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AIARAKO UDALAK 2018ko EKAINAREN 25ean 

EGINIKO OHIKO BILERAREN AKTA. 
 

Arespalditzan, udaletxeko bilkuren aretoan, bi mila eta 

hamazortziko ekainaren hogeita bostean, zortziak eta hogeita 

hamazortzi direnean, Udalbatza Osoa bildu da ezohiko bilera 

egiteko. Gentza Alamillo Udaeta alkate jauna da burua eta albo 

batean adierazitako zinegotziak bertaratu dira, behar bezala deituta, 

Toki Araubideko Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 

Legearen 46 b) artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz. Neuk, Mª del 

Carmen Rojo Pitillas idazkari andreak, lagundu ditut. 

 

 

 

  

Alkate jaunak ongietorria egin die eta, besterik gabe, ohiko bilkurako gai-zerrendan 

dauden puntuak eztabaidatu eta bozkatzeari ekin diote: 

 

1.- Onestea, bidezkoa bada, 2018ko maiatzaren 17an eginiko ohiko bilkuraren akta.-  

 

Iratxe Parro Uzquiano zinegotzi andreak (AIARA BATUZ) adierazi du botazioek eta 

bertaratutakoen zenbakiak ez dutela bat egiten. 

Gentza Alamillo Udaeta alkate jaunak (EAJ-PNV) erantzun du horren arrazoia dela 

Susana Martín zinegotzi andrea saiora berandu batu zela. 

Nerea Goti Valle zinegotzi andreak (EH-BILDU) adierazi du aktan labur-labur jasota 

dagoela etxeko laguntza zerbitzuari buruzko eztabaida, eta gehitu nahi duela zerbitzua emateko 

bide gehiago daudela, hitzarmenean adostutakoaz aparte. Adierazi du adibidez Kuadrillaren 

bidez egindako kudeaketa zuzena proposatu ahal dela eta horrek kudeaketa hobetuko lukeela. 

 

Esteban Hernando Landa zinegotzi jaunak (EH-BILDU) adierazi du, HAPOren 

dokumentazioaren eskariari lotuta, ez dela jasota geratu berak galdetu zuela ea dokumentazioa 

eskaneatuta zegoen edo ez sarrera erregistroan, eta ez zela erantzun noiztik aldatu zen legea. 

Gentza Alamillo Udaeta alkate jaunak (EAJ-PNV) erantzun du korporazioko idazkaritza 

dela arduraduna datu pertsonalak modu zuzenean kudeatu eta babesteko, eta berak adierazi zuela 

existitzen ziren datu pertsonalak bereizi gabe eskaneatzeak arazo bat sorraraz zezakeela eta berak 

egin ziola kontsulta Datuak Babesteko Euskal Bulegoari. 

Hernando jaunak (EH-BILDU) adierazi du honakoa aieruz esan duen pertsona bat 

dagoela Udalbatzan: HAPOren iradokizunak banatu zirenean, haiek (EH-BILDU) udalean 

zeudela, eta hori ez da egia. Beraz, ez dago ondo. 

Taldeko kideak (EH-BILDU) adierazi dute aktaren alde bozkatuko dutela haiek egindako 

oharrak biltzen badituzte. 



Parte-hartzeak bukatu dira, eta bertaratutakoek aho batez onartu dute aipatutako akta. 

 

2.- Honako obra gehitzeko eskaria: “ Luaiondoko Barrena kalea berritzea: 

aparkalekuaz, mugikortasun hobekuntzaz eta aisiarako lekuaz hornitzea”, LEADER 

programaren barruan. Jarraian korporazioan puntu horren aldeko ebazpenaren berri eman da. 

Ebazpen hori Hirigintza-Obrak eta Zerbitzuak eta Ingurumeneko Informazio Batzordeak onetsi 

du, 2018ko ekainaren 12an eginiko ohiko saioan.  

 

Alamillo Udaeta alkate jaunak (eaj-pnv) adierazi du bilera edukiko duela hilaren bian 

19.00etan, eta proiektua bizilagunei azalduko diela, zerbait gehitu nahi badute, aukera 

edukitzeko. 

 

Korporazioa jakinaren gainean geratu da, eta aho batez honakoa onartu da, ohiko 

bozketan: 

Laguntzea Leader eremuan dauden udalerrien sustapenari, garapenari eta dibertsifikazio 

ekonomikoari bideratutako laguntzen deialdian. Azken hori Euskal Autonomia Erkidegoko 

Landa Garapenerako 2015-2020 Programaren barruan onartu da, Ekonomiaren Garapen eta 

Azpiegitura Sailaren apirilaren 24ko aginduari jarraikiz (BAOren 87. zenbakia, 2018ko 

maiatzaren 8koa), eta honako hau eskatu du: “LUAIONDOKO BARRERA KALEA 

BERRITZEA: APARKALEKUAZ, MUGIKORTASUN HOBEKUNTZAZ ETA 

AISIARAKO LEKUAZ HORNITUZ” 
 

3.- Etxeko laguntza zerbitzua arautzen duen udal erregelamendua.Jarraian, Gizarte 

eta Osasuna, Berdintasuna eta Immigrazioa Informazio Batzordeak 2018ko ekainaren 12ako 

ohiko bilkuran onartutako ebazpena erreferentzia egin zaio. 

 

Nerea Goti Valle zinegotzi andreak (EH-BILDU) adierazi du haiek abstenitu zirela eta 

galdetu du ea falta zen memoria ekonomiko-finantzarioa ez onesteko egon beharko. 

 

Alamillo Udaeta alkate jaunak (EAJ-PNV) erantzun du gai hori eguneko aztergaien 

zerrendako hurrengo puntuari lotuta dagoela, baina, hala ere, memoria ekonomiko-finantzarioa 

txostenean dagoela eta bertara erraz sartu ahal direla eta Eudelek igorri zuela. 

 

Nerea Goti Valle zinegotzi andreak (EH-BILDU) honako hau adierazten jarraitu du: 

haiek abstenitu ziren lehenago proposatu zituzten hainbat hobekuntza gehitu zirelako. Hala ere 

uste dute hobetu daitekeela, hobetzeko tartea dagoela eta langileek autonomia handiagoa 

eskatzen dutela. Adierazi du posible dela emaitza hobeak lortzea, adibidez Hernanin gertatu den 

bezala.  

 

Lauren Uria Peña zinegotzi jaunak (EH-BILDU) adierazi du kudeaketa aginduaren bidez 

eskuordetzen dela aginpidea Aldundian, eta uste duela hobea izango litzatekeela eskualde 

kudeaketa Udalarekiko hurbilagoa izateagatik. Gehitu du Kuadrillari eskumen gehiago eman 

behar zaizkiola.  

 

Iratxe Parro Uzquiano zinegotzi andreak (AIARA BATUZ) adierazi du kudeaketa modu 

hori erabiltzeko erabakia hartu baino lehen, beste batzuk aztertu behako zituztela, udal-mailan 

egitea zaila ikusi den arren; eta kuadrilla mailan guztien artean asko landu beharko litzatekeen 

gaia da, eta ez du erraz ikusten kuadrillak ez duelako oso ondo funtzionatzen. 

 

Gentza Alamillo Udaeta alkate jaunak (EAJ-PNV) adierazi du udal bakoitza erabaki 

ezberdinak hartzen ari dela haren autonomiaren jardutean eta horrek eskualde kudeaketa zailtzen 

duela.  

 

Esku-hartzeak bukatu dira eta honakoen aldeko bozkarekin: Iñigo Pinedo Vadillo jn. 

(EAJ-PNV), José Antonio Bartolomé Pesquera jn. (EAJ-PNV), Montserrat Angulo Solloa and. 



(EAJ-PNV), Iratxe Parro Uzquiano and. (AIARA BATUZ) Gentza Alamillo Udaeta alkate jauna 

(EAJ-PNV), eta honakoen abstentzioarekin: Lauren Uria Peña jn. (EH-BILDU), Nerea Goti 

Valle and. (EH-BILDU) y Esteban Hernando Landa jn. (EH-BILDU), erabaki hau hartudute: 

 

Lehenengoa.- Hasiera batean onestea Aiarako Udal honetako etxeko laguntza zerbitzua 

arautzen duen udal erregelamendua. Honakoa dio: 

 

ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA ARAUTZENDUEN UDAL 

ERREGELAMENDUA 

1. artikulua. Xedea 

 

Araudi honen xedea da Iruña Okako udalerrian etxekolaguntzazerbitzuaren prestazioa 

arautzea. 

2. artikulua. Aplikazio eremua 

 

Araudi honetan arautzen den zerbitzua Iruña Okako udalerrian garatuko da. 

3. artikulua. Etxekolaguntzazerbitzuaren definizioa 

 

Etxekolaguntzazerbitzuaprebentzio eta laguntza izaeradun zerbitzu bat da; helburua 

erabiltzaileari laguntza ematea da, bere etxean jarrai dezan, etxean bertan ondo moldatzea eta 

komunitatearen ingurunean integratzea posible egingo duen laguntza emanez, hain zuzen ere, 

isolamendu egoerak saihestuz. 

 

4. artikulua. Etxekolaguntzazerbitzuaren helburuak 

Zerbitzu honen helburuak honako hauek izango dira: 

a) Autonomia pertsonalamantentzea edo hobetzea, egoera larriagotzeaprebenitzea eta 

erabiltzaileen autonomiaren galera konpentsatzea, laguntza partziala edo osoa emanez, 

eguneroko oinarrizko jarduerak, zaintzarako beharrezkoak diren jarduerak edo eguneroko 

bizitzaren jarduera instrumentalak egin ahal izateko. 

 

b) Bideragarria denean, pertsonak bere etxeanjarraitzeaahalbidetzea ahalik eta gehien, 

onargarria den bizi kalitateari eutsiz eta ostatu zerbitzu batean edo egoitza batean sartzea 

atzeratuz edo ekidinez. 

c) Erabiltzaileen segurtasun sentimendua sendotzea. 

d) Erabiltzaileari laguntzeko gizarte eta familia sarea osatzen duten 

zaintzaileeilaguntzaeskaintzea eta haien arreta zereginaren liberazio partzialaahalbidetzea, haien 

garapen pertsonal, profesional eta sozialari begira egokiak diren baldintzak izan ditzaten. 

e) Zaintzaile nagusia, erabiltzailea zaindu ohi duen zaintzailea, tarteka ordeztea, aldi 

batean ez badago. 

f) Beste zerbitzubatzuen esku-hartzea behar duten premia egoerak antzematea. 

g) Erabiltzailea komunitatearen ingurunean integratzea erraztea, isolamendu edo 

bazterketa egoerak saihestuz. 

h) Adingabeen zaintzaosatzea, ezinezkoa baldin bada gurasoek edo tutoreek zaintza modu 

egokian ematea. 

i) Familien bizikidetza giroa hobetzea krisi egoeran, faktore psiko-fisiko edo gizarte 

faktoreek eragindakoak eta horien ondoriozko arriskuak saihestea. 

BIGARREN TITULUA. ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA 

I. KAPITULUA. ZERBITZUKO ETA ZERBITZUTIK KANPOKO PRESTAZIOAK 

ETA EZAUGARRIAK 

5. artikulua. Zerbitzuko eta zerbitzutik kanpoko prestazioak 

 

5.1. Honako prestazio hauek zerbitzuaren barruan daudela ulertuko da: 

 

I. Argibideak: erabiltzaileek eskubide eta zerbitzuari buruzko aski ezagutza egokia garaiz 

eta dagokion gisan jaso ahal izatea ahalbidetzea. 



II. Jarraipenaren balorazioa: arreta pertsonalizatuko planaren aldizkako ebaluazioak 

egitea, sakontasun maila handiagoarekin edo txikiagoarekin. 

III. Etxeko arreta: prestazio honen bitartez pertsoneklaguntzajasotzen dute, laguntza 

partziala edo erabatekoa, egunerokotasuneko jarduera instrumentalak egiteko, bereziki 

elikadurari, janzteari eta bizi diren etxebizitzako instalazioen mantentze lanei lotutakoak; hala, 

antolamendua ere erraztu egiten da, eta, hala badagokio, lanok egiteko beharrezko trebetasunak 

entrenatzea ere jaso ohi da. 

a) Elikadurari lotutakoak: 

- Laguntzea janaria prestatzen / janariak planifikatzen eta prestatzen, erabilitako 

elementuak bildu eta garbitzea barne. 

- Elikagaiak erostea. 

- Erabilitako tresnak garbitzea eta lehortzea. 

b) Janzteari lotutakoak: 

- Laguntzea arropa etxean garbitzen / arropa etxean garbitzea. 

- Arropa esekitzea. 

- Arropa birpasatzea. 

- Arropa antolatzea eta gordetzea. 

- Arropa etxean lisatu eta doblatzea. 

- Laguntzea arropa erosten / arropa erostea. 

- Erabilitako elementu guztiak prestatzea eta gordetzea. 

c) Etxebizitzako instalazioen mantentze lanei lotutakoak: 

- Etxea ordenatuta izatea. 

- Azalerak produktu egokiekin garbitzea. 

- Erabilitako elementuak garbitzea eta jasotzea. 

- Hautsa kentzea. 

- Lurra urez garbitzea eta xurgagailua pasatzea. 

- Gortinak eta leihoak irekitzea, aireztatzea. 

- Komuna garbitzea. 

- Sukaldea garbitzea. 

- Leihoetako kristalak garbitzea. 

- Gainbegiratzea eta zarama jaistea. 

- Ohea egitea eta oheko arropa aldatzea; oheko arropa zikina kentzea. 

- Jabeen erkidegoaren espazioak garbitzea. 

 

IV. Arreta pertsonala: prestazio honen bitartez, erabiltzaileek egunerokotasuneko 

oinarrizko jarduerak egiteko laguntza jasotzen dute, ingurunearekin lotura izateko jarduera 

instrumentalak egiteko laguntza eta familia eta komunitatearen ingurunera sarbidea izateko 

laguntza, laguntza partziala edo erabatekoa. Bidenabar, jarduera horiek egiteko beharrezko 

tresnen entrenamendua ere jasoko da. 

- Garbiketa eta higiene pertsonala, arropa pertsonala eta oheko arropa aldatzea barne 

(laguntza teknikoak erabiltzea barne, hala badagokio, atzazalak zaintzea, bizarra moztea, ilea 

garbitzea, azala hidratatzea, ahoko higienea eta arropa aldatzea). 

- Arropa janzteko eta eranzteko laguntza. 

- Eguneroko arropa prestatzea. 

- Jateko laguntza. 

- Edateko laguntza. 

- Janaria berotzea. 

- Erabilitako elementuak garbitzea eta jasotzea, bai garbiketa eta higiene pertsonalean 

erabilitakoak, bai jaten eta edaten laguntzeko erabilitakoak. 

a) Mugitzeari eta ingurunean moldatzeari lotutakoak: 

- Altxatzeko, ohean sartzeko eta jarlekutik altxatzeko laguntza, laguntza teknikoak 

erabiliz, hala badagokio. 

- Etxe barruan mugitzeko laguntza, laguntza teknikoak erabiliz, egonez gero (komunera 

joateko laguntza, logelen artean mugitzeko laguntza). 

b) Osasunari eusteari lotutakoak: 



- Sendagileak adierazitako aho bidezko sendagaiak erostea, gainbegiratzea eta hartzearen 

jarraipena egitea. 

 

Oro har, aurreko betebeharren ondoriozko edo horietatik eratorritako elementu edota 

jarduketak prestatzeko aldez aurreko jarduketa guztiak. 

 

V. Akonpainamendu soziala: prestazio honen bitartez, erabiltzaileak, langile kualifikatu 

batekin elkarrekintzan, harreman lagungarri batean parte hartzen du; horri esker, pertsona horren 

gizarte integrazioa eta modu autonomoan moldatzea hobetzen da. 

- Akonpainamendua izaera pertsonaleko kudeaketa lanetan, aski familia babes ez 

dagoenean. 

- Hitzordu medikoak kontrolatzea eta jarraipena egitea, aski familia babes ez dagoenean. 

- Akonpainamendua etxetik kanpoko joan-etorrietan, baina beti etxe inguruan (garraioa, 

eguneko zentroak, osasun zentroak, komunitatearen ekipamenduak, etab.). 

VI. Beste jarduketa osagarri edo salbuespen jarduketa batzuk: 

Inguruabar bereziei erreparatuz, eta izaera murriztailearekin, zerbitzuaren helburuak 

lortzeko ezinbestekotzat jotako beste jarduketa batzuk ere eskaini ahalko dira: 

- Zaintzaileen atsedena. 

- Ibilaldiak. 

- Garbiketa lan orokorrak etxeetan, zerbitzu normalizatua ezarri aurretik higiene arazo 

larriak egonez gero. 

- Inguruabar bereziei erreparatuz, zerbitzuaren helburuak lortzeko ezinbestekotzat jotako 

beste jarduketa batzuk ere eskaini ahalko dira: 

 

5.2. Honako prestazio hauek zerbitzutik kanpo daudela ulertuko da: 

- Etxe berean bizi diren beste pertsonabatzuei zuzendutako laguntza pertsonala, 

prestazioaren erabiltzaileak ez badira. 

- Etxeko laguntza jarduketak, etxean lan horiek egiteko gaitasuna daukaten pertsonak bizi 

direnean. 

- Osasun izaerako jarduketak, jarduketa horiek egiteko langileek berariazko prestakuntza 

behar badute (injekzioak jartzea, zundak erabiltzea, ultzera eta eskara tratamenduak eta 

medikazioa ematea, horretarako ezagutza zehatza eta pareko beste batzuk beharrezkoak badira). 

- Etxean konponketa garrantzitsuak egitea (margotzea, papera jartzea, etab.). 

- Lehen atalean edo 6) atalean aipatu ez diren garbiketa lanak. 

- Zerbitzu teknikoek prestatutako txostenean aurreikusi ez diren lan guztiak; beste 

administrazio batzuen eskumenen barruan dauden betebeharrak. 

 

6. artikulua. Etxekolaguntzazerbitzuaren ezaugarriak 

Etxekolaguntzazerbitzua, oro har, onuraduna bizi den etxean emango da, Iruña Okako 

Udalerriaren barruan. 

