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I - ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

GIZARTE ZERBITZUEN SAILA

Diputatuen Kontseiluaren 58/2014 Foru Dekretua, azaroaren 11koa, zenbait agindu aldatzen 
duena uztailaren 22ko 36/2014 Foru Dekretuan, mendetasun egoera aitortzeko, ezintasuna 
kalifikatzeko eta garapenaren arazoak edo horiek jasateko arriskua aitortzeko prozedurari, bai 
eta, baldintza horiek emanez gero, Arabako gizarte zerbitzuak eta diru prestazioak jasotzeko 
eskubide eta prozedurari buruzkoan

2014ko uztailaren 22an Diputatuen Kontseiluak onarpena eman zion arau honi: mendetasun 
egoera aitortzeko, ezintasuna kalifikatzeko eta garapenaren arazoak edo horiek jasateko arriskua 
aitortzeko prozedura, bai eta, baldintza horiek emanez gero, Arabako gizarte zerbitzuak eta diru 
prestazioak jasotzeko eskubide eta prozedura arautzen duenari (ALHAOren irailaren 1eko 98) 
Ondoren, foru dekretu horren eranskinak argitaratu ziren (ALHAOren irailaren 8ko 101).

Hala ere, beharrezkoa da dekretua aldatzea, bi arrazoirengatik: ezabatu egin behar dira 
dekretua onartu aurretik baliogabeturiko arauei buruz egindako aipamenak, eta haien ordez 
indarreko arauei buruzkoak jarri behar dira. Horrez gain, behar bezala zatitu behar dira artikuluak 
zenbakitan eta letratan, eta beren barneko koherentzia bilatu behar da.

Horregatik, Gizarte Zerbitzuen Saileko foru diputatuak proposatuta, Gizarte Ongizaterako 
Foru Erakundeko Administrazio Kontseilua jakinaren gainean jarrita eta Diputatuen Kontseiluak 
gaur bertan egindako bilkuran gaia aztertu eta gero, hauxe

XEDATZEN DUT

LEHENENGOA. Uztailaren 22ko 36/2014 Foru Dekretua aldatzea, honela:

Bat. 1. artikuluko b eta c idatz zatiak (3. eta 4. orrialdeak):

Honako hau dioen lekuan: b) idatz zatian aipatzen diren zerbitzuak eta prestazio ekonomikoak 
jasotzeko prozedura arautzea. III. tituluan arautu da.

c) Gizarte zerbitzuen foru sareko zentroetako plazak kudeatzeko antolaketa prozedurak 
arautzea: plaza lortzeko prozedura; gizarte zerbitzuen foru sareko zentro batetik beste batera 
aldatzeko prozedura; gizarte zerbitzuen foru sareko plaza bat okupatzeko prozedura. IV. tituluan 
arautu dira.

Honako hau esan behar du: c) Arautzea b) idatz zatian aipatzen diren zerbitzuak eta prestazio 
ekonomikoak jasotzeko prozedura. III. tituluan arautu da.

d) Gizarte zerbitzuen foru sareko zentroetako plazak kudeatzeko antolaketa prozedurak 
arautzea: plaza lortzeko prozedura; gizarte zerbitzuen foru sareko zentro batetik beste batera 
aldatzeko prozedura; gizarte zerbitzuen foru sareko plaza bat okupatzeko prozedura. IV. tituluan 
arautu dira.

Bi. 7.3. artikulua (8. or.):

Honako hau dioen lekuan: 3. Aparteko kasuetan, bigarren paragrafoan aipatutako egoere-
tan dauden adineko pertsonen balorazioa diagnostikoa eman edota tratamendua hasi denetik 
ondoren azalduko den aldia pasatutakoan egin ahal izango da, arrazoiak azalduz gero:

b) 2 hilabete, eskatzaileak 80 urte edo gehiago badauzka;

c) 3 hilabete, eskatzailearen adina 65 - 79 urte artekoa bada.
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Honako hau esan behar du: 3. Aparteko kasuetan, bigarren paragrafoan aipatutako egoere-
tan dauden adineko pertsonen balorazioa diagnostikoa eman edota tratamendua hasi denetik 
ondoren azalduko den aldia pasatutakoan egin ahal izango da, arrazoiak azalduz gero:

a) 2 hilabete, eskatzaileak 80 urte edo gehiago badauzka;

b) 3 hilabete, eskatzailearen adina 65 - 79 urte artekoa bada.

