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batean sartzea eskatzeko aukera izango du, balizko ezintasunagatik adinekoa
baliozko baimena emateko egoeran ez dagoela objektiboki eta behar bezala
ondorioztatzen denean. Aukera horren babes juridikoa zalantzan jarri gabe,
zuhurtzat jotzen da adinekoa azkenean egoitzan sartzekotan, ahalik eta zuhurtzia
handienaz jokatzea. Horrela, aukera hori aurreikusten duen xedapenean kasu
horietan hartu behar diren arreten espezifikazioa sartu beharko litzateke.

• Bestaldetik, juridikoki ezinduta edo ezintasun prozedura batean sartuta dauden
pertsonen proportzioa %20koa da, hondatze kognitiboa duten pertsona guztien
artean, zentroetako arduradunei egindako inkestatik ondorioztatzen denaren
arabera. Aipatutako proportzioak oraindik ezintasun prozedurari buruzko
gezurrezko iritziak, bai ezintasunaren izaeraren gainekoak (pertsonaren interesak
eta eskubideak babesteko baliabide gisa beharrean, pertsonaren interesen
kaltegarri gisa ulertzen dela), bai prozeduraren aplikazioaren kostu ekonomikoari
eta prozeduren iraupenari buruzko aldeen gainekoak, daudela adierazten omen
du. Eragindako biztanleek (senideak ez ezik, adinekoak eurak ere) duten ezagutza
hobetzeko neurri egokiak hartu beharko lirateke, egoera horiek aurreikusi eta
aldez aurretik lasai eztabaidatzeko, eta eragina zuzenean jasotzen duen pertsonak
bere interesak eta eskubideak defendatzeko egokien irizten duen pertsona
hautatzeko, buru-ahalmen beteak dituela.

D. ZERBITZUEN FINANTZIAZIOA

10. 155/2001 Dekretuan jasotako funtzioen zehaztapenaren aplikazio
praktikoa ez da berdin gauzatu hiru lurralde historikoetan, eta laguntza
behar duten pertsonei emandako zerbitzuen finantziazioari dagokionez,
foru aldundien eta udalen arteko gatazkak sortu ditu, aipatutako gatazkei
irtenbideak eman behar zaizkiela ahalik eta azkarren.

Alde horretan ere aldeak daude:

• ELZri dagokionez, Araban Foru Aldundia eta Vitoria-Gasteizko Udala ez dira
ados jarri zerbitzuaren foru finantziazioaren kalterik gabe udalak bere udalerriko
eremuan laguntza behar duten pertsonentzako ELZren kudeaketa har dezan,
hainbat elkarrizketa izan dituzten arren. Hortaz, Arabako hiriburuak ELZren
sare bikoitza izaten jarraitzen du: bata Udalak beren kabuz moldatzen diren
pertsonei ematen diena da; bestea, aldiz, Aldundiak laguntza behar duten
pertsonei emandakoa.

Egoitzazko zerbitzuei dagokienez, eztabaidaren mamia San Prudentzio Udal
Egoitzan laguntza behar duten pertsonentzat dauden plazak izan dira. Izan ere,
Arabako hiriburuko Udalak foru finantziazio osoa eskatzen du horietarako (gaur
egun, bi erakundeek batera finantzatzen dituzte plazok), eta Aldundiak hurrengo
baldintza adierazten du aipatutako finantziazioa gauzatzeko: balorazio
batzordearen bidez plaza guztiak foru sareko plazak eskuratzeko dagoen araubide
arruntari lotzea (gaur egun, aipatutako plazak araubide horretatik kanpo daude),
eta kostu zehatz batzuetara moldatzea, gaur egun Aldundiko plazen kostua
gainditzen dute eta.
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• Bizkaian polemikaren mamia, behintzat maila teknikoan, ELZren finantziazioa,
eta kontu hori dela eta, alde bakoitzak Foru Aldundiaren eta Eudel-Euskadiko
Udalen Elkartearen arteko Hitzarmenari buruz -155/2001 Dekretuaren
zuzeneko aurrekarietako bat-, eta bereziki etxeko laguntza-zerbitzurako bertan
aurreikusitako fluxuen helburuari buruz egiten duen interpretazioa dira. Foru
teknikarien arabera, fluxu horiek laguntza behar duten zein beren kabuz
moldatzen diren pertsonei emandako ELZ osoa finantzatzeko dira; udal
teknikarien arabera, ostera, beren kabuz moldatzen diren pertsonei emandako
zerbitzuari dagozkio; udal teknikarien ikuspuntutik, laguntza behar duten
pertsonentzako ELZren foru finantziazio bakarra, egoitza plaza batean sartzeko
edo egoitza plaza bat eskuratzeko diru-laguntza jasotzeko itxaron-zerrenda batean
dauden pertsonei ematen zaien zerbitzua finantzatzeko diru-laguntzak dira.
Nolanahi ere, eztabaida nahasi samarra da, eta horren ondorioz, beharrezkotzat
jotzen da ahalik eta azkarren argitzea.

• ELZri dagokionez, Gipuzkoan Udalen eta Foru Aldundiaren arteko eztabaidaren
mamia Aldundiak laguntza behar duten pertsonentzako zerbitzu-ordu bakoitzeko
urtero ezartzen duen gehieneko prezioa da, gehien bat. Prezio hori 13,98 e-
tan finkatu zen 2004an, eta zerbitzuaren kudeatzaileak diren udalek zerbitzua
ematen duten erakundeei ordaintzen dieten prezioaren –17,66 e– azpitik dago.
Arazoa da zerbitzua ematen duten erakundeek –oro har, elkartetan osatzen
direnak- prezio hori ezarri zutela sektoreko hitzarmen kolektibo batean;
hitzarmen horri errekurtsoa jarri zitzaion, eta Auzitegi Gorenak orain dela gutxi
ebatzi du alde demandatzaileren alde, aipatutako hitzarmena baliorik gabe utzi
duela. Izan ere, “prozesu negoziatzailean enpresa aldearen eta gizarte aldearen
interesak bateraezinak ez direla” egiaztatu da; hori dela eta, sektoreko hitzarmen
berri hori ez dago indarrean gaur egun. Zirkunstantzia berriek zehazten dute
udalek jada ordaindu dituzten zenbatekoen aldeak itzultzeko egin beharreko
erreklamazioak oso egoera zail bati egin beharko diola aurre.

