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Arartekoaren 2016S-472-14 Ebazpena, 2016ko apirilaren 5ekoa. Horren bidez, 
Gipuzkoako Foru Aldundiari iradokitzen zaio familia inguruko zaintzarako prestazio 
ekonomikoa azkentzen duen ebazpena eta helburu horrekin jaso diren prestazioak 
itzultzera behartzen duen ebazpena berrikusi eta prestazioak berriro ordain ditzan. 
  
 

Aurrekariak 
 

1. (…) andreak jarritako kexa dela bide, Arartekok esku-hartzeko eskatu zuen. 
Aipatutako andrea familia inguruko zaintzarako prestazio ekonomikoaren 
(aurrerantzean, FIZPE) onuraduna zen, baina laguntza jasotzeko eskubidea 
azkendu zitzaion.   

 
2013ko abuztuaren 26ko ebazpenaren bidez, Gipuzkoako Foru Aldundiak 
interesdunak jasotzen zuen FIZPE azkentzea erabaki zuen, halako laguntzak 
arautzen dituzten araudian ezarritako eskakizunak betetzen ez zituelako. Era 
berean, 2014ko urtarrilaren 28an, 60/2014 Foru Agindua eman zen, eta 
agindu horrek ezetsi egin zuen kexagileak aurkeztutako gora jotzeko 
errekurtsoa, onuraduna eta zaintzailea egoitza berean erroldatuta ez zeudela 
argudiatuta. 

 
Familiakide zaintzaileak, andre horren semeak, dioenez, 2013ko apiriletik bi 
helbidetan (batetik, (…) zenbakian, 5. solairuan; eta bestetik, 3. solairuan) 
agertu izanaren arrazoia hauxe da: amaren menpekotasun-egoera kontuan 
hartuta, mugikortasun-beharrizanen zioz, obra handiak egin behar ziren 
sasoi horretan bizi ziren alokairuko etxean, baina ezin obra horiei aurre egin 
eta eraikin bereko beste etxebizitza batera joateko aukera aztertu zuten. 

 
Zaindutakoaren semearen esanetan, amari egin dio arretan une oro (botiken 
antolaketa eta administrazioa, zaindutakoa joaten deneko eguneko 
zentroaren aurreko erantzukizuna, oien eta presio-ultzeren ziozko osasun-
zainketak eta higienekoak, elikadura, pixoihalen aldaketa eta laguntza 
orokorra etxean dagoen aldian).   

 
2014ko maiatzean, (…) egoitza batera eraman zuten, hain zuzen ere, 
Berako (Nafarroa) egoitzara. 

 
Azkenik, interesdunak dio administrazioak erreklamatutako FIZPE 
prestazioen guztizko zenbatekoa itzuli zela, etxebizitza berean erroldatuta 
egon behar zirelako eskakizuna urratu zutela ulertuta. 

 
2. Arartekok arestian azaldutako gertaerei buruzko informazioa eskatu zion 

auzi honi lotutako administrazioari, hain zuzen ere, Gipuzkoako Foru 
Aldundiko Gizarte Politika Sailari eta hainbat gogoeta helarazi zizkion. 
Nolanahi ere, errepikakorrak ez izateko, geroago azalduko ditugu gogoeta 
horiek. 
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3. Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Sailak honakoa erantzun zigun 
erakunde honetara bidalitako txostenean: 

 
(…) 2009ko apiriletik 2013ko uztailerarte jaso zuen Foru Aldunditik Familia 
Inguruan Zaintzeko Prestazio Ekonomikoa, Zaintzailea (…) semea zen eta 
biak elkarrekin bizi ziren Lezoko k/ (…) 3-ezkerrean 2013-4-26 arte. Data 
horretan onuraduna atari berdineko beste etxe batera joan zen bizitzera, 
erroldan aldatuz, eta zaintzailea lehenoko etxean gelditu zen. 
 
