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Arartekoaren 2016S-2329-15 Ebazpena, 2016ko abenduaren 12koa. Horren 

bidez, Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintzako Sailari iradokitzen zaio familia 

inguruneko zaintzetarako prestazio ekonomikoaren emakida aztertzeko, urrirako 

ondorioekin. 

 

 

Aurrekariak 

 

1. Herritar batek erakunde honetara jo du, bere amaren ordez, Arartekoaren esku-

hartzea eskatzeko, ez dagoelako ados bere amak jasotzen zuen familia 

inguruneko zaintzetarako prestazio ekonomikoa iraungi izanarekin. Hala, 

bere amak prestazio hori jasotzen hasi zen zaintzen zuen pertsona hil zelako, 

hain zuzen ere, bere senarra. 

 

Kexagileak adierazi duen bezala, bere ama II. mailako mendekotasun-egoeran 

dago eta familia inguruneko zaintzetarako prestazio ekonomikoa jasotzen 

zuen; zaintzailea bere senarra zen. 2015eko irailaren 21ean, bere senarra hil 

zen eta 3 egun beranduago, irailaren 24an, ama bere semearen etxean 

erroldatu zen; semea da kexa hau sustatu duena. Irailaren 25ean, kexagileak 

pertsona zaintzailea aldatzeko eskatu zuen; horrez gain, erantsi zuen Gizarte 

Ekintza Saileko bulegoan adierazitako dokumentazioa.  

 

2015eko azaroaren 10ean, bere etxera joan ziren gizarte-langilea eta mediku 

bat, zaintzailea aldatzeko izapidearen barruan. Bestalde, bisita honetan 

mendekotasun-egoera aitortzeko espedientea berrikusten hasteko gomendatu 

zioten, ikusi zutelako bere osasuna nabarmen larritu zela. 

 

2015eko azaroaren 19an, Banakako Arreta Programa onetsi zuen Foru 

Agindua eman zen eta semea zaintzaile gisa aitortu zen. 2015eko azaroaren 

16an, jasotzen zuen familia inguruneko zaintzetarako prestazio ekonomikoa 

iraungitzea erabaki zen; hala, horren aurkako errekurtso bat jarri zen. 2016ko 

urtarrilaren 29an, errekurtsoa ezesteko foru agindua eman zen.  

 

Gainera, 2016ko urtarrilaren 11n, Bizkaiko Foru Aldundiak prozedura bat 

hasi zuen  prestazioak ordaintzeko; izan ere, jo zuen urrian prestazio 

ekonomikoa ez zela behar bezala jaso. 

 

2. Arartekoak dagokion administrazioari eskatu zion informazioa, kasu honetan, 

Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintzako Sailari, aurreko egitateen inguruan. 

Horrez gain, zenbait gogoeta helarazi ziren, ez errepikatzearren, geroago 

jasoko direnak. 

 

 

3. Foru aldundiak kexaren sustatzaileak emandako datu nagusiak baieztatu ditu 

bere erantzunean eta informazio osagarria eman du, hau da: 
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“Ebazpen horren eragin ekonomikoetarako data 2015eko urriaren 1ean ezarri 

zen, egitate kausatzailea gertatu zen hurrengo hila (kontuan hartu behar 

delako (…) jaunaren heriotza, senarra eta esleituta zegoen profesionala ez den 

pertsona zaintzailea, 2015eko iroilaren 21ean gertatu zela) eta, ondorioz, 

2015eko urriko hilekoa oker jasokotzat adierazi zen. 

 

(…) jaunak, 2015eko irailaren 24an, Arreta Emateko Banakako Programaren 

aldaketa eskatu zuen eta adierazi zuen, bere aitaren heriotzaren eta amaren 

osasunaren narriadura azkarraren ondorioz, amarentzat plaza eskatu nahi zuela 

menpekotasunak dituzten pertsonentzako egoitzazko foru zerbitzu 

iraunkorrean. 

