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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

GIZARTE POLITIKEN SAILA

Foru Gobernu Kontseiluaren 29/2021 Foru Dekretua, ekainaren 29koa. Aldatzea Gizarte Ongi-
zaterako Foru Erakundeak ematen dituen zerbitzuengatik ordaindu beharreko prezio publikoak 
onesten dituen Gobernu Kontseiluaren irailaren 29ko 31/2020 Foru Dekretua

Foru dekretu honen xedea da aldatzea Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak ematen dituen 
zerbitzuengatik ordaindu beharreko prezio publikoak onesten dituen Gobernu Kontseiluaren 
irailaren 29ko 31/2020 Foru Dekretua.

COVID-19aren pandemiaren ondoriozko inguruabarrak eta denboran zehar duten irau-
pena ikusita, beharrezkoa da berriz ezartzea familia giroan zaintzeko prestazio ekonomikoaren 
onuradunentzako atseden zerbitzuak ordaintzeko salbuespen partziala, betiere baldintza batzuk 
betetzen badira, laguntza eman ahal izateko bai mendeko pertsonei bai haiek zaintzen dituzten 
senideei.

Berridatzi egingo dira 9. artikuluaren bigarren eta hirugarren apartatuak, artikulu hori uler-
garriago egiteko.

Era berean, “Autonomia pertsonala sustatzeko zerbitzua: laguntza produktuak eskuetaratzeko 
zerbitzua” izeneko 3. tarifaren prezioa jaitsi da, proportzionaltasun egokiagoa izan dadin laga-
penaren xede den produktuaren eta ordaindu beharreko prezio publikoaren artean: hilean 4,94 
euro izango da, gaur egungoaren erdia.

Prezioak bateratzeko asmoz, 8.2. tarifa (otordu zerbitzua) aldatu da, eta hilean 83,23 euro 
izango da.

Era berean, ikusi da 31/2020 Foru Dekretuan ez direla jaso eman izan diren zenbait zerbitzu-
ren tarifak, eta aldaketa honen bidez huts hori zuzenduko da.

• 14.3. tarifa. Laguntzadun etxebizitza. Asteko arreta osoa, gaueko gainbegiraketarik gabe: 
14. tarifaren ehuneko 70.

• 14.4. tarifa. Laguntzadun etxebizitza. Asteko arreta astelehenetik ostiralera eta gaueko 
gainbegiraketa: 14. tarifaren ehuneko 65.

• 14.5. tarifa. Laguntzadun etxebizitza. Asteko arreta astelehenetik ostiralera, gaueko gain-
begiraketarik gabe: 14. tarifaren ehuneko 45.

Horrek 14. tarifa osorik ordaindu beharra dakar, tarifak bat etor daitezen.

Gainera, 20. tarifa (atseden zerbitzuak) aldatu da, bat etor dadin 14. tarifan egindako al-
daketekin.

• 20.3. Atseden zerbitzua, laguntzadun etxebizitzan: asteko arreta osoa, gaueko gainbegi-
raketarik gabe. Prezio hau ezarri da: 26,73 euro eguneko.

• 20.4. Atseden zerbitzua, laguntzadun etxebizitzan: asteko arreta, astelehenetik ostiralera, 
eta gaueko gainbegiraketa.

• 20.5. Atseden zerbitzua, laguntzadun etxebizitzan: asteko arreta, astelehenetik ostiralera, 
gaueko gainbegiraketarik gabe.
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Era berean, arautzen da foru dekretu hau aplikatu behar zaiela berau indarrean sartu aurretik 
San Prudentzio eguneko zentroan plaza bat Gasteizko Udalak ezarritako prezioarekin esleituta 
duten pertsonei.

Hutsa atzeman da II. eranskinean, desgaitasuna duten pertsonentzako zerbitzuei dagokien 
taulan; hain zuzen, 12.1.a eta 12.1.b artikuluei egiten zaie erreferentzia, baina, egiazki, 11.1.a eta 
11.1.b. artikuluei egin behar zaie.

Segurtasun juridikoaren printzipioa babesteko eta foru dekretua errazago erabiltzeko, oso-
rik argitaratuko dira Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak ematen dituen zerbitzuen prezio 
publiko guztiak jasotzen dituzten I. eta II. eranskinak, nahiz eta aldaketak tarifa jakin batzuetan 
baino ez diren egin.

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 4/2005 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.

