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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

GIZARTE POLITIKEN SAILA

Foru Gobernu Kontseiluaren 60/2019 Foru Dekretua, abenduaren 27koa. Onespena ematea 
Kontseiluaren 40/2019 Foru Dekretuan araututako Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak 
emandako zerbitzuen prezio publikoen eguneratzeari

2019ko abuztuaren 28an, Foru Gobernu Kontseiluaren abuztuaren 2ko 40/2019 Foru Dekretua 
argitaratu zen ALHAOn, zeinaren bidez onespena ematen baitzaio Gizarte Ongizaterako Foru 
Erakundeak ematen dituen zerbitzuengatik ordaindu beharreko prezio publikoak arautzeari. 
40/2019 Foru Dekretuaren 29. artikuluan ezartzen da ezen foru dekretu horretan ezarritako prezio 
publikoak foru dekretu bidez eguneratu behar direla, eta foru dekretu horrek ere ezarriko ditu 
aplikatu beharreko hobariak eta beharrezko ahalmen ekonomikoa.

Foru dekretu honen bidez, ehuneko 2 eguneratzen dira 40/2019 Foru Dekretuan ezarritako 
tarifak.

Foru Gobernu Kontseiluaren maiatzaren 23ko 29/2017 Foru Dekretuaren bidez onespena 
eman zitzaien xedapen orokorrak egiteko prozedurari, arau eraginari eta genero eraginari 
buruzko txostenak egiteko gidei eta araugintza teknikari buruzko jarraibideei; foru dekretu 
horren bigarren xedapen gehigarriaren b letrako lehenengo paragrafoan ezartzen denez, proze-
dura bete beharretik salbuetsiko dira izaera orokorreko xedapenak, xedetzat badute akatsak 
zuzentzea, indarra duten beste xedapen arauemaile batzuetan ezarritako aurrekontu esleipenak 
aldatu edo prezio, tarifa, kostu eta balioak eguneratzea, edo eskaera, autolikidazio eta horre-
lakoen eredu formalizatuak dakartzaten eranskinak aldatzea, betiere aldaketa horiek ez badiete 
eragiten pertsona hartzaileen eskubideei.

Izaera orokorreko xedapen horiek onesteko nahikoa izango da salbuespena justifikatzen 
duen txostena ematea eta, hala behar denean, 29/2017 Foru Dekretuaren 14. artikuluaren 4. eta 
5. apartatuetan aipatutako txostenak ematea.

Hauek dira txostenak:

• Generoaren arabera sortuko den eraginari buruzko aurretiazko ebaluazio txostena.

• Ekonomia eta arau kontroleko txostena.

Arau xedapen hau izapidetzerakoan, kontuan hartu da zer dioten Arabako Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako IV. Foru Planak (2016-2020) oinarri dituen emakumeen eta gizonen 
berdintasunerako printzipioek eta Eusko Legebiltzarraren Emakumeen eta Gizonen Berdin-
tasunerako otsailaren 18ko 4/2015 Legearen edukiak, xedea baita hauexek erdiestea: tratu 
berdintasuna, aukera berdintasuna, dibertsitatearekiko eta desberdintasunarekiko errespetua, 
genero ikuspegia txertatzea, positiboki ekitea, sexuaren araberako rolak eta estereotipoak 
desagerraraztea, ordezkaritza orekatua izatea eta koordinatuta eta lankidetzan jardutea. Aldatu 
nahi den araudiak arautzen dituen prestazioak emateko, legezkotasunaren, gardentasunaren eta 
berdintasunaren printzipioak izango dira kontuan. Inpaktu negatiborik ez dadin egon emaku-
meen eta gizonen berdintasun arloan, emandako salbuespenen urteko jarraipena egin nahi da, 
genero ikuspegitik abiatuta, egon litezkeen desparekotasunak zuzentzeko. Halaber, estatistikak 
eta azterlanak egokituko dira sexuka banakatutako datuak izateko.
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Horrenbestez, Gizarte Politiken Saileko foru diputatuaren eta Ogasun, Finantza eta Aurre-
kontuen Saileko foru diputatuaren baterako ekimenez, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen 
Administrazio Kontseiluak horren berri izan duela eta Gobernu Kontseiluak gaur egindako 
saioan eztabaidatu ondotik,

XEDATZEN DUT

I. KAPITULUA. XEDAPEN OROKORRAK

Lehenengo artikulua. Xedea

Eguneratzea, foru dekretu honekin batera doazen eranskinen arabera, Gizarte Ongizaterako 
Foru Erakundeak ematen dituen zerbitzuengatik ordaindu beharreko prezio publikoak, zeinak 
Foru Gobernu Kontseiluaren abuztuaren 2ko 40/2019 Foru Dekretuan ezarrita baitaude.

XEDAPEN INDARGABETZAILE BAKARRA

Foru dekretu hau indarrean sartzen denean, indargabeturik gelditzen dira arau honetan 
ezarritakoaren kontra doazen maila bereko edo apalagoko xedapenak.

LEHENENGO AZKEN XEDAPENA. INDARREAN SARTZEA

Foru dekretu hau 2020ko urtarrilaren 1ean sartuko da indarrean.

BIGARREN AZKEN XEDAPENA. ARGITARATZEA

Araudi berri hau ALHAOn argitaratzeko agindu da.

