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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

GIZARTE POLITIKEN SAILA

62/2020 Foru Agindua, zeinaren bidez neurriak ezartzen baitira gizarte erakundeetan mendeko 
pertsonei arreta soziosanitarioa emateko kualifikazio tituluetako azken urteko ikasleak kontra-
tatzeko, urriaren 19ko 1368/2007 Errege Dekretuak ezarritakoaren arabera

COVID-19 gaixotasunak eragindako osasun krisiaren ondoriozko egoera kudeatzeko alarma 
egoera ezarri zuen martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak (BOEn argitaratua, 67. zenba-
kian, 2020ko martxoaren 14an) alarma egoera ezarri zuen estatuko lurralde osoan, COVID-19 
gaixotasunak eragindako osasun larrialdiko egoerari aurre egiteko. Hori guztia alarma, salbues-
pen eta setio egoerei buruzko ekainaren 1eko 4/1981 Lege Organikoaren laugarren artikuluko b) 
eta d) apartatuetan xedatutakoaren babespean.

Horiek horrela, 2020ko martxoaren 28ko Estatuko Aldizkari Ofizialean (86. zenbakia) argita-
ratu da martxoaren 26ko SND/295/2020 Agindua, zeinaren bidez neurriak hartzen baitira giza 
baliabideen arloan, gizarte zerbitzuen eremuan, COVID-19 gaixotasunak eragindako krisi egoera 
dela eta. Agindu hori gizarte zerbitzuak ematen dituzten zentro eta erakunde guztiei aplikatzen 
zaie, haien titulartasuna gorabehera, bai eta langileei ere, haien kontratu bidezko harremana 
edo administrazioarekiko harremana edozein dela ere. Agindu horren laugarren artikuluak 
(“Langileak kontratatzeko edo berriz lanean hasteko ezohiko neurriak”) baimena ematen du aldi 
baterako kontratatzeko, lanaldi osoan zein partzialean, gizarte zerbitzuen eta Autonomiarako 
eta Menpekotasunari Arreta emateko Sistemaren alorretan zerbitzuak emateko beharrezkoak 
diren ikasketen azken urtean dauden ikasleak, alegia, derrigorrezko titulu akademikorik edo 
lanbide kualifikazioko titulurik ez duten pertsonak. Horretarako, lehenik eta behin, eskumena 
duen agintariak neurri hori egokia den eta langilea gai den balioztatu behar ditu.

Gizarte Zerbitzuen abenduaren 5eko 12/2008 Legeak, 30.artikuluan, xedatzen du foru al-
dundiek dutela, foru gizarte zerbitzuen bitartez, haien lurralde eremuan lege horrek esleitutako 
eskumenak baliatzeko ardura, eta eskumen horien artean daude adinekoentzako eta mende-
kotasunen bat duten pertsonentzako egoitza zentroak.

Osasun larrialdiko egoeraren ondorioz, geroz eta zailagoa da lan egiteko moduan diren 
langile soziosanitarioak aurkitzea, eta, ondorioz, beharrezkoa da, salbuespenez eta COVID-19 
gaixotasunak eragindako osasun krisiak iraun bitartean, Arabako Lurralde Historikoko gizarte 
erakundeetan mendeko pertsonei arreta soziosanitarioa emateko beharrezkoa den lanbide 
kualifikazioa lortzeko ikasketen azken urtean dauden ikasleak kontratatzea, martxoaren 26ko 
SND/295/2020 Aginduaren laugarren 2 apartatuan xedatutakoarekin bat etorriz.

Gizarte erakundeetan mendeko pertsonei arreta soziosanitarioa emateko lanbide kualifika-
zioa urriaren 19ko 1368/2007 Errege Dekretuan ezarri zen eta honako titulu eta gaikuntza agiri 
hauek hartzen dira kontuan:

Erizaintzako Zaintza Osagarrietako Teknikari titulua, apirilaren 7ko 546/1995 Errege Dekretuak 
ezarria, edo apirilaren 30eko 777/1998 Errege Dekretuan ezartzen diren haren titulu baliokideak: 
Klinikako Teknikari Laguntzailea, Psikiatriako Teknikari Laguntzailea eta Erizaintzako Teknikari 
Laguntzailea, edo ondorio profesional berberak dituen eta argitaratzen den beste edozein titulu.