Horregatik, Gizarte Politiken Saileko foru diputatuak eta Ogasuneko foru diputatuak propo-
satuta, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen Administrazio Kontseilua jakinaren gainean 
jarrita eta Gobernu Kontseiluak gaur bertan egindako bilkuran gaia aztertu eta gero, hau

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Aldatzea Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak ematen dituen zerbitzuengatik 
ordaindu beharreko prezio publikoak arautzea onesten duen Foru Gobernu Kontseiluaren irai-
laren 29ko 31/2020 Foru Dekretuaren 9. artikulua; honela geratuko da idatzita:

9. artikulua. Salbuespen partzialak, zerbitzuen erabilera motaren arabera

1. Zerbitzu baten erabilera eteten bada, prezio publikoari ondoko salbuespen partzialak 
aplikatuko zaizkio:

a) Zeinahi motatako egoitza zentroetako erabiltzaileek —landa eremuko adinekoentzako os-
tatu zerbitzuen erabiltzaileek, adinekoentzako, desgaitasuna duten pertsonentzako, gaixotasun 
mentalen bat duten pertsonentzako edo adingabeentzako eguneko zentroetako edo eguneko 
zerbitzuen erabiltzaileek— gizarte eta familia harremanak hobeto batera ditzaten, bost eguneko 
aldietan edo epe luzeagoetan (betiere egun horietan zerbitzua funtzionamenduan badago) 
zerbitzua erabiltzen ez badute, urtean gehienez ere 45 egunetan, lekua gordetzeko zenbateko 
gisa, norberari esleitutako prezio publikoaren ehuneko 60 aplikatuko zaie epe horietan. Gizarte 
eta familia harremanak bateratzearen ziozko kanpoaldiak urtean 45 egunetik gorakoak badira, 
salbuespen partzialik ez da aplikatuko eta esleitutako prezio publikoa osorik kobratuko da 46. 
egunetik aurrera. Artikulu honetako a) apartatuan ezarritakoa ezin izango da aplikatu asteburuak 
emateko eguneko zentroei dagokienez.

b) Era berean, zentro okupazionalak erabiltzen dituzten pertsonek gizarte eta familia harre-
manak hobeto batera ditzaten, ondoz ondoko bost edo egun oso gehiagoko aldietan (egun ho-
rietan zerbitzua funtzionamenduan badago) zerbitzua erabiltzen ez badute, gehienez ere urtean 
45 egunetan, otordu zerbitzu osagarriaren ordainketa etengo da. Gizarteratzea edo familiaratzea 
dela eta, zerbitzua urtean 45 egunean baino denbora luzeagoan erabili ez bada, 46. egunetik 
aurrera otordu zerbitzuaren prezio osoa ordaindu beharko da berriro.
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c) Etxez etxeko laguntza zerbitzuaren erabiltzaileek edo gaixotasun mentala duten pertsonent-
zako psikologia eta hezkuntza programaren erabiltzaileek aldi baterako erabiltzaileari uzten diote-
nean, ez da inolako preziorik sortuko etenaldia ondoz ondoko 7 egutegiko egunekoa edo handik 
gorakoa denean. Horretarako, erabiltzaileek zerbitzua jasotzeari utziko diotela idatziz jakinarazi 
beharko dute, etenaldia hasi baino zazpi egun lehenago gutxienez, larrialdia dela eta ezinezkoa 
denean izan ezik (behar bezala frogatu behar da). Zerbitzua ondoz ondoko zazpi egun naturalez 
baino denbora laburragoz erabili ez bada, esleitutako prezio publikoa ordaindu beharko da.

2. Desgaitasuna duen pertsona batek edo gaixotasun mentala duen pertsona batek egoitza 
zerbitzua eta zentro okupazionalaren zerbitzua edo urritasun fisiko eta organiko larriak dituzten 
pertsonen autonomia sustatzeko zentro baten zerbitzua aldi berean erabili behar baditu, egoitza 
zentroaren prezio publikoa ordaindu beharko du, hala dagokionean, eta ez du ordaindu beharko 
zentro okupazionalean edo urritasun fisiko eta organiko larriak dituzten pertsonen autonomia 
sustatzeko zentroan otordu zerbitzu osagarria erabiltzegatik dagokion prezio publikoa.

