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I - ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

GIZARTE ZERBITZUEN SAILA

Diputatuen Kontseiluaren 32/2015 Foru Dekretua, ekainaren 2koa, arautzen duena Arabako 
Lurralde Historikoko osasun eta gizarte arloko egoitza-unitaterako sarbidea

1998ko azaroaren 16an Osasun Sailak, Arabako Foru Aldundiak (orduko Gizarte Ongizate-
rako Sailaren bitartez) eta Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak esparru akordioa sinatu zuten 
Arabako Lurralde Historikoko gizarte eta osasun arloetan zeuden beharrizanak estaltzeko as-
moz lankidetzan jarduteko. Hain zuzen, akordio horren hirugarren klausulan jaso zen Esparru 
Akordioa hitzarmen berezien bidez edo bestelako akordio eta protokoloen bidez zehaztuko zela; 
eta horietan bete beharreko helburuak, horretarako baliabideak eta horiek aplikatzeko ardura 
duten organoak ezarriko ziren.

Halaber, 2003ko urtarrilaren 30ean, Eusko Jaurlaritzak, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru 
aldundiek, eta Euskadiko Udalen Elkarteak (EUDEL) lankidetza hitzarmena sinatu zuten Euskal 
Autonomia Erkidegoan gizarte eta osasun arloetan laguntza emateko.

Azkenik, 2009ko otsailaren 27an Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak, Arabako Foru Aldundiak 
eta Osakidetzak Arabako Lurralde Historikoko osasun eta gizarte arloko egoitza-unitateetan 
gizarte eta osasun zerbitzuak eskaintzeko lankidetza-hitzarmena sinatu zuten, osasun eta gi-
zarte arloko beharrizanak dituzten pertsonei erantzuteko. Horrela, Aldundiak kudeatutako edo 
itundutako unitate horietan osasun zerbitzua eskaintzetik eratorritako gastua konpentsatuko 
litzaioke Gizarte Zerbitzuen Sailari.

Dekretu hau egiteko Emakumeen eta Gizonen arteko Aukera Berdintasunerako Arabako 
III. Foru Plana (2010eko urriaren 5eko diputatuen kontseiluaren 618/2010 erabakia) egiteko 
kontuan hartu ziren gizonen eta emakumeen arteko berdintasunerako irizpideak eta Gizonen 
eta Emakumeen Arteko Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen edukia (EHAA 42. 
zenbakia, 2005eko martxoaren 2koa) hartu dira kontuan.

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

XEDATU DUT

I. KAPITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua. Xedea

Arabako Lurralde Historikoko osasun eta gizarte arloko egoitza-unitaterako (hemendik 
aurrera OGEU) sarbidea arautzea da Foru Dekretu honen xedea, eta zerbitzua eskaintzeko 
baldintzak ere arautzea ere bai.

2. artikulua. OGEUren definizioa

OGEU aldi baterako laguntza emateko baliabidea da, zaintza-beharrizan handia duten 
pertsonei behar duten arreta eskaintzeko diseinatuta dagoena.

Ospitaleetan dauden baina alta klinikoa jasotzeko irizpideak bete arren osasun eta gizarte 
arloko arrazoiak direla medio alta hori hartu ezin duten pertsonak aldi baterako hartzeko balio 
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ahalko du; egoitza horietan sartuko dira, bestalde, gizarte zerbitzuen sareko zentroetan eta 
etxebizitzetan tratatzeko zailak diren pertsonak, osasun eta gizarte arloko laguntza jasotzeko 
beharrizan handia badute, baina beharrizan hori ospitaleratzeko modukoa ez bada.

Helburu modura batez bestean laurogeita hamar (90) eguneko egonaldia ezarri bada ere, 
OGEUn hamabi (12) hilabetez jarraian egon ahal izango dira gehienez. Erabiltzaileek unitatea 
utzi beharko dute osasun eta gizarte arloko Balorazio eta Orientazio Batzordeak emandako iri-
zpenak hala badio. Kasu horretan haien erabiltzaileak beren ohiko etxebizitzara eramango dira, 
edo baliabiderik egokienera, osasun zein gizarte arlokoa, haien beharrizanei ondo erantzuteko.

II. KAPITULUA

ZERBITZUAREN DESKRIBAPENA ETA EDUKIA

3. artikulua. Baliabide materialak

1. Hirugarren adinerako egoitza arloko gizarte zerbitzuei buruzko martxoaren 10eko 41/1998 
Dekretuak ezarritako baldintza arkitektonikoak betetzeaz gain (EHAA 66. zenbakia, 1998ko api-
rilaren 7koa), OGEUk ondorengoak izango ditu:

a) Garabiak eta gurpildun aulkiak erabiltzeko moduko tamaina duten gelak.

b) Gutxienez, gelen ehuneko 25 pertsona bakarrarentzat izango dira eta bi gelak komun 
bera partekatu ahalko dute.

c) Gela guztiek arnasgailua izango dute oheburuan.

d) Ohe guztiak artikulatuak izango dira eta jasogailua, babeserako barrak eta koltxoi biskoe-
lastikoa izango dituzte.

e) Unitateak lekualdatzeko garabi bat izango du gutxienez, 2 arnes motarekin (bata zaku 
baten itxurakoa, ohetik ateratzeko, eta bestea pixoihala aldatzeko), eta zutik jartzeko garabi bat.

f) Erabiltzaileak bainatzeko behar diren tresnak eduki beharko dituzte, erabiltzaileen mende-
kotasun egoeraren araberakoak: bainuontzi geriatrikoak, bainurako aulkiak, eta abar.

g) Pulsioximetro bat, elektrokardiografo bat eta desfibriladorea, erabiltzailearen senda-
gaiak eta larrialdietarako tresnak dituen orga izan beharko ditu gutxienez, solairu edo modulu 
bakoitzean (plazak planta edo modulu desberdinetan badaude).

h) Behar bezala prestatuta dagoen eta baliabide informatikoak dituen mediku bulego bat.

i) Osasungintza eta erizaintza bulego bat, eskuak ur hotzarekin eta beroarekin garbitzeko 
konketa, negatoskopioa, baliabide informatikoak etab. dituena.

j) Gainerako profesionalentzako balio anitzeko bulegoa, artxiboa, baliabide informatikoak, 
lanerako mahaia eta siamdar besaulkiak dituena.

k) Egoteko, jateko eta jarduerak egiteko eremu bat, gutxienez erabiltzaile bakoitzeko 4,50 
m2ko azalera duena. Eremu hori higiene zerbitzu komun batetik hurbil eta ondo egokituta eta 
ekipatuta egongo da.

2. Arestian azaldutakoaz gain, ondorengoetarako beharrezkoak diren materialak eta baliabi-
deak izango ditu:

a) Sendagaiak dosi bakarrean eta ahoz zein larruazalaren azpitik eta benabarnetik emateko.

b) Elikatzen laguntzeko teknikak: zunda naso-enterikoak, ostomia-kateterrak eta infusio 
sistemak eta bonbak.

c) Erizaintzako teknikak: sendaketetarako materialak, etab.

d) Berrezteko teknikak: ondo prestatutako fisioterapia gela bat izango dute eta horrez gain, 
baliabide informatikoak izan beharko ditu.
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3. OGEUk berak jarriko ditu sendagasak, farmaziako sendagaiak eta erizaintzako materialak. 
Osasun Sailari kargatuko zaizkio farmaziako sendagaiak (indarrean dagoen legediaren arabera, 
kasu bakoitzean erabiltzaileari dagozkion ekarpenekin) eta osasun arloko materiala (Araba Es-
kualdetik edo ospitaletik, etxez etxeko ospitaleratzearen bitartez). Sendagasak zentroari berari 
kargatuko zaizkio.

4. artikulua. Giza baliabideak

1. Hauek egingo dute lan OGEUn:

a) Espezializatuta dauden eta zuzeneko laguntza ematen duten langileak: medikua, erizaina, 
fisioterapeuta, lan-terapeuta eta gizarte-langilea.

b) Espezializatuta ez dauden eta zuzeneko laguntza ematen duten langileak edo zaintzaileak: 
erizain laguntzaileak.

2. Zerbitzu medikua eta erizaintzako zerbitzua izango dituzte eguneko hogeita lau (24) orduz. 
Horiez gain, fisioterapia eta lan-terapia zerbitzua eta gizarte arloko arreta eskaintzeko zerbitzua 
izango dituzte.

3. Legeak ezartzen duen profesionaltasunaren irizpidea betez, beharrezkoa den titulazio 
akademiko ofiziala izan beharko dute langile guztiek.

5. artikulua. OGEUren zerbitzuak

1. Laguntza emateko zerbitzuak

Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte zerbitzuak baimentzea, erregistratzea, homologatzea 
eta ikuskatzea arautzen duen martxoaren 10eko 40/1998 Dekretuan (EHAA 63. zenbakia, 1998ko 
apirilaren 2koa ), hirugarren adineko pertsonentzako egoitza arloko gizarte zerbitzuei buruzko 
martxoaren 10eko 41/1998 Dekretuan, Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 10/2008 
Legean eta aplika daitezkeen eta indarrean dauden gainerako xedapenetan bildutako zerbitzuak 
eskainiko dira.

2. Bestelako zerbitzuak

Gutxienez ostatua, zaintza pertsonala, kontrola eta babesa eskainiko ditu, eta baita arreta 
medikua, berrezteko laguntza eta gizarte laguntza ere.

