, ezinduak kontrata ditzaten (etekin txikiko modalitatean eta lanbide arteko 
gutxieneko soldataren % 100, % 85 edo % 75ean).

Denborei eta bitartekoei buruzko txostenak
Erakunde publikoetan oposizioak edo aukeraketa-saioak egiteko behar den denborari eta bitartekoei buruzko txostenak egin dira.

Aparkatze-txartelerako nahitaezko irizpenak
Udalak mugikortasun murriztua duten desgaituei ibilgailuak edo eskubidea izan dezaketen beste ibilgailu batzuk aparkatzeko txartelak emateko 
ezarritako balorazio-irizpideak betetzen dituztela egiaztatzen duten nahitaezko irizpenak egiten dira.

Berraztertzeko errekurtsoei buruzko txostenak lege-aholkularietarako
Berraztertzeko errekurtsoa jartzen den bakoitzean, desgaitasun gradua dela-eta, edo balorazioak zuzenean eragiten dion zerbait dela-eta (esate 
baterako, kotizazio gabeko elbarritasun-pentsioak, edo Gizarte Ongizate Funtseko pentsioak, edo seme-alabengatiko prestazioa, aparkatzeko 
txartela eta abar), Ataleko teknikariek txosten bi egin behar dituzte: bata proposamen-txostena da, eta bertan errekurtsoa onesteko edo ezesteko 
proposatzen da; bestea balorazioari buruzko txostena da, eta bertan lege-aholkularitzako zerbitzuari zehatz azaltzen zaio legeetako zeintzuk 
kapitulu eta taula hartu behar diren kontuan erreklamazioa onesteko edo ezesteko. 

Txosten psikologikoak eta beste txosten batzuk 
Unean uneko txostenak ere egiten dira, interesdunek eskaturik. Gehienbat txosten psikologikoak izaten dira, eta noizbehinka osasun-txostenen 
bat edo beste egiten da.
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4. 3 urtetik beherakoen balorazioa eta orientazioa eta 6 urtetik beherakoen arreta goiztiar beharra ezartzea

Arreta goiztiarra agintzeko txostenak 

Euskadiko Arreta Goiztiarreko Ereduaren barruan Arreta Goiztiarra Ebaluatzeko Taldea (AGET) sortu zen, bigarren mailako arretako gizarte 
zerbitzuak ebaluatzen dituzten profesionalez osatutakoa eta dagozkien sailek xede horretarako izendatutako osasun eta hezkuntza sistemako 
adituen laguntza izanda. Testuinguru horretan, gurasoak eta tutoreek eskatuta, kasuak ebaluatu eta arreta-plan pertsonalizatuaren barruan 
aginduta, emaitzak ebaluatu eta kasu bakoitzerako komenigarria den jarraipena egiten da. 

Ebaluazio-graduaren irizpena Berariazko Balorazio Eskala (BBE) eta Banakako Arreta Plana (BAP) eginez hiru urtetik beherakoei 

Hiru urtetik beherakoen kasuan, beharrezko azterketak egiten dira Balorazio Eskala Espezifikoaren arabera, nahitaezko irizpena egiteko eta beraien 
mendekotasun-egoera baloratzea eskatu duten 3 urtetik beherakoei mendekotasun-gradua ezartzeko. Sei hiletik behin azterketak egiten dira 
36 hilabete izan arte. Horrez gain, Banakako Arreta Planak (BAP) egiten dira, neskaren edo mutilaren arretarako egokiak diren prestazio eta/edo 
zerbitzuekin.
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5. Lotutako araudia

Estatu mailako arautegia

1971/1999 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 23koa, desgaitasun gradua aitortu, deklaratu eta kalifikatzeko prozedurari buruzkoa (2000ko 
urtarrilaren 26ko BOE, 22. zk eta 62. zk-ko BOEn jasotako zuzenketak, 2000ko martxoaren 13koan). 

1169/2003 ERREGE DEKRETUA, irailaren 12koa; honen bidez desgaitasun graduaren aintzatespena, adierazpena eta kalifikazioa egiteko prozedurari 
buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuaren I. eranskina aldatu da (BOE, 2003ko urriaren 4a).

1856/2009 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 4koa, desgaitasun graduaren aintzatespena, adierazpena eta kalifikazioa egiteko prozedurari buruzkoa, 
abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretua aldatu duena (BOE, 2009ko abenduaren 26a).