3. Desgaitasuna duen pertsona batek edo gaixotasun mentala duen pertsona batek egoitza 
zerbitzua eta aurreko paragrafoan aipatu ez den eguneko zerbitzu bat aldi berean erabili behar 
baditu, egoitza zerbitzuaren prezio publikoa ordainduko du, hala dagokionean, eta salbuespena 
ezarriko zaio eguneko zentroa dela eta ordaindu behar duen prezioan. Salbuespen horren 
zenbatekoa aurreko paragrafoan aipatutako otordu zerbitzu osagarriaren prezio publikoari 
dagokiona izango da.

Gainerako kasuetan, zerbitzuak aldi berean erabiliz gero, ez da salbuespen partzialik egingo 
prezio publikoan.

4. Ospitaleratzearen zioz, egoitza zerbitzuen eta eguneko arreta zerbitzuen erabiltzaileei ez 
zaie inolako salbuespen partzialik aplikatuko prezio publikoaren ordainketan, ospitaleratze mota 
edo modalitatea gorabehera eta, beraz, ez da etengo prezio publikoaren sortzapena. Aurrekoa 
horrela bada ere, ospitaleratzeak jarraian zazpi egun edo gehiago irauten badu, erabiltzaileak 
ordaindu beharreko prezioa ehuneko 90 izango da, erabiltzailearen ospitaleratze aldiko lehen 
egunetik aldi hori amaitu arte, baldin eta ospitaleratzeak Diputatuen Kontseiluaren uztailaren 
22ko 36/2014 Foru Dekretuak 75.1 j) artikuluan gehienez ere ezarri duen etendura epea baino 
gehiago irauten ez badu (Diputatuen Kontseiluaren 36/2014 Foru Dekretuak arautzen ditu men-
detasun egoera aitortzeko, desgaitasuna kalifikatzeko eta garapenaren arazoak edo horiek 
jasateko arriskua aitortzeko prozedura, bai eta, baldintza horiek emanez gero, Arabako gizarte 
zerbitzuak eta diru prestazioak jasotzeko eskubidea eta prozedura ere). Muga hori gainditzen 
badu, ospitaleratu aurretik erabiltzen zuen zerbitzuaren erabiltzailea izateari utziko dio.

5. Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak zerbitzuen erabilerari buruz ezarri dituen arauekin 
bat etorrita, honako kasu hauetan, zerbitzua eten arren, ez da salbuespen partzialik egingo 
prezio publikoaren ordainketan: Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak edo oinarrizko gizarte 
zerbitzuak eskatzen duten informazioa edo dokumentazioa emateko betebeharra behar baino 
beranduago betetzen bada, edo prezio publikoa behin eta berriro ordaintzeke uzten bada.

Bigarrena. 9 bis artikulua gehitzea Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak ematen di-
tuen zerbitzuengatik ordaindu beharreko prezio publikoak arautzea onesten duen Gobernu 
Kontseiluaren irailaren 29ko 31/2020 Foru Dekretuari; eduki hau izango du artikulu horrek:

9 bis artikulua. Salbuespen partzialak atseden zerbitzuetan

Atseden zerbitzuen esparruan, urtean-urtean ematen diren lehen hamabost egunenga-
tik ez dute prezio publikorik ordaindu beharko honako betekizun hauek betetzen dituzten 
erabiltzaileek:

a) Familia giroan zaintzeko prestazio ekonomikoaren hartzailea izatea.

b) Atseden modalitate bakoitzean berariaz ezarritako betekizunak betetzea.

c) Dena delako ekitaldiaren barruan, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen erabakia 
dela bide, zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikorik emanda ez izatea, atseden zerbitzuaren 
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modalitatean, gutxienez 15 eguneko epean, Araban mendeko pertsonen autonomia eta arre-
tako sistemako prestazio ekonomikoak arautzen dituen foru dekretuak ezarritakoari jarraikiz. 
Esandako prestazioa epe laburragorako eman bada, ez da prezio publikorik ordaindu beharko 
guztira 15 eguneko epea betetzeko falta diren zerbitzuko egunengatik.

Hirugarrena. Bigarren xedapen iragankorra gehitzea Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak 
ematen dituen zerbitzuengatik ordaindu beharreko prezio publikoak arautzea onesten duen 
Gobernu Kontseiluaren irailaren 29ko 31/2020 Foru Dekretuari; honela geratuko da idatzita:

Bigarren xedapen iragankorra. Foru dekretu hau aplikatzea berau indarrean sartu aurretik 
San Prudentzio eguneko zentroan plaza bat Gasteizko Udalak ezarritako prezioarekin esleituta 
duten pertsonei.