III. KAPITULUA

ERABILTZAILEAK

6. artikulua. Erabiltzaileen profila

1. Profil hau duten erabiltzaileentzat da OGEU:

a) Beraien bizitzaren amaieran laguntza behar duten pertsonak: ospitalean altan emanda 
dauden eta bizi-itxaropen txikia duten pertsonak dira, zaintza aringarria ematen duten unita-
teetan sartzea behar ez badute ere, beraien etxebizitzara bueltatu ezin direnak, egoitza batera 
eramatea desegokitzat jotzen delarik.

b) Ospitalean egon ostean susperraldian dauden pertsonak, ezintasun fisiko edota psikiko 
larria dutenak; etengabeko laguntza behar dute eta, maiz, osasun zaintza ere bai.

c) Jokabide-arazoak dituzten pertsonak: dementzia prozesuek eragindako pertsonak dira, 
asaldatuta daudenak eta/edo jokabide-arazoak dituztenak eta beraz, egoitza-zentro bat larriki 
distortsionatu dezaketenak; era berean, euren etxebizitzan egon ezin diren arren, zentro psikia-
trikoetako laguntza behar ez duten pertsonak ere hartu ahalko ditu.

d) Gaixotasun infekzioso eta kutsagarriak dituzten pertsonak: gaixotasun infekzioso baten 
ondorioz edo mikroorganismo multierresistenteek kolonizatuta daudelako egoitza batean eman 
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ezin diren kontrol edo isolamendurako neurri bereziak behar dituzten pertsonak, ospitaleetako 
unitate berezietan sartu behar ez direnean.

e) Ospitalean alta jaso duten eta susperraldirik behar ez duten pertsonak, funtsean gizarte 
arazoak direla medio etxera itzuli ezin badira.

f) Gizarte eta osasun arloetako beharrizan handiak dituzten pertsona batzuk, ospitalean 
sartu behar ez badira.

2. Osasun eta gizarte arloko egoitza-unitate honen izaera mantentzeko, aurreko e) letran 
zehaztutako erabiltzaileen profila duten pertsonek plazen ehuneko 25 bakarrik okupatu ahalko 
dute. Gizarte Zerbitzuen Sailari dagokio, bere eskumenenekoak diren kasuetan, erabiltzailea 
gizarte-baliabide egokian birkokatzea. Pertsona batek behar duen laguntza Gizarte Zerbitzuen 
Sailaren eskumenetatik kanpo badago, laguntza emateko beste sistema batzuetara bideratuko 
da pertsona hori.

7. artikulua. Baldintzak

OGEUren erabiltzaileak izan ahalko dira aurreko artikuluan zehaztutako profilen bat duten 
eta ondorengo baldintzak betetzen dituzten pertsonak:

a) Eskaera aurkezten den momentuan hemezortzi urte (18) izatea.

b) Eskaera aurkezten den momentuan Arabako Lurralde Historikoan erroldatuta egotea.

c) Euskal Osasun Sistema Publikoaren onuraduna izatea, eta ez bada, aseguru pribatua 
izatea, edo interesdunari OGEUn laguntza eman dakiokeela dioen eta unitate horretan jaso-
tako osasun laguntzaren kostua ordaintzeko konpromisoa hartzen duen beste erakunde baten 
asegurua izatea.

d) Osasun eta gizarte arloko Balorazio eta Orientazio Batzordeak emandako aldeko txostena 
izatea.

IV. KAPITULUA

UNITATEAN SARTZEKO ARAUDIA

8. artikulua. Aplika daitekeen araudia

Foru dekretu honetan xedatutakoak arautuko du OGEUra sartzeko administrazio-prozedura 
eta horrez gain ondorengo araudia ere aplikatuko da: mendekotasun egoera, ezintasunaren ka-
lifikazioa, garapen-nahasmenduak edo horiek izateko arriskua aitortzeko prozedura eta baldintza 
horietan Arabako Gizarte Zerbitzuen zerbitzuak eta diru-laguntzak jasotzeko eskubidea eta 
prozedura arautzen dituen uztailaren 22ko diputatuen kontseiluaren 36/2014 Foru Dekretua 
(ALHAOren 98. zenbakia, 2014ko irailaren 1ekoa; ALHAOren 101. zenbakia, 2014ko irailaren 
8koan zuzendu ziren akatsak), hori aldatzen duen urriaren 7ko diputatuen kontseiluaren 50/2014 
Foru Dekretua (ALHAOren 102. zenbakia, 2014ko urriaren 10ekoa) eta Herri Administrazioen 
Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 
Legea (aurrerantzean HAAJ-APE).

9. artikulua. Erabiltzaileen jatorria

Hauetatik etorri ahalko dira OGEUren erabiltzaileak:

a) Ospitaleak: dagokion ospitaleak hala proposatu ostean, interesdunak unitatera sartzeko 
balorazio-eskaera aurkeztu beharko du.

b) Egoitzak: dagokion egoitza-zentroak hala proposatu ostean, interesdunak unitatera 
sartzeko balorazio-eskaera aurkeztu beharko du.

c) Etxebizitzak: Lehen Mailako Laguntzarako Unitateek eta Gizarte Zerbitzuek hala proposatu 
ostean, interesdunak unitatera sartzeko balorazio-eskaera aurkeztu beharko du.
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10. artikulua. Prozedura hastea

1. Aurreko artikuluan adierazitako profesionalek, beren irizpide teknikoari jarraiki, prozedura 
hasiko dute eta beraiek bete beharko dute interesduna unitatera sartzeko balorazio-eskaera, 
betiere interesdunak 6. zenbakian deskribatutako profila eta Foru Dekretu honen 7. artikuluan 
ezarritako baldintzak betetzen baditu.

2. Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuaren sareko eta/edo gizarte zerbitzuen foru edo udal 
sareko profesionalek I. eranskinean gehitutako ereduari jarraiki bete beharko dituzte OGEUra 
sartzeko balorazio-eskaerak, medikuaren balorazioarekin eta erizaintza eta gizarte arloko balo-
razioarekin batera. Dokumentazio mediku gehigarria aurkeztu ahalko da.

Eskaera horiek, hurrengo artikuluan eskatzen den dokumentazioarekin batera, GOFEren 
Adineko Pertsonen Atalera bidaliko dira (Alaba Jeneralaren kaleko 10. zenbakia, 5. solairua, 
Gasteiz, Araba).

3. OGEUn plaza bat nahi duen pertsonari, horren legezko ordezkariari edo egitezko 
zaintzaileari plaza horren ezaugarrien, egonaldiaren iraupenaren, ordaindu beharreko kos-
tuaren eta intereseko beste gauza batzuen berri emango zaio. Baimen informatuan arestian 
aipatutako aspektu guztiak bilduko dira, II. eranskineko ereduan bezala, eta interesdunak edo 
bere legezko ordezkariak edo bere egitezko zaintzaileak sinatu beharko du. Pertsona ospitaletik 
datorrenean Osasun Sistemak beteko du baimen hori, eta pertsona bere etxetik edo egoitza 
batetik datorrenean Gizarte Zerbitzuek.

11. artikulua. Aurkeztu beharreko dokumentazioa

Unitatera sartzeko balorazio-eskaerarekin eta baimen informatuarekin batera, agiri hauek 
aurkeztuko dira:

a) Nortasuna egiaztatzeko agiriak:

— Unitatera sartzeko balorazioa eskatu duen pertsonaren Nortasun Agiri Nazionalaren 
(NAN) edo Atzerritarren Identifikazio Zenbakiaren (AIZ) kopia, eta horietako bat eduki ezean, 
indarrean dagoen legediari jarraiki nortasuna egiaztatzen duen beste agiri ofizialen baten kopia.

— Behar denean, legezko ordezkari modura diharduen pertsonaren Nortasun Agiri Nazio-
nalaren (NAN) edo Atzerritarren Identifikazio Zenbakiaren (AIZ) fotokopia eta hura izendatzen 
duen ebazpen judiziala.

— Behar denean, egitatezko zaintza daukan pertsonaren Nortasun Agiri Nazionalaren (NAN) 
edo Atzerritarren Identifikazio Zenbakiaren (AIZ) fotokopia eta zaintza horretan jarduten duelako 
zinpeko adierazpena (eredu ofiziala 9. eranskinean).

— Eskaera ordezkariaren bitartez aurkezten bada, dokumentazioarekin batera ordezkariaren 
datuen berri emateko inprimakia (36/2014 Foru Dekretuaren 8. eranskinean dagoena) aurkeztu 
behar da, behar bezala beteta.

Eskaera ez bada aurkezten ordezkariaren bidez, eskatzaileak erreferentziazko pertsona bat 
izendatu ahal izango du jakinarazpenak eta komunikazioak jasotzeko, ez beste ezertarako. Ho-
rretarako 36/2014 Foru Dekretuaren 8. eranskineko inprimakia bete behar da.

b) Euskal Osasun Sistema Publikoarekin aseguratuta dagoela erakusten duen dokumen-
tuaren kopia.

c) Aseguru pribatuen edo beste erakunde batzuen aseguruen kasuan, interesduna OGEUn 
hartzeko baimen sinatua eta haiek Osakidetzari osasun modulua ordaintzeko hartutako konpro-
misoa.

d) Eskaera aurkezten den momentuan Arabako Lurralde Historikoan erroldatuta dagoela 
egiaztatzen duen udal ziurtagiria. OGEUra sartzeko balorazioa eskatzen duen pertsona Arabako 
Lurralde Historikoaren barruan kokatutako udalerriren batean bizi bada (Gasteiz, Laudio eta 
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Amurrion bizi denean izan ezik, kasu horietan GOFE zuzenean udal erroldetara sartuko delako) 
aurkeztu beharko da ziurtagiri hori.

Erroldatze-ziurtagiri hori ez da aurkeztu beharko Arabako Lurralde Historikoko espetxeetan 
dauden pertsonen kasuan, aurrez lurralde horretan erroldatuta egon ez badira behintzat.

c) 36/2014 Foru Dekretuaren 13. eranskina, behar bezala beteta.