Gasteiz, 2019ko abenduaren 27a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Ogasun, Finantza et Aurrekontu Saileko foru diputatua
ITZIAR GONZALO DE ZUAZO

Gizarte Politiken Saileko foru diputatua
EMILIO SOLA BALLOJERA
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I. ERANSKINA

GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEAK EMATEN DITUEN ZERBITZUENGATIK 
ORDAINDU BEHARREKO PREZIO PUBLIKOEN ZENBATEKOA

Eranskin honetan bildu dira Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak ematen dituen zerbitzuak 
ordaindu behar dituztenek erakunde horri 2020. urtean eta, beste prezio batzuk onetsi arte, urte 
horren ondoren ere ordaindu beharko dizkioten prezio publikoak.

a) ZERBITZU OROKORRAK
1. tarifa. Etxeko laguntza zerbitzua 6,12 euro/ordu

2. tarifa. Egoitza unitate soziosanitarioa 38,19 euro/egun

b) ADINEKOENTZAKO ETA DESGAITASUN DUTEN PERTSONENTZAKO ZERBITZU ERKIDEAK
3. tarifa. Norberaren autonomia sustatzeko zerbitzuak: Laguntza produktuak eskuetaratzeko zerbitzua 9,88 euro/hil

c) ADINEKOENTZAKO ZERBITZUAK
4. tarifa. Landa eremuko ostatu zerbitzua 607,75 euro/hil

5. tarifa. Egoitza zentroak:

5.1. Tarifa. Orokorra 1.161,71 euro/hil

5.2. Tarifa. Berezia
Tarifa hori aplikatuko da hileko per capita ahamen ekonomikoa 2.800 eurotik gorakoa denean 1.456,56 euro/hil

6. tarifa. Eguneko zerbitzua edo eguneko zentroa egoitza zentroetan: 513,39 euro/hil

6.1. tarifa. Eguneko zentroa, garraioarekin 6. tarifaren % 100

6.2. tarifa. Eguneko zentroa, garraiorik gabe 6. tarifaren % 80

6.3. tarifa. Eguneko zentroa, asteburuetan, garraioarekin 6. tarifaren % 40

6.4. tarifa. Eguneko zentroa, asteburuetan, garraiorik gabe 6. tarifaren % 32

6.5. tarifa. Eguneko zentroa, asteburua (egun bat baino ez), garraioarekin 6. tarifaren % 20

6.6. tarifa. Eguneko zentroa, asteburua (egun bat bakarrik), garraiorik gabe 6. tarifaren % 16

6.7. tarifa. Landa eremuko eguneko zerbitzua egoitza zentro batean eta garraioa 6. tarifaren % 70

6.8. tarifa. Landa eremuko eguneko zerbitzua egoitza zentro batean, garraiorik gabe 6. tarifaren % 56

Erabiltzaileak zerbitzua garraioarekin edo garraiorik gabe jasotzea hauta dezake; batera zein bestera, gutxienez hiru hilabetean eutsi behar 
zaio hautapenari

7. tarifa. Eguneko laguntza landa eremuko ostatu zerbitzu batean 201,33 euro

8. tarifa. Eguneko arretako landa eremuko zentroak:

8.1. tarifa. Arreta pertsonala emateko zerbitzua 122,12 euro/hil

Zerbitzu osagarriak:

8.2. tarifa. Otordu zerbitzua 83,23 euro/hil

8.3. tarifa. Arropa garbitzeko zerbitzua 7,69 euro/ekitaldi

8.4. tarifa. Bainu geriatrikoko zerbitzua 4,77 euro/ekitaldi

8.1. edo 8.2. tarifa aplikatzen zaien zerbitzuak asteko egun guztietan erabiltzen ez badira, prezioa erabileraren proportziozkoa izango da

Irizpide bera ezarriko zaie zentro horietako atseden zerbitzuei

9. tarifa. Atseden zerbitzuak:

9.1. tarifa. Atseden zerbitzua egoitza zentroetan 38,19 euro/egun

9.2. tarifa. Atseden zerbitzua eguneko zentroan 24,84 euro/egun

9.3. tarifa. Atseden zerbitzua eguneko zerbitzua eskaintzen duten egoitza zentro batean 17,45 euro/egun

10. tarifa. Atseden zerbitzua landa eremuko ostatu zerbitzuan 19,58 euro/egun

11. tarifa. Atseden zerbitzua eguneko laguntza eskaintzen duen landa eremuko ostatu zerbitzuan 9,78 euro/egun

12. tarifa. Atseden zerbitzua eguneko laguntza eskaintzen duen landa eremuko zentroan (arreta pertsonala): 5,81 euro/egun

12.1. tarifa. Zerbitzu osagarriak 8. tarifaren arabera
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d) DESGAITASUNA DUTEN PERTSONENTZAKO ZERBITZUAK
13. tarifa. Bizitza beregainari laguntzeko zerbitzua 22,97 euro/hil

14. tarifa. Egoitza zentroak: 1.161,71 euro/hil

14.1. tarifa. Egoitza 14. tarifaren % 100

14.2. tarifa. Laguntzadun etxebizitza: Asteko arreta osoa eta gaueko gainbegiraketa 14. tarifaren % 90

14.3. tarifa. Aldizkako laguntza duen etxebizitza 14. tarifaren % 35

15. tarifa. Adimen urritasuna edo garapen nahasteak dituzten pertsonentzako eguneko zerbitzua edo zentroa: 194,60 euro/hil

15.1. tarifa. Adimen desgaitasuna duten pertsonentzako eguneko zentroa 15. tarifaren % 100

15.2. tarifa. Garapen nahasmendua duten pertsonentzako eguneko zerbitzua edo zentroa 15. tarifaren % 100

16. tarifa. Desgaitasun fisikoa duten pertsonentzako eguneko zentroa: 194,60 euro/hil