Hiru. 11.3. artikuluko c idatz zatia (11. or.):

Honako hau dioen lekuan: Eskatzaileak I. graduko mendekotasuna aitortuta badauka eta 
mendekotasun egoera baloratzeko baremoaren arabera 40 puntu edo gehiago badauzka, edo 
II. graduko mendekotasuna edo III. gradukoa, apirilaren 20ko 579/2011 Errege Dekretuak eta 
otsailaren 11ko 175/2011 Errege Dekretuak aldatutako 727/2007 Errege Dekretuan (727/2007 
Errege Dekretua, ekainaren 7koa, autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun egoeran 
dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legean ezarritako zerbitzuen 
babes mailak eta prestazio ekonomikoen zenbatekoak zehazteko irizpideei buruzkoa) ezarri-
takoaren arabera aitortutako mendekotasun graduari dagozkion zerbitzu eta prestazio ekono-
mikoetatik egokienak zein diren zehaztu behar da. Eskatzaileak hauetako bat egin behar du:

Honako hau esan behar du: Eskatzaileak I. graduko mendekotasuna aitortuta badauka eta 
mendekotasun egoera baloratzeko baremoaren arabera 40 puntu edo gehiago badauzka, edo II. 
graduko mendekotasuna edo III. gradukoa, zehaztu egin behar da abenduaren 27ko 1051/2013 
Errege Dekretuak (arautzen ditu autonomiarako eta mendetasun egoeran daudenak zaintzeko 
sistemaren prestazioak, xedatuta daudenak abenduaren 14ko 39/2006 Legean, autonomia 
pertsonala sustatu eta mendetasun egoeran dauden pertsonak zaintzearenean) ezarritakoaren 
arabera aitortutako mendekotasun graduari dagozkion zerbitzu eta prestazio ekonomikoetatik 
egokienak zein diren. Eskatzaileak hauetako bat egin behar du:

Lau. 12.4. artikuluko c idatz zatia (12. or.):

Honako hau dioen lekuan: c) Eskatzaileak I. graduko mendekotasuna aitortuta badauka eta 
mendekotasun egoera baloratzeko baremoaren arabera 40 puntu edo gehiago badauzka, edo 
II. graduko mendekotasuna edo III. gradukoa, apirilaren 20ko 579/2011 Errege Dekretuak eta 
otsailaren 11ko 175/2011 Errege Dekretuak aldatutako 727/2007 Errege Dekretuan (727/2007 
Errege Dekretua, ekainaren 7koa, autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun egoeran 
dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legean ezarritako zerbitzuen 
babes mailak eta prestazio ekonomikoen zenbatekoak zehazteko irizpideei buruzkoa) ezarri-
takoaren arabera aitortutako mendekotasun graduari dagozkion zerbitzu eta prestazio ekono-
mikoetatik egokienak zein diren zehaztu behar da. Eskatzaileak hauetako bat egin behar du:

Honako hau esan behar du: c) Eskatzaileak I. graduko mendekotasuna aitortuta badauka eta 
mendekotasun egoera baloratzeko baremoaren arabera 40 puntu edo gehiago badauzka, edo II. 
graduko mendekotasuna edo III. gradukoa, zehaztu egin behar da abenduaren 27ko 1051/2013 
Errege Dekretuak (arautzen ditu autonomiarako eta mendetasun egoeran daudenak zaintzeko 
sistemaren prestazioak, xedatuta daudenak abenduaren 14ko 39/2006 Legean, autonomia 
pertsonala sustatu eta mendetasun egoeran dauden pertsonak zaintzearenean) ezarritakoaren 
arabera aitortutako mendekotasun graduari dagozkion zerbitzu eta prestazio ekonomikoetatik 
egokienak zein diren. Eskatzaileak hauetako bat egin behar du:

Bost. 15.3. artikulua (16. or.):

Honako hau dioen lekuan: 3. Gainera, artikulu honetako 1. paragrafoan aipatzen diren es-
kaerarekin eta agiriekin batera Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearentzako baimena aur-
keztu behar da, hain zuen ere espedientea izapidetzeko behar diren datu pertsonalak biltzeko, 
erabiltzeko edota transmititzeko baimena, behar bezala sinatuta (eredu ofiziala 12. eranskinean 
dago). Baimen horren bidez Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak bere kabuz eskuratu ahal 
izango ditu espedientea bideratzeko behar dituen beste administrazio publikoen datuak eta 
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informazioak. Baimen hori eman ezean, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak eskatzaileari 
eskatu ahal izango dio berak emateko datu horiek 18. artikuluan ezarri den bezala.

Honako hau esan behar du: 2. Gainera, artikulu honetako 1. paragrafoan aipatzen diren 
eskaerarekin eta agiriekin batera Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearentzako baimena aur-
keztu behar da, hain zuen ere espedientea izapidetzeko behar diren datu pertsonalak biltzeko, 
erabiltzeko edota transmititzeko baimena, behar bezala sinatuta (eredu ofiziala 12. eranskinean 
dago). Baimen horren bidez Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak bere kabuz eskuratu ahal 
izango ditu espedientea bideratzeko behar dituen beste administrazio publikoen datuak eta 
informazioak. Baimen hori eman ezean, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak eskatzaileari 
eskatu ahal izango dio berak emateko datu horiek 18. artikuluan ezarri den bezala.

Sei. 47.2. artikuluko c idatz zatia (30. or.):

Honako hau dioen lekuan: Zerbitzuak edota prestazioak batera jasoz gero, ondoko irizpideak 
aplikatuko dira gutxitzeko, txikitzeko edo eteteko:

Honako hau esan behar du: 3. Zerbitzuak edota prestazioak batera jasoz gero, ondoko iri-
zpideak aplikatuko dira gutxitzeko, txikitzeko edo eteteko:

Zazpi. 51.3. artikuluko a idatz zatia (39. or.):

Honako hau dioen lekuan: Atsedenerako zerbitzua ematen denean adinekoentzako 
etxebizitza zerbitzuan (etxebizitza komunitarioa) edo adinekoentzako egoitza zerbitzuan edo 
zentroan, beti emango da zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa, 45.4 artikuluko azken 
tartekian ezarritakoarekin bat etorriz, ondoko kasuan izan ezik: gizarte zerbitzuen foru sareko 
zerbitzu bat egokiagotzat jotzen denean (txosten tekniko baten bidez justifikatu behar da).

Honako hau esan behar du: b) Atsedenerako zerbitzua ematen denean adinekoentzako 
etxebizitza zerbitzuan (etxebizitza komunitarioa) edo adinekoentzako egoitza zerbitzuan edo 
zentroan, beti emango da zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa, 45.4. artikuluko azken 
tartekian ezarritakoarekin bat etorriz, ondoko kasuan izan ezik: gizarte zerbitzuen foru sareko 
zerbitzu bat egokiagotzat jotzen denean (txosten tekniko baten bidez justifikatu behar da).

Zortzi. 52.3. artikuluko a idatz zatia (40. or.):

Honako hau dioen lekuan: Zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa aitortzen duen ebaz-
pena prestazioari lotutako zerbitzua edo zentroa erabiltzen hasi aurretik ematen denean. Kasu 
horietan ebazpenak onuraduna zerbitzua edo prestazioari lotutako zentroa erabiltzen hasten 
den egunetik aurrera sortuko ditu ondorioak.

Honako hau esan behar du: b) Zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa aitortzen duen 
ebazpena prestazioari lotutako zerbitzua edo zentroa erabiltzen hasi aurretik ematen denean. 
Kasu horietan ebazpenak onuraduna zerbitzua edo prestazioari lotutako zentroa erabiltzen 
hasten den egunetik aurrera sortuko ditu ondorioak.