12. artikulua. Datu pertsonalak

Aurreko artikuluan aipatzen diren eskaerarekin eta agiriekin batera GOFErentzako baimena 
aurkeztu behar da, hain zuen ere espedientea izapidetzeko behar diren datu pertsonalak bil-
tzeko, erabiltzeko edota transmititzeko baimena, behar bezala sinatuta (eredu ofiziala 36/2014 
Dekretuaren 12. eranskinean dago). Baimen horren bidez GOFEk bere kabuz eskuratu ahal 
izango ditu espedientea bideratzeko behar dituen beste administrazio publikoen datuak eta 
informazioak. Baimen hori eman ezean, GOFEk eskatzaileari eskatu ahal izango dio berak ema-
teko datu horiek 36/2014 Foru Dekretuko 6. artikuluan ezarri den bezala

13. artikulua. Eskaera egiaztatzea eta zuzentzea

1. Eskaera jaso ostean, GOFE espedientea izapidetze hasiko da eta eskaera behar bezala 
beteta dagoen egiaztatuko du.

2. Eskaera osatu gabe aurkeztu bada edo 11. artikuluan aipatutako dokumentuetako bat 
falta bada, interesdunari idatzizko jakinarazpen baten bitartez eskatuko zaio hutsune horiek 
10 laneguneko epean zuzentzeko, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik kontatzen hasita. 
Epe hori igarotakoan hutsuneak zuzendu ez badira, eskaera ezetsiko da eta artxibatu egingo 
da beste izapiderik egin gabe, GOFEk horretarako ebazpena eman ondoren, prozedura berri 
bat ere hasi ahalko delarik.

14. artikulua. Ebazpena

1. Osasun eta gizarte arloko Balorazio eta Orientazio Batzordeak irizpena eman ostean, Adi-
neko Pertsonen Ataleko Zuzendariordetza Teknikoak egoki den ebazpen proposamena bidaliko 
dio GOFEren Zuzendaritza-gerentziari.

2. Aurreko atalean aipatutako ebazpen proposamena ikusita, GOFEren Zuzendaritza-geren-
tziak prozeduraren inguruko ebazpena emango du eta gehienez hilabeteko epean jakinaraziko 
da, eskaera GOFEn jaso zenetik kontatzen hasita. Epe zenbaketa horretarako, ez da kontuan 
hartuko espedientea etenda dagoen denbora, baldin eta etete horren arrazoiak interesdunari 
badagozkio.

Aurrekoa gorabehera, interesduna ebazpena ematen denetik aurrera sartu ahalko da 
OGEUn, ebazpen hori ordurako formalki jakinarazi ez bazaio ere.

Zuzendaritza-gerentziaren ebazpenean arrazoiak agertu behar dira, eta ondokoak argitu 
beharko ditu:

a) OGEUren erabiltzailea izateko eskubidea duen edo ez aitortzea.

b) Ebazpena aldekoa bada, OGEUn sartzearen arrazoia adierazi beharko da, Foru Dekretu 
honetako 6. artikuluan ezarritako profilen arabera. OGEUren izena eta helbidea, bertara sartzeko 
data eta Foru Dekretu honetako 22.1 artikuluan aurreikusitako salbuespenaren epea amaitzen 
denetik egonaldia amaitzen denera arte egun bakoitzeko ordaindu beharreko prezio publikoa 
ere adierazi beharko dira.

Ebazpena aldekoa denean eta OGEUn plaza hutsik ez egoteagatik berehala sartu ezin denean 
eta beraz, Foru Dekretu honetako 18. artikuluan araututako Plaza Hutsak Esleitzeko Zerrendan 
sartu behar denean, beranduagoko ebazpen baten bidez ezarriko da unitatean sartzeko data.

c) Ebazpenak unitatean sartzea ezesten badu, horren arrazoiak azaldu beharko dira.
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3. Ebazpena emateko eta jakinarazteko gehieneko epea igarotzen bada eta ebazpen zehatzik 
eman ez bada, OGEUn sartzeko balorazio-eskaera ezetsi dela ulertuko da, administrazioaren 
isiltasunez.

15. artikulua. Eskaera ezesteko arrazoiak

OGEUra sartzeko balorazio-eskaera ezetsi izanaren arrazoiak ondorengoak lirateke:

a) Foru dekretu honetako 7. artikuluan unitatera sartzeko aurreikusitako baldintzetako bat 
edo 6. artikuluan ageri diren osasun eta gizarte arloko profilaren inguruko baldintzetako bat 
ez betetzea.

b) Foru dekretu honetako 10.2 artikuluan eskatzen den baimena ez izatea.

c) Osasun eta gizarte arloko Balorazio eta Orientazio Batzordeak aurkako irizpena ematea.

16. artikulua. Eskaeran atzera egitea eta eman ondoren uko egitea

1. Ebazpena eman baino lehen, prozeduraren edozein fasetan interesdunak edo beraren 
legezko ordezkariak edo egitatezko zaintza daukanak eskaeran atzera egin dezake berariaz.

Interesduna zerbitzua ematea onesten duen ebazpena ematen den data baino lehenago 
hiltzen bada edota aldeko ebazpen hori eman ondoren eta unitatean sartu baino lehenago 
hiltzen bada, prozedura amaitutzat emango da, uko egin izan balio bezala.

2. Era berean, interesdunak edo haren legezko ordezkariak edo egitezko zaintzaileak zerbitzua 
emateko ebazpenean aitortu zaizkion eskubideei uko egin ahalko die.

3. Eskaeran atzera egiteko edo eman ondoren uko egiteko, idatzi bat bidali beharko zaio 
GOFEri.

4. Atzera egitea edo ukapena formalizatu ondoren, eskaera artxibatu egingo da eta proze-
dura amaituko, GOFEren Zuzendaritza-gerentziak ebazpena eman ondoren.

17. artikulua. Presazko prozedura

1. Salbuespen gisa, osasun eta gizarte arloko Balorazio eta Orientazio Batzordea bildu 
arte itxaron ezin denean eta interesdunari laguntza emateko presa dagoenean, GOFEren 
Zuzendaritza-gerentziak emandako ebazpenaren bidez sartu ahalko da GOFEn.

Horretarako, Batzorde horretan Gizarte Zerbitzuen Sailaren izenean hitz egiten du-
ten pertsonetako batek eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren / Arabako Osasuneko Lu-
rralde Ordezkaritzaren izenean hitz egiten duen pertsona batek kasua baloratuko dute 
eta hala irizten bada, GOFEn sartzearen aldeko irizpena emango dute. Ostean Adineko 
Pertsonen Ataleko Zuzendariordetza Teknikoak ebazpen-proposamena bidaliko dio GOFEren 
Zuzendaritza-gerentziari. Ondoren, Batzordearen bilkurak, batzen den egunean, arestian aipa-
tutako bi bozeramaileek emandako aldeko irizpena berretsiko du. Erabakiarekin bat ez badator, 
kasu horretan egokiagoak liratekeen bestelako neurriak proposatuko ditu.

2. Gehienez hamabost eguneko epea egongo da presazko espedienteak izapidetu, ebatzi 
eta jakinarazteko, GOFEn behar bezala betetako eskaera aurkezten denetik kontatzen hasita.

V. KAPITULUA

PLAZEN KUDEAKETA

18. artikulua. Plaza Hutsak Esleitzeko Zerrenda

1. Plaza Hutsak Esleitzeko Zerrendaren bitartez, GOFEn sartzeko eskubidea aitortzen dien 
Zuzendaritza-gerentziaren ebazpena duten baina plaza hutsik ez egoteagatik unitatean sartu 
ezin izan diren pertsonen artean plaza bat esleitzeko lehentasun-ordena ezartzen da.

2. Lehentasun-irizpide hauen arabera ordenatuko da Plaza Hutsak Esleitzeko Zerrenda:
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a) Osasun eta gizarte arloko Balorazio eta Orientazio Batzordeak ezarritako osasunaren, gizar-
tearen eta funtzionalitatearen arloko irizpide teknikoak, gehienez 50 puntu eman ditzaketelarik.

b) Aurreko letran adierazitakoa aplikatuz lor daitekeen puntuazio berdina lortzeko, kontuan 
hartuko da osasun eta gizarte arloko Balorazio eta Orientazio Batzordeak emandako irizpenaren 
data.

c) Aurreko letretan adierazitakoa aplikatu ondoren, kontuan hartuko da eskaera GOFEren 
Adineko Pertsonen Atalean sartu zen data.

3. Zuzendaritza-gerentziak aldeko ebazpena ematen duen arren, GOFEn plaza hutsik ez 
egoteagatik interesduna berehala bertan sartu ezin bada eta beraz Plaza Hutsak Esleitzeko Ze-
rrendan sartzen bada, plaza esleitu aurretik osasun eta gizarte arloko Balorazio eta Orientazio 
Batzordeak aldeko irizpena eman zitzaionean zuen egoera aldatu den edo ez baloratu ahalko du.

19. artikulua. Unitatean sartzea

1. Plaza bat esleitzen zaionean, interesduna OGEUn sartu beharko da Foru Dekretu hone-
tako 14.2 artikuluan adierazi bezala GOFEren Zuzendaritza-gerentziak emandako ebazpenean 
adierazitako datan.

2. Foru Administrazioari egotz dakizkiokeen kausak direla-eta edo baldintza mediko bat 
dela-eta, adierazitako datan sartzen ez bada, pertsona horrek OGEUn sartzeko eskubideari uko 
egin diola ulertuko da.

3. Baldintza berezietan arrazoi medikuren baten ondorioz interesduna ezarritako datan ba-
liabidean sartu ezin bada, hori arrazoitzen duen mediku-txostena aurkeztu beharko da. Gehie-
nez 7 eguneko epean sartu ezin bada, beste pertsona bati esleituko zaio plaza eta lehenengo 
pertsona horri sartzeko data berria esleitu beharko zaio, ebazpen baten bitartez.

4. OGEUn sartzearekin batera horren funtzionamendurako arauak onartu beharko dira eta 
kasua bada, ordaintzea dagokion prezio publikoa onartu beharko da, Foru Dekretu honetako 
22. artikuluan xedatutakoari jarraiki.

Horretarako, OGEUn sartu aurretik, sartzeko balorazio-eskaera izapidetu duen pertsonak 
unitatearen barruko funtzionamendurako indarrean dauden arauen berri emango dio onuradu-
nari edo hura ordezkatzen duenari. Era berean, ondorengoei buruzko informazioa emango dio:

a) OGEU arautzen duen foru araudia.

b) Unitatea kokatuta dagoen zentroaren barne araubideari buruzko araudia.