16.1. tarifa. Desgaitasun fisikoa duten pertsonentzako eguneko zentroa, egun osoan 16. tarifaren % 100

16.2. tarifa. Desgaitasun fisikoa duten pertsonentzako eguneko zentroa, egun erdian (otordurik ez) 16. tarifaren % 35

17. tarifa. Autonomia pertsonala sustatzeko zentroa muga fisiko eta organiko larriak dituzten pertsonentzat: 16. tarifaren % 57,23

17.1. tarifa. Arreta pertsonala:

17.1.1. tarifa. Arreta pertsonala, astean 29 eta 35 ordu artekoa 16. tarifaren % 57,23

17.1.2. tarifa. Arreta pertsonala, astean 22 eta 28 ordu artekoa 16. tarifaren % 45,78

17.1.3. tarifa. Arreta pertsonala, astean 15 eta 21 ordu artekoa 16. tarifaren % 34,34

17.1.4. tarifa. Arreta pertsonala, astean 8 eta 14 ordu artekoa 16. tarifaren % 22,89

17.1.5. tarifa. Arreta pertsonala, astean 7 ordu artekoa 16. tarifaren % 11,45

17.2. tarifa. Zerbitzu osagarria: otordu zerbitzua: 83,23 euro/hil

17.2.1. tarifa. Otordu zerbitzua: 5 egun/aste 17.2. tarifaren % 100

17.2.2. tarifa. Otordu zerbitzua: 4 egun/aste 17.2 tarifaren % 80

17.2.3. tarifa. Otordu zerbitzua: 3 egun/aste 17.2 tarifaren % 60

17.2.4. tarifa. Otordu zerbitzua: 2 egun/aste 17.2 tarifaren % 40

17.2.5. tarifa. Otordu zerbitzua: 1 egun/aste 17.2 tarifaren % 20

Erabiltzaileak zerbitzua otordu zerbitzuarekin edo otordu zerbitzurik gabe jasotzea hauta dezake; batera zein bestera, gutxienez hiru 
hilabetean eutsi behar zaio hautapenari.

18. tarifa. Eguneko zerbitzua egoitza zentroetan 136,22 euro/hil

19. tarifa. Otordu zerbitzu osagarria okupazio zerbitzuan edo zentroan edo eguneko zentroan 83,23 euro/hil

Erabiltzaileak okupazio zerbitzua edo zentroa otordu zerbitzuarekin edo otordu zerbitzurik gabe jasotzea hauta dezake; batera zein bestera, 
gutxienez hiru hilabetean eutsi behar zaio hautapenari.

20. tarifa. Atseden zerbitzua:

20.1. tarifa. Atseden zerbitzua egoitzan 38,19 euro/egun

20.2. tarifa. Atseden zerbitzua, laguntzadun etxebizitzetan: aste osoko arreta, gaueko zaintzarekin 34,37 euro/egun

20.3. tarifa. Atseden zerbitzua aldizkako zerbitzua eskaintzen duen etxebizitzan 26,73 euro/egun

20.4. tarifa. Atsedena emateko zerbitzua eguneko zentroan 9,41 euro/egun

20.5. tarifa. Atseden zerbitzua eguneko zerbitzuan 6,59 euro/egun

20.6. tarifa. Beste atseden zerbitzu batzuk 25,50 euro/gau

21. tarifa. Desgaitasuna duten haur eta gazteentzako Aisialdi programa 124,44 euro/aste

e) BURUKO ERITASUNA DUTEN PERTSONENTZAKO ZERBITZUAK
22. tarifa. Bizitza beregainari laguntzeko zerbitzua 22,97 euro/hil

23. tarifa. Egoitza zentroak: 1.161,71 euro/hil

23.1. tarifa. Egoitza 23. tarifaren % 100 1.161,71 euro/hil

23.2. tarifa. Laguntzadun etxebizitza: Gizarte eta hezkuntzako ostatu zerbitzua, etengabeko arretaz 23. tarifaren % 70

23.3. tarifa. Laguntzadun etxebizitza: Gizarte eta hezkuntzako ostatu zerbitzua, etengabeko arretarik gabe 23. tarifaren % 30

24. tarifa. Eguneko zentroa: 194,60 euro/hil

24.1. tarifa. Eguneko zentroa, egun osoa 24. tarifaren % 100

24.2. tarifa. Eguneko zentroa, egun erdia (otordurik ez) 24. tarifaren % 35

25. tarifa. Atseden zerbitzua:

25.1. tarifa. Atseden zerbitzua egoitzan 38,19 euro/egun

25.2. tarifa. Atseden zerbitzua, laguntzadun etxebizitzan: gizarte hezkuntzako ostatu zerbitzua eta 
etengabeko arreta 26,73 euro/egun
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25.3. tarifa. Atseden zerbitzua, laguntzadun etxebizitzan: gizarte hezkuntzako ostatu zerbitzua eta 
etengabeko arretarik ez 11.45 euro/egun

25.4. tarifa. Atseden zerbitzua adimen gaixotasun duten pertsonentzako eguneko zentroetan 9,41 euro/egun

25.5. tarifa. Beste atseden zerbitzu batzuk 25,50 euro/gau

26. tarifa. Otordu zerbitzu osagarria eguneko zentroan: 83,23 euro/hil

Erabiltzaileak eguneko zentroaren zerbitzua otordu zerbitzuarekin edo otordu zerbitzurik gabe jasotzea hauta dezake; batera zein bestera, 
gutxienez hiru hilabetean eutsi behar zaio hautapenari