Onuraduna familia barruko txandakatze egoeran baldin badago, zerbitzua etxe batean edo 

gehiagotan eman ahalko da, araudi honen 9.1 artikuluan aurreikusitako inguruabarretan. 

 

1) Arreta emateko egunak. 

- Oro har, zerbitzua astelehenetik ostiralera emango da, preskripzio teknikoaren arabera. 

- Arreta pertsonaleko betebeharretara mugatuta, zerbitzua asteburu eta jaiegunetan ere 

eman ahalko da, balorazioaren arabera. 

- Ofizialki Eusko Jaurlaritzak hala aitortutakoak hartuko dira jaiegun gisa. 

2) Zerbitzuarenintentsitatea. 

Zerbitzuaren prestazioaren denbora mugak erabiltzaileen beharrizanen banakako 

ebaluazioaren arabera ezarriko dira. 

Gutxieneko prestazioa astero 30 minutukoa izango da. Gehieneko prestazioa hogei 

ordukoa izango da astean; artikulu honetako bigarren paragrafoko 1) puntuan jasotako 

salbuespen kasuetan 28 ordukoa izan ahalko da. Gehieneko kopuru hori malgutasun handiagoz 



bana daiteke, irizpide profesionalaren arabera beharrezkotzat jotzen bada 

erabiltzaileaetxeangeratzea ahalbidetu edo erraz dezaketen zaintza lanak osatzeko edo ordezteko. 

 

3) Arreta ordutegiak. 

Zerbitzuaren ordutegi orokorra malgua da, eta oro har 07:30etik 21:30era artean garatuko 

da. 

Salbuespen izaerarekin zerbitzuaren ordutegia zabaldu ahalko da ezarritako orduetatik 

haratago, balorazio teknikoaren arabera. 

- Laguntza pertsonalaren prestazioan, ordutegia ezartzerakoaneskatzailearen beharrizanak 

eta ordutegi ohiturak aintzat hartuko dira. 

- Etxeko laguntza eta akonpainamendu sozialaren prestazioetan, ordutegiak zerbitzuak 

egiten dituzten langileen ordutegi eskuragarritasunaren arabera ezarriko dira. 

 

II.  KAPITULUA. ERABILTZAILEAK 

 

7. artikulua. Erabiltzaileak zehaztea 

 

Oro har, zerbitzu honen erabiltzaileen profilari dagokionez, ohiko 

etxebizitzanbizitzenjarraitze aldera egunerokotasuneko oinarrizko jardueretan laguntza-

zerbitzuak aldi batez edo modu iraunkorrean esku hartzea beharrezkoa daukaten pertsonen edo 

senide taldeen profila da, autonomia galdu edo zaurgarritasun egoeran egotearen ondorioz. 

 

Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren testuinguruan, etxekolaguntzazerbitzua eskubide 

subjektibo gisa aitortuta dago eta, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen 

zorroari buruzko 185/2015 Dekretuak ezarri bezala, mendetasun egoeran eta mendetasun 

arriskuan dauden pertsonei zuzenduta dago (MBBko 23 eta 24 puntu artekoa). 

 

Horrez gain, honako pertsona edo senide talde hauek 

etxekolaguntzazerbitzuarenhartzaileak izan ahalko dira: 

 

- Egunerokotasuneko oinarrizko jarduerak edo jarduera instrumentalak egiteko laguntza 

behar duten eta autonomia pertsonalean zailtasunak dituzten pertsonak. 

- Egunerokotasuneko oinarrizko jarduerak edo jarduera instrumentalak egiteko laguntza 

behar duten eta autonomia pertsonalean zailtasunak dituzten 65 urtetik gorako pertsonak. 

- Adingabeak, ezinezkoa baldin bada haien familiek behar duten arreta eta zaintza 

ematea. 

- Pertsonak edo senide taldeak, gehiegizko kargak badituzte, harreman gatazkak 

badituzte, gizarte egoera ezegonkorrak edo gaixotasun fisiko edo psikikoen ondoriozko arazoak 

badituzte, egunerokotasuneko edozein jarduera egiteko laguntza (partziala edo erabatekoa), 

gainbegiratzea edo babesa behar badute. 

- Gaixotasun terminala daukaten pertsonak, horren ondorioz hirugarren pertsona baten 

laguntza behar badute eguneroko jarduerak egiteko. 

- Balorazio teknikoaren arabera zerbitzu honetatik arreta jasotzeko moduko egoera edo 

pertsona oro. 

8. artikulua. Sarbide betekizunak 

Lehenago aipatutako egoeraren batean egoteaz gain, eskatzaileak honako sarbide 

betekizun hauek ere bete beharko ditu: 

 

8.1 Administrazio betekizunak: 

Eskabide datan Iruña Okako udalerrian erroldatuta egotea, eta bertan erroldatuta 

jarraitzea. 

 

Familiako txandakatze egoeran dauden pertsonak betekizun hauetatik salbuetsiko dira. 

 

8.2 Beharrizan betekizunak: 



 

a) Egunerokotasuneko oinarrizko jarduerak edo jarduera instrumentalak egiteko laguntza 

behar izatea. 

b) Etxebizitza horretan bizitzea, etxeaerabiltzailearena izan zein zaintzaile nagusi gisa 

jarduten duen senide batena izan. 

c) Etxeak erabiltzailea bertan egotea ez eragoztea edo nabarmen oztopatzea, eta 

pertsonarentzat berarentzat zein etxeko zerbitzuko langileentzat arriskurik ez eragitea. 

d) Beharrezkoa bada, etxekolaguntzazerbitzuaren prestazioarekin batera, aski babes 

izatea etxean baldintza egokietan jarraitzeko. 

e) Osasun erakundeetan edo osasun eta gizarte erakundeetan etengabeko laguntza behar 

duen osasun egoera ez izatea. 

f) Kasuan kasuko tratamenduari uko ez egitea, gaixotasun mental bat edo infekzio 

gaixotasun kutsakorra izanez gero. 

g) Jokabidearen nahasmendurik ez izatea, edo etxekolaguntzaileak arriskuan jar ditzakeen 

jokabiderik ez izatea. 

 

9. artikulua. Erabiltzaileen eskubideak 

 

Gizarte zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legearen 9. artikuluan ezarritakoaz 

gain, etxekolaguntzazerbitzuarenerabiltzaileek honako eskubide hauek ere izango dituzte: 

 

- Banakako Arreta Programan ezarritako eduki eta intentsitateari egokitutako zerbitzua 

jasotzea, mendetasuna aitortuta daukaten pertsonen kasuan, baita Arreta Plan Pertsonalizatuan 

ezarritakoa ere, mendetasuna aitortuta ez daukaten pertsonen kasuan. 

- Egitekoen programazioan parte hartzea. 

- Egitekoen orriaren kopia bat izatea; bertan zehaztuko dira prestazioa arautzeko 

jarduerak eta ordutegi antolaketa (zerbitzuaren maiztasuna eta esku hartze bakoitzean emandako 

denbora). 

- Zerbitzua iraungitzea edo etetea eta prestazioan aldaketaren bat eragin dezaketen 

inguruabarren berri izatea. 

- Zerbitzua EAEko edozein hizkuntza ofizialetan jasotzea. 

 

10. artikulua. Erabiltzaileen betebeharrak 

 

Gizarte zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legearen 10. artikuluan 

ezarritakoaz gain, etxekolaguntzazerbitzuarenerabiltzaileek honako betebehar hauek ere izango 

dituzte: 

- Eskubidez dagokion duintasuna erabat errespetatuz tratatzeaetxekolaguntzazerbitzuko 

langilea. 

- Zerbitzu prestazioa aldi baterako etetea ekarriko duten gorabeherak edo inguruabarrak 

oinarrizko gizarte zerbitzuenerreferentziazko gizarte langileari jakinaraztea, aski denboraz eta, 

betiere, gutxienez 24 orduko epean, egiaztatutako premiazko kausak salbu. 

- Zerbitzua ematen duen enpresari eta oinarrizko gizarte zerbitzuen erreferentziazko 

gizarte langileari zerbitzuaren prestazioan antzeman daitezkeen balizko anomalien berri ematea. 

- Zerbitzuaren prezio osoa edo hobaridun prezioa ordaintzea, salbu eta prezio publikoa 

ordaintzean hobaria aplikatu behar bada gaitasun ekonomikoa dela medio, 

etxekolaguntzazerbitzuari aplikatu beharreko prezio publikoak arautzen dituen udal araudian 

aurreikusitakoarekin bat etorriz. 

- Zerbitzuaren prestazioan esku hartzen duten profesionalak errespetuz eta zuzen 

tratatzea, eta, posible denean, lana erraztea eta horrekin kolaboratzea. 

- Zerbitzuaren prestazioan zehar sortutako infekzio gaixotasun kutsagarriak oinarrizko 

gizarte zerbitzuen erreferentziazko gizarte langileari jakinaraztea, 

etxekolaguntzazerbitzukolaguntzaileek beharrezko babes neurriak hartze aldera. 

- Etxekozerbitzuko langile laguntzailea zerbitzua ematen ari den bitartean etxean egotea, 

salbu eta berariazko baimen eta preskripzio teknikoa izanez gero. 



- Esleitutako etxeko egitekoak eta egiteko pertsonalak osatzeko beharrezko materialak eta 

baliabideak etxekozerbitzuko langileen esku jartzea. 

- Gizarte eta ekonomia egoeran aldaketa nabarmenen bat sortuz gero, aski denboraz 

jakinaraztea gizarte zerbitzuei, kasuan kasuko zerga ordenantzan ezarritako inguruabarretan. 

- une bakoitzean zerbitzua ematen duen profesionalari gainbegiratu beharreko 

medikazioari buruzko azalpen argi eta eguneratuak ematea. 

Artikulu honetan ezarritako betekizunak betetzeko komunikazioak, informazioak eta 

gainerako betekizunak berariaz zuzendu beharko dizkio erabiltzaileak kasuan kasuko oinarrizko 

gizarte zerbitzuko erreferentziazko profesionalari. 

Betebehar hauetakoren bat betetzen ez bada, zerbitzua eten edo iraungitzeko prozedura 

abiaraziko da, araudi honetan araututako prozedurarekin bat etorriz. 

 

III. KAPITULUA. SARBIDE PROZEDURA 

 

1. ATALA. ESKATZAILEEN ZERRENDA SARBIDEA IZATEA 

 

11. artikulua. Eskatzaileen zerrenda 

 

Zerbitzua esleitzeko ordena ezartzen duen tresna zerbitzuko eskatzaileen zerrenda da, eta 

sarbide baremoa aplikatuz lortutako puntuazioaren arabera antolatzen da (I. eranskina). 

Aurreko paragrafoan aurreikusitako eskatzaileen zerrendan jasotako pertsonek 

espedientea berrikusteko eskatu ahalko dute, behar bezala egiaztatuz, inguruabar pertsonalak 

aldatzearen ondorioz jasotako balorazioa alda badaiteke. 

 

12. artikulua. Zerbitzueskatzaileen zerrendara sarbidea izatea eskatzea 

 

Araudi honetan araututako etxekolaguntzazerbitzuareneskatzaileen zerrendara sarbidea 

izateko interesdunak aldez aurretik eskaera egin behar du horretarako prestatutako inprimaki 

normalizatuan; eskaera erakunde eskudunera igorri beharko da, eskatzaileak sinatuta eta udalak 

horretarako gaituta dituen edozein erregistrotan edo Administrazio publikoen administrazio 

prozedura erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak aurreikusi bezala aurkeztuz. 

 

Prozesuaren edozein unetan interesdunak bertan behera utz dezake eskaera; hala gertatuz 

gero, idatziz egin beharko du. Hala jokatuz gero, espedientea artxibatu egingo da. 

 

Bidenabar, gizarte langileak espedientea artxibatzeko txostena eman ahalko du 

eskatzaileak edo horren ordezkariak idatziz eta berariaz uko egin badio. 

 

13. artikulua. Eskaerarekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa 

 

Eskatutako zerbitzuaketxekolaguntzazerbitzuak egitea barne hartzen badu edo 

adingabeak zaindu behar dituzten familiei arreta ematera bideratuta badaude, dokumentazioa 

eskatzailearen ezkontideari edo izatezko bikotekideari buruzkoa eta etxebizitzan bizi diren 

gainerako pertsonei buruzkoa ere izan beharko da. 

 

 

Eskaerarekin batera agiri hauek aurkeztu beharko dira: 

- NANaren fotokopia, edo pareko beste edozein identifikazio dokumentu baliokide. 

- Familia liburua, bizikidetza unitatean 18 urtetik beherakoak baldin badaude. 

- Hala badagokio, mendetasun edo ezintasunaren balorazioa, balorazioa beste autonomia 

erkidego batean egin bada. 

- Txosten medikoa, osasun arazoak izan eta mendetasun edo ezintasunaren balorazioa 

eskatu behar ez duten pertsonen kasuan. 

- Zaindu beharreko pertsona adingabea bada edo ezintasunen bat badu, legala edo 

izatezkoa, ordezkaritzaren egiaztagiria (adingabea: familia liburua, guraso eta seme-alaben 



neurrien dokumentua edo tutore izendapena; ezintasunen bat daukaten pertsonak: tutorea 

esleitzeko epaia edo zaintzaile dokumentua, ereduari jarraiki). 

- Egoera ekonomikoari buruzko datuak: 

- Eskaera aurkeztu aurreko lau urteetako ondasun higiezin eta higigarrien gaineko 

zinpeko adierazpena. 

- Pertsona fisikoen errentaren zergaren azken aitorpenaren fotokopia, edo, bestela, 

aitorpena egiteko betebeharrik ez dagoela dioen Ogasuneko ziurtagiria (azken hori ez da 

beharrezkoa izango aitortutako azken ekitaldian zergak Araban ordaindu badira). 

- Gaur egungo diru sarreren egiaztagiria, edozein kontzepturi dagozkien diru sarrerena: 

pentsioak eta gizarte aurreikuspen publikoko prestazioak, pribatuak edo atzerrikoak, nominak, 

enpresa jardueren etekinak, etab. 

- Kapital higiezinen ondoriozko etekinen diru sarreren ziurtagiria, egonez gero. 

- Banku posizio eguneratu guztien ziurtagiria, eta kapital higigarriko etekinak. 

- Eskatzaileak Arabako lurraldetik kanpo dituen jabetzen titulartasuna eta katastro 

balioaren egiaztagiria. 

- Ezarritako prezioa hilero ordaintzeko erabiliko den banketxea eta kontu korrontearen 

zenbakia. 

- Gizarte zerbitzuen aburuz interesekoa izan daitekeen beste edozein agiri. 

 

Eskatzaileak ez badu bere egoeraren balorazioa egiterik nahi edo ez badu fede emateko 

moduan argudiatzen, bere egoera ekonomikoa aintzat hartzeari uko egiten diola ulertuko da eta, 

horrenbestez, zerbitzua ordaintzeko ezarritako gehieneko tarifa ordaindu beharko du. 

 

Administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearen urriaren 1eko 39/2015 

Legearen 8.3 artikulua aplikatuz, herritarrek ez dute aipatutako agiriak aurkezteko betebeharrik 

izango agiri horiek dagoeneko administrazioaren esku baldin badaude. Hartara, interesdunek 

hizpide dugun agiria zein erakundetan eta noiz aurkeztu duten jakinarazi beharko dute. Udal edo 

foru gizarte zerbitzuek ezin badituzte aipatutako agiriak lortu, interesdunari berriz ere aurkezteko 

eskatu ahalko diote. 

 

Eskabidearekin batera aurkeztutako dokumentazioa osatugabea bada edo akatsen bat 

badauka, eskatzaileari eskaera egingo zaio 10 eguneko epean beharrezko dokumentazioa aurkez 

dezan edo antzemandako akatsak zuzen ditzan; bidenabar, ohartaraziko zaio horrela jokatzen ez 

badu eskabidea bertan behera utzi duela ulertuko dela. 

 

Eskatzaileak eta, hala badagokio, bizikidetza unitateko gainerako kideek baimena 

emango diete udalari eta Arabako Foru Aldundiari datuak egiaztatu edo lortzeko egin beharreko 

kudeaketak egiteko. Datu horiek esklusiboki mugatu beharko dira eskatzaileak araudi honetan 

ezarritako betekizunak betetzen dituela egiaztatzera eta, hala badagokio, zerbitzua finantzatzeko 

baliabide ekonomiko eta betekizunak egiaztatzera. 

 

Datuak ezkutatu edo faltsutzeakzerbitzu-eskatzaile izaera galtzea ekar dezake; nolanahi 

ere, baliteke bestelako erantzukizunak ere eragitea. 

 

14. artikulua. Izapidetzea 

 

Erabiltzaileen beharrizanen ebaluazioa eta gizarte txostenaren proposamena egitean 

Gizarte zerbitzuei buruzko 12/2008 Legean jasotako zehaztasunei erreparatuko zaie. 

 

A) BEHARRIZANEN EBALUAZIOA. 

 

- Eskatzailearen beharrizanen ebaluazioa, balorazioa eta izapidetzea eskatzailearen 

etxebizitzari dagozkion udal gizarte zerbitzuen gizarte lan arloko teknikariek egingo dituzte (edo, 

hala badagokio, etxebizitza ibiltarikoak). 



- Udal gizarte zerbitzuetako langile teknikariek dokumentazioa aztertuko dute eta egin 

beharreko kudeaketa eta jarduketa oro egingo dute honako alderdi hauek aztertzeko: 

- Egunerokotasuneko oinarrizko jarduerak egiteko laguntza beharrizanak, norbere burua 

zaindu, jaiki eta ohean sartu, jantzi, oinez ibili, jan, garbitu eta esfinterren kontrola edukitzeari 

lotutakoak. 

- Egunerokotasuneko jarduera instrumentalak egiteko laguntza beharrizanak, tartean 

elikagaiak erosi eta prestatzea, etxebizitza eta sukaldeko tresnak garbitzea, arropa garbitzea, 

erosketak egitea, dirua kontrolatzea, medikazioa kontrolatzea eta etxe barruko zein kanpoko 

joan-etorriak. 

- Egoera sozio-familiarra, elkarrekin bizi diren pertsonen eta gizarte ingurunearekiko 

harremana aztertuz, familia eta gizarte sarearen gaitasuna eta eskuragarritasuna eskatzailearen 

arreta beharrizanen aurrean erantzuteko. 