2021eko urtarrilaren 1ean San Prudentzio eguneko zentroan plaza bat esleituta duten eta 
horrengatik Gasteizko Udalak ezarritako prezio publikoa ordaintzen duten pertsonek, egingo 
den zerbitzu banaketaren ondorioz aldundiaren eskumeneko eguneko zentro bateko plaza ba-
tera pasatzen badira, Gasteizko Udalaren prezio publikoen araudiaren arabera dagokion prezio 
publikoa ordaindu beharko dute, edozein arrazoi dela eta zerbitzuan baja eman arte.

Une bakoitzean indarrean den Gasteizko Udalaren prezio publikoen araudian ezarritakoaren 
arabera berrikusiko dira prezio publikoak.

Laugarrena. Aldatzea Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak ematen dituen zerbitzuengatik 
ordaindu beharreko prezio publikoak arautzea onesten duen Foru Gobernu Kontseiluaren irai-
laren 29ko 31/2020 Foru Dekretuaren I. eranskina, zeina lege testu honen eranskin gisa baitoa.

Bosgarrena. Aldatzea Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak ematen dituen zerbitzuengatik 
ordaindu beharreko prezio publikoak arautzea onesten duen Foru Gobernu Kontseiluaren irai-
laren 29ko 31/2020 Foru Dekretuaren II. eranskina, zeina lege testu honen eranskin gisa baitoa.

Xedapen gehigarri bakarra

9 bis artikuluan ezarritakoaren arabera 2020ko urriaren 31tik aurrera ordaintzetik salbuetsita 
egon behar diren atseden zerbitzuen ebazpen guztiak aztertuko ditu GOFEk, interesdunek es-
kaerarik egin behar izan gabe.

Xedapen indargabetzaile bakarra

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

Azken xedapena

Foru dekretu hau indarrean jarriko da ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean, 9 bis arti-
kulua izan ezik. Azken horrek 2020ko urriaren 31tik aurrera izango ditu ondorioak.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko ekainaren 29a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu foru diputatua
MARÍA ITZIAR GONZALO DE ZUAZO

Gizarte Politiken Saileko foru diputatua
EMILIO SOLA BALLOJERA

Finantza eta Aurrekontu zuzendaria
EDUARDO LÓPEZ DE AGUILETA DÍAZ

Gizarte Zerbitzuen zuzendaria
ANA BELÉN OTERO MIGUÉLEZ
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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 onartu 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 DESGAITASUNA DUTEN PERTSONENTZAKO ZERBITZU ERKIDEAK
3. tarifa. Autonomia pertsonala sustatzeko zerbitzua: Laguntza produktuak eskuetaratzeko 
zerbitzua 4,94 euro/hil

c) ADINEKOENTZAKO ZERBITZUAK

4. tarifa. Landa eremuko ostatu zerbitzua 595,83 euro/hil

5. tarifa. Egoitza zentroak:

5.1. Tarifa. Orokorra 1.161,71 euro/hil

5.2. tarifa. Berezia 1.456,56 euro/hil

Tarifa hori aplikatuko da hileko per capita ahamen ekonomikoa 2.000 eurotik gorakoa denean.

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

6.1. tarifa. Eguneko zentroa eta garraioa 6. tarifaren ehuneko 100

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

6.3. tarifa. Asteburua emateko eguneko zentroa eta garraioa 6. tarifaren ehuneko 40

6.4. tarifa. Asteburua emateko eguneko zentroa, garraiorik gabe 6. tarifaren ehuneko 32

6.5. tarifa. Asteburua emateko (egun bakarra) eguneko zentroa eta garraioa 6. tarifaren ehuneko 20

6.6. tarifa. Asteburua emateko (egun bakarra) eguneko zentroa, garraiorik gabe 6. tarifaren ehuneko 16

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

6.8. tarifa. Landa eremuko eguneko zerbitzua egoitza zentro batean, garraiorik gabe 6. tarifaren ehuneko 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 119,73 euro/hil

Zerbitzu osagarriak:

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

8.3. tarifa. Arropa garbitzeko zerbitzua 7,54 euro garbiketa 
bakoitzeko

8.4. tarifa. Bainu geriatrikoa emateko zerbitzua 4,68 euro bainu bakoitzeko

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 duen 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. Bizimodu independenteari laguntzeko zerbitzua 22,97 euro/hil