 

Gizarte Ekintza Saileko Ebaluazio eta Orientazio Zerbitzuak arautegian ezarrita 

dauden beharkizunak betetzen ziluela egiaztatu ondoren, Arreta Emateko 

Banakako Programa onesten duen azaroaren 19ko (…) Foru Aginduaren bidez 

ezarri zen (…) andrearen beharrizanetarako egokiena den esku hartze 

modalitatea egoitza zerbitzu iraunkorra dela. 

 

Dena dela, Foru Aginduan bertan jasota utzi zen, arautegian ezarrita dauden 

beharkizunak betetzen dituela egiaztatu ondoren (besteak beste, zaintzaile 

berriaren egokitasuna eta menpekotasuna duen pertsona lekualdatu den 

etxebizitzaren bizigarritasuna), plaza behin betiko esleitu arte familia barruko 

zaintzetarako prestazio ekonomikoaren onuradun izan daitekeela. 

 

(…) Familia barruko zaintzetarako prestazio ekonomikoari dagokionez 

abenduaren 14ko (…) Foru Aginduaren bidez berriz aintzatetsi zitzaion 

horretarako eskubidea eta zaintzaile ez profesional moduan izendatu zen (…) 

jauna, ebazpenaren dataren ondoreekin (2015EKO ABENDUAK 1). 

 

Gai honi dagokionez azaroaren 29ko 179/2011Foru Dekretuko 7.2. artikuluak 

ondoko erregulatu du 

 

"Familia barruko zainlzelarako prestazioa jasotzeko eskubidearen 

eraginkortasuna sortuko da, hain zuzen ere, prestazio hori aitortzen duen 

ebazpenaren egunetik aurrera. 

 

Ebazpena emateko gehieneko epea 6 hilabetekoa izango da, ebaluazioa 

egiteko eskaera, mendetasunaren ebaluazioa berrikusteko eskaera, Arreta 

Emateko Banakako Programa berrikusteko eskaera edo prestazio ekonomikoari 

buruzko espediente bat zabaltzea eragiten duen beste edozein egoera Bizkaiko 

Foru Aldundiren erregistroan sartzen den egunetik aurrera zenbatuta." 

 

Ondorioz, (…) jaunak 2015eko abenduaren 17an prestazio ekonomikoaren 

eskubidearen iraungipenari buruzko Foru Aginduaren aurkako berraztertzeko 

errekurtsoa aurkeztu arren, bere asmo hori urtarrilaren 29ko (…) Foru  

Aginduaren bidez ezetsi zen, hau da, pertsona zaintzaile ez profesionala hil 

zenetik prestazioaren aintzatespen berrira arteko aldiko hileak (2015eko urria 
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eta azaroa) ordaintzea, ebazpenen atzera eraginkortasuna bakarrik dagoelako 

ezarrita berariazko ebazpena 6 hileko gehieneko epea igaro ondoren jakinarazi 

ezkero; kasu horretan ondorio ekonomikoak gehieneko epea igaro eta hurrengo 

egunetik sortuko lirateke eta hori ez da aplikagarria (…)andrearen 

espedientearen kasuan. 

 

Ildo horretatik, Arreta Emateko Banakako Programa onesten duen Foru 

Agindua 2015eko azaroaren 19koa da; une horretan familia barruko 

zaintzetarako prestazio ekonomikoak kudeatzen dituen programa informatikoak 

itxita zuen hil horretan ordainketak egilearen ondoreetarako gai berriak 

sartzeko aukera; beraz, onespen-data aurreragokoa izan balitz zaintzaile 

berriaren eskubidearen emakidaren Foru Agindua hil horretan bertan, azaroan, 

jaulkiko zen.” 

 

 

Gogoetak 

 

1. Hain zuzen ere, azaroaren 29ko 179/2011 Foru Dekretuaren 14. artiuluak 

familia-inguruko zaintzetarako prestazio ekonomikoa iraungitzeko arrazoi gisa 

ezartzen du profesionala ez zen zaintzailearen heriotza. Hala ere, egia da foru 

sailak ez duela zalantzan jarri prestazioaren egokitasuna mendeko pertsonaren 

beharrak asetzeko, Banakako Arreta Programa berrian hori kontuan hartuz. 