Menpekotasun egoeran dauden pertsonei arreta emateko Teknikari titulua, azaroaren 4ko 
1593/2011 Errege Dekretuak arautua, edo haren baliokidea den Arreta Soziosanitarioko Teknikari 
titulua, maiatzaren 2ko 496/2003 Errege Dekretuak ezarria, edo, ondorio profesional berberak 
dituen eta argitaratzen den beste edozein titulu.
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Gizarteratzeko Goi Mailako Teknikari titulua, uztailaren 13ko 1074/2012 Errege Dekretuak 
ezarria, edo haren baliokidea den Gizarteratzeko Goi Mailako Teknikari titulua, abenduaren 22ko 
2061/1995 Errege Dekretuak ezarria.

“Mendeko pertsonei arreta soziosanitarioa ematea erakunde sozialetan” profesionaltasun 
ziurtagiria, abuztuaren 1eko 1379/2008 Errege Dekretuak arautua, edo ondorio profesional 
berberak dituen eta argitaratzen den beste edozein titulu.

Horrez gain, aipatutako ikasketen azken urteko ikasleei ondorio akademikoetarako aitortu 
ahal izango zaie foru agindu honekin bat etorriz egiten diren izendapenen ondorioz gauzatzen 
duten jarduera.

Horregatik guztiagatik, eta Gizarte Ongizaterako Foru Erakunde Autonomoaren egitura eta 
funtzionamendu arautegia onesten duen apirilaren 3ko Diputatuen Kontseiluko 25/2012 Foru 
Dekretuaren 11. artikuluak aurreikusitakoarekin bat etorriz, eta Arabako Foru Aldundiaren An-
tolaketari, Funtzionamenduari eta Lege Araubideari buruzko abenduaren 18ko 52/1992 Foru 
Aginduaren 40.11, 97.e) eta 98.3 artikuluen arabera, hau

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Irizpideak onestea, gizarte erakundeetan mendeko pertsonei arreta soziosanita-
rioa emateko lanbide kualifikazioa eskuratzeko ikasketen azken urteko ikasleak izendatzeko edo 
kontratatzeko (urriaren 19ko 1368/2007 Errege Dekretuan arautua), Arabako Lurralde Historikoko 
gizarte zerbitzuen zentroetan lan egin dezaten. Irizpide horiek foru agindu honen eranskinean 
daude jasota. Edonola ere, ikasle horiek kontratatuko dira, baldin eta derrigorrezko titulu aka-
demikoa edo gaikuntza profesionala duen hautagairik ez bada.

Bigarrena. Hezkuntza Sailari jakinaraztea, haren berezko araudiaren arabera, erakunde sozia-
letan mendeko pertsonei arreta soziosanitarioa emateko gaikuntza profesionala lortzeko ikas-
keten azken urteko ikasleei ondorio akademikoetarako aitortu ahal izango zaiela foru agindu 
honekin bat etorriz egiten diren izendapenen ondorioz gauzatzen duten jarduera, urriaren 19ko 
1368/2007 Foru Dekretuak xedatutakoaren arabera.

Hirugarrena. Foru agindu hau ALHAOn argitaratuko da eta onetsi eta hurrengo egunetik 
aurrera izango ditu ondorioak.

Laugarrena. Foru agindu honen aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahal 
izango da, ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, bi hilabeteko epean, Vitoria-Gas-
teizko Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegian, Administrazioarekiko Auzibideen Jurisdi-
kzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 46.1. artikuluan ezarritakoaren arabera. 
Hala eta guztiz ere, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehiga-
rrian xedatutakoarekin bat etorriz, epe hori eten egingo da alarma egoera amaitu arte.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko apirilaren 8a

Gizarte Politiken Saileko foru diputatua eta 
GOFEren Administrazio Kontseiluaren lehendakaria
EMILIO SOLA BALLOJERA

Gizarte Zerbitzuen zuzendaria
ANA BELÉN OTERO MIGUÉLEZ
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ERANSKINA

Arabako Lurralde Historikoko gizarte erakundeetan mendeko pertsonei arreta soziosanitarioa 
ematen lan egiteko behar den lanbide kualifikazioa lortzeko behar diren ikasketen azken urteko 
ikasleen izendapena edo kontratazioa arautuko duten irizpideak.

Lehenengoa. Aplikazio eremua.