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

14.1. tarifa. Egoitza 14. tarifaren ehuneko 100

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

14.3. tarifa. Laguntzadun etxebizitza: Asteko arreta osoa, gaueko gainbegiraketarik gabe 14. tarifaren ehuneko 70

14.4. tarifa. Laguntzadun etxebizitza: Asteko arreta astelehenetik ostiralera eta gaueko gainbegiraketa 14. tarifaren ehuneko 65

14.5. tarifa. Laguntzadun etxebizitza. Asteko arreta astelehenetik ostiralera, gaueko gainbegiraketarik gabe 14. tarifaren ehuneko 45

14.6. tarifa. Aldizkako laguntza duen etxebizitza. 14. tarifaren ehuneko 35

15. tarifa. Adimen desgaitasuna edo garapen nahasmenduak dituzten pertsonentzako eguneko zentroa: 194,60 euro/hil

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

15.2. tarifa. Garapen nahasmenduak dituzten pertsonentzako eguneko zentroa 15. tarifaren ehuneko 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 ehuneko 100

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

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

17.1. tarifa. Arreta pertsonalizatua:

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

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

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

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

17.1.5. tarifa. Arreta pertsonala, astean 7 ordu artekoa 16. tarifaren ehuneko 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 ehuneko 100

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

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

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

17.2.5. tarifa. Otordu zerbitzua: 1 egun/aste. 17.2. tarifaren ehuneko 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 zerbitzu edo zentro okupazionalean edo eguneko zentroan. 83,23 euro/hil

Erabiltzaileak zerbitzu edo zentro okupazionala 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 etxebizitzan: asteko arreta osoa eta gaueko gainbegiraketa 34,37 euro/egun

20.3. tarifa. Atseden zerbitzua laguntzadun etxebizitzan: asteko arreta osoa gaueko gainbegiraketarik gabe 26,73 euro/egun

20.4. tarifa. Atseden zerbitzua, laguntzadun etxebizitzan: asteko arreta, astelehenetik ostiralera, eta gaueko 
gainbegiraketa 24,82 euro/egun

20.5. tarifa. Atseden zerbitzua, laguntzadun etxebizitzan: asteko arreta, astelehenetik ostiralera, gaueko 
gainbegiraketarik gabe 17,18 euro/egun

20.6. tarifa. Atseden zerbitzua aldizkako laguntza eskaintzen duen etxebizitzan 13,37 euro/egun

20.7. tarifa. Atseden zerbitzua eguneko zentroan 9,41 euro/egun

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

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

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

e) GAIXOTASUN MENTALA DUTEN PERTSONENTZAKO ZERBITZUAK

22. tarifa. Bizimodu independenteari laguntzeko zerbitzua 22,97 euro/hil

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

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

23.2. tarifa. Laguntzadun etxebizitza: Gizarte eta hezkuntzako ostatua eta 
etengabeko arreta 23. tarifaren ehuneko 70
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23.3. tarifa. Laguntzadun etxebizitza: Gizarte eta hezkuntzako ostatua, 
etengabeko arretarik gabe 23. tarifaren ehuneko 30

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

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

24.2. tarifa. Eguneko zentroa, egun erdia (otordurik gabe) 24. tarifaren ehuneko 35

25. tarifa. Atseden zerbitzua:

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

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

25.3. tarifa. Atseden zerbitzua laguntzadun etxebizitzan: gizarte eta hezkuntzako 
ostatu zerbitzua, etengabeko arretarik gabe 11,45 euro/egun

25.4. tarifa. Gaixotasun mentala duten pertsonentzako atseden zerbitzua 
eguneko zentroan 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 gaixotasun mentala 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 ehuneko 100

28.2. tarifa. Harrera etxebizitza 28. tarifaren ehuneko 100

28.3. tarifa. Emantzipaziorako prestatzeko zentroa 28. tarifaren ehuneko 80

28.4. tarifa. Emantzipaziorako etxebizitza 28. tarifaren ehuneko 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

30. tarifa. Erabiltzaile iraunkor ez diren pertsonentzako zerbitzu osagarriak

30.1. tarifa. Otordu zerbitzua egoitza zentroetan adinekoentzat eta desgaitasuna duten pertsonentzat, eta 
zentro okupazionaletan desgaitasuna duten pertsonentzat. 5,61 euro/unitate

30.2. tarifa. Otordu zerbitzua landa eremuko adinekoentzako ostatu zerbitzuan. 5,50 euro/unitate

