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Arartekoaren 2014ko otsailaren 24ko ebazpena. Horren bidez, bukatu du bere 

jarduera honako aztergaia zuen kexan: ezinduta eta mendekotasun egoeran dagoen 

adin txikiko baten ama ez zegoen konforme pertsonak familia barruan zaintzeko 

prestazio ekonomikoa kobratzeko Bizkaiko Foru Aldundiak ezarri zuen eragin-

datarekin. Hori dela eta, Arartekoak zenbait neurri hartzeko gomendatu dio 

aldundiari. 

 

 

Aurrekariak 

 

1. Interesdunak, bere semearen izenean eta haren ordezkari gisa, esku hartzeko 

eskatu zion Arartekoari. Bere semea ezinduta dago eta I. graduko 2. mailako 

mendekotasuna du (mendekotasun txikia). Ama ez dago ados pertsonak familia 

barruan zaintzeko prestazio ekonomikoa (PFZPE) kobratzeko Bizkaiko Foru 

Aldundiak ezarri zuen eragin-datarekin. 

 

2. Gainera, lehenago, bere semeari mendekotasun ertaina onartu zioten (II. gradua, 

1. maila) eta, beraz, prestazio horren onuradun izan zen 2009ko urtarriletik 

2010eko azaroaren 12ra arte. Data horretan, 2010eko abuztuko berrazterketaren 

emaitza kontuan hartuta (I. gradua, 2. maila), bertan behera utzi zioten prestazio 

hori jasotzeko eskubidea. 

 

3. Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Sailari informazio-eskaera helarazi 

genion eta, funtsean, hauxe azaldu zigun erantzunean: mendekotasun-gradua 

berraztertu zen data hura prestazioa jasotzeko eskubidearen eraginkortasunari 

zegozkion alderdiak aldatu zituen foru dekretua indarrean jarri ondorengoa zela. 

Gai horri zehatzago helduko diogu gure gogoeten atalean. 

 

 

Gogoetak 

 

 

1. Bizkaiko Foru Aldundiak uztailaren 20ko 93/2010 Foru Dekretuaren lehen 

artikulua ezarriz justifikatu zuen bere jarduera. Dekretu horren bidez, aldatu 

egin zuten mendekotasun egoera aitortzeko prozedura arautu zuen abenduaren 

1eko 162/2009 Foru Dekretuaren 14. artikuluaren idazketa. 

 

14. artikuluaren testu berriak honela dio: “Sistemaren prestazioak jasotzeko 

eskubidearen eraginkortasuna sortuko da, hain zuzen ere, pertsona onuradunari 

dagozkion prestazio zehatza edo prestazioak aitortzen dituen ebazpenaren 

egunetik aurrera”. 
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Horregatik, aldundia ez zegoen ados kexagilearen tesiarekin: alegia, Norberaren 

Autonomia Sustatzeari eta Mendetasun egoeran dauden Pertsonak Zaintzeari 

buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legeak azken xedapenetatik bigarrenean 

ezarritakoa bete behar zela eta, horren arabera, berori ezarri zen urtearen 

hasieratik sortuko litzatekeela dagozkion zerbitzu eta prestazioak jasotzeko 

eskubidea (kasu honetan, 2011ko urtarrila, I. graduko 2. mailarako, xedapen 

horren lehen atalean adierazitakoari jarraiki. Aitzitik, foru-erakunde horrek, 

lehen esan dugunez, prestazio ekonomiko hori jasotzeko eskubidea aitortu zuen 

ebazpenaren datatik aurrera ezarri zituen ondorioak, hau da, 2011ko maiatzetik 

aurrera. 

 

2. Adierazi beharra dago 39/2006 Legearen azken xedapenetatik bigarrena 

(aurreko gogoetan aipatutakoa eta kexagileak bere tesia oinarritzeko baliatu 

zuena) aldatu egin zela maiatzaren 20ko 8/2010 Errege Lege-Dekretua -defizit 

publikoa murrizteko aparteko neurriak hartzekoa- onartu zenean.  

 

Hortaz, aldatu egin ziren 39/2006 Legeak prestazioak jasotzeko eskubidearen 

eraginkortasunaz ezarri zituen irizpideak. Errege lege-dekretu horren 5. 

artikuluaren bitartez, kendu egin zuten mendekotasunagatiko prestazioen 

ordainketak eskaera-egunetik aurrera atzeraeragina izango zuela zioen 

xedapena (azken xedapenetatik lehenengoaren bigarren atala); orduan, 

gehienez ere sei hilabeteko epea ezarri zuten ebazteko; epe hori bete ezean, 

ez-betetzearen datatik aurrera izango zuen atzeraeragina. 