1364/2012 ERREGE DEKRETUA, irailaren 27koa, Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasuneko Ministerioarena; honen bidez urritasun graduaren 
aintzatespena, adierazpena eta kalifikazioa egiteko prozedurari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretua aldatu da.

1/2013 ERREGE DEKRETUA, azaroaren 29koa; honen bidez Pertsona Desgaituen Eskubideei eta Gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu 
bategina onetsi da.

Autonomia pertsonala sustatzeko eta mendekotasun egoeran dauden pertsonei arreta emateko abenduaren 14ko 39/2006 LEGEA (BOE, 2006ko 
abenduaren 15ekoa).

174/2011 ERREGE DEKRETUA, otsailaren 11koa, mendekotasuna baloratzeko baremoa, besteren menpean bizi diren pertsonen autonomia 
pertsonala eta arreta sustatzeko abenduaren 14ko 39/2006 Legeak ezarritakoa, onetsi duena (BOE, 42. zk., 2011ko otsailaren 18koa).

Gizarte Politikarako eta Kontsumorako Idazkaritza Nagusiaren 2010eko azaroaren 4ko EBAZPENA; honen bidez I. graduko mendekotasuna 
aintzatetsita duten pertsonentzako babes zerbitzuen intentsitatea eta prestazio ekonomikoen zenbatekoak finkatzeko irizpideen inguruko 
akordioa argitarazi da (BOE, 2010eko azaroaren 24koa).

EBAZPENA, 2014ko uztailaren 31koa, Gizarte Zerbitzuen eta Berdintasunaren Estatuko Idazkaritzarena; horren bidez argitara eman dira, batetik, 
Gizarte Zerbitzuen Lurralde Kontseiluak eta Mendetasunerako Autonomia eta Arreta Sistemak hartutako akordioa, II eta III graduko mendetasun 
egoera aintzatetsi zaien pertsonen autonomia bultzatzeko zerbitzuaren edukia ezartzeko irizpideak zehazten dituena; eta, bestetik, mendetasun 
egoeran dauden pertsonei autonomia pertsonal eta laguntza gehiago emateari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legea aplikatuta 2013ko 
ekitaldian lortu diren emaitzen gaineko urteko ebaluazioa. (BOE, 197. zk, 2014ko abuztuaren 14koa). 

20/2012 ERREGE LEGE DEKRETUA, uztailaren 13koa, aurrekontuen egonkortasuna bermatzeko eta lehiakortasuna sustatzeko neurriei buruzkoa. 
(BOE, 2012ko uztailaren 14koa).
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1368/85 ERREGE DEKRETUA, uztailaren 17koa, Enplegu Zentro Berezietan lan egiten duten minusbaliatuen lan-harreman berezia araupetu duena 
(1985eko 189. BOE, irailaren 8koa).

427/1999 ERREGE DEKRETUA, martxoaren 12koa, 1368/85 Errege Dekretua aldarazi duena (1999ko 73. BOE, martxoaren 26koa). 2273/85 ERREGE 
DEKRETUA, abenduaren 4koa, Enplegu Zentro Berezien Araudia onetsi duena (1985eko 294. BOE, abenduaren 9koa). 2274/1985 ERREGE DEKRETUA, 
abenduaren 4koa, minusbaliatuentzako Zereginetako Zentroei buruzkoa (1985eko 294. BOE, abenduaren 9koa). 

1.451/1983 ERREGE DEKRETUA, maiatzaren 11koa, enplegu hautakorra eta langile minusbaliatuen enplegua sustatzeko neurriak araupetu dituena 
(BOE, 133. zk., 1983ko ekainaren 4koa). 

4/1999 ERREGE DEKRETUA, urtarrilaren 8koa, 1451/1983 Errege Dekretuko 7. artikulua aldarazi duena (BOE, 22. zk., 1999ko urtarrilaren 26koa).

364/2005 ERREGE DEKRETUA, apirilaren 8koa, desgaitasuna duten langileentzako erreserba-kuota aparteko kasuetan betetzeari buruzkoa (BOE, 
2005eko apirilaren 20koa).

53/2003 LEGEA, abenduaren 10ekoa, ezgaituentzako enplegu publikoari buruzkoa (BOE, 2003ko abenduaren 11koa). 

2271/2004 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 3koa, ezgaituen enplegu publikoa bilatzea arautzen duena (BOE, 2004ko abenduaren 17koa).

5/2015 LEGEGINTZAKO ERREGE DEKRETUA, urriaren 30ekoa, Langile Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko Legearen testu bategina onetsi 
duena.