27. tarifa. Gizartean eta hezkuntzan esku hartzeko zerbitzua eta esku hartze psikosozialeko zerbitzua buruko 
eritasuna duten pertsonentzat eta/edo haien senitartekoentzat 22,97 euro/hil

f) HAURRENTZAKO, ETA FAMILIENTZAKO ZERBITZUAK
28. tarifa. Adingabeentzako egoitza zentroak (norberaren borondatezko zaintzagatik soilik ordaindu beharko 
da prezio publikoa): 348,51 euro/hil

28.1. tarifa. Egoitza zentroa 28. tarifaren % 100

28.2. tarifa. Harrera etxebizitza 28. tarifaren % 100

28.3. tarifa. Emantzipaziorako prestatzeko zentroak 28. tarifaren % 80

28.4. tarifa. Emantzipaziorako etxebizitza 28. tarifaren % 50

29. tarifa. Haurrentzako eguneko zentroa (norberaren borondatezko zaintzagatik soilik ordaindu beharko da 
prezio publikoa) 22,97 euro/hil

g) ERABILTZAILE EZ IRAUNKORRENTZAKO ZERBITZU OSAGARRIAK
29. tarifa. Erabiltzaile iraunkor ez diren pertsonentzako zerbitzu osagarriak:

29.1. tarifa. Otordu zerbitzua egoitza zentroetan adinekoentzat eta desgaitasuna duten pertsonentzat, landa 
eremuko adinekoentzako ostatu zerbitzuan eta okupazio zentroetan desgaitasuna duten pertsonentzat 5,61 euro/unitate

29.2. tarifa. Bainu geriatrikoa egoitza zentroetan adinekoentzat eta desgaitasuna duten pertsonentzat eta 
landa eremuko adinekoentzako ostatu zerbitzuetan 4,77 euro/ekitaldi

29.3. tarifa. Arropa garbitzeko zerbitzua egoitza zentroetan adinekoentzat eta desgaitasuna duten 
pertsonentzat eta landa eremuko adinekoentzako ostatu zerbitzuetan 7,69 euro/ekitaldi

30. tarifa. Zerbitzu nagusien erabiltzaile iraunkorren senitartekoentzako zerbitzu osagarriak. Honako hauek 
eskaintzen dira:
Otordu zerbitzua egoitza zentroetan adinekoentzat eta desgaitasuna duten pertsonentzat eta landa eremuko 
adinekoentzako ostatu zerbitzuetan

5,61 euro / unitate
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II. ERANSKINA

AHALMEN EKONOMIKOA NAHIKOA DELA ZEHAZTEA

I. eranskinean ageri diren prezio publikoak indarrean dauden bitartean, zerbitzu baten 
erabiltzailearen ahalmen ekonomikoa nahikotzat joko da eranskin honetan ezarritako kasuetan.

1. Hobariak zehazteko 8.1 artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako, prezio publikoa osorik 
ordaintzeko behar besteko ahalmen ekonomikoa dagoela joko da, ahalmen ekonomiko hori III. 
tituluaren I. kapituluan ezarritakoaren arabera kalkulatuta, a) eta b) ataletan adierazitako mugak 
bezain handia edo horiek baino handiagoa denean:

a) Per capita edo banakako hileko ahalmen ekonomikoa kontuan hartzen denean aplikaga-
rriak diren mugak:

Zerbitzu Orokorrak Egoitza unitate soziosanitarioa 1.291,81 euro/hil

Adinekoentzako zerbitzuak
Atseden zerbitzua egoitzan 1.291,81 euro/hil

Atseden zerbitzua landa eremuan ostatua ematen duten 
zerbitzuetan 825,15 euro/hil

Desgaitasuna duten 
pertsonentzako zerbitzuak

12.1.a) artikulu 12.1.b) artikulu

Egoitza 1.368,25 euro/hil 1.597,57 euro/hil

Laguntzadun etxebizitza: Asteko arreta osoa eta gaueko 
gainbegiraketa 1.254,36 euro/hil 1.483,68 euro/hil

Laguntzadun etxebizitza: Asteko arreta osoa, gaueko 
gainbegiraketarik gabe 1.026,57 euro/hil 1.255,89 euro/hil

Laguntzadun etxebizitza: Asteko arreta astelehenetik 
ostiralera eta gaueko gainbegiraketa 969,62 euro/hil 1.198,94 euro/hil

Laguntzadun etxebizitza: Asteko arreta astelehenetik 
ostiralera, gaueko gainbegiraketarik gabe 741,84 euro/hil 971,16 euro/hil

Aldizkako laguntza duen etxebizitza 627,95 euro/hil 857,27 euro/hil

Atseden zerbitzua egoitza zentroetan desgaitasuna duten 
pertsonentzat 1.368,25 euro/hil 1.597,57 euro/hil

Atseden zerbitzua laguntzadun etxebizitzan: Asteko arreta 
osoa eta gaueko gainbegiraketa 1.254,36 euro/hil 1.483,68 euro/hil

Atseden zerbitzua laguntzadun etxebizitzan: Asteko arreta 
osoa, gaueko gainbegiraketarik gabe 1.026,57 euro/hil 1.255,89 euro/hil

Gaixotasun mentala duten 
pertsonentzako zerbitzuak

Egoitza 1.368,25 euro/hil 1.597,57 euro/hil

Laguntzadun etxebizitza: gizarte eta hezkuntzako ostatua 
eta etengabeko arreta 1.026,57 euro/hil 1.255,89 euro/hil

Laguntzadun etxebizitza: gizarte eta hezkuntzako ostatua 
eta etengabeko arretarik ez 571,00 euro/hil 800,32 euro/hil