Irizpide hauek honako hauei aplikatuko zaizkie:

1. Arabako Lurralde Historikoko adinekoen eta mendeko pertsonen titulartasun publikoko 
egoitzei.

2. Arabako Lurralde Historikoko adinekoen eta mendeko pertsonen titulartasun pribatuko 
egoitzei.

Bigarrena. Mendeko pertsonei arreta soziosanitarioa ematen lan egiteko behar den lanbide 
kualifikazioa lortzeko behar diren ikasketen azken urteko ikasleen izendapena edo kontrata-
zioa, Arabako Lurralde Historikoko adinekoen eta mendeko pertsonen titulartasun publikoko 
egoitzetarako.

1. Salbuespen gisa, gizarte erakundeetan mendeko pertsonei arreta soziosanitarioa ematen 
lan egiteko behar den lanbide kualifikazioa lortzeko behar diren ikasketen azken urteko ikasleen 
aldeko izendapenak izenpetu ahal izango dira (urriaren 19ko 1368/2007 Errege Dekretuan arau-
tuak), Arabako Lurralde Historikoko adinekoen eta mendeko pertsonen titulartasun publikoko 
egoitzetarako.

2. Agindu honen babesean sinatzen diren izendapenak zeregin pilaketagatik izango dira, bat 
etorriz Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onesten duen 
urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 10.1.d) artikuluan xedatutakoarekin.

Izendapen horiek bertan behera utziko dira COVID-19 gaixotasunak eragindako egoera oso 
larriak gainditu eta beharrezkoak ez badira, edo izendatutako pertsonak 2019-2020 ikasturtea 
amaitzen duenean. Bi kasuetan, interesdunari kargu uztea jakinaraziko zaio, horretarako eman-
dako ebazpenaren bidez.

3. Izendapen hori egingo da osasun laguntzako zerbitzuak emateko zerbitzu jakin bat ema-
teko laguntza gisa eta osasun profesional baten ikuskaritzapean.

4. Izendapena lanaldi osokoa edo lanaldi partzialekoa izan daiteke, dauden beharren arabera.

Hirugarrena. Mendeko pertsonei arreta soziosanitarioa ematen lan egiteko behar den lanbide 
kualifikazioa lortzeko behar diren ikasketen azken urteko ikasleen izendapena edo kontrata-
zioa, Arabako Lurralde Historikoko adinekoen eta mendeko pertsonen titulartasun pribatuko 
egoitzetarako.

1. Salbuespen gisa, adineko pertsonen eta mendeko pertsonen titulartasun pribatuko egoitzen 
erakunde kudeatzaileek iraupen mugatuko lan kontratuak egin ahal izango dizkiete mendeko 
pertsonei arreta soziosanitarioa ematen lan egiteko behar den lanbide kualifikazioa lortzeko 
behar diren ikasketetako ikasleei, haien azken prestakuntza urtean, urriaren 23ko 2/2015 Lege-
gintzako Errege Dekretuak onetsitako Langileen Estatutuaren Legearen testu bateginaren 15.1.a) 
artikuluan aurreikusitakoaren babesean.

2. Enpleguko zerbitzu publikoek emandako ereduan formalizatuko da kontratua, urriaren 
23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onetsitako Langileen Estatutuaren Legearen testu 
bateginaren 15.1.a) artikuluan eta abenduaren 18ko 2720/1998 Errege Dekretuaren 2. artikuluan 
aurreikusitako “obra edo zerbitzu jakin baterako kontratuaren” modalitatean.

3. Kontratu hori hitzartuko da osasun laguntzako zerbitzuak emateko zerbitzu jakin bat egi-
teko laguntza gisa eta osasun profesional batek gainbegiratuta.
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4. Kontratuaren iraupena COVID-19 gaixotasunak eragindako larrialdi egoeraren ondorioz 
egoitzetako egoiliarrek dituzten osasun arretako premiei lotuta egongo da, eta amaitu egingo 
dira COVID-19 gaixotasunak eragindako egoera oso larriak gainditu eta izendatuak beharrezkoak 
ez badira, edo izendatutako pertsonak 2019-2020 ikasturtea amaitzen duenean.

5. Kontratua lanaldi osokoa edo lanaldi partzialekoa izan daiteke, zentro bakoitzaren beha-
rren arabera.

6. Jaso beharreko ordainsaria alderdiek itundutakoa izango da. Inola ere ezingo da 
izan lanbide arteko gutxieneko soldata baino txikiagoa, benetan lan egindako denboraren 
proportzioan.


		2020-04-15T05:46:26+0000