30.3. tarifa. Bainu geriatrikoa egoitza zentroetan adinekoentzat eta desgaitasuna duten pertsonentzat. 4,77 euro bainu bakoitzeko

30.4. tarifa. Bainu geriatrikoa landa eremuko ostatu zerbitzuan. 4,68 euro bainu bakoitzeko

30.5. tarifa. Arropa garbitzeko zerbitzua egoitza zentroetan adinekoentzat eta desgaitasuna duten 
pertsonentzat. 7,69 euro garbiketa bakoitzeko

30.6. tarifa. Arropa garbitzeko zerbitzua landa eremuko adinekoentzako ostatu zerbitzuan. 7,54 euro bainu bakoitzeko

31. tarifa. Zerbitzu nagusien erabiltzaile iraunkorren senitartekoentzako zerbitzu osagarriak.

31.1. tarifa. Otordu zerbitzua egoitza zentroetan adinekoentzat eta desgaitasuna duten pertsonentzat. 5,61 euro/unitate

31.2. tarifa. Otordu zerbitzua landa eremuko adinekoentzako ostatu zerbitzuan. 5,50 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) apartatuetan 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 1.314,59 euro/hil

Adinekoentzako zerbitzuak
Atseden zerbitzua egoitzan 1.314,59 euro/hil

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

Desgaitasuna duten 
pertsonentzako zerbitzuak

11.1.a) art. 11.1.b) art.

Egoitza 1.391,03 euro/hil 1.620,35 euro/hil

Laguntzadun etxebizitza: Asteko arreta osoa eta gaueko 
gainbegiraketa 1.274,86 euro/hil 1.504,18 euro/hil

Aldizkako laguntza duen etxebizitza 635,92 euro/hil 865,24 euro/hil

Atseden zerbitzua egoitza zentroetan desgaitasuna duten 
pertsonentzat 1.391,03 euro/hil 1.620,35 euro/hil

Atseden zerbitzua laguntzadun etxebizitzan: Asteko arreta 
osoa eta gaueko gainbegiraketa 1.274,86 euro/hil 1.504,18 euro/hil

Atseden zerbitzua aldizkako laguntza eskaintzen duen 
etxebizitzan 635,92 euro/hil 865,24 euro/hil

Gaixotasun mentala duten 
pertsonentzako zerbitzuak

Egoitza 1.391,03 euro/hil 1.620,35 euro/hil

Laguntzadun etxebizitza: gizarte eta hezkuntzako ostatua eta 
etengabeko arreta 1.042,52 euro/hil 1.271,84 euro/hil

Laguntzadun etxebizitza: gizarte eta hezkuntzako ostatua, 
etengabeko arretarik gabe 577,83 euro/hil 807,15 euro/hil

Atseden zerbitzua egoitzetan, gaixotasun mentala duten 
pertsonentzat 1.391,03 euro/hil 1.620,35 euro/hil

Atseden zerbitzua laguntzadun etxebizitzan: gizarte eta 
hezkuntzako ostatua eta etengabeko arreta 1.042,52 euro/hil 1.271,84 euro/hil

Atseden zerbitzua laguntzadun etxebizitzan: gizarte eta 
hezkuntzako ostatua, etengabeko arretarik gabe 577,83 euro/hil 807,15 euro/hil

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
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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) apartatuetan kontuan hartu diren kasuetan, behar besteko 
ahalmen ekonomikoa dagoela joko da pertsonaren ondare zenbakarriaren zenbatekoa honako 
hau denean, nahiz eta III. tituluko I. kapituluaren arabera kalkulatutako ahalmen ekonomikoa 
aurreko tauletan ezarri diren mugak baino txikiagoa izan:

1. 90.000 euro edo gehiago, 35 urtetik beherakoentzat.

2. 70.000 euro edo gehiago, 35-65 urte artekoentzat.

3. 50.000 euro edo gehiago, 65 urtetik gorakoentzat.

2. Adinekoentzako egoitza zentroetan eta landa eremuko adinekoentzako osatu zerbitzuetan 
ordainketaren zati bat geroratzeari buruz 15.1 artikuluan ezarri diren ondorioetarako, behar 
besteko ahalmen ekonomikoa dagoela joko da III. tituluko I. kapituluaren arabera kalkulatutako 
ahalmen ekonomikoa honako muga hauen bestekoa edo hauek baino handiagoa denean:

Adinekoentzako zerbitzuak

Landa eremuko ostatu zerbitzua 825,15 euro/hil

Egoitza zentroa: 5.1. tarifa arrunta denean 1.314,50 euro/hil

Egoitza zentroa: 5.2. tarifa berezia denean 1.609,44 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 eta egoitza zentroei da-
gokienez.