- Etxebizitzaren egoera higiene, ekipamendu, bizigarritasun eta irisgarritasun baldintzei 

dagokienez, laguntza teknikoen beharrizanak eta ingurunean duen kokapena. 

- Egoera ekonomikoa. 

 

B) GIZARTE TXOSTENA-PROPOSAMENA 

 

Udal gizarte zerbitzuetako gizarte laneko zerbitzu teknikoek Banakako Arreta Programa 

prestatuko dute, edo bestela, Arreta Plan Pertsonalizatua. Dokumentu horietan honako hau 

zehaztuko da: 

- Zerbitzura sartzeko betekizunak eta eskabideak aurkezteko betekizunak betetzea. 

- Hala badagokio, betekizunak betetzetik salbuesteko proposamena, argudiatua. 

- Eskatzailearen inguruabar pertsonalak, familiakoak eta gizartekoak, eta, hala badagokio, 

bizikidetza unitatearenak. 

- Esku hartzearen onuradunak, egin beharreko zerbitzu mota, asteko egunak eta ordu 

kopurua, proposatutako zerbitzuaren iraupena eta egitekoak. 

- Hala badagokio, salbuespen zerbitzuen proposamen argudiatua. 

- Hala badagokio, zerbitzua ezesteko proposamen argudiatua. 

 

15. artikulua. Ebazpena 

 

Eskabidea aztertu eta baloratu ondoren, eta txosten soziala eman eta gero, dagokion 

proposamen teknikoa prestatuko da, eta erakunde eskudunera igorriko da. Erakundeak ebazpen 

argudiatua emango du, eskatutako zerbitzura sarbidea izateko eskaera onartuz edo ezetsiz. 

Ebazpena gehienez bi hilabeteko epean eman beharko da eskabidea udal erregistroren 

batean jasotzen denetik. Epe hori eten egingo da eskabideak zuzendu behar direnean, 

jakinarazpenetik betetzen den arteko tartean edo, bestela, emandako epea igarotzean edo 

Arabako Foru Aldundiaren nahitaezko txostena eskatu behar denean, eskatzailearen 

autonomiaren balorazioari buruzkoa, baita Administrazio publikoen administrazio prozedura 

erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 22. artikuluan aurreikusitako gainerako kasuetan ere. 

Aurreko atalean aurreikusitako epea igaro bada eta ez bada berariazko ebazpenik eman, 

eskabidea bertan behera utzi dela ulertu ahalko da, interesdunak aukerako 

berraztertzekoerrekurtsoa edo administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztea baimentze aldera; 

nolanahi ere, ebazteko betebeharrak indarrean jarrai dezake. 

 

Aldeko ebazpenak honako alderdi hauek jaso beharko ditu: 

 

- Hala badagokio, eskatzaileazerbitzuareneskatzaileen zerrendan jasotzea. 

- Prestazioa ematea, honako hauek zehaztuz: zerbitzuaren kostua, iraupena, mota eta 

intentsitatea, baita onuradunari dagokion ekarpen ekonomikoa ere. 

- Halaber, ebazpen proposamenean adierazi behar da zerbitzua edo prestazio ekonomikoa 

jasotzeko eskubidea aitortzeak berekin dakarrela eskatzaileak (eta, hala dagokionean, bere 

legezko ordezkariak edo egitatezko zaintza daukanak ere) aitorpenean eragina izan dezakeen 

aldaketa oro 15 egun natural pasatu baino lehen jakinarazi behar diola erakunde eskudunari. 



 

Aurkako ebazpenak horretarako arrazoiak azaldu beharko ditu, eta kasu hauetan eman 

beharko da: 

 

- 8. artikuluan jasotako sarbide betekizunak ez betetzea. 

- Eskaera eragin zuten beharrizanak eskatzaileak berak edo senideen laguntzarekin edo 

beste baliabide pertsonal batzuekin zuzen betetzeko aukera. 

- Zerbitzua ematea beste administrazio publiko baten eskumena izatea, prestazioaren 

izaera edo eskatzailearen bizilekua dela medio. 

- Balorazioaren arabera zerbitzuak arrisku fisikoak edo psikikoak eragin ahal izatea, 

erabiltzaileari zein zerbitzua ematen duten langileei. 

- Behar bezala argudiatutako beste kausa batzuk 

. 

Ebazpena legeak ezarritako formalitate eta epeetan jakinaraziko da, eta horren aurka 

aukerako berraztertzekoerrekurtsoa aurkeztu ahalko da erakunde eskudunaren aurrean, edo 

zuzenean administrazioarekiko auzi ordena jurisdikzionalean aurkaratu ahalko da, legez 

ezarritako epe eta inguruabarretan. 

 

Aldeko ebazpena ere zerbitzua eman behar duen erakundeari jakinaraziko zaio; 

zerbitzuaren prestazioaren kontratuan jasotako epean eman beharko du zerbitzua. 

 

16. artikulua. Premiazko egoerak 

 

Salbuespen gisa, eta muturreko eta premiazko beharrizan kasuak artatu ahal izateko, udal 

gizarte zerbitzuek prestazioa berehala eman eta hastea proposatuko dute, eta premiazko 

prozeduraren arabera izapidetuko da. 

 

Gizarte zerbitzuek, hala badagokie, zerbitzua ematen duen erakundeari jakinaraziko diote 

zerbitzua premiazkoa dela; erakundeak gehienez 48 orduko epean eman beharko du zerbitzua. 

 

Gehienez 15 egun naturaleko epean eskabidea izapidetu egingo da, prozedura 

arruntarekin bat etorriz. 

 

2. ATALA. ZERBITZUA JASO ETA EZ ONARTZEA 

 

17. artikulua. Zerbitzuaonartzea 

 

Zerbitzuan onartzeko zerrendaren ordena jarraituko da, eta lortutako puntuazio globala 

hartuko da kontuan, Araudi honen I. eranskinean ezarritako irizpideekin bat etorriz eskabidea 

aztertu ondoren. 

 

Puntuazio berbera lortu duten eskabideen kasuan, mendekotasunen bat eta mendetasun 

arriskuan dauden eskatzaileen eskaerak lehenetsiko dira (MBBko 23 eta 24). 

 

IV. KAPITULUA. ZERBITZUA EGOKITZEA ETA JARRAIPENA EGITEA 

 

18. artikulua. Jarraipena eta ebaluazioa 

 

Oinarrizko gizarte zerbitzuek etengabeko jarraipena egingo dute zerbitzua onuradunen 

beharrizanetara egokitzen dela ziurtatzeko, beharrezko aldaketak proposatuz eta proposatutako 

helburuak lortzea onuradunekin batera ebaluatuz; hala, etxe bisitak egiteko premia aurreikusiko 

da, baita etxekolaguntza langileen aldizkako harremanak ere. 

 

Aldizka ebaluazioak egin ahalko dira onuradunak eskatzen badu, zerbitzua ematen duen 

erakundeak eskatzen badu edo protokolo eta kontratuetan ezarri bezala. 



 

19. artikulua. Egokitzapen aldia 

 

Zerbitzura sarbidea izan eta hasierako hiru hilabeteetan 

erabiltzaileakzerbitzuarenfuntzionamendu eta ezaugarrietara 

moldatzekoegokitzapenpertsonaleko aldian daudela ulertuko da. Sor daitezkeen arazoak une oro 

komentatuko dituzte gizarte zerbitzuetako teknikariek edo zerbitzuak kudeatzen dituzten 

enpresetako profesionalek eta ondo egokitzea lortzeko beharrezko irtenbideak bilatuko dira. 

 

Erabiltzailearekin batera irtenbide bateratuak aplikatzen saiatu ondoren, 

erabiltzaileakzerbitzuraegokitzeko zailtasunak dituela edo alderantziz gertatzen dela antzemanez 

gero, edo zerbitzuak pertsonaren beharrizanak zuzen betetzen ez dituela ulertzen bada, egoera 

aztertu egingo da eta oinarrizko gizarte zerbitzuen txostenaren aurreko proposamena egingo da. 

Egindako proposamena erabiltzaileari jakinarazi beharko zaio, eta horrek 15 eguneko 

epea izango du alegazioak aurkezteko 

. 

Alegazioak aztertu ondoren behin betiko proposamena egingo zaio erakunde eskudunari, 

eta horrek ebazpen arrazoitua emango du. Ebazpenaren arabera pertsonazerbitzutik kanpo utzi 

behar bada, alternatiba bat proposatuko da, egonez gero. 

 

V. KAPITULUA. ZERBITZUA ETETEA ETA IRAUNGITZEA 

 

20. artikulua. Zerbitzua etetea eta iraungitzea 

20.1. Zerbitzua aldi baterako etetea. 

 

Dagokion espedientea izapidetu ondoren, erakunde eskudunaren ebazpenaren bitartez 

ebatziko da zerbitzuaren prestazioan aldi baterako etena egitea, interesdunari entzunaldi izapidea 

eskaini ondoren. Ebazpen hori erabiltzaileari jakinaraziko zaio eta, hala badagokio, zerbitzua 

ematen duen erakundeari. 

 

Etxekolaguntzazerbitzua honako arrazoi hauengatik etengo da: 

 

- Erabiltzailea ospitale batean egotea, aldi baterako. 

- Erabiltzailea aldi baterako etxebizitzan ez egotea, gizarte baliabide eta osasun eta 

gizarte baliabide batera jo behar izan duelako. 

- Etxebizitzan ez egotea azken zerbitzutik hasita laurogeita hamar (90) egun baino 

gutxiagoko tartean. Tarte hori egoera berezietan luzatu ahalko da. Erabiltzailea familiaren 

txandakatze egoeran baldin badago, tarte hori luzatu egingo da, txandakatze epeei dagokienez. 

- Erabiltzailearentzat 10. artikuluan ezarritako betekizunen bat betetzen ez denean, 

iraungitze kausa ez denean. 

- 8. artikuluan ezarritako betekizunen bat aldi baterako galtzea. 

Horretarako, aldi batez etxebizitzan ez egoteagatik zerbitzua eteten denean, erabiltzaileek 

egoera hori idatziz eta gutxienez zazpi eguneko aurrerapenaz jakinarazi beharko dute, larrialdi 

egoeretan, premiazkoa izateagatik epe hori betetzea ezinezkoa denean salbu (behar bezala 

frogatu behar da). 

 

Etxekolaguntzazerbitzua jasotzen duen pertsona batek aldi batez zerbitzua erabiltzeari 

uzten badio, etenaldiak ondoz ondoko zazpi egun natural baino gehiago irauten badu, ez du 

ordaindu beharko prezio publikorik. Horretarako, erabiltzaileekzerbitzuajasotzeariutziko diotela 

idatziz jakinarazi beharko dute, eta 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 egun gutxiagoz erabili ez bada, esleitutako prezio publikoa ordaindu 

beharko da. 

 

20.2. Zerbitzuairaungitzea. 



 

Dagokion espedientea izapidetu ondoren, zerbitzuko bajak erakunde eskudunaren 

ebazpenaren bitartez ebatziko dira, interesdunari entzunaldi izapidea eskaini ondoren. Ebazpen 

hori erabiltzaileari eta zerbitzua ematen duen erakundeari jakinaraziko zaie. 

 

Etxekolaguntzazerbitzua honako arrazoi hauengatik iraungiko da: 

 

- Erabiltzaileak edo horren lege ordezkariak idatziz uko egitea. 

- Zerbitzua emateko ebazpenean aurreikusitako prestazio aldia bukatzea. 

- Erabiltzailea hiltzea. 

- Erabiltzailea beste udalerri batera joatea, familiaren txandakatze kasuak direnean salbu. 

- Onuraduna etxekolaguntzazerbitzuarekin bateragarria ez den beste programa edo 

baliabide batean sartzea. 

- Zerbitzuaren prestazioa sorrarazi zuen beharrizan kausa desagertzea. 

- Zerbitzua emateko aintzat hartu diren datuak faltsutzea edo ezkutatzea. 

- Zerbitzua lortzeko eskatutako betekizunen bat modu iraunkorrean galtzea 

- Zerbitzuaren jarraipena egiteko eska daitekeen dokumentazioa ez aurkeztea. 

- Gizarte eta ekonomia egoera aldatzeari buruzko informazioa ez aurkeztea 30 eguneko 

epean. 

- Aldi baterako etena bukatu ondoren etxebizitzara bueltatu ez izana. 

- Zerbitzua ematen duten langileei eraso fisiko edo psikologikoa egitea. 

- Araudi honetan erabiltzaileentzat aurreikusitako betebeharrak etengabe urratzeagatik 

(ordainagiriak epez kanpo ordaintzea, behin baino gehiagotan ez ordaintzea, etab.). 

- Arrisku fisikoak edo psikikoak egotea erabiltzailearentzat zein zerbitzua ematen duten 

langileentzat, udal zerbitzu teknikoen balorazioaren aurretik. 

- Behar bezala argudiatutako beste arrazoi batzuk. 

Iraungipen ebazpenaren ondoren erabiltzaileak berriz ere zerbitzua jasotzeko asmoa 

agertuz gero, beste eskabide bat aurkeztu beharko du, eta araudi honetan ezarritakoaren arabera 

izapidetu beharko da. 

Iraungi ondoren erabiltzaileak zerbitzuko zenbait ordainketa egin gabe baditu, berriz ere 

zerbitzua eman aurretik ordaindu gabeko kopuruak ordaintzeko eskatuko zaio. 

VI. KAPITULUA. ZERBITZUAREN ARAUBIDE EKONOMIKOA 

 

21. artikulua. Etxekolaguntzazerbitzuaren prezio publikoa 

 

Erabiltzaileak ordaindu beharreko etxekolaguntzazerbitzuaren prezioa une bakoitzean 

indarrean dagoen zerga ordenantzak zehaztuko du. 

Ez zerbitzua ematen duten langileek, ez enpresa adjudikaziodunak ez dute ordainketa 

osagarririk edo dohaintzarik onartuko, aurreko paragrafoan ezarritakoaz gain. Enpresa 

adjudikaziodunak betebehar hori betetzea zainduko du. 

 

22. artikulua. Finantzaketa 

 

Zerbitzuen finantzaketa hauen ardura izango da: 

 

- Onuradunak zerbitzuarenfinantzaketan parte hartu beharko du, erakunde eskudunaren 

ebazpenean ezarritako kopurua ordaintzeko konpromiso sinatua onartuz, gaitasun ekonomikoari 

erreparatuz funtsezko betekizun gisa zerbitzuaren prestazioari ekiteko, eta kasuan kasuko zerga 

ordenantzak horri dagokionez ezartzen duenaren arabera. 

- Orduko prezioari onuradunak ordaindu beharreko orduko ekarpena kentzeangeratzen 

den kopurua, kasuan kasuko zerga ordenantzan ezarritakoaren arabera kalkulatutakoa, 

Administrazio Publikoak hartutako du bere gain. 

 

23. artikulua. Zerbitzukoerabiltzailearen ekarpena 

 



Araudi honetan araututako zerbitzuenerabiltzaileakzerbitzuko prezio publikoa ordaindu 

beharko du, erabiltzailearen beraren gaitasun ekonomikoa aintzat hartuz kalkulatuko dena, 

dagokion zerga ordenantzan ezarritako inguruabarretan. 

 

Erabiltzailearen ekarpena kasuan kasuko zerga ordenantzan jasotako elementuen arabera 

finkatuko da. 

 

Gaitasun ekonomikoen inguruko datuak faltsutzeak edo ezkutatzeak eskabidea 

artxibatzea edo zerbitzuairaungitzea ekar dezake, zerbitzua dagoeneko emanda badago; nolanahi 

ere, baliteke gertaera horietatik bestelako erantzukizunak ere eratortzea. Administrazio 

eskudunak erabiltzaileari laguntzaren bat edo prezioan hobariren bat eman badio, itzultzeko 

prozedura abiaraziko da. 

 

Erabiltzaile bakoitzaren banakako ekarpena berrikusi egin beharko da, ofizioz edo 

erabiltzaileak edo bere ordezkariak eskatuta, inguruabarrak edo betekizunak edozein modutan 

aldatzen direnean, kasuan kasuko zerga ordenantzan ezarritako inguruabarretan. 

 

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA 

 

Etxekolaguntzazerbitzuaren bitartez erabiltzailea etxean eta ingurune komunitarioan 

geratzea bultza dezaketen esperientzia, jarduera eta prestazio desberdinak eta berritzaileak jar 

daitezke martxan. 

 

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA 

 

Araudiaren laburpen bat prestatuko da, erabiltzaileei emateko. 

 

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA 

 

Arlo honetako udal erakunde eskudunak irizpideen eskuliburu bat prestatuko du; bertan 

zehaztuko da erabiltzailebakoitzarenzerbitzuaren prestazio aldia, 7. artikuluko 2. atalean 

ezarritako mugen barruan, eta oinarrizko gizarte zerbitzuko profesionalek aplikatuko dute; 

erabiltzaileen esku ere egongo da. 

 

XEDAPEN INDARGABETZAILEA 

 

Indarrik gabe geratzen dira araudi honek xedaturikoaren aurka doazen maila bereko edo 

beheragoko mailako arau guztiak. 

 

AZKEN XEDAPENA 

 

Araudi hau ALHAOn argitaratu eta hamabosgarren egunean sartuko da indarrean. 

 

I. ERANSKINA 

 

SARBIDE BAREMOA 

Sarbide baremoak eskatzaileen zerrenda antolatzeko irizpideak eta zerbitzuajasotzeko 

lehentasuna ezarri du, gizarte diagnostikoaren arabera. 

Eskatutako zerbitzuakpertsona bati baino gehiagori eragiten badie sarbide baremoaren 

ondorioetarako, soilik arreta premiako egoera ahulenean dagoen eskatzailearen egoera hartuko 

da kontuan, egoera ekonomikoaren dimentsioan salbu; kasu horretan bizikidetza unitateko kide 

guztien hileko gaitasun ekonomikoa aztertuko da. 