290/2004 ERREGE DEKRETUA, otsailaren 20koa, lan-enklabeak araupetu dituena ezgaitasuna duten pertsonen enplegua sustatzeko neurri gisa 
(BOE, 2004ko otsailaren 21ekoa). 

488/1998 ERREGE DEKRETUA, martxoaren 27koa, Langileen Estatutuko 11. artikulua garatu duena prestakuntzako kontratuei dagokienez (BOE, 
1998ko apirilaren 9a).

PRE/1822/2006 AGINDUA, ekainaren 9koa, pertsona ezinduek enplegu publikoak eskuratzeko hautapen-prozesuetan aldiak egokitzeko irizpide 
orokorrak ezarri dituena. (BOE, 2006ko ekainaren 13koa).

43/2006 LEGEA, abenduaren 29koa, hazkundearen eta enpleguaren hobekuntzari buruzkoa (BOE, 2006ko abenduaren 30ekoa).

5/2006 ERREGE LEGE-DEKRETUA, ekainaren 9koa, hazkundearen eta enpleguaren hobekuntzari buruzkoa (BOE, 2006ko ekainaren 14koa).

27/2009 LEGEA, abenduaren 30ekoa, enplegua mantentzeko eta langabeak enplegua aurkitzeko presazko neurriak ezarri dituena (BOE, 2009-12-
31koa).

35/2002 LEGEA, uztailaren 12koa, erretiroa hartzeko sistema mailakatua eta malgua ezartzeko neurriei buruzkoa (BOE, 2002ko uztailaren 13koa).
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1539/2003 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 5ekoa, ezgaitasun gradu handia duten langileei erretirorako adina beheratzeko koefizienteak ezarri 
dituena (BOE, 2003ko abenduaren 20koa). 

1851/2009 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 4koa; honen bidez Gizarte Segurantzaren Lege Orokorreko 161 bis artikulua araupetu da %45eko 
desgaitasuna edo handiagoa duten langileak aldez aurretik erretiratzeari dagokionez.

1056/2014 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 12koa, ezinduek aparkatzeko txartela ateratzeko eta erabiltzeko oinarrizko baldintzak arautzen dituena 
(BOE, 2014ko abenduaren 23koa).

EBAZPENA, 1993ko urtarrilaren 18koa, INSERSOren Zuzendaritza Nagusiarena, CRMFetako sarrerak eta lekualdaketak araupetu dituena (1993ko 
97. BOE, apirilaren 23koa). 

738/1997 ERREGE DEKRETUA, maiatzaren 23koa, indarkeriazko delituen eta sexu-askatasunaren aurkako delituen biktimentzako laguntzei buruzko 
araudiaren gainekoa (1997ko 126. BOE, maiatzaren 27koa).

35/2010 LEGEA, irailaren 17koa, lan-merkatuan eraldatzeko presazko neurriei buruzkoa (BOE, 2010eko irailaren 18koa).

Autonomia erkidegoko arautegia

12/2008 LEGEA, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa.

257/1986 DEKRETUA, azaroaren 18koa, minusbaliatuentzako gizarte zerbitzuei buruzkoa (1986ko 237. EHAA, abenduaren 1ekoa). 

EBAZPENA, 2014ko maiatzaren 21ekoa, Lanbide-Enpleguko Euskal Zerbitzuko zuzendari nagusiarena; horren bidez argitara ematen da ezintasunen 
bat duten pertsonak lan-merkatu arruntean integratzeko enplegu lagundura bideratutako jarduerak garatzeko laguntzen deialdia. Lanbide-
Enpleguko Euskal Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak 2014ko maiatzaren 15ean egindako bilkuran onartu zuen deialdia argitaratzea (EHAA, 
2014ko maiatzak 22).

Foru aldundietako arautegia

153/2016 FORU DEKRETUA, urriaren 11koa, mendekotasun-egoera baloratzeko eta orientatzeko prozedura arautzen duena.

50/2016 DEKRETUA, martxoaren 22koa, desgaitasuna duten aparkatze-txartela arautzen duena (2016ko apirilaren 12ko 68. BOE).

3/2009 FORU ARAUA, abenduaren 23koa, Bizkaiko Lurralde Historikoko 2010eko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa (hau aldatu da: 7/1989 Foru Araua, 
ekainaren 30ekoa, Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zergari buruzkoa, BAO, 2009ko abenduak 28).
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