Egoitzazko zerbitzuei dagokienez, Aldundiak laguntza behar zuten
pertsonentzako plaza bakoitzeko esleigarri irizten zuen kostua negoziatu zuen
zerbitzuen erakunde titularrekin, toki erakundeak barne. Oinarri horren gainean
gehieneko tarifa batzuk ezarri zituen, urtero eguneratzen direnak. Hala eta
guztiz ere, oraindik ez da konpondu Foru Aldundiak ezarritako kostu-
estandarretara moldatzeko denboraldi luzea behar zuten hamar egoitzaren
egoera; estandar horiei dagokienez, oraindik ez da zehaztu zein izango den
konponbidea, ezarritako epea bukatutakoan moldaketa gauzatu ez bada.

11. Erabiltzaileen diru-ekarpenen sistemak eta ordainketa-bermeko sistemak
ezberdinak dira hiru lurralde historikoen artean, laguntza behar duten
pertsonei dagokienean, eta udalen artean, udal eskumeneko zerbitzuei
dagokienean. Erabiltzaileen diru-ekarpenak kalkulatzeko irizpide
homogeneoak, eta ordainketa-bermeko sistema bakarra ezarri behar
dira EAE osorako.

Gaur egun, alde nabarmenak daude erabiltzaileen batez besteko diru-ekarpenetan
zein horiek zehazteko erabiltzen diren irizpideetan; zerbitzu motaren arabera, mota
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askotako elementuak ezberdinak izan daitezke, hala nola diru-sarrerak zenbatzeko
ondoreetarako kontuan hartzen den unitate ekonomikoa, hausnartutako diru-
sarreren tarteak, tartearen oinarria (lanbide arteko gutxieneko soldata, oinarrizko
errenta edo beste batzuk), erabilera libreko kopuruak, edo ondarea edo diru-sarreren
maila zehazteko ikertutako denbora-epeak. Beraz, diru-ekarpen horiek zehazteko
irizpide komunak ezarri behar dira, bai ELZri dagokionean, bai egoitzazko zerbitzuei
eta eguneko zentroei dagokienean.

Era berean, komenigarria izango litzateke hiru lurraldeetan ordainketa-bermeko
sistema bakarra ezartzea. Gaur egun, egoitza arretaren eremuan, Arabak
ordainketa-gerorapena aplikatzen du diru-sarreren maila jakin batetik aurrera,
sortutako zorraren aldizkako ikuskapenaren baldintza duena; Bizkaiak eta
Gipuzkoak, berriz, hobariak aplikatu aurretik ondarea amaitzean datzan sistema
aplikatzea hautatu dute.

E. SEKTORE PUBLIKOAREN ETA SEKTORE PRIBATUAREN
ARTEKO ERLAZIOAK

12. Herri administrazioen eta erakunde pribatuen arteko goranzko
ituntzearen esparruan egoera korapilatsuak eta problematikoak agertu
direla ikusi da, egoera horietarako konponbide adostuak eta arduratsuak
aurkitzea guztiz beharrezkoa dela.

• Agertzen den lehenengo arazoa herri erakundeak itunpeko plazak finantzatzeko
ezarri duen gehieneko tarifen zenbatekoa da; eragindako erakundeek adierazten
dutenez, finantziazio hori benetako kostua estaltzea eta enpresa-etekin txikia
lortzea oztopatzen duten arretaren kalitate-eskaerei lotuta egon ohi da. Kontu
hori nabarmenagoa da herri erakundeek beren zuzeneko kudeaketako
zentroetan dituzten plazen kostuak eta tarifak erkatzen direnean, eta baliteke
azken batean ondokoa gertatzea: konparaziozko bidegabekeria saihesteko eta
gastuak mugatzeko, administrazioek beren langileen bidezko zuzeneko
kudeaketari behin betiko uko egitea, eta erantzukizun publikoko plazei (propioak
eta itunpekoak) buruzko esku-hartzea baimen, ikuskapen eta homologazio
eginkizunetan (plazak itunduz zein aukerako sistemak aplikatuz, adibidez txeke-
zerbitzuko sistema) baino ez gauzatzea.

• Agertzen den bigarren kontua sektore pribatuko soldata-baldintzei buruzkoa da:
indarreko lan-arautegiari lotzen bazaizkio ere, zenbait kasutan ez dira Autonomia
Erkidegoko bizitzaren kostuaren araberakoak, batez ere egoitza pribatuetako estatu
Hitzarmena aplikatzen denean. Kontu hori lan arloko zenbait gatazka larriren
jatorria da, batzuetan grebara –oso luzea izan daitekeena- jo dela. Egoera horiek
banakako konponbideak, hau da, zentro bakoitzerako itundutakoak, aurkituz joan
dira, baina gero eta argiago ematen du konponbidea estatu hitzarmenarekin
zerikusirik ez duten sektoreko hitzarmen kolektiboak ezartzearen eskutik etorriko
dela. Gauzak horrela, dagoeneko mota horretako hitzarmen bat dago Bizkaian,
eta ziur aski Gipuzkoan ere ekimen horri lagunduko zaio.