 

 

 



 

BAREMOAREN EGITURA 

 

DIMENTSIOAK PUNTUAZIO TARTEAK 

Egunerokotasuneko jarduerak egiteko laguntza 

behar du (oinarrizko jarduerak) 
0-30 

Egunerokotasuneko jarduerak egiteko laguntza 

behar du (jarduera instrumentalak) 
0-10 

Gizarte laguntza eta bizikidetza egoera 0-30 

Ostatu edo etxebizitza egoera 0-10 

Egoera ekonomikoa 0-20 

Total 0-100 

 

 

I.- EGUNEROKOTASUNEKO JARDUERAK EGITEKO LAGUNTZA BEHAR DU 

(OINARRIZKO JARDUERAK). 

Egunerokotasuneko oinarrizko jarduerak egiteko behar duten laguntza maila aztertzean 

datza (jan, jantzi, garbiketa pertsonala, etab.), erabiltzailearen autonomia mailari eusteko eta 

sustatzeko eta bere ingurunean geratzeko, bizi kalitate maila onarekin. 

Balorazioa egite aldera, MBBn lortutako puntuazioa erabiliko da, horrela: 

 

 

Laguntza beharrizana - BAREMOA Puntuak  

Balioztatu ezin daitezkeenak 0  

MBB 0-22 puntu 5  

MBB 23-49 10  

MBB  50-74 20  

BMBB  75-100 30  

EGUNEROKOTASUNEKO JARDUERAK EGITEKO 

LAGUNTZA BEHARRIZANAREN PUNTUAZIOA (OINARRIZKO 

JARDUERAK) (Gehienez 30 puntu) 

 

 

 

II.- II. EGUNEROKOTASUNEKO JARDUERAK EGITEKO LAGUNTZA BEHAR 

IZATEA (INSTRUMENTALAK). 

Jarduera instrumentalak egiteko behar duten laguntza maila aztertzean datza (tresna 

elektrikoak erabiltzea, erosketak egitea, etab.), erabiltzailearen autonomia mailari eusteko eta 

sustatzeko eta bere ingurunean geratzeko, bizi kalitate maila onarekin. 

 

Balorazioa egiteko baremo hau erabiliko da: 

 

Jarduera instrumentalak - BAREMOA Puntuak  

Tresna elektrikoak erabiltzea (garbigailua, mikrouhin 

labea, sukaldea, berogailua) eta interkomunikazio sistemak 

(irratia, telefonoa, telebista) 

BAI: 0  

EZ: 1 
 

Etxeko lanak (hautsa kentzea, erratzarekin garbitzea, 

ontziak garbitzea, ohea egitea, oheko arropa aldatzea, lisatzea, 

xurgagailua pasatzea, etab.) 

BAI: 0  

EZ: 1 
 

Erosketak (elikagaiak, medikazioa, arropa, tresna 

elektrikoak erostea, etab.) 

BAI: 0  

EZ: 1  

Elikagaiak prestatzea (janaria prestatzea, prestatutakoa 

berotzea) 

BAI: 0  

EZ: 1  

Ingurunean ondo moldatzea (garraio publikoa erabiltzea, 

udalerrian egunez/gauez orientatzea)) 

BAI: 0  

EZ: 3  



Kudeaketa ekonomikoak, administraziokoak eta osasun 

arlokoak (dirua ateratzea, ordainagiriak kudeatzea, 

medikuarenera joatea, etab.) 

BAI: 0  

NO: 3  

EGUNEROKOTASUNEKO JARDUERAK EGITEKO LAGUNTZA 

BEHARRAREN PUNTUAZIOA (JARDUERA INSTRUMENTALAK) 

(Gehienez 10 puntu) 

 

 

 

 

III.- GIZARTE LAGUNTZA ETA BIZIKIDETZA EGOERA. 

 

Beharrizanak estaltzekoerabiltzaileak duen laguntza mailaren berri izatean datza, aldagai 

hauen arabera: 

 

 Bizikidetza egoera: bakarrik edo beste norbaitekin bizi den. Beste nagusi batzuekin (senideak 

edo lagunak) edo beste lagun edo senide batzuekin batera bizi den.. 

Sare informala izatea, eskuragarri izatea eta irisgarritasuna(senideak edo lagunak)eta 

sare horrek emandako babes motak 

 

Balorazioa egiteko baremo hau erabiliko da: 

 

Gizarte eta familiaren BAREMOA Puntuak  

1.-Bakarrik edo beste norbaitekin bizi den pertsona, edo 

babesgabetasun/abandonu egoeran dauden adingabeak: tratu txar 

fisiko edo psikikoen egoera, abusu ekonomikoa, abandonu egoera eta 

oinarrizko arretako arduragabekeria larria. 

30  

2.- Gizarte edo familiaren laguntzarik gabe bakarrik edo beste 

norbaitekin bizi den pertsona: horrelakorik ez duelako, edo ohiko 

zaintzaileak ezin diolako arretarik eskaini arrazoi objektibo bat dela 

medio, edo familia desegituraketa larria edo gatazka arriskua 

dagoelako. /Arrisku egoeran dauden adingabeak dituzten familiak. 

25  

3.-Bakarrik bizi den pertsona, gizarte edo familia babes sare 

oso txikia duena; behar duen arretari dagokionez, ematen dioten 

babes puntuala ez da aski. / Karga gehiegi edo gizarte egoera 

ezegonkorrak dituzten familiak. 

15  

4.- Bakarrik bizi den pertsona (edo ezintasun edo 

desgaitasunen bat daukan pertsona batekin), gizarte edo familia babes 

sarea du, babesa ematen diona, baina ez da aski behar duen arretari 

dagokionez. 

10  

5.– Beste norbaitekin bizi den pertsona (mendetasunik gabeko 

pertsona), gizarte edo familiaren babes sarea duena, baina ez da aski 

behar duen arretari dagokionez. 

5  

6.– Bakarrik edo beste norbaitekin bizi den pertsona, sarbide 

errazeko eta eskuragarri dagoen gizarte edo familiaren babes sarea 

duena 

0  

 

GIZARTE ETA FAMILIA MAILAKO EGOERAREN PUNTUAZIOA 

(Gehienez 30 puntu) 
 

 

 

 

IV.- OSTATU EDO ETXEBIZITZA EGOERA. 

 

Ostatu edo etxebizitzaren ezaugarriak aztertzean datza, baldintzagarri izan daitezkeelako 

erabiltzailea modu autonomoan moldatzeko, ingurunea kontrolatzeko, aukeratzeko gaitasunean, 

baita bertan laguntza edo babesa jasotzeko ere. 

 



Aintzat hartu beharreko aldagaiak irisgarritasuna, bizigarritasuna eta ekipamendua dira, 

baremo honen arabera: 

 

BAREMOA Ostatu edo etxebizitza egoera 

IRISGARRITASUNA Puntuak  

 

A. 

Eraikinaren 

kanpoaldea 

 Ez du sarbide arazorik. 0  

 Eskailerak jaitsi edo igo behar ditu edo 

arkitektura oztoporen bat gainditu etxebizitzara 

iristeko // Hirigunetik urrun dago, oinarrizko 

baliabideetara iristeko zailtasunekin 

1  

 

B. 

Eraikinaren 

barruan 

 Ez du sarbide arazorik. 0  

 Atarian eskailerak ditu igogailura edo 

etxebizitzara iristeko, eta ez dago eskailerak 

saihesteko sistemarik. // Ez du igogailurik 

1  

C. 

Etxebizitzaren 

barrualdea 

 Ez dago arkitektura oztoporik. 0  

 Arkitektura oztopoak daude, mugikortasuna eta 

ondo moldatzea oztopatzen dute; ez dago 

egokitzapen edo segurtasun neurririk 

2  

IRISGARRITASUNA, GUZTIRA (A+B+C  

 

BIZIGARRITASUNA Puntuak  

 Ez du bizigarritasun arazorik 0  

 Ez da mantentze lan zuzena egin. 1  

 Egitura arazoak ditu (hezetasuna, sukalderik, komunik ez; espazio 

gutxiegi; itoginak; instalazio elektriko eta komun instalazio 

eskasa) 

3  

BIZIGARRITASUNA, GUZTIRA  

 

EKIPAMEN

DUA   
 

Puntuak  

 BADAGO BADABIL 

Sukaldea   

Berogailua/termoa/

galdara 

  

Berokuntza   

Garbigailua   

Hozkailua   

Telefonoa   

 Oinarrizko ekipamenduak aipatutako elementu guztiak ditu, 

eta ongi funtzionatzeko moduan daude 
0  

 Gutxienez 4 elementu ditu, edo elementu guztiak ditu baina 

baten bat zerbitzutik kanpo dago, baina konpontzeko 

aukerarekin. 

1  

 Oinarrizko ekipamenduko gutxienez 4 elementu ditu, edo 

baten bat zerbitzutik kanpo dago eta ezinezkoa da 

erabiltzaileak konpontzea edo ordeztea. 

3  

EKIPAMENDUA GUZTIRA  

ETXEBIZITZA EGOERAREN PUNTUAZIOA (Gehienez 10 puntu)  

 

 

 

 



V.- EGOERA EKONOMIKOA. 

 

Egoera ekonomikoa aztertzeko familiaren hileko gaitasun ekonomiko kalkulatua hartuko 

da kontuan, zerga ordenantzan ezarritako inguruabarretan. LGSren %181,70tik behera (1.500. €) 

11 tarte ezarri dira; mailaka puntuatuko dira: 

 

Familiaren hileko egoera ekonomikoa 

BAREMOA 

 

Puntuak 

 

LGSren %60,57era arte 20  

LGSren %60,58 -%72,68 19  

LGSren %72,69 -%84,79 18  

LGSren %84,80 -%96,91 16  

LGSren %96,92 -%109,02 14  

LGSren %109,03 -%121,13 12  

LGSren %121,14-%132,25 10  

LGSren %132,26 -%145,36 8  

LGSren %145,37-%157,47 6  

LGSren %157,48-%169,59 4  

1LGSren %169,60-%181,69 2  

=/>%181,70 LGS 0  

EGOERA EKONOMIKOAREN PUNTUAZIOA (Gehienez 20 puntu)  

  

Bigarrena.- Informazio publikoaren eta interesdunen audientziaren menpe jarri, hogeita 

hamar egun balioduneko epean, ALHAOko iragarpena argitaratzen den hurrengo egunetik 

zenbatzen hasita. Epe horretan, interesdunek espedientea berrikusi ahalko dute, eta nahi dituzten 

alegazioak egiteko aukera izango dute. 

c) Epe barruan aurkeztutako erreklamazio eta iradokizun guztiak erabakitzea eta 

osoko bilkurak behin betiko onarpena ematea. 
 Inongo erreklamazio edo iradokizunik egiten ez bada, behin betiko onetsita 

geratuko da ordura arte behin-behinekoa zen onespena, udalbatzaren akordio berri baten beharrik 

gabe. 

 

4- Aiarako Udaleko Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuaren Prezio Publikoa arautzen 

duen Ordenantza Fiskala. Jarraian, Hirigintza-Obrak eta Zerbitzuak eta Ingurumeneko 

Informazio Batzordeak 2018ko ekainaren 12an onartutako ebazpenari erreferentzia egin zaio. 

 

Esku-hartzeak bukatu dira eta honakoen aldeko bozkarekin: Iñigo Pinedo Vadillo jn. 

(EAJ-PNV), José Antonio Bartolomé Pesquera jn. (EAJ-PNV), Montserrat Angulo Solloa and. 

(EAJ-PNV), Iratxe Parro Uzquiano and. (AIARA BATUZ) Gentza Alamillo Udaeta alkate jauna 

(EAJ-PNV), eta honakoen abstentzioarekin: Lauren Uria Peña jn. (EH-BILDU), Nerea Goti 

Valle and. (EH-BILDU) y Esteban Hernando Landa jn. (EH-BILDU), akordio hau onartu da: 

 

Lehenengoa. - Onestea prezio publikoa ezartzeko eta agintzeko Udal honen etxeko 

laguntza zerbitzuaren aldi baterako akordioaeta hori arautzen duen ordenantza fiskala, honako 

hau dioena, hitzez hitz: 

 

AIARAKO UDALEKO ZERGA-ORDENANTZA  

 

ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA 

 

1. artikulua.- Helburua 

 



Ordenantza honen xedea da arautzea etxeko laguntza zerbitzuaren prezio publikoen 

aplikazioa; hain zuzen ere: 

 

- - Zerbitzuaren erabiltzaileak prezio publikoa ordaintzean nola lagundu behar duen 

ezartzeko irizpideak. 

- - Sortzapenean eta ordainketan aplikatuko diren irizpideak. 

- - Prezio publikoak ordaindu behar dituzten pertsonen ahalmen ekonomikoa zehazteko 

irizpideak. 

- - Prezio publikoen zenbatekoak ezartzea, bai eta erabiltzaileen ahalbide ekonomikoaren 

arabera aplikatuko diren hobariak ere. 

 

2. artikulua.- Eremua 

 

Zerga ordenantza hau etxeko laguntza zerbitzuari aplikatuko zaio, bai zuzenean 

kudeatzen denean, bai beste erakunde publiko batzuekin egindako hitzarmenen bitartez 

kudeatzen denean, bai erakunde pribatuekin sinatutako itunen, hitzarmenen edo kontratuen 

bitartez kudeatzen denean. 

 

3. artikulua.- Ordaindu behar duten pertsonak 

 

1. Hauexek ordaindu behar dituzte prezio publikoak: 

 

a) Etxeko laguntza zerbitzua zuzenean erabiltzen duten pertsona fisikoak, baldin eta 1. 

paragrafo honen b) eta c) letretan aipatutako egoeretan ez badaude. 

b) Zerbitzuaren erabiltzailea adingabekoa baldin bada, beraren Erabiltzaile helduek legezko 

ordezkari edo egitatezko zaintzaile baten bitartez jokatzen badute, araudian zerbitzua 

jasotzeko baldintzen arabera, ordezkari edo zaintzaile horiek ordaindu beharko dute. 

Dena den, kasu horietan, ordainketa zordunduko da ordezkatutako pertsonaren errentan 

edo ondarean, eta zenbatutako ahalmen ekonomikoa izango da pertsona ordezkatuarena. 

 

c) Hala badagokio, honako pertsona hauek egindako doako eskualdaketa jaso duten 

pertsonek prezio publikoa modu subsidiarioan ordaindu beharko dute: erabiltzaileak; 

artikulu honen 1. zenbakiaren arabera ordainketa egin behar duen pertsonak; edo, 60 

urtetik aurrera edo zerbitzu eskaera egin aurretiko 10 urtean, erabiltzailearen ezkontidea 

izan denak edo ezkontzakoaren antzeko beste harreman baten bidez erabiltzailearekin 

lotuta egon den pertsonak -zerga ordenantza honen lehen xedapen gehigarrian harreman 

hori zehaztu den baldintzetan-. Ordaindu beharrak muga bat dauka: gehienez ere 

eskualdatutako ondasunen edo eskubideen merkatuko balioa zorra eskatzen den unean. 

 

I. TITULUA: ERABILTZAILEAK PREZIO PUBLIKOEN ORDAINKETAN 

NOLA LAGUNDU 

 

4. artikulua.- Prezio publiko osoa ordaintzea 

 

1. Zerga ordenantza honen 3.1 artikuluan ezarritako baldintzen arabera, etxeko laguntza 

zerbitzua ordaindu behar duten pertsonek dagokien prezio publiko osoa ordainduko dute, 

baldin eta behar besteko ahalmen ekonomikoa badute, eta, edonola ere, prezio hori 

ordaintzeko beharrezko bermeak egitea eskatu ahal izango zaie.  

 

2. 1. paragrafoan ezarritakoa betetzeko, zerga ordenantza honen 3.1 artikuluan ezarritako 

baldintzen arabera, zerbitzua ordaindu behar duten pertsonek behar besteko ahalmen 

ekonomikoa dutela joko da kasu honetan: ahalmen ekonomikoa, zerga ordenantza honen 

III. tituluko I. kapituluan ezarritakoaren arabera zenbatua, II. eranskinean zehaztutako 

mugak bezain handia edo horiek baino handiagoa denean, zerbitzu mota kontuan hartuta. 

 



3. Prezio publikoa zerga ordenantza honen 3.1 artikuluaren arabera ordaindu behar duen 

pertsonaren ahalmen ekonomikoa artikulu honen 2. paragrafoan ezarritako mugen azpitik 

badago, prezio publikoa modu subsidiarioan ordaintzera behartutako eta 3.2 artikuluan 

definitutako pertsonetara joko da, erabiltzaileak egindako ekarpena osatzeko, harik eta 

prezio publikoaren zenbatekoa osorik estali arte, edo prezio publikoa osorik ordaintzeko, 

baldin eta prezio publikoa 3.1 artikuluaren arabera ordaindu behar duen pertsonaren 

ahalmen ekonomikoak ez badio uzten ekarpenik egiten. 

 

5. artikulua.- Hobariak 

 

1. 3.1 artikuluan ezarritako baldintzen arabera, zerbitzua ordaindu behar duten pertsonek 

prezio publiko osoa ordaintzeko behar besteko ahalmen ekonomikorik ez badute, II. 

eranskinean ezarritako mugarik azpitik dagoelako, prezio publiko horien hobariak jaso 

ahal izango dituzte. 

 

2. Aurreko zenbakian aipatzen diren prezio publikoen hobariak gehikortasun printzipioaren 

arabera aplikatuko dira, erabiltzailearen ahalmen ekonomikoa kontuan hartuta. 

Erabiltzaileen ahalmen ekonomikoa zerga ordenantza honen III. tituluko I. kapituluan 

ezarritakoaren arabera zenbatuko da. 

 

3. Artikulu honetan ezarri diren hobariak zerga ordenantza honen III. eranskinean finkatu 

dira, eta, I. eranskinean finkatu diren prezio publikoak indarrean baldin badaude, 

aplikagarriak izango dira. Prezio horiek 16. artikuluan ezarri den moduan eguneratzen 

edo aldatzen baldin badira, dagozkien hobariak ere zehaztuko dira. 

 

6. artikulua.- Salbuespen partzialak, erabilera motaren arabera  

 

1. Etxeko laguntza zerbitzua jasotzen duen pertsona batek aldi batez zerbitzua erabiltzeari 

uzten badio, etenaldiak ondoz ondoko zazpi egun natural baino gehiago irauten badu, ez 

du ordaindu beharko prezio publikorik. Horretarako, erabiltzaileek zerbitzua jasotzeari 

utziko diotela idatziz jakinarazi beharko dute, eta 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 egun gutxiagoz erabili ez 

bada, esleitutako prezio publikoa ordaindu beharko da. 