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

III. ERANSKINA

I. ERANSKINEAN EZARRITAKO PREZIO PUBLIKOAK INDARREAN DAUDEN ALDIAN APLIKA- 
TUKO 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 baremo taula hone-
tan ageri diren orduko 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
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FAMILIAREN AHALMEN 
EKONOMIKOA (EUROAK)

GEHIENEZ 
(EUROAK) ZENBATEKOA GAINERAKOA, 

GEHIENEZ EHUNEKOA

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, 11.3 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 11. artikuluak kasuan-kasuan ezartzen duen zenbatekoa ber-
matu 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 (11.3 arti- 
kuluan zehaztuta) ehuneko 50 handitu beharko da.

2. ADINEKOENTZAKO ZERBITZUEI APLIKATUKO ZAIZKIEN 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 baremo taula hone-
tan 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 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.
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Zerbitzu horiek jasotzeagatik ordaindu beharreko banako prezioaren zenbatekoa kalkulatzeko, 
honako baremo 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 Ehuneko 23,00

600,00 500,00 115,00 100,00 Ehuneko 33,00

700,00 600,00 148,00 100,00 Ehuneko 35,00

800,00 700,00 183,00 100,00 Ehuneko 38,00

900,00 800,00 221,00 100,00 Ehuneko 42,00

1.000,00 900,00 263,00 100,00 Ehuneko 45,00

1.100,00 1.000,00 308,00 100,00 Ehuneko 48,00

1.200,00 1.100,00 356,00 100,00 Ehuneko 51,00

1.300,00 1.200,00 407,00 100,00 Ehuneko 60,00

1.400,00 1.300,00 467,00 100,00 Ehuneko 24,00

1.500,00 1.400,00 491,00 100,00 Ehuneko 22,39

1.500,00 euro baino gehiago Gehieneko tarifa 513,39 euro

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 le-
henengo xedapen gehigarrian lotura hori zehaztu den baldintzetan– eguneko zerbitzuaren, egu-
neko zentroaren edo eguneko arretaren erabiltzaile badira egoitza zentroetan, landa eremuko 
ostatu zerbitzuetan edo asteburua emateko eguneko zentroetan, aurreko taulan ageri diren ehu-
nekoak aplikatuko zaizkion sarreren oinarria familia unitatearen hileko ahalmen ekonomikoaren 
ehuneko 65ekoa izango da. Ezkontidea edo ezkontzaren antzeko lotura daukan pertsona –foru 
dekretu honen lehenengo xedapen gehigarrian lotura hori zehaztu den baldintzetan– egoitzan 
badago, ehuneko hori ehuneko 50ekoa izango 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, 11.2 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 11. artikuluak kasuan-kasuan ezartzen duen zenbatekoa ber-
matu 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 (11.2 arti- 
kuluan 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, 11.1 artikuluak 
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ezarritako erabilera libreko zenbateko egokiari eutsi behar zaio. Zenbateko hori gainerakoan ber-
matuko da, ondare konputagarriaren kontura.

Erabilera libreko zenbateko egokiari eusteko ondare konputagarri nahikorik izan ezean, 
banako prezioa gutxitu egingo da 11. artikuluak kasuan-kasuan ezartzen duen zenbatekoa ber-
matu 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 (11.1 arti-
kuluan 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, 
11.1 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 11. artikuluak kasuan-kasuan ezartzen duen zenbatekoa ber-
matu 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 (11.1 arti-
kuluan zehaztuta) ehuneko 50 handitu beharko da.

• Eguneko zentroa.

Honako zerbitzu aldaera hauek sartzen dira: Eguneko zentroa adimen desgaitasuna edo 
garapenaren nahasmendua duten pertsonentzat; eguneko zentroa egoitza zentroetan desgai-
tasun fisikoa duten pertsonentzat.