Modu bertsuan, onuraduna unitatean sartzen denean, Euskal Autonomi Erkidegoko gizarte 
zerbitzuetako erabiltzaileen eta profesionalen eskubideen eta betebeharren gutuna eta Eusko 
Jaurlaritzaren apirilaren 6ko 64/2004 Dekretuaren bidez onetsitako iradokizunen eta kexen 
araubidea emango zaizkio.

VI. KAPITULUA

ERABILTZAILEEN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK

20. artikulua. Erabiltzaileen eskubideak

OGEUren erabiltzaileek beren osasun eta gizarte baldintzetara eta Foru Dekretu honetan 
eta hirugarren adineko pertsonentzako egoitza arloko gizarte zerbitzuei buruzko martxoaren 
10eko 41/1998 Dekretuan bildutako baldintzetara egokitutako prestazioak eta zerbitzuak 
jasotzeko eskubidea izango dute, eta oro har Euskal Autonomi Erkidegoko gizarte zerbitzuetako 
erabiltzaileen eta profesionalen eskubideen eta betebeharren gutunean eta Eusko Jaurlaritzaren 
apirilaren 6ko 64/2004 Dekretuaren bitartez onetsitako iradokizunen eta kexen araubidean ageri 
diren eskubideak ere izango dituzte.



2015eko ekainaren 5a, ostirala  •  67 zk. 

9/24

2015-02785

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.net

21. artikulua. Erabiltzaileen betebeharrak

OGEUren erabiltzaileen betebeharrak Foru Dekretu honetan eta hirugarren adineko 
pertsonentzako egoitza arloko gizarte zerbitzuei buruzko martxoaren 10eko 41/1998 Dekre-
tuan bildutakoak izango dira, eta oro har Euskal Autonomi Erkidegoko gizarte zerbitzuetako 
erabiltzaileen eta profesionalen eskubideen eta betebeharren gutunean eta Eusko Jaurlaritzaren 
apirilaren 6ko 64/2004 Dekretuaren bitartez onetsitako iradokizunen eta kexen araubidean ageri 
direnak.

22. artikulua. Prezio publikoa ordaintzeko obligazioa

1. OGEUn egindako egonaldiaren lehenengo hogeita hamar (3) egunetan ez dute prezio 
publikoa ordaindu beharko.

2. Egonaldiaren hogeita hamaikagarren (31) egunetik aurrera, GOFEk emandako zerbitzuen 
prezio publikoak arautzen dituen urtarrilaren 29ko diputatuen kontseiluaren 3/2013 Foru De-
kretuan (ekainaren 4ko diputatuen kontseiluaren 19/2013 Foru Dekretuak aldatu zuen) edo 
momentu bakoitzean indarrean dagoen araudian aurreikusitako prezio publikoa aplikatuko 
zaie. Aipatutako araudia aplikatzeko, OGEUn emandako zerbitzuak 7.1 tarifa izango du, hori 
baita egoitza-zentroetan aldi baterako egonaldia egiteko ezarritako tarifa, OGEUk emandako 
zerbitzuei aplika dakizkiekeen prezio publikoak eguneratzen dituen abenduaren 31ko diputatuen 
kontseiluaren 50/2013 Foru Dekretuan xedatutakoari jarraiki.

3. Aurreko bi paragrafoetan adierazitako denbora-tarteen kontaketa ez da etengo noizbe-
hinkako ospitaleratzeen kasuan eta kasu horietan plaza erreserbatuko da, hurrengo artikuluan 
azaldu bezala.

4. 3/2013 Foru Dekretuaren III. eranskinean zerbitzuaren prezio osoa ordaindu ezin 
dutenentzat aurreikusten den hobari ekonomikoa interesdunaren, bere legezko ordezkariaren 
edo egitezko zaintzailearen eskaerari bakarrik aplikatuko zaio, aipatutako Foru Dekretuko 9. 
artikuluan aurreikusitako baldintzetan.

23. artikulua. Plazaren erreserba

OGEUn dauden pertsonek plaza erreserbatzeko eskubidea izango dute ospitaleratu izana-
ren ondorioz unitatean ez dauden denbora-tarteetan, betiere unitatetik kanpo hogeita hamar 
(30) egun natural ez badaude. Denbora-tarte hori gainditzen badute, zerbitzuan bajan emateko 
prozedura hasiko da.

VII. KAPITULUA

ZERBITZUAREN KUDEAKETA ETA GOFEK AITORTUTAKO BESTE 
ZERBITZU ETA PRESTAZIO BATZUEKIKO BATERAGARRITASUNA

24. artikulua. GOFEk aitortutako beste zerbitzu batzuekiko bateragarritasuna

1. GOFEn egindako egonaldia bateragarria izango da GOFEk aitortutako beste zerbitzu haue-
kin, jarraian bildutako baldintzetan:

a) Etxez etxeko laguntza zerbitzua: eten egingo da GOFEn sartzen den datatik aurrera eta 
gehienez 6 hilabete iraungo du etenaldi horrek. Denbora-tarte hori igarotakoan, zerbitzua ezez-
tatuko da.

b) Eguneko zentroa edo egunez arreta eskaintzeko zerbitzua, lanerako zentroa barne hartuta: 
ohiko modalitatean, zerbitzua ez da etengo OGEUn sartu eta hurrengo hogeita hamar egune-
tan, eta denbora-tarte hori igarotakoan etengo da. Eteten den datatik 6 hilabete baino gehiago 
pasatzen direnean, zerbitzua guztiz ezeztatuko da.

Atsedena emateko modalitatean, interesduna unitatean sartzen denetik aurrera ezeztatuta 
geratuko da zerbitzua.
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c) Gaueko zerbitzua edo zentroa: ohiko modalitatean, zerbitzua ez da etengo OGEUn sartu 
eta hurrengo hogeita hamar egunetan, eta denbora-tarte hori igarotakoan etengo da. Eteten 
den datatik 6 hilabete baino gehiago pasatzen direnean, zerbitzua guztiz ezeztatuko da.

Atsedena emateko modalitatean, interesduna unitatean sartzen denetik aurrera ezeztatuta 
geratuko da zerbitzua.

d) Gizarte zerbitzuen foru sarearen adineko pertsonentzako ostatu zerbitzua (etxebizitza 
komunitarioa) edo egoitza-zerbitzu edo zentroa, ezintasunen baten duten pertsonentzako eta 
buruko gaixotasunen bat dutenentzako laguntza eskaintzen duen etxebizitza, buruko gaixotasu-
nen bat duten pertsonentzako egoitzak, ezintasun intelektuala duten pertsonentzako egoitzak: 
ohiko modalitatean, zerbitzua ez da etengo OGEUn sartu eta hurrengo hogeita hamar egune-
tan, eta denbora-tarte hori igarotakoan etengo da. Eteten den datatik 6 hilabete baino gehiago 
pasatzen direnean, zerbitzua guztiz ezeztatuko da. Atsedena emateko modalitatean, interesduna 
unitatean sartzen denetik aurrera ezeztatuta geratuko da zerbitzua.

Aurreko paragrafoan adierazitako zerbitzuak etenda dauden denbora-tartean, beste pertsona 
batek okupatu ahalko ditu, atsedenerako modalitatean.

2. Pertsona batzuek OGEUn sartu aurretik jasotzen zituzten zerbitzuei dagokien prezio pu-
blikoa ordaintzeari dagokionez, ondorengoa aplikatuko da:

— a) letra: 3/2013 Foru Dekretuko 10.1.c artikuluan xedatutakoa aplikatuko da.

— b), c) eta d) letrak: OGEUko egonaldiaren lehenengo hogeita hamar egunetan eta plaza 
erreserbatuta dagoela, OGEUn sartu aurretik aitortutako zerbitzuen prezio publikoa ordaintzen 
jarraitu beharko da eta 31. egunetik aurrera ez da prezio publikoa kobratuko aipatutako 
zerbitzuengatik.

25. artikulua. GOFEk aitortutako prestazio ekonomikoekiko bateragarritasuna

GOFEn egindako egonaldia bateragarria izango da GOFEk aitortutako prestazio ekonomiko 
hauek jasotzearekin, jarraian bildutako baldintzetan:

a) Familiaren baitan zaintzeko prestazio ekonomikoa: eten egingo da GOFEn sartzen den 
datatik aurrera eta gehienez 6 hilabete iraungo du etenaldi horrek. Denbora-tarte hori igaro-
takoan, ezeztatu egingo da.

b) Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa: eten egingo da GOFEn sartzen den data-
tik aurrera eta gehienez 6 hilabete iraungo du etenaldi horrek. Denbora-tarte hori igarotakoan, 
ezeztatu egingo da.

c) Zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa, modalitate arruntekoa, gizarte zerbitzuen foru 
saretik kanpoko zerbitzu edo zentroak erabiltzekoa:

c.1- Eguneko zentroa, egunez arreta eskaintzeko zerbitzua, gaueko zerbitzua edo zentroa: 
Prestazioa OGEUn sartu eta hurrengo 30 egunetan mantenduko da, betiere prestazio ekono-
mikoa bere osotasunean eman zen helburua betetzeko erabili dela egiaztatzen bada, 39/2014 
Foru Dekretuko 39.f artikuluak ezarri bezala. Hogeita hamar egun horiek igarotakoan, presta-
zioa etengo da egonaldiak iraun bitartean, gehienez 6 hilabetez. Epe hori igarotakoan, guztiz 
ezeztatuko da. Atsedena emateko modalitatean, interesduna unitatean sartzen denetik aurrera 
ezeztatuta geratuko da zerbitzua.

c.2- Adineko pertsonentzako ostatu zerbitzua (etxebizitza komunitarioa) edo egoitza-zerbitzu 
edo zentroa, ezintasunen baten duten pertsonentzako eta buruko gaixotasunen bat dutenentzako 
laguntza eskaintzen duen etxebizitza, ezintasun intelektuala duten pertsonentzako egoitza eta 
buruko gaixotasunen bat duten pertsonentzako egoitza: prestazioa OGEUn sartu eta hurrengo 
30 egunetan mantenduko da, betiere prestazio ekonomikoa bere osotasunean eman zen hel-
burua betetzeko erabili dela egiaztatzen bada, 39/2014 Foru Dekretuko 39.f artikuluak ezarri be-
zala. Hogeita hamar egun horiek igarotakoan, prestazioa etengo da egonaldiak iraun bitartean, 
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gehienez 6 hilabetez. Epe hori igarotakoan, guztiz ezeztatuko da prestazioa. Atsedena emateko 
modalitatean, interesduna unitatean sartzen denetik aurrera ezeztatuta geratuko da zerbitzua.