Bederatzi. 56.1. artikulua (42. or.):

Honako hau dioen lekuan: a. Garapen nahasmendua eduki behar dute edo halako bat 
edukitzeko arriskuan egon behar dira (organo eskudunak baloratu behar du), foru dekretu 
honetako I. tituluko III. kapituluan ezarritakoarekin bat etorriz.

b. Gehienez 6 urte eduki ditzakete; horretarako ikasturtean zehar zenbat urte betetzen dituz-
ten hartuko da kontuan.

Honako hau esan behar du: a) Garapen nahasmendua eduki behar dute edo halako bat 
edukitzeko arriskuan egon behar dira (organo eskudunak baloratu behar du), foru dekretu 
honetako I. tituluko III. kapituluan ezarritakoarekin bat etorriz.

b) Gehienez 6 urte eduki ditzakete; horretarako ikasturtean zehar zenbat urte betetzen dituz-
ten hartuko da kontuan.
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Hamar. 65. artikulua (48. or.):

Honako hau dioen lekuan: 2. Mendekotasuna aitortuta duen pertsona batentzako ba-
nakako arreta programa edo adimen ezintasuna edo adimen gaixotasun kronikoa edukita 
mendekotasunaren ez dagoen pertsona batentzako arreta plan pertsonalizatua egin ondoren 
erreferentziazko profesionalak espediente osoa bidaliko du Gizarte Ongizaterako Foru Erakun-
dean gizartegintzaren arloko eskumena daukan arloko zuzendariordetza teknikora, gainbegiratu 
dezan.

Zuzendariordetza horrek dokumentazioa osorik dagoen, espedientea ondo izapidetu den eta 
eskatzaileak eskubidea edukitzeko betekizunak betetzen diren egiaztatuko du:

a) Erabakitzen badu dokumentazioa ez dagoela osorik edo espedientea gaizki izapidetu 
duela, espedientea erreferentziazko profesionalari itzuliko dio eta espedientea zuzentzeko zer 
aldatu behar den jakinaraziko dio.

b) Eskatzaileak eskubidea edukitzeko ezarritako betekizunak ez dituela betetzen erabakitzen 
badu, eskaera ukatzeko ebazpenaren proposamena bidaliko dio Gizarte Ongizaterako Foru 
Erakundearen Zuzendaritza-Kudeatzailetzari.

c) Espedientea izapidetzeko ontzat ematen badu eta uste badu eskatzaileak eskubidea 
edukitzeko betekizunak betetzen dituela, arlo eskuduneko zuzendariordetza teknikora bidaliko 
du, espedientearen balorazio ekonomikoa egiteko (balorazio hori foru dekretu honetako 66. 
artikuluan arautu da).

3. Garapen nahasmendua daukan edo halako nahasmendua edukitzeko arriskuan da-
goen haur batentzako arreta plan pertsonalizatua egin ondoren arreta goiztiarraren esparruan 
baloratzeko eskumena daukan organoko erreferentziazko profesionalak zerbitzu hori emateko 
eskumena daukan arloko zuzendariordetzari jakinaraziko dio:

a) Zuzendariordetza tekniko horrek uste badu proposatutako banakako arreta programan 
edo arreta plan pertsonalizatuan zerbait aldatu behar dela, egokitzat jotzen dituen aldaketak 
jakinaraziko dizkio hura bidali duen erreferentziazko profesionalari, aldaketak egin ditzan.

b) Zuzendariordetza teknikoak ontzat ematen badu proposatutako banakako arreta programa 
edo arreta plan pertsonalizatua, arlo eskuduneko zuzendariordetza tekniko eskudunari bidaliko 
dio espedientearen balorazio ekonomikoa egiteko (balorazio hori foru dekretu honetako 66. 
artikuluan arautu da).

4. Prozeduraren fase honetan eskatzaileak berariaz uko egiten badio banakako arreta pro-
graman edo arreta plan pertsonalizatuan ezarritako zerbitzuak edota prestazio ekonomikoak 
jasotzeko eskubideari, espedientea artxibatuko da Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak be-
rariazko ebazpena eman ondoren.