Adimen desgaitasuna edo garapenaren nahasmendua duten pertsonek eguneko zentroko 
zerbitzuak jasotzeagatik ordaindu beharreko banako prezioaren zenbatekoa kalkulatzeko, ho-
nako baremo 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 Ehuneko 12,00

600,00 500,00 60,00 100,00 Ehuneko 12,00

700,00 600,00 72,00 100,00 Ehuneko 12,00

800,00 700,00 84,00 100,00 Ehuneko 13,00

900,00 800,00 97,00 100,00 Ehuneko 13,00

1.000,00 900,00 110,00 100,00 Ehuneko 13,00

1.100,00 1.000,00 123,00 100,00 Ehuneko 13,00

1.200,00 1.100,00 136,00 100,00 Ehuneko 14,00

1.300,00 1.200,00 150,00 100,00 Ehuneko 14,00

1.400,00 1.300,00 164,00 100,00 Ehuneko 14,00

1.500,00 1.400,00 178,00 100,00 Ehuneko 16,60

1.500,00 euro baino gehiago Gehieneko tarifa 194,60 euro

Eguneko zentroan eta/edo norberaren autonomia sustatzeko zentroan, muga fisiko eta or-
ganiko larriak dituzten pertsonek zerbitzua jasotzeagatik ordaindu beharreko banakako prezioa 
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kalkulatzeko, honako baremo 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 Ehuneko 7,00

600,00 500,00 35,00 100,00 Ehuneko 7,00

700,00 600,00 42,00 100,00 Ehuneko 7,00

800,00 700,00 49,00 100,00 Ehuneko 7,50

900,00 800,00 56,50 100,00 Ehuneko 7,50

1.000,00 900,00 64,00 100,00 Ehuneko 7,50

1.100,00 1.000,00 71,50 100,00 Ehuneko 7,50

1.200,00 1.100,00 79,00 100,00 Ehuneko 8,00

1.300,00 1.200,00 87,00 100,00 Ehuneko 8,00

1.400,00 1.300,00 95,00 100,00 Ehuneko 8,00

1.500,00 1.400,00 103,00 100,00 Ehuneko 8,37

1.500,00 euro baino gehiago Gehieneko tarifa 111,37 euro

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 ahalmen ekonomikoaren 
ehuneko 80koa izango da, baina, nolanahi ere, 11.1 artikuluak ezarritako erabilera libreko zen-
bateko egokiari eutsi behar zaio. Zenbateko hori gainerakoan bermatuko da, ondare konputa-
garriaren kontura.

Erabilera libreko zenbateko egokiari eusteko ondare konputagarri nahikorik izan ezean, 
banako prezioa gutxitu egingo da 11. artikuluak kasuan-kasuan ezartzen duen zenbatekoa ber-
matu 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 (11.1 arti-
kuluan 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, 
11.1 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 11. artikuluak kasuan-kasuan ezartzen duen zenbatekoa ber-
matu 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 (11.1 arti-
kuluan zehaztuta) ehuneko 50 handitu beharko da.

• Eguneko zentroa egoitza zentroetan.

Zerbitzu horren banako prezioaren zenbatekoa kalkulatzeko, honako baremo taula hone-
tan ageri diren hileko kopuruak aplikatu behar dira, familiaren hileko ahalmen ekonomikoa 
oinarritzat hartuta:
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FAMILIAREN AHALMEN 
EKONOMIKOA (EUROAK) GEHIENEZ (EUROAK) ZENBATEKOA GAINERAKOA, 

GEHIENEZ EHUNEKOA

Gutxienez, 0,00 0 0 500,00 Ehuneko 12,00

600,00 500,00 60,00 100,00 Ehuneko 12,00

700,00 600,00 72,00 100,00 Ehuneko 12,00

800,00 700,00 84,00 100,00 Ehuneko 13,00

900,00 800,00 97,00 100,00 Ehuneko 13,00

1.000,00 900,00 110,00 100,00 Ehuneko 13,00

1.100,00 1.000,00 123,00 100,00 Ehuneko 13,00

1.200,00 1.100,00 136,00 100,00 Ehuneko 14,00

1.300,00 1.200,00 150,00 100,00 Ehuneko 14,00

1.400,00 1.300,00 164,00 100,00 Ehuneko 14,00

1.500,00 1.400,00 178,00 100,00 Ehuneko 16,60

1.500,00 euro baino gehiago Gehieneko tarifa 194,60 euro

Zerbitzu bakoitzaren zioz ordaindu beharreko zenbatekoa kalkulatzeko, I. eranskineko 24.1 
eta 24.2 tarifak aplikatu behar dira aurreko baremo taulan ageri diren zenbatekoen gainean, 
modalitatea zein den.
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