Atseden zerbitzua egoitzetan, gaixotasun mentala duten 
pertsonentzat 1.368,25 euro/hil 1.597,57 euro/hil

Atseden zerbitzua, laguntzadun etxebizitzan: gizarte eta 
hezkuntzako ostatua eta etengabeko arreta 1.026,57 euro/hil 1.255,89 euro/hil

Atseden zerbitzua, laguntzadun etxebizitzan: gizarte eta 
hezkuntzako ostatua, eta etengabeko arretarik ez 571,00 euro/hil 800,32 euro/hil
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b) Familiako hileko ahalmen ekonomikoa kontuan hartzen denean aplikagarriak diren mugak:

Zerbitzu orokorrak Etxeko laguntza zerbitzua 1.500,00 euro/hil

Adinekoentzako 
zerbitzuak

Eguneko zerbitzua edo eguneko zentroa egoitza zentroetan 1.500,00 euro/hil

Eguneko zerbitzua edo eguneko zentroa landa eremuko ostatu zerbitzuetan 1.500,00 euro/hil

Asteburua emateko eguneko zentroa 1.500,00 euro/hil

Eguneko Arretarako Landa Zentroa 1.500,00 euro/hil

Desgaitasuna duten 
pertsonentzako zerbitzuak

Eguneko zerbitzua edo zentroa adimen edo garapen desgaitasuna duten 
pertsonentzat 1.500,00 euro/hil

Eguneko zerbitzua edo zentroa eta/edo norberaren autonomia sustatzeko 
zentroa muga fisiko eta organiko larriak dituzten pertsonentzat 1.500,00 euro/hil

Eguneko zerbitzua edo eguneko zentroa egoitza zentroetan 1.500,00 euro/hil

Gaixotasun mentala duten 
pertsonentzako zerbitzuak Eguneko zerbitzua edo eguneko zentroa egoitza zentroetan 1.500,00 euro/hil

Haurrentzako eta 
familientzako zerbitzuak

Zerga oinarria

Egoitza zentroa 18.000 euro/urte

Harrera etxebizitza 18.000 euro/urte

Emantzipaziorako prestatzeko zentroa 14.400 euro/urte

Emantzipaziorako etxebizitza 7.200 euro/urte

Eguneko zentroa haurrentzat 7.200 euro/urte

Era berean, aurreko a) eta b) letretan kontuan hartu diren kasuetan, behar besteko ahalmen 
ekonomikoa dagoela joko da pertsonaren ondare zenbakarria 50.000 eurokoa edo hori baino 
handiagoa denean, nahiz eta III. tituluko I. kapituluaren arabera kalkulatutako ahalmen ekono-
mikoa aurreko tauletan ezarri diren mugak baino txikiagoa izan.

2. Adinekoentzako egoitza zerbitzuetan eta landa eremuko adinekoentzako osatu zerbitzuetan 
ordainketa geroratzeari buruz 16.1 artikuluan ezarri diren ondorioetarako, behar besteko ahal-
men ekonomikoa dagoela joko da III. tituluko I. kapituluaren arabera kalkulatutako ahalmen 
ekonomikoa honako muga hauen bestekoa edo hauek baino handiagoa denean:

Adinekoentzako zerbitzuak

Landa eremuan ostatua hartzeko zerbitzua 825,15 euro/hil

Egoitza zentroa: 5.1. tarifa arrunta denean 1.291,81 euro/hil

Egoitza zentroa: 5.2. tarifa berezia denean 1.580,88 euro/hil

3. Era berean, ahalmen ekonomiko nahikoa dagoela joko da pertsonak diru erraz bihur 
daitekeen ondarea daukanean, ondoko zenbatekoetatik gorakoa:

a) 3.000 eurokoa, landa eremuko adinekoentzako ostatu zerbitzu adinekoentzako egoitza 
zentroei dagokienez.

b) 15.000 eurokoa, adinekoentzako eguneko zerbitzu eta eguneko zentroei dagokienez.
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III. ERANSKINA

I. ERANSKINEAN EZARRITAKO PREZIO PUBLIKOAK INDARREAN 
DAUDEN ALDIAN APLIKATUKO DIREN HOBARIAK

I. eranskinean ezarritako prezio publikoen indarraldian, prezio publiko osoa ordaintzeko be-
har besteko ahalmen ekonomikoa ez duten pertsonei honako hobari hauek aplikatuko zaizkie, 
foru dekretu honetako 8. artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita:

1. ZERBITZU OROKORREN ORDAINKETAN APLIKATUKO DIREN HOBARIAK

— Etxeko laguntza zerbitzua.

Zerbitzu horren banako prezioaren zenbatekoa kalkulatzeko, honako taula honetan ageri 
diren hileko kopuruak aplikatu behar dira, familiaren hileko ahalmen ekonomikoa oinarritzat 
hartuta:

FAMILIAREN AHALMEN 
EKONOMIKOA (EUROAK)

GEHIENEZ 
(EUROAK) ZENBATEKOA GAINERAKOA, 

GEHIENEZ EHUNEKOA

Gutxienez, 0,00 0,00 0 500,00 0,20

600,00 500,00 1,12 100,00 0,30

700,00 600,00 1,42 100,00 0,40

800,00 700,00 1,82 100,00 0,50

900,00 800,00 2,32 100,00 0,60

1.000,00 900,00 2,92 100,00 0,75

1.100,00 1.000,00 3,67 100,00 0,90

1.200,00 1.100,00 4,57 100,00 0,55

1.300,00 1.200,00 5,12 100,00 0,40

1.400,00 1.300,00 5,52 100,00 0,30

1.500,00 1.400,00 5,82 100,00 0,30

1.500,00 euro baino gehiago Gehieneko tarifa 6,12 euro/ordu

Ordaindu beharreko zenbatekoa kalkulatzeko, lehenbizi hileko orduen kopurua zehaztu behar 
da, eta horretarako, asteko orduen batura bider 4,3 egin behar da.