2013-8-26ko ebazpenean zaintzaileak baldintzak ez betetzeagatik 
(elkarrekin erroldatuak egotea zaintzailea eta senidea) prestazioa iraungitzen 
zitzaiola komunikatu zitzaion eta, 2013-8-29ko idatzian, 2013ko maiatzetik 
uztailera bitarte okerbidez jasotako 1.405,86 euroak itzultzeko eskatzen 
zitzaion. 
 
Eta ondokoa gaineratu zuen: Uztailaren 21eko 25/2009 Foru Dekretuak, 
autonomia pertsonala sustatzeari eta mendekotasuna duten pertsonak 
zaintzeari buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeak ezarritako 
prestazio ekonomikoak arautzen dituenak, bere 5. Artikuluan xedatzen 
duenaren arabera, prestazio hauen onuradun izateko, foru dekretuak 
prestazio ekonomiko bakoitzerako ezartzen dituen eskakizunak bete beharko 
dira. Hain zuzen ere, familia inguruneko zaintzetarako prestazio 
ekonomikoari dagokionez, bere 14. D) artikuluak, zaintzaile ez 
profesionalaren betebeharrei dagokionez zera dio: “mendeko pertsonaren 
ezkontidea edo maiatzaren 7ko 2/2003 Legearen araberako izatezko 
bikotekidea edo odol, ezkontza edo adopzio bidez senidea izatea hirugarren 
ahaidetasun graduraino, eta mendeko pertsonarekin bizitzea eta etxe berean 
erroldatuta egotea. 
 
Aipatutako Estatuko 39/2006 mendekotasun legean ere, bere 14.4 eta 
18.1 artikuluetan, prestazio hau jaso ahal izateko “elkarbizitza”ko 
betebeharra aipatzen da. 
 
Onuradunak 2013ko urrirako erroldaz aldatu eta egoera erregularizatu 
izanak ere ez du legea betetzeko salbuespena suposatzen. Baldintzaren bat 
betetzen ez bada prestazioa iraungi behar da (dekretuko 12.1.b artikulua) 
eta okerbidez jasotakoak jasotakoak itzuli (dekretuko 10.4 artikulua). 
Eskaera berri bat aurkezten duenean eta baldintza guztiak berriz 
betetzerakoan prestazioa onartzen duen ebazpena emango da. 
 
Era berean, 25/2009 Foru Dekretuko 10.3 artikuluak xedatzen duenaren 
arabera, onuradunek hilabeteko epean jakinarazi beharko dituzte gertatutako 
aldaketak, horiek prestazioa aldatzea, etetea edo iraungitzea eragiten badute 
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Gogoetak 

 
1. Erakunde honek askotan adierazi du komenigarria litzatekeela salbuespenak 

txertatzea FIZPE laguntza ekonomikoak arautzen dituen araudian 
bizikidetzaren eskakizunari dagokionez, laguntzea merezi duten kasu jakin 
batzuei erantzuteko; bestela, lagundu gabe geratuko liratekeelako 
aipatutako kasuak bidezko arrazoirik gabe. 

 
Jakingo duzunez, badago aurrekaririk ildo horretan. Hasiera batean 
bidalitako informazio-eskaeran, Diputatuen Kontseiluko abuztuaren 3ko 
Arabako Lurralde Historikoko Foru Dekretuaren 7.2.2. artikulua aipatu 
genuen. Foru dekretu horrek FIZPEren araudia onartu zuen, autonomia 
pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari 
buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legea (aurrerantzean, APMPL) 
garatzeko eta dekretuak berak salbuespen batzuk ezartzen ditu. 