26. artikulua. Mendekotasun egoera aitortzea eta berrikustea

Lehenago ere mendekotasun egoera aitortu izan bada, mendekotasun egoera aitortzeko 
eta berrikusteko prozedura erabiltzaileen ohiko etxebizitzaren parekoa den OGEUn egin ahalko 
da, pertsona hori zentroan erroldatuta ez badago ere. Hori guztia 36/2014 Foru Dekretuko 8.1 
b artikuluan xedatutakoari jarraiki.

Era berean, uztailaren 22ko 36/2014 Foru Dekretuko 7. artikuluan eta otsailaren 11ko 174/2011 
Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera (horren bidez autonomia pertsonala sustatzeari eta 
mendetasun egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legean 
ezarritako mendekotasun egoera baloratzeko baremoa onartu da), egoera iraunkorrak soilik ba-
loratu ahal izango dira, hain zuzen ere adinak, gaixotasunak edo ezintasunak eragindakoak eta 
autonomia fisikoa, mentala, intelektuala edo sentsoriala ez izatea edo galtzea eragiten dutenak.

OGEUren erabiltzaileei zentroan egon diren bitartean egin zaizkien balorazioak aldi bate-
rakoak izango dira.

VIII. KAPITULUA

ESKUBIDEA IRAUNGITZEA ETA OGEUn BAJAN EMATEA

27. artikulua. Eskubidea iraungi izanaren eta bajan eman izanaren arrazoiak

Onuradunak OGEUn plaza bat okupatzeko duen eskubidea ondorengo arrazoiak direla-eta 
iraungi ahalko da eta ondorioz, bajan emango da:

a) OGEUn sartzeko arrazoia gainditu izana edo ahal beste sendatu dela uste izatea. Hori 
egiaztatzeko, medikuaren txostena edo txosten soziala eta osasun eta gizarte arloko Balorazio 
eta Orientazio Batzordeak emandako aldeko irizpena aurkeztu beharko dira aurretik.

Aurrekoa kaltetu gabe, osasun eta gizarte arloko Balorazio eta Orientazio Batzordeak, Foru 
Dekretu honetako 32 d) artikulua aplikatuz, erabiltzaileren bat bajan emateko proposatu ahalko 
du eta horretarako txosten bat igorri beharko du.

b) Foru Dekretu honetako 23. artikuluan ageri den plaza erreserbatzeko eskubidea iraungi 
ahalko da OGEUtik kanpo 30 egun natural baino gehiago ematen baditu.

c) GOFEren aurrean idatzizko ukapena aurkeztea.

d) Erabiltzaileak Foru Dekretu honetako 21. eta 22. artikuluetan bildutako betebeharrak ez 
betetzea.

e) Erabiltzailea hiltzea.

f) Beste osasun zentro batera aldatzea behin betiko.

28. artikulua. Prozedura

1. Aurreko artikuluko a) eta f) letretan bildutako kasuetan, medikuaren txostena eta/edo 
txosten soziala onartzea. Osasun eta gizarte arloko Balorazio eta Orientazio Batzordeak OGEUn 
sartu izanaren arrazoia gainditu egin dela edota beste osasun zentro batera lekualdatu izana 
arrazoitu beharko du, eta Adineko Pertsonen Ataleko Zuzendariordetza Teknikoak proposatuta, 
GOFEren Zuzendaritza-gerentziak erabiltzailea bajan emateko txostena emango du. Horrekin 
batera, prozedura amaitutzat emango da eta espedientea artxibatuko da.

2. Aurreko artikuluko b), c) eta e) letretan bildutako kasuetan, Adineko Pertsonen Ataleko 
Zuzendariordetza Teknikoak eskubidea iraungitzat ematen duen ebazpena emateko proposa-
tuko dio GOFEren Zuzendaritza-gerentziari, erabiltzailea ospitaleratu izanaren, berak uko egin 
izanaren edo hil izanaren ondorioz unitatetik kanpo igaro dezakeen gehienezko epea gainditu 
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eta hurrengo egunean bajan eman izanagatik dagokiona. Horrekin batera, prozedura amaitutzat 
emango da eta espedientea artxibatuko da. Ebazpenaren berri eman beharko zaio osasun eta 
gizarte arloko Balorazio eta Orientazio Batzordeari.

3. Aurreko artikuluko a) eta d) letretan bildutako kasuetan, osasun eta gizarte arloko Balo-
razio eta Orientazio Batzordeak hala adosten badu, ofizioz hasi ahalko da erabiltzaileari plaza 
bat izateko aitortutako eskubidea iraungitzat eman eta jarraian erabiltzailea zerbitzuan bajan 
emateko administrazio-prozedura.

Aipatutako ataletan azaldutako kausak biltzen dituzten txostenei jarraiki, aitortu zitzaion 
plazarako eskubidea iraungitzat emateko proposamenaren berri emango zaio erabiltzaileari 
edo bere legezko ordezkariari edo egitezko zaintzaileari. Hamar (10) laneguneko epea izango 
du alegazioak aurkezteko.

Epe hori igarotakoan eta interesdunak, bere legezko ordezkariak edo egitezko 
zaintzaileak aurkeztu ahal izan dituen alegazioak baloratutakoan, Adineko Pertsonen Ataleko 
Zuzendariordetza Teknikoak erabiltzaileak OGEUn plaza bat izaten jarraitzeko duen eskubidea 
iraungitzat eman dela dioen edota plaza mantentzeko eta zerbitzuan jarraitzeko eskubidea duela 
berresten duen ebazpena emateko proposatuko dio GOFEren Zuzendaritza-gerentziari, osasun 
eta gizarte arloko Balorazio eta Orientazio Batzordeak irizpena eman ondoren.

29. artikulua. OGEUn bajan eman osteko egoerak

1. OGEUn ingresatutako pertsona bertan sartu aurretik gizarte zerbitzuen foru sareko 
zerbitzuren baten onuraduna izan bada, honela jardungo da:

— Zerbitzua etenda dagoen denbora-tartean erabiltzailea OGEUn bajan ematen bada eta 
Arreta Emateko Banakako Planean aldaketarik izan ez bada, erabiltzaile hori etendako zerbitzura 
atxikiko da automatikoki.

— Zerbitzua ezeztatu ostean erabiltzailea OGEUn bajan ematen bada, OGEUra sartzeko 
prozedura berriari ekin beharko zaio.

2. Erabiltzaileak OGEUn sartu aurretik gizarte zerbitzuen foru sareaz kanpoko zerbitzu edo 
zentroetarako sarbidea izateko Zerbitzuari Lotutako Prestazio Ekonomikoa jaso badu (modalitate 
arruntean), honela jardungo da:

— Prestazio hori etenda egon den denbora-tartean erabiltzailea OGEUn bajan eman bada 
eta Arreta Emateko Banakako Programan aldaketarik izan ez bada, berriz emango zaio gizarte 
zerbitzuen foru sareaz kanpoko zerbitzu edo zentroetarako sarbidea izateko Zerbitzuari Lotutako 
Prestazio Ekonomikoa, betiere prestazio hori jasotzeko legezko baldintzak betetzen baditu.

Zerbitzuari Lotutako Prestazio Ekonomikoa foru sareaz kanpokoa den adineko pertsonentzako 
egoitza-zentro bati lotuta egon bada, berriz emango zaio prestazioa erabiltzaileari, betiere 
hura jasotzeko legezko eskubideak betetzen baditu eta GOFEko Adineko Pertsonen Ataleko 
Zuzendariordetza Teknikoak erabiltzailea foru sareko adineko pertsonen egoitza-baliabideren 
batera lekualdatzeko arrazoiak ez baditu, 36/2014 Foru Dekretuko 85.1 artikulua aplikatuz.

— Zerbitzuari Lotutako Prestazio Ekonomikoa ezeztatu ostean erabiltzailea OGEUn bajan 
ematen bada, OGEUra sartzeko prozedura berriari ekin beharko zaio.

3. Erabiltzailea OGEUn sartu aurretik gizarte zerbitzuen foru sareko egoitza-zerbitzu baten 
onuraduna izan ez bada edo gizarte zerbitzuen foru sareaz kanpokoa den zerbitzu edo zentro 
batera sarbidea izateko Zerbitzuari Lotutako Prestazio Ekonomikoa jaso ez badu, unitate ho-
rretan bajan ematen zaion momentuan aitortutako mendekotasun maila badu eta bere Arreta 
Emateko Banakako Programan baliabiderik egokiena egoitza-zentro bat dela ezarri bada, be-
tiere, 36/2014 Foru Dekretuko 45.b artikulua eta 39/2014 Foru Dekretuan ezarritako gainerako 
legezko baldintzak betetzen baditu, gizarte zerbitzuen foru sareaz kanpo dagoen zerbitzu edo 
zentro batera sarbidea izateko Zerbitzuari Lotutako Prestazio Ekonomikoa jasotzeko eskubidea 
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aitortuko zaio eta era berean, Plaza Hutsak Esleitzeko Zerrendan sartuko da. Hori guztia GOFE-
ren Zuzendaritza-gerentziak emandako ebazpenaren bitartez.