— Egoitza unitate soziosanitarioa.

Erabiltzaileak prezio publikoa osorik ordaintzeko ahalmen ekonomiko nahikorik ez badauka, 
Egoitza unitate soziosanitarioaren zerbitzuaren ziozko banako prezioa erabiltzaile horren banako 
eta hileko ahalmen ekonomikoaren ehuneko 80koa izango da, baina, nolanahi ere, 12.3 artiku-
luak ezarritako erabilera libreko zenbateko egokiari eutsi behar zaio. Zenbateko hori gainerakoan 
bermatuko da, ondare konputagarriaren kontura.

Erabilera libreko zenbateko egokiari eusteko ondare konputagarri nahikorik izan ezean, 
banako prezioa gutxitu egingo da 12. artikuluak kasuan-kasuan ezartzen duen zenbatekoa 
bermatu arte.

Erabiltzailearen ezkontideak edo ezkontzaren antzeko harremanaren bidez berarekin lotuta 
dagoen pertsonak —foru dekretu honen lehenengo xedapen gehigarrian lotura hori zehaztu 
den baldintzetan– familiaren egoitzan bizitzen jarraitzen badu, erabilera libreko zenbatekoa (12.3 
artikuluan zehaztuta) ehuneko 50 handitu beharko da.
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2. ADINEKOENTZAKO ZERBITZUEI APLIKATUKO DIREN HOBARIAK

— Eguneko arreta eskaintzen duten landa eremuko zentroetako zerbitzuak.

Eguneko arreta eskaintzen duten landa eremuko zentroetan, arreta pertsonaleko zerbitzua 
jasotzeagatik ordaindu beharreko banakako prezioa kalkulatzeko, honako taula honetan ageri di-
ren hileko kopuruak aplikatu behar dira, familiaren hileko ahalmen ekonomikoa oinarritzat hartuta:

FAMILIAREN AHALMEN 
EKONOMIKOA (EUROAK)

GEHIENEZ 
(EUROAK) ZENBATEKOA GAINERAKOA, 

GEHIENEZ EHUNEKOA

Gutxienez, 0,00 0 0 500,00 3,0

600,00 500,00 17,35 100,00 5,0

700,00 600,00 22,35 100,00 7,0

800,00 700,00 29,35 100,00 10,0

900,00 800,00 39,35 100,00 10,0

1.000,00 900,00 49,35 100,00 11,0

1.100,00 1.000,00 60,35 100,00 11,0

1.200,00 1.100,00 71,35 100,00 12,0

1.300,00 1.200,00 83,35 100,00 12,0

1.400,00 1.300,00 95,35 100,00 12,0

1.500,00 1.400,00 107,35 100,00 12,38

1.500,00 euro baino gehiago Gehieneko tarifa 119,73 euro

— Eguneko zerbitzua edo eguneko zentroa egoitza zentroetan eta asteburua emateko egu-
neko zentroa.

Zerbitzu horiek jasotzeagatik ordaindu beharreko banako prezioaren zenbatekoa kalkulatzeko, 
honako baremo taulako hileko kopuruak aplikatu behar dira, erabiltzailearen familiaren hileko 
errenta oinarritzat hartuta:

FAMILIAREN AHALMEN 
EKONOMIKOA (EUROAK)

GEHIENEZ 
(EUROAK) ZENBATEKOA GAINERAKOA, 

GEHIENEZ EHUNEKOA

Gutxienez, 0,00 0 0 500,00 22,57

600,00 500,00 112,87 100,00 32,0

700,00 600,00 144,87 100,00 35,0

800,00 700,00 179,87 100,00 38,0

900,00 800,00 217,87 100,00 42,0

1.000,00 900,00 259,87 100,00 45,0

1.100,00 1.000,00 304,87 100,00 48,0

1.200,00 1.100,00 352,87 100,00 51,0

1.300,00 1.200,00 403,87 100,00 59,51

1.400,00 1.300,00 463,87 100,00 20,0

1.500,00 1.400,00 483,87 100,00 20,0

1.500,00 euro baino gehiago Gehieneko tarifa 503,32 euro
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Zerbitzu bakoitzaren zioz ordaindu beharreko zenbatekoa kalkulatzeko, foru dekretu honen 
I. eranskineko 6.1etik 6.8ra arteko tarifa egokiak aplikatu behar dira aurreko taulan ageri diren 
zenbatekoen gainean, modalitatea zein den.

Bi ezkontideak edo ezkontzaren antzeko lotura duten bi pertsonak —foru dekretu honen 
lehenengo xedapen gehigarrian lotura hori zehaztu den baldintzetan– eguneko zerbitzuaren, 
eguneko zentroaren edo eguneko arretaren erabiltzaile badira egoitza zentroetan.., landa ere-
muko ostatu zerbitzuetan edo asteburua emateko eguneko zentroetan, aurreko taulan ageri 
diren ehunekoen gaineko sarrera oinarria familia unitatearen hileko ahalmen ekonomikoaren 
ehuneko 65ekoa izango da. Ezkontide edo ezkontzaren antzeko lotura daukan pertsona —foru 
dekretu honen lehenengo xedapen gehigarrian lotura hori zehaztu den baldintzetan– egoitzan 
badago, ehuneko hori 50ekoa izan da.