Honako hau esan behar du: 1. Mendekotasuna aitortuta duen pertsona batentzako ba-
nakako arreta programa edo adimen ezintasuna edo adimen gaixotasun kronikoa edukita 
mendekotasunaren ez dagoen pertsona batentzako arreta plan pertsonalizatua egin ondoren 
erreferentziazko profesionalak espediente osoa bidaliko du Gizarte Ongizaterako Foru Erakun-
dean gizartegintzaren arloko eskumena daukan arloko zuzendariordetza teknikora, gainbegiratu 
dezan.

Zuzendariordetza horrek dokumentazioa osorik dagoen, espedientea ondo izapidetu den eta 
eskatzaileak eskubidea edukitzeko betekizunak betetzen diren egiaztatuko du:

a) Erabakitzen badu dokumentazioa ez dagoela osorik edo espedientea gaizki izapidetu 
duela, espedientea erreferentziazko profesionalari itzuliko dio eta espedientea zuzentzeko zer 
aldatu behar den jakinaraziko dio.
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b) Eskatzaileak eskubidea edukitzeko ezarritako betekizunak ez dituela betetzen erabakitzen 
badu, eskaera ukatzeko ebazpenaren proposamena bidaliko dio Gizarte Ongizaterako Foru 
Erakundearen Zuzendaritza-Kudeatzailetzari.

c) Espedientea izapidetzeko ontzat ematen badu eta uste badu eskatzaileak eskubidea 
edukitzeko betekizunak betetzen dituela, arlo eskuduneko zuzendariordetza teknikora bidaliko 
du, espedientearen balorazio ekonomikoa egiteko (balorazio hori foru dekretu honetako 66. 
artikuluan arautu da).

2. Garapen nahasmendua daukan edo halako nahasmendua edukitzeko arriskuan da-
goen haur batentzako arreta plan pertsonalizatua egin ondoren arreta goiztiarraren esparruan 
baloratzeko eskumena daukan organoko erreferentziazko profesionalak zerbitzu hori emateko 
eskumena daukan arloko zuzendariordetzari jakinaraziko dio:

a) Zuzendariordetza tekniko horrek uste badu proposatutako banakako arreta programan 
edo arreta plan pertsonalizatuan zerbait aldatu behar dela, egokitzat jotzen dituen aldaketak 
jakinaraziko dizkio hura bidali duen erreferentziazko profesionalari, aldaketak egin ditzan.

b) Zuzendariordetza teknikoak ontzat ematen badu proposatutako banakako arreta programa 
edo arreta plan pertsonalizatua, arlo eskuduneko zuzendariordetza tekniko eskudunari bidaliko 
dio espedientearen balorazio ekonomikoa egiteko (balorazio hori foru dekretu honetako 66. 
artikuluan arautu da).

3. Prozeduraren fase honetan eskatzaileak berariaz uko egiten badio banakako arreta pro-
graman edo arreta plan pertsonalizatuan ezarritako zerbitzuak edota prestazio ekonomikoak 
jasotzeko eskubideari, espedientea artxibatuko da Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak be-
rariazko ebazpena eman ondoren.

Hamaika. 81. artikulua (61. or.):

Honako hau dioen lekuan: Plaza Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen Zuzendaritza-Ku-
deatzailetzaren berariazko ebazpenaren bidez esleituko da. Ebazpenak eskatzailea zentroan sar-
tzea edo zentroz aldatzea onartuko da, plaza zer zentrotan dagoen azalduko da eta zerbitzuaren 
baldintza ekonomikoen berri emango da.

3. Aurreko paragrafoan aipatutako plaza esleitzeko ebazpenean bi aukera daude:

a) Pertsona onuradunak plaza noiz eskuratuko duen adieraz daiteke. Horrelakoetan gehienez 
20 egun natural pasatu daitezke ebazpena ematen denetik zentroan sartu arte.

b) Onuraduna egoitzan noiz sartu behar den zehaztu gabe utz daiteke, baldin eta ebazpena 
ematen denean zehazterik ez badago. Honelakoetan onuradunari geroago jakinarazi behar 
zaio noiz sartu daitekeen egoitzan. Hori gertatzen denean, onuradunari egoitzan noiz sartu 
daitekeen jakinarazten zaionetik gehienez 7 egun natural pasatu daitezke sartu arte, kontuan 
hartuta epealdi hori eta aurre-esleipenaren iraupena bat eginda batura guztira 20 egun natu-
ralekoa izan daitekeela.

a) eta b) idatz zatietan araututako epealdiak aparteko egoeretan luzatu ahal izango dira, arlo 
eskuduneko zuzendariordetzak berariaz baimena eman ondoren.