 
Gaur egun, abuztuaren 1eko Diputatuen Kontseiluaren 39/2014 Foru 
Dekretuak, autonomia pertsonala sustatzeko eta menpekotasun-egoera 
dauden pertsonak zaintzeari buruzkoak, Arabako sistemaren prestazio 
ekonomikoak arautzen ditu (familia inguruko zaintzarako eta zaintzaile ez-
profesionalei laguntzeko prestazio ekonomikoa, arreta pertsonalerako 
prestazio ekonomikoa eta zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa) eta, 
gainera, ahaidetasun- eta bizikidetza-eskakizunei aplikagarri zaizkien 
salbuespenak ezartzen ditu, 12. artikuluan: 

 
“1- Ahaidetasunaren eta bizikidetzaren betekizunak, 10- eta 11- artikuluan 
eskatutakoak, salbuespenez kendu ahal izango zaizkie I., II. edo III. graduko 
mendekotasuna duten pertsonei, bizi diren lekuan behar bezala 
baimendutako baliabide publiko edo pribatuak nahikoak ez badira, 
despopulazioarengatik, inguruabar geografikoengatik edo bestelakoengatik, 
eta horrek bestelako laguntza modalitateak eragozten edo zailtzen baditu, 
zerbitzuak izan nahiz prestazio ekonomikoak izan —Horrelako kasuak 
salbuespen izango dira, eta jasorik utzi beharko da aipatutako inguruabar 
berezietatik zein gertatu den- Horrelakoetan, Gizarte Ongizaterako Foru 
Erakundeak baimena eman ahalko du inguruko pertsona batek zainketa ez 
profesionaletan jardun dezan, nahiz eta aurreko artikuluan eskatutako 
ahaidetasun loturarik ez izan— Nahikoa izango du mendekotasuna duen 
pertsonaren udalerrian edo auzoko udalerri batean bizitzea urtebete 
lehenagotik. 

  
(…) 
 
3- Halaber, 10- eta 11- artikuluetan ezarritako betekizunak, aurretiazko 
bizikidetzarena eta erroldatzearena, salbuespenez kendu ahal izango dira I., 
II- eta III- graduetarako, zaintzaile ez profesionala, ahaidea izan arren, 
Arabako Lurralde Historikoan bai, baina mendekotasuna duen pertsonaren 
bizilekuan erroldatuta ez dagoenean edo bertan erroldatuta urtebete baino 
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gutxiago egin duenean, honako egoera hauetarikoren bat gertatzen bada eta 
txosten teknikoan2 adierazten bada ondo erantzungo zaiela mendekotasuna 
duen pertsonaren beharrizanei: 
 

a) Zaintzailea mendekotasuna duen pertsonaren etxera joatea 
hura zaintzera. 

b) Mendekotasuna duen pertsona zaintzailearen etxera joatea 
zainketak jasotzera”. 

 
Ildo beretik, urriaren 6ko 185/2015 Dekretuak, Gizarte Zerbitzuen Euskal 
Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzkoak, arautzen du 
ahaidetasun eta bizikidetzari buruzko eskakizunak salbuetsita gera 
daitezkeela. 
 
Aurreko batean bidalitako gogoetetan adierazi genizun legez, nabarmendu 
nahi genuke badirela bizikidetzaren eskakizuna berme handiagoz 
interpretatzen duten beste irizpide edo arau batzuk, hausnarketa eragin eta 
araudia edo administrazioaren praxia aldarazteko asmoz, betiere arretaren 
sustapena beharrezkoa duten inguruabarrak, kasurako, kexa honetan 
azaldutakoa, babesteko xedez, eta bestetik, lurraldeen arteko desorekak  
gainditzeko menpekotasunari lotutako kudeaketan. Aukera hori bat dator 
APMPLren xedapenekin; izan ere, aipatutako legearen 14.4 artikuluak 
xedatutakoari jarraiki, bizikidetza- eta bizigarritasun-baldintza egokiak bete 
behar dira: “Salbuespena izango bada ere, onuradunak prestazio 
ekonomikoa jasotzeko aukera izango du, profesionalak ez diren zaintzaileek 
arreta eskain diezaioten, baldin eta pertsona horren etxean elkarbizitzeko eta 
bertan bizitzeko baldintzak betetzen badira, eta arreta eskaintzeko bana-
banako programan hala ezartzen bada”. 
 