— Atseden zerbitzua egoitza zentroetan eta landa eremuko ostatu zerbitzuetan.

Erabiltzaileak prezio publikoa osorik ordaintzeko ahalmen ekonomiko nahikorik ez badauka, 
egoitza zentroetan eta landa eremuko ostatu zerbitzuetan eskaintzen den atseden zerbitzuaren 
ziozko banako prezioa erabiltzaile horren banako eta hileko ahalmen ekonomikoaren ehuneko 
80koa izango da, baina, nolanahi ere, 12.2 artikuluak ezarritako erabilera libreko zenbateko 
egokiari eutsi behar zaio. Zenbateko hori gainerakoan bermatuko da, ondare konputagarriaren 
kontura.

Erabilera libreko zenbateko egokiari eusteko ondare konputagarri nahikorik izan ezean, 
banako prezioa gutxitu egingo da 12. artikuluak kasuan-kasuan ezartzen duen zenbatekoa 
bermatu arte.

Erabiltzailearen ezkontideak edo ezkontzaren antzeko harremanaren bidez berarekin lotuta 
dagoen pertsonak —foru dekretu honen lehenengo xedapen gehigarrian lotura hori zehaztu 
den baldintzetan– familiaren egoitzan bizitzen jarraitzen badu, erabilera libreko zenbatekoa (12.2 
artikuluan zehaztuta) ehuneko 50 handitu beharko da.

3. DESGAITASUNA DUTEN PERTSONENTZAKO ZERBITZUAK

— Egoitza zentroak.

Erabiltzaileak prezio publikoa osorik ordaintzeko ahalmen ekonomiko nahikorik ez badauka, 
egoitza zentroetan eskaintzen den zerbitzuaren ziozko banako prezioa erabiltzaile horren banako 
eta hileko ahalmen ekonomikoaren ehuneko 80koa izango da, baina, nolanahi ere, 12.1 artiku-
luak ezarritako erabilera libreko zenbateko egokiari eutsi behar zaio. Zenbateko hori gainerakoan 
bermatuko da, ondare konputagarriaren kontura.

Erabilera libreko zenbateko egokiari eusteko ondare konputagarri nahikorik izan ezean, 
banako prezioa gutxitu egingo da 12. artikuluak kasuan-kasuan ezartzen duen zenbatekoa 
bermatu arte.

Erabiltzailearen ezkontideak edo ezkontzaren antzeko harremanaren bidez berarekin lotuta 
dagoen pertsonak —foru dekretu honen lehenengo xedapen gehigarrian lotura hori zehaztu 
den baldintzetan– familiaren egoitzan bizitzen jarraitzen badu, erabilera libreko zenbatekoa (12.1 
artikuluan zehaztuta) ehuneko 50 handitu beharko da.

— Atseden zerbitzua egoitza zentroetan.

Erabiltzaileak prezio publikoa osorik ordaintzeko ahalmen ekonomiko nahikorik ez badauka, 
egoitza zentroetan eskaintzen den atseden zerbitzuaren ziozko banako prezioa erabiltzaile ho-
rren banako eta hileko ahalmen ekonomikoaren ehuneko 80koa izango da, baina, nolanahi ere, 
12.1 artikuluak ezarritako erabilera libreko zenbateko egokiari eutsi behar zaio. Zenbateko hori 
gainerakoan bermatuko da, ondare konputagarriaren kontura.

Erabilera libreko zenbateko egokiari eusteko ondare konputagarri nahikorik izan ezean, 
banako prezioa gutxitu egingo da 12. artikuluak kasuan-kasuan ezartzen duen zenbatekoa 
bermatu arte.
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Erabiltzailearen ezkontideak edo ezkontzaren antzeko harremanaren bidez berarekin lotuta 
dagoen pertsonak —foru dekretu honen lehenengo xedapen gehigarrian lotura hori zehaztu 
den baldintzetan– familiaren egoitzan bizitzen jarraitzen badu, erabilera libreko zenbatekoa (12.1 
artikuluan zehaztuta) ehuneko 50 handitu beharko da.

— Eguneko zentroa.

Zerbitzu aldaera hauek sartzen dira: eguneko zentroa adimen edo garapen desgaitasuna du-
ten pertsonentzat; eguneko zentroa egoitza zentroetan desgaitasun fisikoa duten pertsonentzat.

Adimen edo garapen desgaitasuna duten pertsonek zerbitzu horiek jasotzeagatik ordaindu 
beharreko banako prezioaren zenbatekoa kalkulatzeko, honako taula honetan ageri diren hileko 
kopuruak aplikatu behar dira, erabiltzailearen familiaren hileko ahalmen ekonomikoa oinarritzat 
hartuta:

FAMILIAREN AHALMEN 
EKONOMIKOA (EUROAK)

GEHIENEZ 
(EUROAK) ZENBATEKOA GAINERAKOA, 

GEHIENEZ EHUNEKOA

Gutxienez, 0,00 0 0 500,00 11,0

600,00 500,00 58,78 100,00 12,0

700,00 600,00 70,78 100,00 12,0

800,00 700,00 82,78 100,00 13,0

900,00 800,00 95,78 100,00 13,0

1.000,00 900,00 108,78 100,00 13,0

1.100,00 1.000,00 121,78 100,00 13,0

1.200,00 1.100,00 134,78 100,00 14,0

1.300,00 1.200,00 148,78 100,00 14,0

1.400,00 1.300,00 162,78 100,00 14,0

1.500,00 1.400,00 176,78 100,00 14,0

1.500,00 euro baino gehiago Gehieneko tarifa 190,78 euro

Eguneko zentroan eta/edo norberaren autonomia sustatzeko zentroan, muga fisiko eta or-
ganiko larriak dituzten pertsonek zerbitzua jasotzeagatik ordaindu beharreko banakako prezioa 
kalkulatzeko, honako taula honetan ageri diren hileko kopuruak aplikatu behar dira, familiaren 
hileko ahalmen ekonomikoa oinarritzat hartuta:

FAMILIAREN AHALMEN 
EKONOMIKOA (EUROAK)

GEHIENEZ 
(EUROAK) ZENBATEKOA GAINERAKOA, 

GEHIENEZ EHUNEKOA

Gutxienez, 0,00 0 0 500,00 6,72

600,00 500,00 33,64 100,00 6,86

700,00 600,00 40,50 100,00 6,87

800,00 700,00 47,37 100,00 7,44

900,00 800,00 54,81 100,00 7,44

1.000,00 900,00 62,25 100,00 7,44

1.100,00 1.000,00 69,69 100,00 7,44

1.200,00 1.100,00 77,13 100,00 8,01

1.300,00 1.200,00 85,14 100,00 8,01

1.400,00 1.300,00 93,15 100,00 8,02

1.500,00 1.400,00 101,17 100,00 8,01

1.500,00 euro baino gehiago Gehieneko tarifa 109,18 euro
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4. GAIXOTASUN MENTAL KRONIKOA DUTEN PERTSONENTZAKO ZERBITZUAK

— Egoitza zentroak.

Erabiltzaileak prezio publikoa osorik ordaintzeko ahalmen ekonomiko nahikorik ez badauka, 
esandako zerbitzuen ziozko banako prezioa erabiltzaile horren banako eta hileko ahalmen eko-
nomikoaren ehuneko 80koa izango da, baina, nolanahi ere, 12.1 artikuluak ezarritako erabilera 
libreko zenbateko egokiari eutsi behar zaio. Zenbateko hori gainerakoan bermatuko da, ondare 
konputagarriaren kontura.

Erabilera libreko zenbateko egokiari eusteko ondare konputagarri nahikorik izan ezean, 
banako prezioa gutxitu egingo da 12. artikuluak kasuan-kasuan ezartzen duen zenbatekoa 
bermatu arte.

Erabiltzailearen ezkontideak edo ezkontzaren antzeko harremanaren bidez berarekin lotuta 
dagoen pertsonak —foru dekretu honen lehenengo xedapen gehigarrian lotura hori zehaztu 
den baldintzetan– familiaren egoitzan bizitzen jarraitzen badu, erabilera libreko zenbatekoa (12.1 
artikuluan zehaztuta) ehuneko 50 handitu beharko da.

— Atseden zerbitzua egoitza zentroetan.

Erabiltzaileak prezio publikoa osorik ordaintzeko ahalmen ekonomiko nahikorik ez badauka, 
egoitza zentroetan eskaintzen den atseden zerbitzuaren ziozko banako prezioa erabiltzaile ho-
rren banako eta hileko ahalmen ekonomikoaren ehuneko 80koa izango da, baina, nolanahi ere, 
12.1 artikuluak ezarritako erabilera libreko zenbateko egokiari eutsi behar zaio. Zenbateko hori 
gainerakoan bermatuko da, ondare konputagarriaren kontura.

Erabilera libreko zenbateko egokiari eusteko ondare konputagarri nahikorik izan ezean, 
banako prezioa gutxitu egingo da 12. artikuluak kasuan-kasuan ezartzen duen zenbatekoa 
bermatu arte.

Erabiltzailearen ezkontideak edo ezkontzaren antzeko harremanaren bidez berarekin lotuta 
dagoen pertsonak —foru dekretu honen lehenengo xedapen gehigarrian lotura hori zehaztu 
den baldintzetan– familiaren egoitzan bizitzen jarraitzen badu, erabilera libreko zenbatekoa (12.1 
artikuluan zehaztuta) ehuneko 50 handitu beharko da.

— Eguneko zentroa egoitza zentroetan.

Zerbitzu horren banako prezioaren zenbatekoa kalkulatzeko, honako taula honetan ageri 
diren hileko kopuruak aplikatu behar dira, familiaren hileko ahalmen ekonomikoa oinarritzat 
hartuta:

FAMILIAREN AHALMEN 
EKONOMIKOA (EUROAK)

GEHIENEZ 
(EUROAK) ZENBATEKOA GAINERAKOA, 

GEHIENEZ EHUNEKOA

Gutxienez, 0,00 0 0 500,00 11,0

600,00 500,00 58,78 100,00 12,0

700,00 600,00 70,78 100,00 12,0

800,00 700,00 82,78 100,00 13,0

900,00 800,00 95,78 100,00 13,0

1.000,00 900,00 108,78 100,00 13,0

1.100,00 1.000,00 121,78 100,00 13,0

1.200,00 1.100,00 134,78 100,00 14,0

1.300,00 1.200,00 148,78 100,00 14,0

1.400,00 1.300,00 162,78 100,00 14,0

1.500,00 1.400,00 176,78 100,00 14,0

1.500,00 euro baino gehiago Gehieneko tarifa 190,78 euro
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Zerbitzu bakoitzaren zioz ordaindu beharreko zenbatekoa kalkulatzeko, foru dekretu honen 
I. eranskineko 24.1 eta 24.2 tarifak aplikatu behar dira aurreko taulan ageri diren zenbatekoen 
gainean, modalitatea zein den.
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