 

2. Baldin eta zerbitzu hori aldi berean erabiltzen bada beste zerbitzu batzuekin, ez da 

salbuespen partzialik egingo prezio publikoan. 

 

3. Zerbitzua eten arren ez da salbuespen partzialik egingo prezio publikoaren ordainketan, 

baldin eta, zerbitzua eskuratzeko araudiaren arabera, eskatzen den informazioa edo 

dokumentazioa emateko betebeharra behar baino beranduago betetzen bada, edo prezio 

publikoa behin eta berriro ordaintzeke uzten bada. 

 

7. artikulua.- Erabilera libreko zenbatekoa 

 

Erabilera libreko zenbatekoa bermatuko da zerbitzu mota bakoitzari dagozkion hobariak 

zehazteko erabili den formularen bitartez (hobariak zerga ordenantza honen III. eranskinean 

ezarri dira). 

II. TITULUA SORTZAPENA ETA ORDAINKETA 

 

8. artikulua - Sortzapena 

 

Araudi honetan arautu dien prezio publikoa ordaintzeko betebeharra sortuko da zerbitzua 

eraginkortasunez hasten den egunean, eta egun horretatik zerbitzuaerabiltzen behin betiko 

amaitzen den unera iraungo du betebehar horrek. 



 

9. artikulua - Ordainketa 

 

Zerbitzu batengatik ezarritako prezio publikoa (zenbateko osoa, hobaria aplikatu ondoko 

zenbatekoa zein salbuespen partziala daukana) ordainagiria kobratzeko aurkezten denean 

ordainduko da. Kobrantza banku batean helbideratuko da. 

 

III. TITULUA KUDEAKETA ETA LIKIDAZIO ARAUAK 

 

I. KAPITULUA. AHALMEN EKONOMIKOA ZEHAZTEA 

 

10. artikulua - Ahalmen ekonomikoaren osagaiak 

 

1. Zerga ordenantza honen 3.1 artikuluan zehaztu denaren arabera ordaindu behar duen 

pertsonaren ahalmen ekonomikoa kalkulatu behar da, prezio publikoan egingo duen 

ekarpena zehazteko; horretarako, urteko errenta eta ondarea zenbatu beharko dira, eta 

kapitulu honetan ezarritako balorazio irizpideak aplikatu. 

 

2. Ahalbide ekonomikoa kalkulatzeko, honako hauek erabiliko dira: 

 

a) erabilgarri dauden azken zerga datuak, betiere, datu horiek aldatu dituen geroagoko 

gertaera garrantzitsu bat izan ezean. Horrelako kasuetan, datu eguneratuenak 

erabiliko dira. 

 

b) hiriko edo landako ondasunak direnean, ondasun horien balio handiena zenbatuko 

da, honako hauek kontuan hartuta: katastroko balioa; Administrazioak beste zerga 

batzuetarako ziurtatu edo finkatu duen balioa; eta prezioa, kontraprestazioa edo 

eskurapen balioa. 

 

11. artikulua - Errenta 

 

1. Aurreko artikuluan aipatu den ahalbide ekonomikoa kalkulatzeko, errenta edo diru 

sarrera zenbakarritzat hartuko dira lanaren ondorioz familia unitateak urtean dituen 

etekinak eta eskubideak, bai eta jaso ditzakeen beste batzuk ere. Edonola ere, honako 

hauek: 

 

Funts publikoetan edo pribatuetan zorduntzeko pentsioak edo prestazio ekonomikoak 

(jasotzen diren diru sarrera gordinak zenbatuko dira). Horretarako, sailkapen horren barnean 

hartuko dira pentsioak, sorospenak, prestazio ekonomikoak eta beste edozein eskubide 

ekonomiko, zerbitzuaren erabiltzaileak eskubide horiek sortu baditu, artikulu honen 2. zenbakian 

ezarritako prestazioak izan ezik. 

Norberaren edo besteren kontuan lan egiteagatik lortutako etekin osoak. 

 

2. Honako prestazio hauek ez dira zenbatuko, errenta zehazteko: 

 

Azaroaren 14ko 39/2006 Legeak, autonomia pertsonala sustatu eta mendekotasun 

egoeran dauden pertsonak zaintzearenak, ezarritako prestazio ekonomiko finalistak, besteak 

beste, hauexek: familiakoek eskainitako zaintzarako eta profesionalak ez diren zaintzaileentzako 

prestazio ekonomikoa, laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa eta zerbitzuari loturiko 

prestazio ekonomikoa. 

b) Honako prestazio hauek (aurreko a) letran ezarritako prestazioen antzeko xede eta 

ezaugarriak dituzte): 

-- Baliaezintasun handiaren ziozko osagarria, gizarte segurantzari buruzko lege 

orokorraren testu bateratua onesten duen ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuak, 



gizarte segurantzaren arloko berariazko xedapenei buruzko abenduaren 10eko 52/2003 Legearen 

bidez aldatuak, 139.4 artikuluan arautzen duena; 

- Gutxienez ehuneko 75eko minusbaliotasun gradua duen 18 urtetik gorako seme edo 

alabaren bat kargura daukatenentzako esleipen ekonomikoaren osagarria, gizarte segurantzari 

buruzko lege orokorraren testu bateratua onesten duen ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako 

Errege Dekretuak, gizarte segurantzaren arloko berariazko xedapenei buruzko abenduaren 10eko 

52/2003 Legearen bidez aldatuak, 182 bis 2 c) artikuluan ezartzen duena; 

--  Kotizazio gabeko baliaezintasun pentsioaren osagarria, beste pertsona baten beharra 

edukitzeagatik jasotzen dena, gizarte segurantzari buruzko lege orokorraren testu bateratua 

onesten duen ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuak, gizarte segurantzaren 

arloko berariazko xedapenei buruzko abenduaren 10eko 52/2003 Legearen bidez aldatuak, 145.6 

artikuluan ezartzen duena.  

- Hirugarren pertsona baten laguntzaren ziozko sorospena, minusbaliatuen gizarteratzeari 

buruzko apirilaren 7ko 13/1982 Legeko 12.2 c) artikuluak arautzen duena, eta desgaitasuna 

duten pertsonen eskubideei eta haiek gizarteratzeari buruzko lege orokorraren testu bateratua 

onartzen duen azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuak mantentzen duena, 

legegintzako errege dekretu hori indarrean jarri baino lehenagotik hura jasotzen duten eta dekretu 

horren xedapen iragankor bakarrean ezarritako baldintzak betetzen dituzten pertsonentzat. 

 

3. 3. Errenta baloratzeko, erreferentziatzat hartuko da Arabako Foru Aldundiko Ogasun, 

Finantza eta Aurrekontu Sailak ematen duen informazioa, 10.2 artikuluan aipatu diren 

zerga datuak oinarri hartuta. Diru sarreratzat zenbatuko dira honako kontzeptu hauen 

batuketa: 

-- lanaren etekin osoak; 

-- lanbide jardueren, enpresa jardueren, eta nekazaritza eta abeltzaintzako jardueren 

etekin garbiak; 

-- egotzitako lanaren errenta salbuetsiak, guztira. 

 

Artikulu honetako 2. zenbakian azaldutako errentaren bat jasotzen dutenek prestazio 

ekonomiko horien frogagiria aurkeztu behar dute salbuetsitako zenbatekoa kalkulatzeko, zenbaki 

horretan ezarritako ondorioetarako. 

 

4. 4. Hileko errenta kalkulatzeko urteko errenta hamabiz zatituko da. 

 

12. artikulua - Ondarea 

 

1. 1. 10. artikuluan ezarritakoa betetzeko, ondaretzat hartuko dira honako hauek: 

 

a) Azken zerga datu erabilgarriak oinarri hartuta, familia unitateko kideek osorik edo 

modu partzialean beren izenean dituzten ondasun eta eskubide ekonomiko guztiak. Datu horiek 

osatuko dituzte aktiboei buruz eskatuko diren datuek. 

b) Ekitaldi batean edo ekitaldi gehiagotan sortu diren kalte ordain edo errenta 

kapitalizatuak. 

c) Erabiltzaileak, beraren ezkontideak edo ezkontzaren antzeko harremanaren bidez 

berarekin lotuta dagoen pertsonak -zerga ordenantza honen lehenengo xedapen gehigarrian lotura 

hori zehaztu den baldintzetan- edo zerga ordenantza honen 3.2 artikuluan ezarritako baldintzetan 

ordaindu behar duen pertsonak doan eskualdatu dituen ondasunen eta eskubideen balioa. 

 

2. 2. Honako hauek ez dira zenbatuko ondarea kalkulatzerakoan: 

 

a) a) Ohiko etxebizitza, aparteko balioa eduki ezean (apartekotzat jotzen dira 300.000 

eurotik gorako katastro balioak); etxebizitzaren balioa apartekoa bada, muga horren 

gaineko kopurua zenbatu behar da ondarean.  



Ondore horietarako, ohiko etxebizitzatzat hartuko dira honako hauek: etxebizitza bera, 

garajea edota trastelekua; eta, familia bakarreko landako edo hiriko etxebizitza bada, 

etxebizitzari atxikita dagoen lur zatia ere bai (bereizita egon ezean).  

b) Ondasunen eta eskubideen gainean dauden eta haien balioa murrizten duten zamak eta 

kargak. 

c) Zor eta betebehar pertsonalak.  

d) Azaroaren 18ko 41/2003 Legearen itzalpean, zeinaren bidez pertsona desgaituen 

ondarea babesten baita eta Kode Zibila, Prozedura Zibilaren Legea eta zerga araudia aldatu 

baitira pertsona horien ondarea babesteko, babes berezia duen ondarea osatzen duten ondasunak 

eta eskubideak, ondarearen jabeak berak zerbitzua jasotzen duenean izan ezik, pertsonaren 

beharrizanak asetzen dituen heinean, aurrean aipatutako legeko 1.1 eta 5.4 artikuluetan 

ezarritakoarekin bat etorrita. 

 

3. 3. Ondarearen hileko zenbatekoa kalkulatzeko urteko zenbatekoa hamabiz zatitu behar 

da.  

 

13. artikulua.- Familia unitatea 

 

1. 1. Kapitulu honetan ezarritakoa betetzeko, familia unitatean honako kide hauek hartuko 

dira kontuan: 

 

a) zerbitzuaren onuraduna adin nagusikoa bada, familia unitateko kidetzat joko dira: 

-- zerbitzuaren onuraduna bera; 

-- onuradunaren ezkontidea edo ezkontzaren antzeko harremanen bitartez berarekin lotuta 

dagoen pertsona, legez aitortuta eta behar bezala kreditatuta lehen xedapen gehigarrian ezarritako 

baldintzetan; 

- Adingabeko seme-alabak; 

-- 18 urtetik gorako seme-alabak, ehuneko 65eko desgaitasuna edo desgaitasun handiagoa 

badute, baldin eta zerbitzuaren onuradunarekin bizi badira eskaera egiten den egunean; 

-- ikasketa akademiko arautuetan ari diren 18-23 urte bitarteko seme-alabak. 

a) b) zerbitzuaren onuraduna adinez txikia bada, familia unitateko kidetzat joko dira: 

-- zerbitzuaren onuraduna bera; 

-- onuradunaren gurasoak; 

-- beraren anai-arreba adingabekoak; 

-- 18 urtetik gorako anai-arrebak, ehuneko 65eko desgaitasuna edo desgaitasun handiagoa 

badute, baldin eta zerbitzuaren onuradunarekin bizi badira eskaera egiten den egunean; 

-- -- ikasketa akademiko arautuetan ari diren 18-23 urte bitarteko anai-arrebak. 

 

2. Edonola ere, pertsona bat familia unitate bakarreko kide baino ezin da izan.  

 

14. artikulua.- Ahalmen ekonomikoa baloratzeko irizpideak 

 

1. Ahalmen ekonomikoa kalkulatzeko, honako batura hau egin behar da: familiaren urteko 

errentari familiaren urteko ondarearen ehuneko jakin bat gehitu, eta ehuneko horiek 

aldatuko dira erabiltzailearen adina zein den. Hona hemen: 

 

a) Erabiltzaileak 35 urte baino gutxiago badauzka, beraren ondarearen ehuneko 3. 

a) Erabiltzailea 35-65 urte bitartekoa bada, beraren ondarearen ehuneko 6. 

a) Erabiltzaileak 65 urte baino gutxiago badauzka, beraren ondarearen ehuneko 20. 

 

2. Halaber, berariazko irizpide hauek aplikatu beharko dira: 

 

a) Pertsona bakarreko familia denean, ahalmen ekonomikoa 1. paragrafoan azaldutakoa 

zuzenean aplikatuz zehaztuko da. 



b) Familia unitatean bi pertsona badaude, prezio publikoa kalkulatzeko (osoa edo 

hobariduna), 1. paragrafoan azaldutakoaren arabera kalkulatutako hileko guztirako ahalmen 

ekonomikoaren ehuneko 80 hartuko da kontuan. 

c) Familia unitatean bi pertsona baino gehiago badaude, b) idatz zatian azaldu den 

ehuneko 80ko kopuruari ehuneko 5 kenduko zaio gainerako pertsona bakoitzeko. 

 

3. Hileko ahalbide ekonomikoa kalkulatzeko, urteko ahalbide ekonomikoa hamabiz zatituko 

da.  

 

II. KAPITULUA: EBAZPENA, BERRIKUSPENA ETA EGUNERAKETA 

 

15. artikulua.- Ebazpena 

 

Organo eskumendunaren ebazpenean jasoko da zerbitzuaren prezio publiko osoa, eta hala 

badagokio, prezio publiko hobariduna ahalmen ekonomikoa zein den. 

 

16. artikulua.- Prezio publikoak ofizioz berrikustea eta informazioa eman beharra 

 

1. Etxeko laguntza zerbitzu zerbitzuagatik ordaindu beharreko prezio publikoak (zenbateko 

osoa, hobaria aplikatu ondoko zenbatekoa zein geroratutako kopurua), banaka zein denak 

batera, ofizioz berrikusi ahal izango ditu organo eskumendunak, eta interesdunak, beraren 

legezko ordezkariak edo egitatezko zaintzaileak eskatuta ere berrikusi ahal izango dira. 

Berrikuspen baten ondorioz jakiten bada prezio publikoa ezartzerakoan kontuan 

hartutako ahalmen ekonomikoa aldatu dela, prezioaren zenbatekoa aldatu ahal izango da, 

dagokion ebazpen bidez. 

 

1. Horren ondorioetarako, zerga ordenantza honek erreferentzia egiten dion prezio publikoa 

ordaintzera loturik dagoen edozein zerbitzuren erabiltzaileak -edo, hala badagokio, haren 

legezko ordezkariak edo egitatezko zaintzaileak- jakinarazi beharko du, hogeita hamar 

eguneko epean gehienez ere, gorabeherarik egon den elkarbizitza egoeran, egoera 

zibilean, egoitzan, errenta edo ondare propio edo inoren ondare konputagarrian eta 

erabiltzaileari esleitutako prezio publikoetan eragina izan dezaketen gainerako inguruabar 

guztietan.  

 

2. Administrazio eskumendunak jakinez gero zerbitzu erabiltzaile baten ahalmen 

ekonomikoa aldatu dela, eta ez dela horren berri eman aurreko zenbakian ezarri den 

bezala, ezarritako prezio publikoa berrikusiko du, eta inguruabar berrietara doituko du.  

Bi egoera gerta daitezke: 

 

a) Esleitutako prezio publiko berria aurretik esleitutakoa baino handiagoa baldin bada, 

atzerako eraginez aplikatuko da, egoeran aldaketa hori gertatu zen egunetik aurrera eragina 

izateko, eta 3.1. artikuluaren arabera ordaintzeko betebeharra duen pertsonak, hartara, epe 

horretan pilatu diren ordainkizun atzeratuak ere ordaindu beharko ditu. 

b) Esleitutako prezio publiko berria aurretik esleitutakoa baino txikiagoa bada, ez da 

aplikatuko atzerako eraginez. 

 

3. Ahalmen ekonomikoaren aldaketaren berri eman bazaio administrazioari, eta, 

administrazio horri lepora dakizkion arrazoiengatik, prezio publikoa 2 hilabeteko epean 

berrikusi ez bada, honako bi egoera gerta daitezke: 

 

a) Esleitutako prezio publiko berria aurretik esleitutakoa baino handiagoa baldin bada, ez 

da aplikatuko atzerako eraginez.  

b) Esleitutako prezio publiko berria aurretik esleitutakoa baino txikiagoa bada, 

administrazioak bidegabe ordaindu dituen zenbatekoak itzuliko ditu.  

 



17. artikulua.- Prezio publikoak eguneratzea 

 

Zerga ordenantza honetan ezarritako prezio publikoak ordenantza bidez eguneratu behar 

dira; beraz, hurrengo ordenantza horretan ezarriko dira aplikatu beharreko hobariak eta behar 

besteko ahalmen ekonomikoa. 

 

III. KAPITULUA: PREZIO PUBLIKOENGATIK SORTUTAKO ZORRAK 

 

18. artikulua.- Prezio publikoengatik sortutako zorrak 

 

1. Zerbitzuak sortutako prezio publikoaren ordainagiria -prezio osoa edo prezio hobariduna-

itzultzen badu bankuak, zordunari ordaintzeko eskatuko zaio, eta 30 egun naturaleko epea 

emango zaio zor duen zenbatekoa ordaintzeko edo ordainketa zatitzeko eskaera egiteko. 

 

2. Aurreko puntuan aipatzen den epean eskatutako dirua ordaindu ezean, edo ordainketa 

zatitzeko eskatu ezean, 1. paragrafoan ezarritako prezio publikoa premiamenduko 

administrazio prozedura bidez eskatuko da. 

 

3. Ez bada ordaintzen ordaindu beharreko prezio publikoa, eta hori behin eta berriz egiten 

bada, zerbitzua eskuratzeko eskubidea eten ahal izango da. 