 

Horrela, onuradunak jaso beharreko prestazio zehatza aitortzen zuen ebazpena 

ematen zen unetik aurrera sortuko zen prestazioa jasotzeko eskubidea, edo 

gehienez ere sei hilabeteko epea betetzen zen egunaren biharamunetik aurrera, 

onuradunari zegokion prestazioa aitortzeko berariazko ebazpen bat jakinarazi ez 

bazen behintzat. 

 

3. Gure foru aldundietako batzuk, Arabakoak edo Bizkaikoak kasu, arau hori 

bereganatu zuten eta beren araudia aldatu zuten –azken horrek, gure lehen 

gogoetan adierazitako moduan-; Gipuzkoakoak, aitzitik, atzeraeragina 

mantendu zuen, mendekotasuna duten pertsonak babesteko maila osagarriak 

ezartzeko duen ahalmena erabiliz (ahalmen hori 39/2006 Legearen 7 eta 11.2 

artikuluetan aitortzen da). 

 

4. Ararteko erakundeak, EAEn norberaren autonomia sustatzeko eta 

mendetasunari arreta emateko legearen aplikazioa izenburuko txostena 

argitaratu zuenean, gomendio bat egin zuen (11.7 gomendioa), hauxe 

nabarmentzeko: prestazio ekonomikoak aitortzearen ondorioak eskaera-unera 

atzeratu behar direla, arestian aipatutako arauan erregulatuta zegoen moduan. 

Neurri hori legez babestuta dago, lehen adierazi dugun maila osagarriak 

http://goo.gl/BWbt8t
http://goo.gl/BWbt8t
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ezartzeko ahalmenaren bitartez, baita ere Herri Administrazioen Araubide 

Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 

30/1992 Legearen (HAAJ eta APE) 57.3 artikuluaren bitartez. 

 

Gure gomendioak betetzen ari diren jakiteko asmoz, 2011. urteaz geroztik 

azterketa bat egiten dugu eta hori Eusko Legebiltzarrari aurkezten dizkiogun 

urteko txostenetan islatzen da. Azterketa horretatik ondorioztatu dugunez, 

gomendio hori Gipuzkoako Foru Aldundiak bakarrik bete du (uztailaren 21eko 

25/2009 Foru Dekretuaren 8. artikulua; dekretu horren bitartez arautzen dira 

abenduaren 14ko 39/2006 Legeko –Norberaren Autonomia Sustatzeari eta 

Mendetasun egoeran dauden Pertsonak Zaintzeari buruzkoa- eta hori aldatzeko 

urtarrilaren 22ko 2/2013 Foru Dekretuko prestazio ekonomikoak). 

 

5. Kasu horietan, beste alderdi bat ere azpimarratu behar da: prestazioa 

baliogabetzea egokia den ala ez. 

 

Mendekotasuna neurtzeko egin zen azterketaren emaitza ikusita (II. graduko 1. 

mailatik I. graduko 2. mailara aldatu zen, alegia, mendekotasun ertainetik 

mendekotasun txikira), Bizkaiko Foru Aldundiak prestazioa baliogabetu zion 

onuradunari, 2010eko azaroaren 11n. Izan ere, uste zuen lortutako 

mendekotasun-gradu berriarekin, hark ez zuela laguntzarik merezi, 39/2006 

Legea pixkanaka ezartzeko kronograma aplikatuta (lege horrek prestazioa 

jasotzeko aukera ematen zien I graduko 2. mailako mendekotasuna aitortua 

zutenei, 2011ko urtarriletik aurrera).  

 

Horrez gain, administratuaren esku utzi zuen 2011ko urtarrilaren 1aren 

ondoren prestazio hori jasotzeko eskubidea izateko eskaera egitea. 

Administratuak hala egin zuen, eta 2011ko maiatzaren 26an eman zen 

prestazioa aitortzeko ebazpena. Egun hartatik aurrera ordaindu zen prestazio 

hori, Bizkaiko foru araudiaren arabera. 

 

Administrazioak orduan indarrean zegoen legeria betez jardun izanak ez digu 

pentsarazi behar, halabeharrez, jarduera hura egokia zela. 