Honako hau esan behar du: 3. Plaza Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen Zuzen daritza-
Kudeatzailetzaren berariazko ebazpenaren bidez esleituko da. Ebazpenak eskatzailea zentroan 
sartzea edo zentroz aldatzea onartuko da, plaza zer zentrotan dagoen azalduko da eta zerbi-
tzuaren baldintza ekonomikoen berri emango da.

4. Aurreko paragrafoan aipatutako plaza esleitzeko ebazpenean bi aukera daude:

a) Pertsona onuradunak plaza noiz eskuratuko duen adieraz daiteke. Horrelakoetan gehienez 
20 egun natural pasatu daitezke ebazpena ematen denetik zentroan sartu arte.
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b) Onuraduna egoitzan noiz sartu behar den zehaztu gabe utz daiteke, baldin eta ebazpena 
ematen denean zehazterik ez badago. Honelakoetan onuradunari geroago jakinarazi behar 
zaio noiz sartu daitekeen egoitzan. Hori gertatzen denean, onuradunari egoitzan noiz sartu 
daitekeen jakinarazten zaionetik gehienez 7 egun natural pasatu daitezke sartu arte, kontuan 
hartuta epealdi hori eta aurre-esleipenaren iraupena bat eginda batura guztira 20 egun natu-
ralekoa izan daitekeela.

a) eta b) idatz zatietan araututako epealdiak aparteko egoeretan luzatu ahal izango dira, arlo 
eskuduneko zuzendariordetzak berariaz baimena eman ondoren.

Hamabi. Bigarren xedapen gehigarria (66. or.):

Honako hau dioen lekuan: Bigarrena. Espedientea lekualdatzea Autonomiaren Aldeko eta 
Mendekotasunaren Arretarako Sistemaren esparruan.

1. Zerbitzuen babes mailak eta prestazio ekonomikoen zenbatekoak zehazteko irizpideei 
buruzko ekainaren 8ko 727/2007 Errege Dekretuko 3. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, 
zerbitzu edo prestazio ekonomiko baten titularrak Arabako Lurralde Historikotik kanpora 
bizitzera joan nahi badu, behar bezalako aurrerapenarekin jakinarazi behar du eta espedientea 
lekualdatzeko eskatu behar du (eskaera eredua foru dekretu honen 16. eranskinean dago).

Honako hau esan behar du: Bigarrena. Espedientea lekualdatzea Autonomiaren Aldeko eta 
Mendekotasunaren Arretarako Sistemaren esparruan.

1. Abenduaren 27ko 1051/2013 Errege Dekretuak (arautzen ditu autonomiarako eta men-
detasun egoeran daudenak zaintzeko sistemaren prestazioak, xedatuta daudenak abendua-
ren 14ko 39/2006 Legean, autonomia pertsonala sustatu eta mendetasun egoeran dauden 
pertsonak zaintzearenean), 17.1. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz, zerbitzu baten edo 
prestazio ekonomiko baten onuradunak Arabako Lurralde Historikotik kanpora aldatzen badu 
bere bizilekua derrigortua dago hori jakinaraztera foru dekretu honen 16. eranskinean jasoriko 
eredua oinarri hartuz, benetan lekuz aldatu baino 10 egun baliodun lehenago, salbu eta arrazoi 
justifikaturik badago tarteko.

BIGARRENA. Foru dekretu hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da inda-
rrean, eta aldatutako foru dekretuak eragiten dituen ondorio berdinak eragingo ditu.

HIRUGARRENA. Foru dekretu hau ALHAOn argitaratzeko agintzea.
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