Aparteko kasuetan, eta arestian ezarritakoa eragotzi gabe, GOFEk 36/2014 Foru Dekretuko 
44. artikuluan xedatutakoa aplikatu ahalko du berak eman beharreko zerbitzu eta prestazio 
ekonomikoei dagokienez, inguruabarrak direla-eta beharrezkoa bada eta txosten teknikoek 
justifikatzen badute.

4. OGEUn sartutako pertsonari Arreta Emateko Banakako Programan etxebizitzara bueltatzea 
eskatzen duten zerbitzuak ageri badira baina unitatean bajan eman izanaren ondorioz ezin bada 
etxebizitzara bueltatu, berritzeko lanak egiten ari direlako, zaintzailea ospitaleratu dutelako 
edo antzeko baldintza batzuk suertatu direlako, Zerbitzuari Lotutako Prestazio Ekonomikoa 
jasotzeko eskubidea aitortuko zaio GOFEren Zuzendaritza-gerentziak emandako ebazpenaren 
bitartez, atsedenerako modalitatean, gizarte zerbitzuen foru sareaz kanpokoa den zerbitzu edo 
egoitza-zentro baterako, egoera hori eragin duten baldintzak mantentzen diren bitartean. Urtean 
gehienez 45 egun edo gauez emango zaio, betiere prestazioa dagokion zerbitzurako sarbidea 
izateko baldintzak betetzen baditu.

Pertsona hori bere ohiko etxebizitzara bueltatzea ahalbidetzen ez duten baldintzek aurreko 
paragrafoan adierazitako gehieneko epea gainditzen badute, hasiera batean atsedenerako mo-
dalitatean aitortutako Zerbitzuari Lotutako Prestazio Ekonomikoa modalitate arruntekoa izatera 
pasatzen dela ulertuko da, Zuzendaritza-gerentziaren ebazpenaren bitartez. Kasu horretan eta 
prestazioen zenbatekoari dagokionez, 36/2014 Foru Dekretuko 19.c artikuluan aurreikusitakoa 
aplikatuko da.

IX. KAPITULUA

OSASUN ETA GIZARTE ARLOKO EGOITZA-UNITATEKO OSASUN ETA 
GIZARTE ARLOKO BALORAZIO ETA ORIENTAZIO BATZORDEARENA

30. artikulua. Izaera

Arabako Lurralde Historikoko OGEUko osasun eta gizarte arloko Balorazio eta Orientazio 
Batzordea informazioa emateko talde-organoa da, Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailaren eta 
Arabako Foru Aldundiaren Gizarte Zerbitzuen Sailaren arteko koordinazioa eta lankidetza lortzea 
eta osasun eta gizarte arloko egoitza-laguntzari dagokionez erabakiak hartzeko aholkularitza 
eskaintzea helburu dituena.

31. artikulua. Xedea

Hau da osasun eta gizarte arloko Balorazio eta Orientazio Batzordearen xedea:

a) Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailaren eta Arabako Foru Aldundiaren Gizarte Zerbitzuen 
Sailaren arteko koordinazioa eta lankidetza lortzea, GOFEk kudeatutako, itundutako edo bere 
tutoretzapeko OGEU ezartzeari dagokionez.

b) OGEUren kudeaketa teknikoaren, laguntzaren kudeaketaren eta funtzionamenduaren 
inguruko galderak, iradokizunak eta proposamenak aztertzea.

c) Unitatean sartzeko aurkeztutako balorazio-eskaerei buruzko proposamenak aztertzea, 
horien gaineko hausnarketa egitea eta gauzatzea.

d) OGEUn sartutako pertsonen egoeraren jarraipena egitea.

32. artikulua. Eginkizunak

Osasun eta gizarte arloko Balorazio eta Orientazio Batzordeak bere xedearekin eta helburua-
rekin erlazionatutako eginkizun guztiak gauzatuko ditu, zehazki:

a) Sartzeko, bajan emateko edo lekualdatzeko eskaeren aldeko edo kontrako irizpenak ema-
tea.
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b) Presazko prozeduraz izapidetu diren OGEUn sartzearen aldeko irizpenak berrestea, eta 
irizpen horrekin ados ez badago, egokiagotzat jotzen dituen neurriak proposatzea.

c) Erabiltzaileak 21. eta 22. artikuluetan ageri diren betebeharrak errespetatzen ez baditu, 
bajan emateko prozedurari ekitea adostea, Foru Dekretu honetako 27.d) eta 28.3 artikuluetan 
ezarritakoari jarraiki.

d) OGEUren erabiltzaile guztien egoeraren jarraipena egitetik eratorritako zalantza guztiei 
buruzko proposamenak aztertu eta aurkeztea.

e) Gai honetan eskumendunak diren osasun eta foru administrazioko organoak ezagutzea 
eta osasun eta gizarte arloko prestazio edo zerbitzuak gauzatzean sor daitezkeen zalantza bioe-
tikoak tratatzeari buruzko informazioa eman eta kontsultak egitea.

f) OGEUrako ezarritako kalitatearen estandarrak betetzen direla ziurtatzea.

g) OGEU kokatuta dagoen zentroak urtero igorritako memoria aztertzea. Memoria horretan 
agertu behar dira Batzordeak ezarritako kalitatearen adierazleak.

h) OGEUren kudeaketa teknikoaren, laguntzaren kudeaketaren eta funtzionamenduaren 
inguruko galderak, iradokizunak eta proposamenak aztertzea.

i) OGEUren txostena egitea urtero, Arabako osasun eta gizarte arloko Laguntzarako Lurralde 
Kontseiluarentzat. Txosten horretan agertu beharko dira aurkeztutako kasu kopurua (sexuaren 
arabera banatuta), horien jatorria, OGEUn sartu izanaren arrazoiak, OGEUn onartu ez izanaren 
arrazoiak, batez besteko egonaldi kopurua, berriz ospitaleratu diren erabiltzaileen ehunekoa, 
altan emandakoak nora bideratu diren, OGEU utzi duten edo beren borondatez alta hartu duten 
pertsonen kopurua, etab.

j) OGEUn ingresatutako pertsonen osasun eta gizarte egoera dela-eta, aztertzeko eskatzen 
zaizkion gai guztiak aztertzea eta Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailari zein Arabako Foru Aldun-
diaren Gizarte Zerbitzuen Sailari proposamenak egitea.

33. artikulua. Eraketa

Osasun eta gizarte arloko Balorazio eta Orientazio Batzordeak eraketa mistoa eta parekidea 
izango du. Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailaren ordezkariek eta Arabako Foru Aldundiaren 
Gizarte Zerbitzuen Sailaren ordezkariek osatuko dute, eta sei (6) bozeramaile eta idazkari bat 
izango ditu.

34. artikulua. Bozeramaileak

1. Ondorengoak izango dira OGEUren osasun eta gizarte arloko Balorazio eta Orientazio 
Batzordeko bozeramaileak:

a) Hiru pertsona, Arabako Foru Aldundiaren Gizarte Zerbitzuen Sailaren ordezkaritzan. Gi-
zarte Zerbitzuen foru diputatuak izendatuko ditu.

b) Hiru pertsona, Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailaren ordezkaritzan. Sail honek izendatuko 
ditu.

Bozeramaile nahikoa ez badago (postua hutsik dagoelako edo bertaratu ez direlako), Eusko 
Jaurlaritzaren Osasun Sailak eta Arabako Foru Aldundiaren Gizarte Zerbitzuen Sailak horiek 
ordezkatzeko beste hiru bozeramaile izendatuko dituzte.

2. 32. artikuluan ezarritako eginkizunez gain, ondorengo eginkizunak ere izango dituzte 
bozeramaileek:

a) Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila eta Arabako Foru Aldundiaren Gizarte Zerbitzuen Saila 
ordezkatzea Batzordean, haien jatorriaren arabera.
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b) Egoki diren proposamenak egitea ordezkatzen duten administrazioaren ikuspegitik, 
zerbitzuak eskaintzeko orduan osasunaren alderdia eta gizartearena koordinatzeko.

c) Osasun eta gizarte arloko Balorazio eta Orientazio Batzordearen baitan hartutako adostu-
tako irizpideak eta hartutako erabakiak bozeramaileen jatorrizko administrazioei jakinaraztea.

35. artikulua. Idazkaria

1. Arabako Foru Aldundiaren Gizarte Zerbitzuen Sailak GOFEren bitartez izendatuko du 
Batzordeko idazkaria izango den pertsona.

2. Hauek izango dira Batzordeko idazkariaren eginkizunak, bere baldintzari egokitu dakiz-
kiokeen beste eginkizun batzuez gain:

a) Bileretara joatea. Hitza izango du baina ez botoa.

b) Batzordearen bileretarako deia egitea.

c) Batzordeari aztertzeko, hausnartzeko eta proposamenak egiteko aurkeztu zaizkion eskaerak 
antolatu eta prestatzea.

d) Txosten guztiak, urteroko memoria edo OGEUk Batzordeari aurkeztu nahi dizkion doku-
mentu guztiak jasotzea, antolatzea eta bidaltzeko prestatzea, eta guzti horiek behar bezala 
izapidetzea.

e) Bileren aktak idaztea eta onesten direnean, egoki diren sinadurak biltzea.

f) Batzordearen bilera bakoitzeko gai-zerrendan ageri diren gaien inguruko dokumentu guz-
tiak Batzordea osatzen duten kideen eskura mantentzea.

g) Urtero OGEUri buruzko txostena idaztea eta Arabako osasun eta gizarte arloko Lagun-
tzarako Lurralde Kontseiluari bidaltzea.

h) Batzordeak agintzen dizkion edo bere karguari dagozkion kudeaketa- eta koordinazio-lan 
guztiak egitea.

i) Onetsitako irizpen eta erabakien sinestamenduak igortzea.

36. artikulua. Antolaera eta funtzionamendua

1. Osasun eta gizarte arloko Balorazio eta Koordinazio Batzordeak bere funtzionamendurako 
araubidea ezarriko du lehenengo bileran.