Hori dela-eta, pertsona zaintzailearen aldaketa onartu du. Bizkaiko Foru 

Adundiak araubide orokorra aplikatu du eta mendekotasun-egoera aitortzearen 

ondoriozko zerbitzuen eta prestazioen emakidari dagokionez aurreikusitako 

ondorioak ere bai. Hemen aztertzen diren ondorioak zaintzaile ez profesionala 

aldatzeagatik emandako aldaketetarako ezarritako prozedurak eragin ditu; 

horrez gain, egikaritu diren denborak aztertu egiten dira. 

 

Hala eta guztiz ere, erakunde honen ustez, hiru ohar egin behar dira. Batetik, 

mendekotasun egoeran dagoen pertsonaren beharra ez zen aldatu bere 

zaintzailea hiltzean, ezta bere beharren estaldura ere. Izan ere, arreta jasotzen 

jarraitu zuen, inolako etenik gabe. Bigarrenik, zaintzaile berriak eginbide 

berezia ikusi zuen dokumentazioaren aurkezpenean eta jakinarazpenean; hala, 

pertsona bat hil zen eta, testuinguru horretan, 4 egunetan egin zen. Azkenik, 

azaroaren 29ko 179/2011 Foru Dekretuaren 11. artikuluak prestazioa 

aldatzeko kausa gisa ezartzen du prestazioa emateko oinarritzat hartu den 

hasierako egoera aldatzen duen edozein egitate. 2. atalean aurreikusten du 

Banakako Arreta Programa berri bat ezartzen denean eta zaintzailea 

aldatzen denean, automatikoki eman daiteke dagokion aldatzeko Foru 

Agindua; horren ondorio ekonomikoak prestazioaren ebazpena ematen 

den hilabetetik aurrera sortuko dira. 

 

Horregatik guztiagatik, Arartekoak uste du prestazioa jasotzeko eskubidea 

aitortzearen aldeko interpretazio bat egin behar dela; hala, horrek ez du esan 

nahi zerbitzuaren edo prestazioaren onuraduna kaltetzen duten etenik edo 

aldaketarik egin behar denik. Interpretazio hori Sektore Publikoaren Araubide 
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Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 4. artikuluan berariazko 

lege-babesa dauka: 

 

“4. artikulua. Administrazio publikoen esku-hartze printzipioak, jarduera bat 

egiteko. 

 

1. Haien eskumenen barruan dihardutela, administrazio publikoek, eskubide 

indibidualak edo kolektiboak gauzatzea murrizten duten neurriak ezartzen 

badituzte edo jarduera bat egiteko betekizunak eskatzen badituzte, 

proportzionaltasun printzipioa aplikatu beharko dute eta murrizketa txikiena 

eragiten duen neurria aukeratu beharko dute, interes publikoa babesteko 

beharrezkoa dela arrazoitu eta lortu nahi diren helburuetarako egokia dela 

justifikatu, betiere diskriminazioa eragiten duten tratu-desberdintasunak 

baztertuz. Halaber, lortutako eragin eta emaitzak ebaluatu beharko dituzte 

aldizka 

 

2. Administrazio publikoek zainduko dute aplikatu beharreko legerian 

aurreikusitako eskakizunak bete daitezela. Horretarako, zeinek bere 

eskumenen barruan eta datu pertsonalak babesteko legerian ezarritako 

mugekin, beharrezkoak diren egitateak, egintzak, elementuak, jarduerak, 

zenbatespenak eta gainerako inguruabarrak egiaztatu, ikertu eta ikuskatu 

ahalko dituzte.” 