 

Aldiz, gure iritzian, jokaera egokia honako hau da: gure administrazioek 

zentzuzko konponbidea ematea hemen azaldutakoa bezalako egoerei. Horrelako 

egoerak sarri samar gertatzen dira eta hobekuntza-tartea objektibatzea 

ahalbidetzen dute araudietako xedapenetan eta administrazioaren jokaeran, 

Euskadiko Gizarte Zerbitzuen Sistemaren ardatz nagusi diren printzipioak gauzatu 

ahal izateko, adibidez, prebenitzeko eta gizarteratzeko printzipioa eta laguntzaren 

jarraitutasuna bermatzekoa (Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 

12/2008 Legearen 7-e), 7.f), 8.c) eta e), 12.f), eta 90.1.f) artikuluetan 

aitortutakoak dira horiek).  

http://www.boe.es/boe/dias/1992/11/27/pdfs/A40300-40319.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2008/12/0807143a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2008/12/0807143a.pdf
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Erronka handia da mendeko pertsona batek bere eguneroko jardueretan behar 

duen laguntza guztia ematea eta, sarritan, hori nekez lor daiteke familia 

barruan zaintzeko ezarrita dauden diru-zenbatekoekin. 

 

Askotan, mendekotasunak edota ezgaitasunak gainkostu ekonomikoa dakarkie 

eragindako pertsonari eta haren familiari. Horregatik, prestazio ekonomiko 

horiei esker, familiak eta hurbilekoek egindako zaintza-lana aintzat hartzeaz 

gain, pertsona horiei ematen zaien laguntza erraztu ahal izaten da. 

 

Horregatik guztiagatik, ez dirudi zentzuzkoa denik administrazio-praxi 

desegokia iruditzen zaigun horren mende egotea prestazio hori jasotzeko 

aukera. 

 

Hortaz, aztertzen ari garen kasu zehatzari berriro helduz, jokaera egokia hauxe 

izango zatekeen, guk uste: prestazioa aldatzea, ez baliogabetzea, eta aldaketa 

horren eraginkortasuna 2011ko urtarrilera arte etetea; data horretan, 

mendekotasun-gradu berriarekin, mendekotasuna duten pertsonak artatzeko 

sisteman sartu ahal izango zen. 

 

Aldaketa hori egiteko aukera legez babestuta dago 39/2006 Legearen beraren 

30. artikuluan: “Prestazioak, onuradunaren egoera pertsonala kontuan izanda, 

aldatu edo bertan behera uzteko aukera egongo da, baldin eta horiek aitortzeko 

ezarritako baldintzetako edozeinetan aldaketaren bat egon bada, edo lege 

honetan ezarritako obligazioetakoren bat betetzen ez bada”.  

 

Egiaz, hala egin balitz, familiak 2011ko urtarriletik maiatzera bitartean kobratu 

ahal izango zuen prestazio hori, eskubide hori izatea administrazioaren 

tramitazioaren bizkortasunaren mende jarri gabe. Gainera, eskubide hori 

lehendik babestuta zegoen, alde batetik, onuraduna mendeko pertsona zelako 

–egoera hori ez zen inoiz aldatu- eta, bestetik, hasierako Banakako Laguntza 

Planean (BLP) jada adierazi zelako prestazio hori egokia zela. 

 

Ez zaigu onargarria iruditzen foru-erakunde horrek egindako alegazioa, hau da, 

BLP berri bat egin beharra zegoela. Arrazoi horrek luzatu egin zuen ebazpena 

emateko denbora, nahiz eta ebazpen hori legez finkatutako epean emana izan. 

 

Alderdi hori argigarria da erakunde honek, berriz ere, honako hau adieraz 

dezan: administrazio-prozedura bakarrean sartu behar dira egungo prozesuaren 

hiru faseak (zeinak, askotan, gainjarritako hainbat prozedura bihurtzen baitira): 

mendekotasun gradua eta maila zehaztea, BLP prestatzea eta zerbitzua edo 

prestazioa esleitzea; eta gehienez ere hiru hilabeteko epea ezarri behar da 



 

 5 
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: (+34) 945 135 118  Faxa: (+34) 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net 

prozedura bakar hori ebazteko, gure txosten bereziaren 11.6 gomendioan 

ohartarazi genuenez. 