 

4. Baldin eta, zerbitzua eskuratzeko prozeduraren esparruan, egiaztatzen bada zerga 

ordenantza honen 3.1 artikuluan jasorikoaren arabera prezio publikoa ordaintzera 

behartutako pertsonak lehenago ere zorrak dauzkala ez duelako ordaindu etxeko 

zerbitzuaren prezio publikoa, eskatzaileari eskatuko zaio kasuan kasuko jakinarazpena 

jaso eta 30 egun naturaleko epean ordain ditzala zor dituen kopuruak edo organo 

eskumendunari eska diezaiola zatikatu diezaiola zorra, artikulu honetako 1. eta 2. idatz 

zatietan jasotzen den bezala. 

 

Pertsonak ez badu errekurritzen zorra ordaintzeko, hurrengo zerbitzuan hasteko eskaeran 

atzera egin duela joko da, eta beste izapiderik egin gabe artxibatuko da, horretarako eskumena 

duen organoak ebazpena eman ondoren. Edonola ere, pertsonak zorra ordaindu ahal izango du 

geroago, bai eta zerbitzuan hasteko beste prozedura bat abiarazi ere. 

 

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA. Ezkontzaren antzeko harremana 
 

1. Maiatzaren 7ko 2/2003 Legeak, izatezko bikoteei buruzkoak, zehaztu dituen bikoteak 

ezkontzaren antzeko harremanaren bitartez lotuta daudela joko da zerga ordenantza 

honen ondoreetarako. Lege hori autonomietan dago indarrean. 

 

2. Euskal Autonomia Erkidegoko Izatezko Bikoteen Erregistroaren ziurtagiria, edo, hala 

badagokio, udal erregistroaren ziurtagiria aurkeztuta ziurtatuko da harreman hori, lege 

horren 3. artikuluan araututako baldintzetan. 

 

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA. Aparteko egoerak 

 

1. Etxeko laguntza zerbitzuaren erabiltzaileen egoera sozioekonomikoa berezia izan 

litekeela jakinik, organo eskumendunak zerga ordenantza honetan jasotako partezko 

hobariak edo hobari totalak zehaztu ahal izango ditu, edo, hala badagokio, zerga 

ordenantza honetan xedatutako hobarien zenbatekoak, salbuetsitako zenbatekoak eta 

erabilera libreko zenbatekoak areagotu ahal izango ditu. 

 

2. Seigarren (6) artikuluan aipatutako arrazoiez bestelako arrazoiengatik zerbitzuen 

erabilera eteten bada, organo eskumendunak plaza gordetzeko prezio publikoaren 

partezko salbuespenak onartu ahal izango ditu. 



 

AZKEN XEDAPENA. Indarrean jartzea. 

 

1. Zerga ordenantza hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean. 

2. Zerga ordenantza hau aplikatuko zaie etxeko laguntza zerbitzua data horretan edo 

ondoren eskuratzen duten pertsonei. 

 

I. ERANSKINA 

PREZIO PUBLIKOAREN ZENBATEKOA 

 

Etxeko laguntza-zerbitzua 6,12 €/orduko 

 

 

II. ERANSKINA: 

Ahalmen ekonomikoa nahikoa den zehaztea 

 

I. eranskineko prezio publikoak indarrean dauden bitartean, zerbitzu baten 

erabiltzailearen ahalmen ekonomikoa nahikotzat joko da eranskin honetan ezarritako kasuetan. 

 

1. Hobariak zehazteko 5.1 artikuluan ezarritakoaren ondoreetarako, prezio publiko osoa 

ordaintzeko behar besteko ahalmen ekonomikoa dagoela joko da ahalmen ekonomikoa, III. 

tituluaren I. kapituluan ezarritakoaren arabera kalkulatuta, 1.500,00 euro/hil kopurua bezain 

handia edo hura baino handiagoa denean: 

 

Era berean, 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 ekonomikoa aurreko tauletan ezarri diren mugak 

baino txikiagoa izan. 

 

III. ERANSKINA. 

HOBARI APLIKAGARRIAK 

 

I. eranskinean ezarritako prezio publikoen indarraldian, prezio publiko osoa ordaintzeko 

behar besteko ahalmen ekonomikoa ez duten pertsonei honako hobari hauek aplikatuko zaizkie, 

zerga ordenantza honetako 5. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz: 

 

 

Etxeko zerbitzuaren banako prezioaren zenbatekoa ordu bakoitzeko kalkulatzeko, honako 

baremo taula honetako kopuruak ordu bakoitzeko aplikatu behar dira, familiaren hileko ahalmen 

ekonomikoa oinarritzat hartuta: 

 

FAMILIAREN 

AHALMEN 

EKONOMIKOA 

(EUROTAN) 

 

GEHIENEZ 

ERE 

(EUROAK) 

ZENBATEKOA 

GAINERAKOA, 

GEHIENEZ 

ERE 

EHUNEKOA 

 

Gehienez ere 

500,00 

0,00 0 500,00 0,20 

600,00 500,0

0 

1,12 100,00 0,30 

700,00 600,0

0 

1,42 100,00 0,40 

800,00 700,0

0 

1,82 100,00 0,50 

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



0 

1.000,00 900,0

0 

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 

€/orduko 

 

Ordaindu beharreko zenbatekoa kalkulatzeko, hileko orduen kopurua zehaztu behar da, 

eta horretarako 4,3z biderkatu behar da asteko orduen batura. 

 

Bigarrena. Aurreko erabakia jendaurrean jartzea, Udaleko iragarkien taulan jarriko den 

iragarki baten bitartez, hogeita hamar egun baliodunez, iragarki hori ALHAOn argitaratu eta 

hurrengo egunetik zenbatzen hasita; epe horretan, interesdunek espedientea aztertu ahal izango 

dute, eta egoki deritzen alegazioak aurkeztu.  

 

Hirugarrena. Aurrez aipatutako epean ez bazaio espedienteari alegaziorik aurkezten, 

behin betiko onetsitzat joko da, oso bilkuraren erabaki beharrik gabe, Tokiko Ogasunen 41/1989 

Foru Arauaren 16.3 artikuluari jarraikiz. 

 

5.- Ekainaren 28rako, LGTBIQfobiaren kontrako eguna, adierazpen-

proposamena.- Jarraian, 2018ko ekainaren 12an egindako Berdintasun eta Immigrazio 

Informazio Batzorde Soziosanitarioak baiezko irizpena emandako adierazpen instituzionalaren 

proposamena jakinarazi zaio Udalbatzari. 

 

"DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL 28 DE JUNIO 

DIA INTERNACIONAL POR  LA DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO 

AYUNTAMIENTO DE AYALA 

 

Un año más, el recuerdo de los hechos acontecidos en el bar Stonewall Inn la madrugada 

del 28 de junio de 1969, nos vuelve a reunir para reivindicar derechos y en pro del respeto y la 

convivencia desde la diversidad.  

Una fecha a partir de la cual queremos celebrar los logros conseguidos y poner de relieve 

aquellos aspectos que aún resta por conseguir. 

Debemos seguir haciendo hincapié en todos aquellos aspectos que  hacen la vida más 

complicada y difícil a las personas que forman parte del colectivo LGTBI.  

Para ello, el Ayuntamiento de Ayala se compromete a, con al resto de poderes públicos, 

estamentos oficiales y centros educativos, seguir concretando medidas que nos permitan 

conseguir una sociedad más justa e igualitaria para el colectivo LGTBIQ, considerando como 

prioritarios los siguientes ámbitos: 

 - La educación que integre la diversidad sexual y de género, contribuyendo a crear un 

nuevo ideario en la materia y siente las bases de una labor preventiva ante el acoso escolar por 

motivo de orientación sexual e identidad de género. 

 - La visibilidad de la mujer lesbiana como forma de reconocimiento de su realidad y de 

legitimidad social, solicitando sean habilitadas aquellas medidas que garanticen el libre ejercicio 

de sus derechos. 



 - La visibilidad de todas aquellas sexualidades que, como alternativas al marco 

heteronormativo e integrantes del amplio espectro de la diversidad, requieren de legitimidad y 

respeto. 

 - El derecho a la vivencia de la diversidad sexo-afectiva y visibilidad de sectores de 

población muchas veces ignorados, como son las personas de la tercera edad y/o con diversidad 

funcional.  

En ese sentido, desde el Ayuntamiento de Ayala: 

 1. Impulsaremos políticas públicas para la igualdad y la diversidad que garanticen el 

respeto a los Derechos LGTBI, la lucha contra la LGTBIfobia y la visibilización del colectivo 

lesbo-gay-trans y bisexual. Dentro de estas políticas, seguiremos participando en el proyecto 

coeducativo de la Ikastola Etxaurren donde está incorporada la perspectiva de la diversidad 

sexual y de género.  

2.- Trabajaremos por una sociedad basada en el respeto y la convivencia en colaboración 

con todas las personas y agentes que trabajan para erradicar la homofobia, la lesbofobia, la 

bifobia y la transfobia.  

3. Colgaremos la bandera arco iris en el balcón del Ayuntamiento como símbolo de la 

lucha por la igualdad del colectivo, demostrando el esfuerzo conjunto de personas, asociaciones, 

ONGs y poderes públicos que hacen que nuestra sociedad camine hacia la consecución de los 

derechos humanos para todas las personas. De igual manera, invitaremos a las juntas 

administrativas del municipio a hacer lo mismo.  

4. Repartiremos chapas de la bandera arcoiris entre la población para seguir difundiendo 

el mensaje de respeto hacia la diversidad.  

5.-Organizaremos y coordinaremos actividades para visibilizar y concienciar sobre el 

colectivo LGTBIQ y animamos a la ciudadanía a participar en ellas. 

6.- Se publicará esta declaración institucional en la página web municipal 

 

EKAINAREN 28KO  ADIERAZPEN INSTITUZIONALA 

SEXU ETA GENERO ANIZTASUNAREN ALDEKO NAZIOARTEKO EGUNA 

AIARAKO UDALA 

 

Aurten ere, 1969ko ekainaren 28ko goizaldean Stonewall Inn tabernan gertatutakoaren 

oroimenak bultzatuta, beste behin bildu gara LGTBIQ kolektiboaren eskubideak 

errebindikatzeko eta aniztasunetik abiatuta errespetuaren eta bizikidetzaren alde egiteko. 

Orain arte lortutako guztia ospatu eta oraindik lortzeko daudenak nabarmendu nahi 

ditugu. 

Izan ere, aurrera jarraitu behar dugu LGTBI kolektiboko kideei bizitza zailago egiten 

diguten traba guztiak salatzen eta agerian jartzen.  

Horretarako, Aiarako Udalak, gainerako botere publiko, estamentu ofizial eta hezkuntza 

zentroekin batera, konpromiso hauek hartuko ditu jendarte bidezkoagoa eta berdinzaleagoa 

lortzeko LGTBIQ kolektiboarentzat,  neurriak zehaztuz eta honako eremuei lehentasuna emanez:  

- Hezkuntzan sexu eta genero aniztasuna integratzea, alor horretan ideia berriak sortzen 

laguntzea, eta sexu orientazioagatiko eta genero nortasunagatiko eskola jazarpenari aurre egiteko 

prebentzio lanaren oinarriak jartzea.  

- Emakume lesbiana agerian jartzea, haren errealitatea onartzeko eta gizartean 

legitimatzeko, eta haren eskubideak askatasunez baliatzeko neurriak abian jartzeko eskatzea.  

- Esparru heteronormatiboaren alternatiba eta aniztasunaren espektro zabalaren parte 

izanik, legitimitatea eta errespetua behar duten sexualitate guztiak agerian jartzea.  

- Sarritan alde batera uzten diren biztanle sektoreak, hala nola hirugarren adinekoak edota 

dibertsitate funtzionala dutenak, agerian jartzea, eta haien sexu eta afektibitate aniztasuna 

bizitzeko eskubidea bermatzea.  

Hori horrela, Aiarako Udalean,  

1- LGTBIQ eskubideen errespetua ziurtatuko duten berdintasun eta aniztasun politika 

publikoak bultzatuko ditugu, LGTBIQfobiaren aurka eginez eta lesbo-gay-trans eta bisexualen 

kolektiboaren borroka bistaratuz. Horien barruan, parte hartzen jarraituko dugu Etxaurren 

Ikastolako hezkidetza proiektuan, sexu eta genero aniztasunaren ikuspuntua txertatuta baitago. 



2- Errespetua eta elkarbizitza oinarri izango dituen jendartea lortzeko lan egingo dugu, 

homofobia, lesbofobia, bifobia eta transfobia desagerrarazteko lan egiten duten pertsona eta 

eragileekin elkarlanean.  

3- Ostadar bandera ezarriko dugu udaletxeko balkoian, kolektiboaren berdintasunerako 

borrokaren sinbolo gisa, eta, pertsona, elkarte, Gobernuz Kanpoko Erakunde eta botere 

publikoek, gure gizarteak pertsona guztien giza eskubideak lortzeko bidea egin dezan, egiten 

duten ahalegina erakutsi. Era berean, Administrazio Batzarrak ere gonbidatuko ditugu bandera 

jartzera.  

4- Ostadar banderadun txapak banatuko ditugu herritarren artean, aniztasunaren aldeko 

mezua zabaltzen jarraitzeko. 

5- Ekintzak antolatu eta koordinatuko ditugu LGTBIQ kolektiboa bistaratu eta herritarren 

kontzientziazioa indartzeko, bertan parte hartzera animatuz. 

 6- Deklarazioa udal web orrialdean jarriko da."  

 

Era berean, Udalbatzari jakinarazten zaio idatzitako LGTBI pertsonen Sexu 

Askatasunerako Nazioarteko Egunagatiko Adierazpen Instituzionalari batzeko proposamena, 

Nerea Goti Valle zinegotzi andreak proposatutakoa; honela dio: 

 

“LGTBI pertsonen Sexu Askatasunerako Nazioarteko Egunagatiko Adierazpen 

Instituzionalari batzeko proposamena” 

 

Gaur egun oraindik ere LGTBI+ pertsonek mota guztietako diskriminazioak jasaten 

dituzte, askotan indarkeria barne: sexu-orientazioagatiko eta/edo genero-identitateagatiko 

gorroto-delituak, heterosexualitatea arau gisa inposatzen dela agerian uzten duten hainbat 

diskriminazio eta eraso, trans kolektiboaren patologizazioa, trans diren haur eta nerabeentzako 

arreta egokirik eza, eta abar. Ez dugu ahaztu behar bidegabeko errealitate diskriminatzaile hori 

askoz handiagoa dela pertsona askorentzat euren arraza, jatorria, egoera administratiboa eta/edo 

sozio-ekonomikoa eta abar direla medio. Oraindik ere hori gertatzen ari da gure gizartean, eta 

gure betebeharra da LGTBI+ pertsonen aurkako diskriminazio mota oro ezabatzeko lan egitea. 

Araudiari eta ekintza espezifikoak martxan jartzeari dagokienez aurrerapausoak eman diren 

arren, oraindik lan asko egin behar da LGTBI+ pertsonek euren eskubide guztiez egun guztietan 

goza dezaten defendatzeko eta sexualitatea eta generoa bizitzeko modu eta adierazpen guztien 

normalizaziorantz beharrezko gizarte-aldaketa gauzatzeko. 

Egun honetan ezin dugu ahaztu Euskal Herrian mugimendu LGTBI+ eta feminista 

osatzen duten pertsona guztien borrokaren aldarrikapena, izan ere, eguneroko zereginean, eta 

diskriminazio mota oro ezabatzeko lan eginez, gizarte benetan bidezkoa, igualitarioa eta 

feminista eraikitzeko funtsezko ekarpena egiten baitute. Euren borrokari laguntzeko gure 

konpromiso politikoak egunerokoa izan behar du, ez soilik adierazpenak eginez, baizik eta 

gizarte-ordezkariekin adostutako ekintzak martxan jartzeko giza baliabideak, baliabide teknikoak 

eta ekonomikoak konprometituz, betiere ikuspegi feminista eta eraikitzailearekin. 

Gehitzeko puntuak: 

 

 EAEn LGTBI+ pertsonen eskubideen defentsa osoa eta araudiaren garapen egokirako 

beharrezko baliabide guztiak bermatuko dituen araudi espezifiko bat martxan jartzeko 

eskaera egitea. 

 

 Diskriminazioa jasaten duten LGTBI+ pertsona guztiei, eta bereziki beren sexu, arraza, 

jatorri, egoera administratibo eta abarrengatik kalteberatasun handiagoko egoeran dauden 

pertsonei sozialki, psikologikoki, juridikoki eta ekonomikoki laguntzeko beharrezko 

baliabide guztiak ematea. 

 

 Gure eskumenen esparruan, beste leku batzuetatik iristen diren eta beren sexu-

orientazioaren eta/edo genero-identitatearen ondorioz jazarpena jasaten dutela adierazten 

duten pertsona guztientzako arreta osoa eskaintzea. 

 



 Mugimendu LGTBI+ eta feministekin etengabeko komunikazio- eta lankidetza-kanalak 

irekitzea / mantentzea, eta ekimen bateratuak martxan jartzeko baliabideak erraztea. Era 

berean, aurreko ekintza horiek guztiak mugimendu horiekin kontrastatu beharko dira. 

 

En la parte expositiva: 

 

Hoy día las personas LGTBI+ viven todavía todo tipo de discriminaciones, muchas veces 

violentas: delitos de odio por orientación sexual y/o identidad de género, diversas 

discriminaciones y agresiones que ponen en evidencia la imposición de la heterosexualidad 

como norma, la patologización del colectivo trans, la falta de una atención adecuada a niñas, 

niños y adolescentes trans, etc. No debemos olvidar que esta injusta realidad discriminatoria se 

ve multiplicada para muchas personas por razón de su raza, su origen, su situación administrativa 

y/o socioeconómica...Esto sigue pasando en nuestra sociedad y es nuestro deber trabajar para 

eliminar toda forma de discriminación contra las personas LGTBI+. Aunque se ha avanzado 

normativamente y en la puesta en marcha de acciones específicas, todavía queda mucho por 

hacer tanto para defender que las personas LGTBI+ disfruten de todos sus derechos todos los 

días como para el necesario cambio social hacia la normalización de todas las formas y 

expresiones de vivir tanto la sexualidad como el género. 