2. Hamabost egunean behin bilduko da gutxienez.

37. artikulua. Pertsona adituen eta kolaboratzaileen laguntza

Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailera edo Arabako Foru Aldundiaren Gizarte Zerbitzuen 
Sailera atxikitako teknikari oro deitu ahalko da Batzordearen bileretara, eta baita Arabako Foru 
Aldundiaren Gizarte Zerbitzuen Sailak edota beste erakunde kolaboratzaile batzuek eskaintzen 
dituzten zerbitzuen erabiltzaileak diren pertsonei laguntzeko zentroen ardura daramaten 
pertsonak ere.

XEDAPEN GEHIGARRIA

Bakarra

Foru Dekretu hau behar bezala aplikatu eta garatzeko beharrezkoak diren egintza guztiak 
agintzeko eskumena ematen zaio Gizarte Zerbitzuen foru diputatuari.

AZKEN XEDAPENA

Lehena. Ordezko araubidea.

Dekretu honetan espresuki araututa ez dauden aspektu guztietarako, ondorengo bi foru 
dekretuetan ezarritakoa aplikatuko da: uztailaren 22ko diputatuen kontseiluaren 36/2014 Foru 
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Dekretua, mendekotasun egoera aitortzeko, ezgaitasuna kalifikatzeko eta garapenaren arazoak 
edo horiek jasateko arriskua aitortzeko prozedura arautzen duena, bai eta, baldintza horiek 
emanez gero, Arabako gizarte zerbitzuak eta diru prestazioak jasotzeko eskubidea eta proze-
dura ere; eta abuztuaren 1eko diputatuen kontseiluaren 39/2014 Foru Dekretua, autonomiaren 
aldeko eta mendekotasunari arreta eskaintzeko sistemako prestazio ekonomikoak arautzen 
dituena Araban: mendekoak familia barruan zaintzeko eta zaintzaile ez profesionalei laguntzeko 
prestazio ekonomikoa, laguntza pertsonalaren prestazio ekonomikoa, eta zerbitzuari lotutako 
prestazio ekonomikoa.

Bigarrena. Indarrean sartzea.

Foru Dekretu hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean.

Gasteiz, 2015eko ekainaren 2a

Diputatu nagusia
JAVIER DE ANDRÉS GUERRA

Gizarte Zerbitzuen Saileko foru diputatua
MARTA ALAÑA ALONSO
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I. ERANSKINA
Egoitza Unitate Soziosanitarioan 

sartzeko balorazio-eskaera

ANEXO I 
Solicitud de valoración para el acceso a la 

Unidad Residencial Sociosanitaria

Interesatuaren datuak • Datos de la persona interesada

Izen-abizenak • Nombre y apellidos NAN • D.N.I.

Helbidea • Domicilio

Osasun zentroa • Centro de Salud

Lehen mailako arretako medikua  • Médico/a de atención primaria

Telefonoa • Teléfono Posta elektronikoa • Correo electrónicoMugikorra • Móvil

Telefonoa • Teléfono Posta elektronikoa • Correo electrónicoMugikorra • Móvil

Herria • Localidad Probintzia • Provincia

Herria • Localidad P.K. • C.P. Probintzia • Provincia

GS zk. • Nº SS EOSP aseguramendu dokumentua • Documento de aseguramiento del SSPV

Jaiotze data • Fecha de nacimiento Adina • EdadSexua • Sexo

E • M G • H

Aurretiazko borondateen agiria • Documento de voluntades anticipadas Bai • Si Ez • No

Egoera zibila • Estado civil:

Ordezkariaren izen-abizenak • Nombre y Apellidos de la persona Representante NAN • D.N.I.

Hurrengo hau denez • En calidad de:

Tutorea • Tutor/a Legezko ordezkaria • Representante legal Egitatezko zaintzailea • Guardador/a de hecho 
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Jatorria • Procedencia

Hospitalea • Hospital

Egoitza • Residencia

Zerbitzu • Servicio

Etxea • Casa

Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak jakinarazten dizu hemen adierazitako datuak euskarri informatikoan landuko direla, eta eskubidea duzula datu horiek zein diren 
jakin, zuzendu edo deuseztatzeko, Datu Pertsonalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 5. artikuluan aurreikusitakoari jarraiki.
El Instituto Fotal de Bienestar Social le informa que los datos aportados serán tratados de forma informatizada, teniendo derecho a su acceso, rectificación y cancelación de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Sartzeko arrazoia • Motivo de ingreso

Beste egoera batzuk, gizarte eta osasun eskakizun handiekin
Otras situaciones con requerimientos sociales y sanitarios intensos

Dementziak jokaera nahasmenduekin • Demencias con transtornos conductuales

Susperradia. Osasun zainketa jarraituak eta etengabekoak
Convalecencia. Cuidados sanitarios continuos y frecuentes

Errehabilitazioa • Rehabilitación

Bizitzaren bukareako zainketak • Cuidados al final de la vida

Gizarte problematika • Problemática social

Isolamenduak, MRSA eta beste infekzio batzuk  • Aislamientos en Sarm y otras infecciones

de 20

En

a de

Interesatuaren sinadura
Firma de la persona interesada

Legezko ordezkariaren, egitatezko zaintzailearen edo tutorearen sinadura
Firma de la persona Representante legal, Guardora de hecho o Tutora

-(e)an

-(n)

-ren-(e)ko 20

Eskaera egiten duen pertsona • Persona que tramita la solicitud

Medikua • Médica/o Gizarte langilea • Trabajador/a social

Besteren bat (adierazi)  • Otro (especificar)
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1. BALORAZIO MEDIKOA
1. VALORACIÓN MÉDICA

2. Alergiak • Alergias

5. Tratamendu farmakologikoa • Tratamiento farmacológico

6. Beste ohar batzuk • Otras observaciones

1. Mediku diagnosiak • Diagnósticos médicos
Nagusia • Principal

Besteren bat • Otros

4. Dieta • Dieta

Osoa • Entera

Nutrizio enterala • Nutrición enteral Nutrizio parenterala • Nutrición parenteral

Xehatua • PasadaMota • Tipo

3. Ohitura toxikoak • Hábitos tóxicos

Alkohola • Alcohol Tabakoa • Tabaco Besteren bat • Otros

Medikua sinadura
Firma del/de la médico/a

Adierazi izena, abizenak eta NAN zenbakia irakur daitekeen letraz
Indicar nombre, apellidos y DNI con letra legible

Bere medikazioa maneiatzeko gai da? • Capacidad de manejar su medicación Bai • Si Ez • No
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2. ERIZAIN ZAINKETEN BALORAZIOA
2. VALORACIÓN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA

Beste ohar batzuk • otras observaciones

Egoera kognitiboa • situación cognitiva

Erizaina sinadura
Firma del/de la enfermero/a

Adierazi izena, abizenak eta NAN zenbakia irakur daitekeen letraz
Indicar nombre, apellidos y DNI con letra legible

Oxigenoterapia • Oxigenoterapia1. Sekrezioak xurgatzea • Aspiración de secreciones2.

Trakeotomia • Traqueotomía3. Ostomiak • Ostomías4.

Dreinatze • Drenaje Tokia • Localización5. Disfajia • Disfagia6.

Elikatzeko zundak • Sondas de alimentación Bai • Si Ez • No7.

Gernu zunda • Sonda urinaria8. Bideak • Vías9.

Ultzerak • Úlceras:10.

Tokia
Localización

Maila
Grado

Mota
Tipo

Agresibitatea • Agresividad

Kontrolik gabe nora ezean ibiltzea
Deambulación incontrolada

Ingurunean ondorioak dituen asaldura psikomotorra
Agitación Psicomotriz con repercusión en el entorno

Jokaeraren nahasmenduak • Trastornos conductuales:11.

Loaren nahasmenduak • Trastornos del sueño: Bai • Si Ez • No12.

Ahoratze desegokia • Ingesta inadecuadaArriskuak • Riesgos:13. Alde egitea • Fuga Erortzea • Caídas

Egoera funtzionala. Barthel indizea • situación funcional. Índice de Barthel

Aurretikoa • Previo: Oraingoa • Actual:
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3. GIZARTE BALORAZIOA
3. VALORACIÓN SOCIAL

Zein zerbitzu publiko edo pribatu erabiltzen du? • Servicios Públicos o Privados de los que dispone:

Egoera juridikoa • Situación jurídica

Ezindua • Incapacitado

Legezko ordezkaria • Representante legal Egitatezko zaintzailea • Guardador/a de hecho

Desgaitzeko prozesuan • En proceso de incapacitación

Mendekotasunaren balorazioa • Valoración dependencia

Bai • Sí Behin-behinekoa • Provisional Behin betikoa • Definitiva

Ez • No Bai • Sí
Azterketa behar du?
¿Precisa revisión?

Ez • No Mendekotasunaren gradua
Grado de dependencia

Ezintasunaren % • % de discapacidad

Ezintasunaren balorazioa • Valoración discapacidad

Bai • Sí Ez • No

Ohiko zaintzaileak: zaintzeko prestasuna eta baliabideak • Personas cuidadoras habituales: disponibilidad y posibilidad para cuidar
Gizarte eta familia laguntzako sarea • Red socio familiar de apoyos

Noiztik da mendekoa eta noiztik behar du familiaren laguntza (eguna/urtea, zeinetatik aurrera besteren laguntza behar duen arreta 
pertsonalerako) • Tiempo de dependencia y apoyo familiar (fecha/año desde el que necesita ayuda de otras personas para atención 
personal)
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Datu osagarriak (Erabiltzailearen jarrera eskatutako baliabidearen aurrean, baloratzekoa bada)
Datos complementarios (Actitud de la persona usuaria hacia el recurso solicitado si es valorable)

Gizarte-langilea sinadura
Firma del/de la trabajador/a social

Adierazi izena, abizenak eta NAN zenbakia irakur daitekeen letraz
Indicar nombre, apellidos y DNI con letra legible

Bizigarritasun eta ekipamenduaren baldintzak • Condiciones de habitabilidad y equipamiento

Arkitektura oztopoak • Barreras arquitectónicas

Etxebizitza • Vivienda
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II. ERANSKINA
Baimen informatua, 

Arabako Lurralde Historikoko Egoitza 
Unitate Soziosanitarioan sartzeko

ANEXO II
Consentimiento informado de acceso 

a la Unidad Residencial Sociosanitaria del 
Territorio Histórico de Araba/Álava

Ordezkariaren izen-abizenak • Nombre y Apellidos de la persona Representante

Adierazpen egilearen izen-abizenak • Nombre y Apellidos de la persona interesada NAN • D.N.I.