 

Behin puntu honetara iritsita, esandako guztia kontuan hartuta, araudia aldatu 

beharra dagoela ondorioztatzen da, guk uste. Mendekotasun-gradua berriz 

aztertzen den kasuetan, oro har, zentzuak esaten digu ez dela laguntza eten 

behar. Beraz, berrazterketa horren ondorioz mendekotasun-gradua gutxitzen 

bada eta, horrekin batera, diru-kopuru txikiagoa jasotzen bada, kopuru hori 

aldatu beharko da, baina ebazpen berria ematen den bitartean laguntza eten 

gabe. Gauza bera egin beharko da gradua handitzeak diru-kopuru handiagoa 

jasotzea eragiten badu. 

 

 

Ondorioak eta gomendioak 

 

1. Foru araudiaren araberakoa izan zen Bizkaiko Foru Aldundiak interesdunaren 

semearen alde –ezinduta eta mendekotasun egoera ertainean dagoen adin 

txikikoa- familia barruan zaintzeko prestazioa kobratzeko ezarri zuen eragin-

data. 

 

Hala ere, erakunde honen aburuz, kontuan hartzen baditugu mendekotasun 

egoeran dauden pertsonak bereziki ahulak direla, zaintzaileek egindako lana 

behar bezala aintzatetsi behar dela eta Euskadiko Gizarte Zerbitzuen 

Sistemaren ardatz nagusi diren printzipioak (laguntza ematen jarraitzea, 

prebenitzea eta gizarteratzea) gauzatu behar direla, araudi-aldaketa bat bultzatu 

beharko litzateke, horrelako ekintzei atzeraeraginkortasuna emateko. Horixe 

nabarmendu genuen, oro har, EAEn norberaren autonomia sustatzeko eta 

mendetasunari arreta emateko legearen aplikazioa izenburuko gure txosten 

bereziko 11.7 gomendioan. 

 

Jarduera hori legean babestuta dago, bada 39/2006 Legean aitortzen da 

mendekotasuna duten pertsonak babesteko maila osagarriak ezartzeko 

ahalmena, eta, administrazio-prozedura orokorrari jarraiki, ekintzei 

atzeraeraginkortasuna emateko gaitasuna, interesdunari ondorio mesedegarriak 

sortzen badizkio, betiere horretarako beharrezkoak diren baldintzak ekintzaren 

eraginkortasuna atzera eramaten den datan ere betetzen baziren, eta 

eraginkortasun horrek beste pertsona batzuen eskubideak edo bidezko 

interesak urratzen ez baditu. 

 

2. Adin txikiko horren mendekotasun-egoera berriz aztertzean lortu zen emaitza 

kontuan hartuta, baliogabetu egin zioten pertsonak familia barruan zaintzeko 

prestazio ekonomikoa. Jokaera hori indarreko legeriarekin bat badator ere, ez 

zen burutu behar, gure ustez. Administrazioak modu egokian jokatuko zukeen 

http://goo.gl/BWbt8t
http://goo.gl/BWbt8t
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baldin eta, prestazioa baliogabetu beharrean, hura aldatu izan balu eta, 

gainera, haren eraginkortasuna eten balu, harik eta, mendekotasun-gradu 

berriarekin, onuraduna mendeko pertsonak artatzeko sisteman sartu ahal izan 

arte (hau da, sarrera benetan egin zen eguna baino bost hilabete lehenago). 

 

Gure iritziz, oro har, Bizkaiko foru araudian xedapen bat sartu beharko litzateke 

prestazioaren onuradunaren mendekotasun-egoeraren balorazioa aldatu eta 

prestazioaren zenbatekoa ere aldatzen denean ezarri beharreko arauez, 

prestazioa baliogabetzea (eta, beraz, laguntza etetea) eragozteko. Halako 

kasuetan, prestazioa aldatzea bidezkoa dela ezarri beharko litzateke, eta 

berariaz hauxe adierazi beharko litzateke: 

 

 Onuradunak aldatutako prestazioa jasotzeko eskubidea daukala eskaera-

datatik aurrera edo mendekotasunaren balorazioa ofizioz berraztertu den 

datatik aurrera, zenbatekoa gehitzen den kasuetan. 

 Onuradunak aldatutako prestazioa jasotzeko eskubidea daukala 

mendekotasunaren balorazio berriari buruzko ebazpena ematen den 

datatik aurrera, zenbatekoa gutxitzen den kasuetan. 

 

 

 