 

En este día no debemos olvidarnos de reconocer la lucha de tantas personas que 

conforman el movimiento LGTBI+ y feminista en Euskal Herria que en su día a día, y trabajando 

por eliminar toda forma de discriminación, hacen un aporte fundamental a la construcción de una 

sociedad realmente justa,  igualitaria y feminista. Nuestro compromiso político de apoyo a su 

lucha debe ser diario, no solo en forma de declaraciones sino comprometiendo recursos 

humanos, técnicos y económicos para la puesta en marcha de las acciones acordados con los y 

las representantes sociales, siempre desde un punto de vista feminista y transformador 

 

En la parte dispositiva, proponemos sumar los siguientes puntos: 

 

 Interpelar para la puesta en marcha de una normativa específica en la CAV que garantice 

la defensa integral de los derechos de las personas LGTBI+ así como todos los recursos 

necesarios para su correcto desarrollo. 

 Facilitar todos los recursos necesarios para apoyar social, psicológica, jurídica y 

económicamente a todas las personas LGTBI+ que sufren discriminación, en particular a 

aquellas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad por su edad, raza, 

origen, situación administrativa, etc. 

 Facilitar, en el marco de nuestras competencias, una atención integral a todas las personas 

que llegando de otros lugares argumenten ser perseguidas con motivo de su orientación 

sexual y/o identidad de género. 

 Abrir / mantener canales de comunicación y colaboración continuos con los movimientos 

LGTBI+ y feminista, y facilitar recursos para la puesta en marcha de iniciativas 

conjuntas. Asimismo, todas las acciones anteriores deberán ser contrastadas con estos 

movimientos." 

 

Udalbatza jakinaren gainean dago, eta bertaratutako udalkideek aho batez erabaki dute, 

ohiko bozka bidez, LGTBI pertsonen Sexu Askatasunerako Nazioarteko Egunagatiko 

Adierazpen Instituzionala onestea, proposatutako gehigarriekin, eta dagokion organoei bidaltzea, 

honela geratu da idatzita: 

 

" "DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL 28 DE JUNIO 

DIA INTERNACIONAL POR  LA DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO 

AYUNTAMIENTO DE AYALA 

 



Un año más, el recuerdo de los hechos acontecidos en el bar Stonewall Inn la madrugada 

del 28 de junio de 1969, nos vuelve a reunir para reivindicar derechos y en pro del respeto y la 

convivencia desde la diversidad.  

Una fecha a partir de la cual queremos celebrar los logros conseguidos y poner de relieve 

aquellos aspectos que aún resta por conseguir. 

Debemos seguir haciendo hincapié en todos aquellos aspectos que  hacen la vida más 

complicada y difícil a las personas que forman parte del colectivo LGTBI.  

Para ello, el Ayuntamiento de Ayala se compromete a, con al resto de poderes públicos, 

estamentos oficiales y centros educativos, seguir concretando medidas que nos permitan 

conseguir una sociedad más justa e igualitaria para el colectivo LGTBIQ, considerando como 

prioritarios los siguientes ámbitos: 

 - La educación que integre la diversidad sexual y de género, contribuyendo a crear un 

nuevo ideario en la materia y siente las bases de una labor preventiva ante el acoso escolar por 

motivo de orientación sexual e identidad de género. 

 - La visibilidad de la mujer lesbiana como forma de reconocimiento de su realidad y de 

legitimidad social, solicitando sean habilitadas aquellas medidas que garanticen el libre ejercicio 

de sus derechos. 

 - La visibilidad de todas aquellas sexualidades que, como alternativas al marco 

heteronormativo e integrantes del amplio espectro de la diversidad, requieren de legitimidad y 

respeto. 

 - El derecho a la vivencia de la diversidad sexo-afectiva y visibilidad de sectores de 

población muchas veces ignorados, como son las personas de la tercera edad y/o con diversidad 

funcional.  

 Hoy día las personas LGTBI+ viven todavía todo tipo de discriminaciones, 

muchas veces violentas: delitos de odio por orientación sexual y/o identidad de género, diversas 

discriminaciones y agresiones que ponen en evidencia la imposición de la heterosexualidad 

como norma, la patologización del colectivo trans, la falta de una atención adecuada a niñas, 

niños y adolescentes trans, etc. No debemos olvidar que esta injusta realidad discriminatoria se 

ve multiplicada para muchas personas por razón de su raza, su origen, su situación administrativa 

y/o socioeconómica...Esto sigue pasando en nuestra sociedad y es nuestro deber trabajar para 

eliminar toda forma de discriminación contra las personas LGTBI+. Aunque se ha avanzado 

normativamente y en la puesta en marcha de acciones específicas, todavía queda mucho por 

hacer tanto para defender que las personas LGTBI+ disfruten de todos sus derechos todos los 

días como para el necesario cambio social hacia la normalización de todas las formas y 

expresiones de vivir tanto la sexualidad como el género. 

 

En este día no debemos olvidarnos de reconocer la lucha de tantas personas que 

conforman el movimiento LGTBI+ y feminista en Euskal Herria que en su día a día, y trabajando 

por eliminar toda forma de discriminación, hacen un aporte fundamental a la construcción de una 

sociedad realmente justa,  igualitaria y feminista. Nuestro compromiso político de apoyo a su 

lucha debe ser diario, no solo en forma de declaraciones sino comprometiendo recursos 

humanos, técnicos y económicos para la puesta en marcha de las acciones acordados con los y 

las representantes sociales, siempre desde un punto de vista feminista y transformador 

 

En ese sentido, desde el Ayuntamiento de Ayala: 

 

1. Impulsaremos políticas públicas para la igualdad y la diversidad que garanticen el 

respeto a los Derechos LGTBI, la lucha contra la LGTBIfobia y la visibilización del colectivo 

lesbo-gay-trans y bisexual. Dentro de estas políticas, seguiremos participando en el proyecto 

coeducativo de la Ikastola Etxaurren donde está incorporada la perspectiva de la diversidad 

sexual y de género.  

2.- Trabajaremos por una sociedad basada en el respeto y la convivencia en colaboración 

con todas las personas y agentes que trabajan para erradicar la homofobia, la lesbofobia, la 

bifobia y la transfobia.  



3. Colgaremos la bandera arco iris en el balcón del Ayuntamiento como símbolo de la 

lucha por la igualdad del colectivo, demostrando el esfuerzo conjunto de personas, asociaciones, 

ONGs y poderes públicos que hacen que nuestra sociedad camine hacia la consecución de los 

derechos humanos para todas las personas. De igual manera, invitaremos a las juntas 

administrativas del municipio a hacer lo mismo.  

4. Repartiremos chapas de la bandera arcoiris entre la población para seguir difundiendo 

el mensaje de respeto hacia la diversidad.  

5.-Organizaremos y coordinaremos actividades para visibilizar y concienciar sobre el 

colectivo LGTBIQ y animamos a la ciudadanía a participar en ellas. 

6.- Se publicará esta declaración institucional en la página web municipal 

7.- Interpelar para la puesta en marcha de una normativa específica en la CAV que 

garantice la defensa integral de los derechos de las personas LGTBI+ así como todos los recursos 

necesarios para su correcto desarrollo. 

8.- Facilitar todos los recursos necesarios para apoyar social, psicológica, jurídica y 

económicamente a todas las personas LGTBI+ que sufren discriminación, en particular a 

aquellas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad por su edad, raza, origen, 

situación administrativa, etc. 

9.- Facilitar, en el marco de nuestras competencias, una atención integral a todas las 

personas que llegando de otros lugares argumenten ser perseguidas con motivo de su orientación 

sexual y/o identidad de género. 

10.- Abrir / mantener canales de comunicación y colaboración continuos con los 

movimientos LGTBI+ y feminista, y facilitar recursos para la puesta en marcha de iniciativas 

conjuntas. Asimismo, todas las acciones anteriores deberán ser contrastadas con estos 

movimientos." 

 

6.- Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien 

Aretoko 3. Sekzioak emandako sententziaren berri ematea. 55/2018 zenbakiko sententzia, 

da, apelazio-errekurtsoari lotutakoa, Eudelen gomendioari jarraikiz Udalaren erabakiz 

egindako funts hau sortzen zuena “Ordainsari osagarrien soldata-masaren % 0,6ko 

modernizazio eta produktibitaterako”.Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko 

Administrazioarekiko Auzien Aretoko 3. Sekzioak emandako sententziaren berri ematea. 

55/2018 zenbakiko sententzia, da, apelazio-errekurtsoari lotutakoa, Eudelen gomendioari 

jarraikiz Udalaren erabakiz egindako funts hau sortzen zuena “Ordainsari osagarrien soldata-

masaren % 0,6ko modernizazio eta produktibitaterako”. 

Udalbatza jakinaren gainean gertu da, eta aipatutako sententzia hori jaso duela adierazi 

du. Haren bidez, 2016ko martxoaren 17an egindako bilkuran Aiarako Udaleko Udalbatza Osoak 

hartutako erabakia baliogabetzen da; beraz, Udalbatza Osoa da emandako sententzia 

exekutatzearen arduradun. Dena dela, Aiarako Udalak ez duenez aplikatu erabaki hori, ez da 

bidezkoa funtzionario publikoei bidegabe jasotako dirua itzultzeko eskatzea, ez baitzuten jaso. 

 

7.- Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien 

Aretoko 2. Sekzioak emandako sententziaren berri ematea. 198/2018 zenbakiko sententzia 

da, Alday ongintzazko fundazioak jarritako ondare-erantzukizuneko erreklamazioari 

lotuta.Jarraian, Udalbatzari 198/2018 zenbakiko sententziaren berri eman zaio, Euskal 

Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Aretoko 2. Sekzioak 

emandakoa. Haren bidez, Alday fundazioak Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien 2. 

Epaitegian jarritako errekurtsoa atzera botatzen da, eta baieztatzen da, 2014ko azaroaren 18ko 

osoko bilkuraren erabakia zuzenbideari lotuta dagoela ulertuta, eta desegokitzat jo zen Alday 

fundazioak 2014ko azaroan aurkeztutako ondare-erantzukizuneko erreklamazioa. 251.217,01 €-

ko kalte-ordaina eskatzen zuen, ustez berea zen lursail bat galtzeagatik, Arespalditzako 3. 

Sektoreko kudeaketan.  

Udalbatza jakinaren gainean geratu da. 

 

8.- 134/2018 zenbakiko autoaren berri ematea.-Jarraian, Vitoria-Gasteizko 

Administrazioarekiko Auzien 3. Epaitegiaren 143/2018 zenbakiko autoaren berri eman zaio 



Udalbatzari; honekin dago lotuta “Ustez baliogabetzea Aiarako Udaletik Euskal Presoak Euskal 

Herrira jartzen duen kartel bat kentzeko eskaera”. Haren bidez, bukatutzat ematen da prozedura, 

Aiarako Udaletik eztabaidagai zen kartela kendu ondoren salatzailearen asmoak prozesuz kanpo 

betetzeagatik.  

 

9.- Alkatetza Dekretuen berri ematea – Jarraian,Udalbatzari 2018/173 eta 2018/249 

zenbakien arteko Alkatetza Dekretuen berri eman zaio, biak barne, eta hona hemen, laburtuta, 

haien edukia: 

2018/173 ALKATETZA DEKRETUA-- J.B.A.A.- Eraikitze- eta eraiste-hondakinak 

kudeatzeagatiko bermea eskatuz. 

2018/174 ALKATETZA DEKRETUA-- M.A.M eta K.B.- Obra berriaren eta zatitzearen 

eskritura aldatzeko udal-baimena ez dela behar esanez. 

2018/175 ALKATETZA DEKRETUA-- ABERE.- Murgako I.n kokatutako pabiloia 

okupatzeko udal-baimena. 

2018/176 ALKATETZA DEKRETUA-- M.T.A.V.- Obra-baimenaren espedientea dela-

eta, dokumentu gehiago eskatzea 

2018/177 ALKATETZA DEKRETUA-- M.C.U.M.- Eraikitze- eta eraiste-hondakinak 

kudeatzeagatiko bermea eskatuz. 

2018/178 ALKATETZA DEKRETUA-- EAEko kiroldegietako 208ko kuotak 

ordaintzeko diru-laguntzaren deialdia onestea. 

2018/179 ALKATETZA DEKRETUA-- ABERE.- Agiri gehiago eskatzea jarduera 

onesteko. 

2018/180 ALKATETZA DEKRETUA-- A.M.U.- Eskubidea ematea udal-artxiboko 

dokumentazioa aztertzeko. 

2018/181 ALKATETZA DEKRETUA-- L.D.- Ibilgailuak aparkatzeko txartela berritzea. 

2018/182 ALKATETZA DEKRETUA-- M.C. R. P. idazkari kontu-hartzaile lanposturako 

zerbitzu-eginkizunetan izendatzeko proposamena. 

2018/183 ALKATETZA DEKRETUA-- Maderas Zerrabe, SLk jarritako 233/2018 

administrazioarekiko errekurtsoan bertaratzeko. 

2018/184 ALKATETZA DEKRETUA-- Retes de Llantenoko A. Batzordea.- La 

Magdalenako ermitaren teilatua ordezkatzeko obra-baimena ematea. 

2018/185 ALKATETZA DEKRETUA-- Izoriako A. Batzordea.- 2 BOE etxebizitza 

egiteko eraikina berritzeko obra-baimena ematea. 

2018/186 ALKATETZA DEKRETUA-- I.J.V.O.- Hondakinak kudeatzeagatiko bermea 

eskatuz. 

2018/187 ALKATETZA DEKRETUA-- Izoriako A. Batzordea.- Euste-horma eraikitzeko 

obra-baimena ematea. 

2018/188 ALKATETZA DEKRETUA-- J.U.H.- Igerileku bat egiteko obren udal-

baimena ematea. 

2018/189 ALKATETZA DEKRETUA-- L.U.S.- 2018/84 Dekretuari jarritako 

berraztertzeko errekurtsoa atzera botaz 

2018/190 ALKATETZA DEKRETUA- Vitoria-Gasteizko Gotzaintza.- Obra-baimena 

espedientea dela-eta, dokumentu gehiago eskatzea. 

2018/191 ALKATETZA DEKRETUA-- J.L.I.A.- Erretena jartzeko obren udal-baimena 

ematea. 

2018/192 ALKATETZA DEKRETUA-- Mendia CB.- Obrak egiteko udal-baimena 

ematea harresia konpontzeko. 

2018/193 ALKATETZA DEKRETUA-- J.B.A.A.-  Harresian gailurra jartzeko obren 

udal-baimena ematea. 

2018/194 ALKATETZA DEKRETUA-- Padura y Esnarriaga, SC.- Abereentzako 

pabiloia handitzeko obren udal-baimena. 

2018/195 ALKATETZA DEKRETUA-- S.O.M.- Obra-baimenaren espedientea 

izapidetzeari uko egitea onartzea (2018/13/S443). 

2018/196 ALKATETZA DEKRETUA-- S.O.M.- Obra-baimenaren espedientea 

izapidetzeari uko egitea onartzea (2018/20/S443). 



2018/197 ALKATETZA DEKRETUA-- M.T.A.V.- Hondakinak kudeatzeagatiko bermea 

eskatuz. 

2018/198 ALKATETZA DEKRETUA-- M.C.A.S.- Udalaren obra-baimena ematea 

etxebizitza bat banatzeko tarteko pareta bat egiteko. 

2018/199 ALKATETZA DEKRETUA-- S.O.M.- Obra-baimenaren espedientea 

izapidetzeari uko egitea onartzea (2018/80/S443). 

2018/200 ALKATETZA DEKRETUA-- MENAGARAIKO EMAKUME TALDEA.- 

2017an jasotako diru-laguntzaren zati bat itzultzeko prozedura hastea. 

2018/201 ALKATETZA DEKRETUA-- J.S.S.- Udalaren obra-baimena ematea bere 

etxebizitzako leihoak margotzeko. 

2018/202 ALKATETZA DEKRETUA-- E.I.A.- Obrak egiteko udal-baimena ematea 

espaloiak konpontzeko. 

2018/203 ALKATETZA DEKRETUA-- ITZALDE ABESBATZA.- 2017an jasotako 

diru-laguntzaren zati bat itzultzeko prozedura hastea. 

2018/204 ALKATETZA DEKRETUA--M.L.A. Biztanleen erroldan baja ematea, 

desegoki izena emateagatik. 

2018/205 ALKATETZA DEKRETUA-- Kreditu gehigarriak onestea. 

2018/206 ALKATETZA DEKRETUA-- J.G.G.- Obra-baimenaren espedientea dela-eta, 

dokumentu gehiago eskatzea. 

2018/207 ALKATETZA DEKRETUA-- HOGEITALAU EUSKARA ELKARTEA.- 

2017an jasotako diru-laguntzaren zati bat itzultzeko prozedura hastea. 

2018/208 ALKATETZA DEKRETUA-- P.P Balgorza, SA. Onestea eta ordaintzea 

Padura kaleko hiri-mugikortasuna hobetzeko obraren 2. ziurtagiria. 

2018/209 ALKATETZA DEKRETUA-- Talleres Angus SL. 2018ko TMIZren 

ordainagiriaren zati bat itzultzea, ibilgailuaren behin betiko bajagatik. 

2018/210 ALKATETZA DEKRETUA-- Llantenoko A. Batzordea.- Udalaren obra-

baimena ematea Basabruko bidea konpontzeko. 

2018/211 ALKATETZA DEKRETUA-- M.I.C.F.- Obra-baimenaren eskaeran atzera egin 

duela ulertzea, ez baitu dagokion dokumentazioa ekarri ezarritako epean. 

2018/212 ALKATETZA DEKRETUA-- J.A.F.C.- Obra-baimenaren eskaeran atzera egin 

duela ulertzea, ez baitu dagokion dokumentazioa ekarri ezarritako epean.  

2018/213 ALKATETZA DEKRETUA-- M.M.E. 2018ko TMIZren ordainagiriaren zati 

bat itzultzea, ibilgailuaren behin betiko bajagatik. 

2018/214 ALKATETZA DEKRETUA-- A.O.J. 2018ko TMIZren ordainagiriaren zati bat 

itzultzea, ibilgailuaren behin betiko bajagatik. 

2018/215 ALKATETZA DEKRETUA-- M.G.F. 2018ko TMIZren ordainagiriaren zati 

bat itzultzea, ibilgailuaren behin betiko bajagatik.  

2018/216 ALKATETZA DEKRETUA-- Onestea f/2018/7 zenbakiko fakturen zerrenda. 