2. Honako kexa-espediente honi amaiera eman baino lehen, berriro ere 
azpimarratu nahi dugu menpekotasun-egoeran dagoen pertsona (ama) eta 
familiako zaintzailea (semea), higiezin eta zenbaki berean bizi zirela, hau da, 
eraikin berean eta, horregatik, hurbileko arreta bermaturik zegoela. Errolda 
ondoreetarako bi egoitza izateak ez ditu inola ere laguntza eta arreta 
iraunkorra eragotzi, harik eta (…) egoitza batera joan zen arte, 2014ko 
maiatzean. Uztailaren 21eko 25/2009 Foru Dekretuaren 14. artikuluaren 
interpretazio bermatzailea eginez gero, erraz uler daiteke eraikin berean 
bizitzeak badakarrela, berez, menpekotasun-egoeran dagoen pertsonarekin 
bizi eta berarekin batera erroldatuta egoteko eskakizuna betetzea. Ildo 
horretan, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio 
Prozedura Erkideari buruzko Legearen 39 bis artikuluak ondokoa xedatzen 
duela: “Eskumenak egikaritzerakoan, banako edo taldeko eskubideen 
erabilera mugatzen duten neurriak ezartzen edo jarduera bat garatzeko 
betekizunak betetzea eskatzen duten herri-administrazioek murriztapen 
txikien dakarren neurria aukeratu beharko dute, interes publikoa babeste 

                                         
2 Geuk azpimarratu dugu. 
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aldera, neurri horren beharrizana arrazoitu beharko dute, eta lortu nahi diren 
helburuak erdiesteko egokia dela bidezkotu beharko dute, inola ere 
bereizkeriazko tratuak sorrarazitako aldeak gertatu ez daitezela zainduta”. 

 
Erakunde honen iritziz, Gipuzkoako Foru Aldundiak hartutako erabakia, hau 
da, prestazioa azkendu eta emandako prestazioak itzultzekoa, 
mendekotasun-egoeran dagoen pertsona eta familiako zaintzailea etxebizitza 
desberdinetan bizi zirelako, eraikin berean izan arren, ez dator bat 
prestazioak dituen helburuekin, azken batean, prestazioaren xede nagusia 
baita mendekotasun-egoeran dagoen pertsona baten arreta eta zaintza 
egokiena ahalbidetzea, familiaren inguruan eta bizikidetza- nahiz 
bizigarritasun-baldintza onetan. 
 
Gipuzkoako Foru Aldundiak era ez horren murriztailean interpretatu beharko 
zukeen etxebizitza berean erroldatuta egoteko eskakizunaren betekizuna, 
aintzat hartuta biak ala biak eraikin berean bizi zirela. Gainera, familiako 
zaintzaileak menpekotasun-egoeran zegoenari eskaintzen zion zaintzaren 
eraginkortasuna kontuan hartu beharko zuen eta, beharrezkoa izatekotan, 
beste frogabide batzuk ezarri beharko zituzkeen, hala nola, zainketen nondik 
norakoak egiaztatzeko txosten teknikoan, prestazioaren helburua 
bidezkotzeko.  
 
Prestazioa azkentzea eraikin bereko solairu desberdinetan bizi zirela 
arrazoituta (eta beraz, bi etxebizitzatan erroldatuta zeudela arrazoituta, 
udalaren errolda erregistroaren arabera) gure aburuz, prestazio horri heltzeko 
bete behar diren eskakizunen interpretazio murriztailea da. 

 
Esandako guztiagatik eta erakunde hau sortu eta arautzen duen otsailaren 27ko 
3/1985 Legearen 11b) artikuluak xedatutakoarekin bat etorriz, honako iradokizun 
hau egiten diogu Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Sailari: 
 
 

IRADOKIZUNA 
 

 Familia inguruko zaintzarako prestazio ekonomikoa azkendu zuen ebazpena 
eta helburu horretarako emandako prestazioak itzultzeko agindu zuen 
ebazpena berrikustea eta zenbateko horiek berriro ematea onuradunari. 

 