NAN • D.N.I.

Hurrengo hau denez1 • En calidad de1:

Tutorea • Tutor/a Legezko ordezkaria • Representante legal Egitatezko zaintzailea • Guardador/a de hecho 

Nik, adierazpen egile naizenez, buru gaitasun guztiak dituda-
la, edo gorago jartzen den pertsonaren ordezkaria naizenez, 
honen bidez hauxe
ADIERAZTEN DUT:

1. ………………………………………………........................
medikuak / gizarte langileak / besterik: (zehaztu nor) ………
……............................. (zirriborratu ez dagokiona) informazio 
egokia eman didala Egoitza Unitate Soziosanitarioan sartzeari 
buruzko ezaugarriez eta horrek dakartzan betebeharrez: 
Zuk, egun duzun egoeran, ez dituzu behar ospitale batean 
ematen diren zaintza medikoak; halaber, ez zara gai egoitza 
batean sartzeko.
NAHI BADUZU, zure osasun egoera eta egoera soziala balioetsi 
ahal du Balioespen eta Orientabide Soziosanitarioko Batzordea 
osatzen duten profesional talde batek, zeinek zehaztuko duen 
Arabako Egoitza Unitate Soziosanitarioan sartzeko moduan 
zauden ala ez.
Unitate horiek berariaz daude diseinatuta mendekotasun 
egoeran dauden eta zaintza sozial eta sanitarioko beharrizan 
handiak dituzten pertsonei beharrezko prestazioak emateko.
Jakin beharrean zaude hauexek direla Egoitza Unitate 
Soziosanitarioko plazen ezaugarriak:
• Egonaldia aldi baterako da. Balioespen eta Orientabide 
Soziosanitarioko Batzordeak zehazten du, zure eboluzioa 
gorabehera, alta ematen dizun etxera ala egoitza batera, edo 
larrira joz gero, ospitalean sartzea.
• Egonaldia ordaindu egin behar da 31. egunetik aurrera, eta 
kostu hori indarrean dagoen foru araudiko prezio publikoetan 
finkatutakoa da; egoitzetan adinekoen aldi baterako 
egonaldietarako ezarrita dagoena, hain zuzen ere.
• Bertan zauden bitartean, zentroko elkarbizitza arauak bete 
beharko ditu.
• Agiri hau irakurri eta gero, zalantzarik baduzu edo bestelako 
argibiderik behar baduzu, galdetu lasai.

DECLARO:

1. Que quedo convenientemente informado/a por
 ………………………………………………............................,
en calidad de médico/a, trabajador/a social,  otro (especificar) 
……………....................... (tachar lo que no proceda) de  
las características del ingreso en la Unidad Residencial 
Sociosanitaria y de las obligaciones que conlleva: 
UD. En su actual situación no requiere de los cuidados 
médicos que se prestan en un hospital, ni es apto para 
ingreso en un centro residencial.
SI LO DESEA,  su situación de salud y social puede ser 
valorada por un equipo de profesionales que integran la 
Comisión de Valoración y Orientación Sociosanitaria que 
determinará su posible ingreso en la Unidad Residencial 
Sociosanitaria de Araba/Álava.
Estas unidades han sido específicamente diseñadas para 
proporcionar las prestaciones necesarias a personas en 
situación de dependencia con necesidades intensas de 
cuidados sanitarios y sociales.
Las plazas de la Unidad Residencial Sociosanitaria tienen las 
siguientes características que UD. debe conocer:
• La estancia es temporal. Será la Comisión de Valoración y 
Orientación Sociosanitaria quien determine, en función de su 
evolución, su alta al domicilio o a un centro residencial o, en el 
caso que se produzca un agravamiento, determine el ingreso 
en un centro hospitalario.
• La estancia tiene un coste a partir del día 31 de estancia,  
el coste que deberá abonar será el precio público que en ese 
momento la normativa foral tenga establecida para estancias 
temporales en centros residenciales para personas mayores.
• Durante su estancia, deberá acatar las normas de 
convivencia del centro.
• Si tras la lectura de este documento tiene alguna duda o 
necesita alguna aclaración no dude en preguntar.

1 Tutorearen eta legezko ordezkarien kasuan, horien izendape-
nen egiaztagiria aurkeztu beharko da. Egitatezko zaintzailearen 
kasuan, egitatezko zaintzaren zinpeko aitorpena erantsi beharko 
da, eredu normalizatuan.

1 Deberá acompañarse en el caso del tutor y representante le-
gal, documento en que conste de manera fehaciente el nom-
bramiento como tal. En el caso de los guardadores de hecho, 
deberá adjuntarse declaración jurada de guarda de hecho en el 
modelo normalizado.
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2. Ulertu dut jasotako informazioa eta egoki iritzitako galdera 
guztiak egin ahal izan ditut.

3. DBLO eta Datuak Babesteko Legea betez, GOFEko 
Adinekoen Ataleko Zuzendariordetza Teknikoak jakinarazten 
dizu zure datu pertsonalak ADINDUENTZAKO ZENTROAK 
ETA EGOITZAK izeneko fitxategian daudela, bertan jasotako 
erabiltzaileak kudeatu eta arreta emateko, eta beharrezko 
diren segurtasun neurriak dituela, Datuak Babesteko Euskal 
Bulegoko erregistroan inskribatuta. Datuetan sartzeko, 
datuak ezerezteko, datuak zuzentzeko edo datuen aurka 
egiteko eskubideaz edozein zalantza argitu edo iruzkina 
egiteko, idazkia bidal dezakezu GOFEko Adinekoen Ataleko 
Zuzendariordetza Teknikora (Alaba Jeneralaren kalea, 10-5. 
solairua. 01005 Gasteiz, Araba), zure nortasuna egiaztatuta 
edo, ordezkariren bat joanez gero, haren NANa eta 
ordezkaritzaren egiaztagiriak eramanda.

4. Berariazko baimena ematen dut nire datu pertsonalak 
tratatu daitezen, nire edo nire ordezkatuaren historia 
klinikoan (azpimarratu dagokiona), balorazio txostenetan eta 
erabiltzailearen jarraipena egiteko zentroan erabiltzen diren 
bestelako agirietan jasota dauden osasunari eta gorabehera 
psikosozialei buruzkoak barne. Halaber, baimena ematen 
dut Balioespen eta Orientabide Soziosanitarioko Batzordeko 
langile baimenduei eskuratzeko, bakar-bakarrik baloratu ahal 
dezan Arabako Egoitza Unitate Soziosanitarioan sartu ala ez, 
momentu bakoitzean beharrezko diren zerbitzuei egokitutako 
arreta soziosanitarioa jaso ahal izateko. 

5. Eta, ondorioz, onartzen dut, balorazioa positiboa izanez 
gero, Egoitza Unitate Soziosanitarioan sar nazatela.

Eta izenpetzen dut kasuan kasuko legezko ondorioak izan 
ditzan.

2. Que he comprendido la información recibida y he podido 
formular todas las preguntas que he creído oportunas.

3. Que en cumplimiento de la LOPD y de la Ley Vasca de 
Protección de Datos, la Subdirección Técnica del Área de 
Personas Mayores del IFBS, le informa que sus datos de carácter 
personal están incluidos en un fichero denominado “CENTROS 
Y RESIDENCIAS DE PERSONAS MAYORES” para los fines de 
la gestión y atención de los usuarios del mismo, que cuenta 
con las debidas medidas de seguridad y que consta inscrito en 
el Registro de la AVPD. Para cualquier duda o comentario en 
relación con sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, Vd. puede dirigir un escrito, acreditando su identidad, 
y en el caso de representación, además el DNI de la persona 
representante junto con la documentación acreditativa de la 
representación, a la Subdirección Técnica del Área de Personas 
Mayores del IFBS, sita en C/ General Álava 10, 5ª Planta, CP 
01005 Vitoria – Gasteiz (Álava).

4. Que autorizo expresamente al tratamiento de mis datos 
personales, incluidos aquellos datos personales de salud y de 
circunstancias psico-sociales, contenidos en mi Historia Clínica 
o los de mi representado (subrayar lo que proceda en cada caso), 
en informes de valoración y cualesquiera otros documentos 
utilizados en el Centro para seguimiento del usuario. Asimismo, 
autorizo a que puedan ser facilitados al personal autorizado de 
la Comisión de Valoración y Orientación Sociosanitaria, a los 
únicos y exclusivos efectos de poder valorar un posible ingreso 
en la Unidad Residencial Sociosanitaria de Araba/Álava para 
recibir una atención sociosanitaria adecuada a los servicios 
requeridos en cada momento. 

5. Y en consecuencia consiento, que en caso de que la 
valoración resulte positiva se proceda a mi ingreso en la 
Unidad Residencial Sociosanitaria.

Lo cual firmo a los efectos legales que resulten oportunos.

de 20

En

a de

Informatu duen pertsonaren sinadura
Firma de la persona que ha informado

Adierazi izena, abizenak eta NAN zenbakia irakur daitekeen letraz
Indicar nombre, apellidos y DNI con letra legible

Interesatuaren sinadura
Firma de la persona interesada

Legezko ordezkariaren, egitatezko zaintzailearen edo tutorearen sinadura
Firma de la persona Representante legal, Guardora de hecho o Tutora

-(e)an

-(n)

-ren-(e)ko 20
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