2018/217 ALKATETZA DEKRETUA-- J.B.A.A.- Obrak egiteko udal-baimena ematea 

etxebizitza bateko teilatua birgaitzeko. 

2018/218 ALKATETZA DEKRETUA-- M.C.U.M.- Obrak egiteko udal-baimena ematea 

etxebizitza bateko teilatua birgaitzeko. 

2018/219 ALKATETZA DEKRETUA--Luiaondoko Padura 21 helbideko etxejabeen 

elkartea.- Obra-baimenaren espedientea dela-eta, dokumentu gehiago eskatzea. 

2018/220 ALKATETZA DEKRETUA-- M.I.C.F.- Obra-baimena eskatzean atzera egin 

duela ulertzea. 

2018/221 ALKATETZA DEKRETUA-- M.I.G.P.- Obretarako udal-baimenaren 

espedientea dela-eta, dokumentu gehiago eskatzea. 

2018/222 ALKATETZA DEKRETUA-- E.B.O.- Obretarako udal-baimenaren 

espedientea dela-eta, dokumentu gehiago eskatzea. 

2018/223 ALKATETZA DEKRETUA-- Arespalditzako Iturrian 7ko etxejabeen 

elkartea.- Obretarako udal-baimena ematea. 

2018/224 ALKATETZA DEKRETUA-- J.M.U.C.- Obra-baimenaren espedientea dela-

eta, dokumentu gehiago eskatzea. 



2018/225 ALKATETZA DEKRETUA-- Hermandad de Servicios Ibaizabal.- Hondakinak 

kudeatzeagatiko bermea ordaintzeko eskatuz. 

2018/226 ALKATETZA DEKRETUA-- M.I.G.P.- Hondakinak kudeatzeagatik dagokion 

bermea ordaintzeko eskatuz. 

2018/227 ALKATETZA DEKRETUA-- E.B.O.- Hondakinak kudeatzeagatik dagokion 

bermea ordaintzeko eskatuz. 

2018/228 ALKATETZA DEKRETUA-- Aguiñigako A. Batzordea.- Hondakinen 

kudeaketako fidantza itzultzea. 

2018/229 ALKATETZA DEKRETUA-- J.M.U.C.- Hondakinak kudeatzeagatik dagokion 

bermea ordaintzeko eskatuz. 

2018/230 ALKATETZA DEKRETUA-- 24 Elkarte. Lankidetza-hitzarmeneko diru-

laguntzaren % 90 ematea. 

2018/231 ALKATETZA DEKRETUA-- M.I.C.F.- Obra-baimenaren espedientea dela-

eta, dokumentu gehiago eskatzea. 

2018/232 ALKATETZA DEKRETUA-- 2018ko hiriko OHZ errolda onestea. 

2018/233 ALKATETZA DEKRETUA-- ESKUTXIKO AHOTSAK.- 2017ko diru-

laguntza itzultzeko prozedura abiarazteko dekretua. 

2018/234 ALKATETZA DEKRETUA-- GAROBEL MENDI TALDEA.-2017ko diru-

laguntza itzultzeko prozedura abiarazteko dekretua. 

2018/235 ALKATETZA DEKRETUA-- AIARA BOLATOKI TALDEA.- 2017ko diru-

laguntza itzultzeko prozedura abiarazteko dekretua. 

2018/236 ALKATETZA DEKRETUA-- M.I.C.F.- Hondakinak kudeatzeagatik dagokion 

bermea ordaintzeko eskatuz. 

2018/237 ALKATETZA DEKRETUA-- Izoriako A. Batzordea.- Udalaren obra-baimena 

ematea Urrutxiko presagainerako bidea konpontzeko. 

2018/238 ALKATETZA DEKRETUA--J.B.A.Aparkatzeko txartela berritzea. 

2018/239 ALKATETZA DEKRETUA-- J.M.G.G.- Hondakinak kudeatzeagatik dagokion 

bermea ordaintzeko eskatuz. 

2018/240 ALKATETZA DEKRETUA-- K.I. S.M.- Obra-baimenaren espedientea dela-

eta, dokumentu gehiago eskatzea. 

2018/241 ALKATETZA DEKRETUA—P. E. SC.- Dagoen abereentzako pabiloi bat 

handitzeko aldez aurretiazko jardueraren jakinarazpena. 

2018/242 ALKATETZA DEKRETUA-- Diru-laguntza eskatuz 2018ko San Isidroko 

abere-azoka antolatzeko eta egiteko. 

2018/243 ALKATETZA DEKRETUA-- Gizarte Segurantzako kuotak onestea, apirila. 

2018/244 ALKATETZA DEKRETUA-- M.G.C.- Obretarako udal-baimena ematea 

etxebizitza batean berokuntza instalatzeko. 

2018/245 ALKATETZA DEKRETUA-- E.A.G.- Aparkatzeko txartela ematea. 

2018/246 ALKATETZA DEKRETUA-- Jardueraren espedientean jarraitzea 

baliogabetzea, eta Eusko Jaurlaritzari jakinaraztea, txostenerako. 

2018/247 ALKATETZA DEKRETUA-- Abere Zerbitzu Teknikoak Koop. S.- Onartzea 

abere-jarduera kooperatiboa. 

2018/248 ALKATETZA DEKRETUA-- Hermandad de Servicios Ibaizabal.- Obretarako 

udal-baimena ematea hondakin-urak garbitzeko sistema hobetzeko. 

2018/249 ALKATETZA DEKRETUA-- M.G.C.- Etxebizitza batean G.L.P depositu bat 

instalatzeko jardueraren garapena onartzea. 

Udalbatza jakinaren gainean geratu da. 

 

Aztergaien zerrendako hurrengo puntuekin jarraitu aurretik, udalburu jaunak 

proposatu du zerrenda horretatik kanpoko beste puntu bat sartzea, asiloari eta 

immigrazioari lotutako adierazpen instituzionalaren proposamenarena. 

 

Lehenik, gai hau eguneko aztergaien zerrendatik kanpo sartzearen premia bozkatu da, eta 

aho batez onetsi dute bertaratutako udalkideek; beraz, gaia jorratzeari ekin diote: 

 



10.- Adierazpen instituzional proposamena, osoko bilkuran eztabaidatu eta 

onesteko, EH-BILDUk proposatuta, asiloari eta immigrazioari lotuta.- Jarraian, udalbatzari 

aipatutako proposamenaren berri eman zaio; honela dio: 

 

“ADIERAZPEN INSTITUZIONAL proposamena, osoko bilkuran eztabaidatzeko 

eta onesteko  
 

Egun hauetan, Aquiarius ontziarekin gertatzen ari dena ikusten ari gara, Europar 

Batasunaren eta estatu kideen politiken ondorioetako bat asilo eta migrazioaren gaian. Aldatzeko 

itxurarik ez duten politikak dira.  

 

Europako Batzordea proposamen bat diseinatzen ari da Europar Batasuneko Hainbat 

Urtetarako Finantza Esparrurako; egora horretan, EBk hirukoiztu egingo luke Batasunaren 

kanpoko mugak kontrolatzeko eskuragarri dagoen dirua, migranteak eta errefuxiatuak sartzea 

galarazteko. 35 milioi euro hurrengo eperako (2020-2027), egungo 13 milioiekin alderatuta 

(2014-2020). 

 

Era berean, Jean-Claude Junckerren taldeak eta estatu kideetako barne-ministroak lanean 

ari dira Batasuneko etorkizuneko asilo-sistema diseinatzeko; erreforma hori guztiz murriztailea 

da migranteen eta errefuxiatuen eskubideen aldetik. Bistakoa da estatu kide gehienen lehentasun 

nagusia eta ia bakarra migranteak eta errefuxiatuak Batasuneko lurraldean sartzea dela, eta, aldi 

berean, haientzat eta beren seme-alabentzat etorkizun hobe bat bilatzeko sartzea lortzen duten 

horiek botatzea azkartzen ari diren. 

 

Horretarako, bi tresna ari dira erabiltzen: 

 

1. Kanpoko mugetako segurtasuna eta defentsa indartzea, dituzten bitarteko guztiak 

erabilita Batasunerako sarrera ixteko; ez dio axola zein egoera etsitan dauden pertsona horiek, ez 

eta zein arrisku hartu behar duten ere, etorkizun hobearen bila ari badira ere. 

2. Itunak egitea Afrikako herrialdeekin, Turkiarekin adostutakoa bezalakoa, finantzatzeko 

haiek izan daitezela pertsona horiek Europara sartzea galarazten dutenak. Estrategia hori 

Mediterraneora ere iritsiko da; adibidez, Libiako kostako guardia finantzatuko da, eta 

prestakuntza eman, Europarantz doan oro geldi dezaten, eta Libiara itzularazi. Han, egoera 

dramatikoa da, eta tortura eta heriotza-arriskua baieztatu dute lurralde horretan lan egin ahal izan 

duten GKE gutxiek. Eta Libiako kosta-saretik ihes egiten dutenek, erreskate-ontziek 

erreskatatutakoak, portuak itxita egoteari egin behar diete aurre, adibidez Italiako gobernuak hori 

dekretatu du, EB pasibo dagoela. 

 

Politika horiek guztiek, estatuetakoek eta Europakoek, bestearenganako beldurra, 

desberdinarenganako beldurra, oinarri duen gizarte-eredu batera garamatzate, gizarte-eredu 

guztiz bidegabe eta elkartasunaren kontrakoa. Mendebaldeko potentziek, gainera, politika 

ekonomiko, komertzial eta askotan militarrak dituzte Afrikako, Ekialde Ertaineko era Asiako 

herrialdeekiko. Politika horiek erantzukizun nabarmena dute Europarantz milaka pertsonek ihes 

egiten duten herrialde horietako egoera ekonomiko, sozial eta politikoarekin. 

 

Ezin ahaztu, gainera, bortxatzen ari direla milaka pertsonaren itsasoko laguntza eta 

sorospeneko eskubidea (kasu gehiegitan, heriotza da emaitza), erreskateko GKEen eta noraezean 

dabiltzan migranteen beraien laguntza-eskaerei entzungor eginda. 

 

Testuinguru horretan, ezin zaizkigu ahaztu Espainiako Estatuaren asilo- eta migrazio-

politikak, bereziki hegoaldeko mugan, asilo-bulegoetara joatea eragozten baitiete Saharaz 

hegoaldeko pertsonei, eta berehala itzularazten baitituzte; jarduketa horiek Estrasburgok ere 

salatu ditu. 

Politika horiek eragotzi egiten dute kostetara iristen diren pertsona guztiek aukera izatea 

nazioarteko babes-prozedurarako. Politika horiek asilo-prozedurarako legezko bide seguruak ez 



egotea bultzatzen dute, eta gizon-emakumeak eta haurrak itsasora botatzen jarraituko dute, eta 

hori ez da konpontzen kontzertinak kentzen.  

 

Aurreko guztia aintzat hartuta:  

 

“l. Aiarako Udalak arbuiatu egiten du Europako Batzordearen eta EBko estatu kideen 

saiakera Europako lurraldeko asilo-aukerak txikitzeko.  

 

2. Aiarako Udalak arbuiatu egiten du Europako lurraldetik zenbat migrante eta 

errefuxiatu bota dituzten, jakinik ere haien jatorria ez dela segurua. 

 

3.Aiarako Udalak Europar Batasuneko kanpoko eta barruko mugak militarizatzea. 

Harresien eta errepresioaren politika, atxikitzeko zentroetan pilatzea CIEak ixteko eskatuz, ez 

daukatelako gutxieneko bermerik giza eskubideak betetzen direla ziurtatzeko. 

4. Aiarako Udala solidarizatu egiten da errefuxiatuekin eta migranteekin lanean ari diren 

GKEekin, eta salatu egiten du Mediterraneoan erreskateko GKEei ezarritako jokabide-kodea, 

baita biktima diren kriminalizazioa ere. 

 

5. Aiarako Udalak arbuiatu egiten ditu Espainiako Estatuak berehala egindako 

itzularazteak, eta, horregatik, “Mozal Legea” eta Atzerritarren Legea indargabetzeko eskatzen 

du. 

 

6. Aiarako Udalak babestu egiten ditu hainbat GKEk “Errefuxiatuen Nazioarteko 

Eguna”-rekin lotuta antolatutako ekintzak, eta herritarrei parte hartzeko deia egiten die. 

 

Udalbatza jakinaren gainean dago, eta bertaratutako udalkideen aho batez, ohiko bozka 

bidez, asiloari eta immigrazioari buruzko adierazpen instituzionala eta hura dagokion organoei 

bidaltzea onetsi da. 

 

Aztergaien zerrendako hurrengo puntuekin jarraitu aurretik, udalburu jaunak, 

Nerea Goti Vallek (EH-BILDU) hala eskatuta, zerrenda horretatik kanpoko beste puntu 

bat gehitzea proposatu du, batzordean landu baitzen gaia, Altsasun gertatutakoei 

buruzkoa. 

 

Lehenik, gai hau eguneko aztergaien zerrendatik kanpo sartzearen premia bozkatu da, eta 

aho batez onetsi dute bertaratutako udalkideek; beraz, gaia jorratzeari ekin diote: 

 

11.- EH BILDUKO UDAL TALDEAk Udalean aurkeztutako mozioa, 2016ko 

urriaren 15ean Altsasun gertatutakoengatiko prozesu judizialari lotuta. Udalbatzari 

jakinarazten zaio mozio hau 2018ko ekainaren 12ko Hirigintza-Obra eta Zerbitzuen eta 

Ingurumenaren informazio-batzordeko galde-eskeen atalean landu zela. 

 

“2018ko ekainaren 1ean, Audientzia Nazionaleko lehen sekzioak 17/2018 sententzia 

eman zuen. Prozesu judizial horretan, 2016ko urriaren 15ean Altsasun gertatutakoak epaitu dira, 

eta honako zigor hauek jarri dizkiete auzipetuei, ebazpen judizialak frogatutzat ematen dituen 

gertakariek zigor-kalifikazioaren arabera: 

Oihan Arnanz eta Iñaki Abad: 13 urteko espetxe-zigorra. 

Jokin Unamuno Goikoetxea eta Adur Ramirez de Alda: 12 urteko espetxe-zigorra. 

Jon Ander Cob, Julen Goikoetxea eta Aratz Urrizola: 9 urteko espetxe-zigorra. 

Ainara Urkijo: 2 urteko espetxe-zigorra. 

Horren guztiaren arabera, honako hau onesten da: 

Aiarako Udaleko Udalbatzak arbuioa adierazten du, ezarritako zigorrak neurrigabeak 

direlako. Neurrigabetasun hori prozesu judizial guztian egon da, gertakariak delitu terroristatzat 

kalifikatu zituztenetik, eta Audientzia Nazionalak ikertu, epaitu eta kondenatu dituelako. 



Ikusita zein neurrigabeak diren zigorrak, kondenatutakoak espetxetik ateratzeko eskatzen 

dugu, dauden bide judizialak bukatu arte- 

Presio politiko eta mediatikoak ekarri du gertaerak aintzat hartuta zigor guztiz 

neurrigabeak jartzea. Presio horrek eragin du gertakari horiek ustezko izaera terroristako 

delitutzat kalifikatzea, eta egoera esajeratu eta neurriz kanpoko egoera batera iristea, kondena-

maila hori ez baita aplikatzen, normalean, halako egoeretarako estatuko beste leku batzuetan. 

Aiarako Udaleko Udalbatzak, kasu honetan justizia egon dadin, dei egiten die gure hiriko 

herritarrei Altsasu Gurasoak kolektiboak deitutako mobilizazioetan parte hartzeko.” 

 

 Udalbatza jakinaren gainean gertatu da, eta erabaki da aipatutako idatzitako 

moduan onestea, zinegotzi hauen aldeko botoarekin: Iñigo Pinedo Vadillo jauna (EAJ-PNV), 

José Antonio Bartolomé Pesquera jauna (EAJ-PNV), Montserrat Angulo Solloa andrea (EAJ-

PNV), Lauren Uria Peña jauna (EH-BILDU), Nerea Goti Valle andrea (EH-BILDU), Esteban 

Hernando jauna (EH-BILDU), eta baita Gentza Alamillo Udaeta alkate jaunarenarekin ere (EAJ-

PNV), eta Iratxe Parro Uzquiano andrearen (AIARA BATUZ) abstentzioarekin. 

 

12.- Galde-eskeak. 
 

 Iratxe Parro Uzkiano zinegotzi andreak (AIARA BATUZ) eskatu du irailean dei dadila 

Berdintasunari eta Immigrazioari buruzko informazio-batzorde sozio-sanitarioaren bilera 

bat, esplotazioak arautzeko gaia lantzeko. 

 

Gentza Alamillo Udaeta alkate jaunak (EAJ-PNV) erantzun du deituko dela, eta osasun-

planak zentzua duela kanpaina egiten hasten bada. Gehitu du % 70 Aldundiak finantzatzen duela. 

 

Lauren Uria Peña jaunak (EH-BILDU) abeltzainei jarritako isunen inguruan galdetu du. 

 

Gentza Alamillo Udaeta alkate jaunak (EAJ-PNV) erantzun du abeltzainek horri aurre 

egin behar diotela; David eta berak Aldundiko Mendi Sailarekin bilera bat izan zutela adierazi 

du, Arabako Aldundia eta Burgoskoa biltzeko modua aztertzeko, kontu horri heltzeko, eta ea 

posible den akordioren bat egitea.  

 

 Nerea Goti Valle  zinegotzi andreak (EH-BILDU) adierazi du ikusi duela aktako zatiren 

batean bere alderdi politikoa BILDU izenez agertzen dela, nahiz eta alderdi hori ez den 

existitzen; beraz, aintzat hartzeko eskatu du, eta EH-BILDU jasotzeko, hori baita zuzena. 

 

Jorratzeko beste aztergairik ez dagoenez, alkate-udalburuak bilera bukatutzat eman du 

bederatziak eta zortzi zirenean, eta aztertutako guztia eta hartutako erabakiak jasota gera 

daitezen, akta hau egin dut eta neuk, idazkariak, egiaztatzen dut, Arespalditzan, bi mila eta 

hemezortziko ekainaren hogeita bostean. 

 

O. E.: 

ALKATE-UDALBURUA     IDAZKARIA,  

 

 

Sin.: Gentza Alamillo Udaeta   Sin.: Mª Carmen Rojo Pitillas.  

 