 

2. Familia inguruneko zaintzetarako prestazio ekonomikoa arautzen duen 

azaroaren 29ko 179/2011 Dekretuak ez du beren-beregi aurreikusten 

zaintzaile nagusiaren aldaketa, prestazioa iraungitzeko kausa izateari 

dagokionez izan ezik. Egoera hau ohikoa ez den arren, ezin da esan urria 

denik; hori dela-eta, Bizkaiko Foru Aldundiak adierazi nahi du egokia dela 

familia inguruneko zaintzetarako prestazio ekonomikoaren araudian 

zaintzailearen aldaketari buruzko xedapenak sartzea, arreta merezi duten 

kasuak kudeatzeko. Izan ere, hori egin ezean, baliteke kasu horiek babesik 

gabe geratzea, bidegabeki. 

 

Zentzu horretan, hurbileko aurrekariak daude. Gaur egun, Araban 

autonomiaren aldeko eta mendekotasunari arreta eskaintzeko sistemako 

prestazio ekonomikoak arautzen dituen Diputatuen Kontseiluaren abuztuaren 

1eko 39/2014 Foru Dekretuak, mendekoak familia barruan zaintzeko eta 

zaintzaile ez profesionalei laguntzeko prestazio ekonomikoa, laguntza 

pertsonalaren prestazio ekonomikoa eta zerbitzuari lotutako prestazio 

ekonomikoa, zaintzaile ez profesionala aldatzeko kasuak, betekizunak eta 

prozedura arautzen ditu (14. artikulua), prestazioa jasotzeko eskubidea 

zaintzailea hiltzeagatik iraungitzeari dagokionez. Horrez gain, hauxe xedatzen 

du: 

 

42.2. Artikulua- Berariaz, familia inguruneko zainketetarako eta laguntzaile ez 

profesionalak zaintzeko prestazio ekonomikorako eskubidea azkenduko da 

honako inguruabar hauetakoren bat gertatzen denean:  
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a) Zaintzailearen heriotza, salbu eta mendekotasuna duen pertsonak beste 

zaintzaile ez profesional bat hartzen badu heriotza horren egunetik 15 egun 

natural igaro baino lehenago eta horrela jakinarazten badio Gizarte 

Ongizaterako Foru Erakundeari. 

 

Egia da erakunde honek espediente honetan aipatutako kasuak modu 

desberdinetan aztertu daitezkeela; hala, lehenengo eta bigarren gogoetetan bi 

modu baino ez dira agertzen. Nolanahi ere, garrantzitsuena da horiek arretarik 

gabe ez geratzea. 

 

3. Gizarte Ekintzako Sailak helburu hori lortzeko neurriak hartzea aurretik 

informazio-eskaeran aurkeztutako proposamenetako bat izan zen; foru 

erakundeak honako termino hauetan erantzun zion horri: 

 

“Arartekoaren txstenean iradokitzen den aukera, hots, Arreta Emateko 

Banakako Programa onesten duen Foru Agindua jaulki ondoren berez familia 

barruko zaintzetarako prestazio ekonomikoa aldatzen duen Foru Agindua 

ematearena, aztertzen ari da, hain zuzen ere prozedura bakarra egon dadin 

eta bi erabakiak ebazpen bakarrean eman daitezen. Horretarako lanean ari 

gara arautegiaren eta programa informatikoaren aldaketetan.” 

 

Arartekoak uste du positiboa dela Foru Aldundiaren aldeko xedapena eta 

ahalik eta lasterren egikaritzera animatzen du. 

 

Horregatik guztiagatik, iradokizun hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 

Legeak erakunde hau sortu eta arautzekoak 11 b) artikuluan ezarritakoaren 

arabera: 

 

 

IRADOKIZUNA 

 

Familia inguruneko zaintzetarako prestazio ekonomikoaren emakida aztertzeko, 

2015eko urriko ondorioekin, azaroaren 29ko 179/2011 Foru Dekretuaren 

11.2. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, nahiz eta azkenean araudia aldatzeko 

balorazioa egiten den, zaintzaile nagusia hiltzen den kasuetan erantzun hobea 

eman ahal izateko. 


