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Arartekoaren 2016S-1822-15 Ebazpena, 2016ko abenduaren 15ekoa. Horren 

bidez, Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailari iradokitzen zaio azter 

dezan familia-giroan zaintzeko prestazio ekonomikoa ematea, erabaki horrek 

ondorioak irailetik aurrera izan ditzan. 

 

 

Aurrekariak 

 

1. Herritar batek, bere aitaren izenean, erakunde honetara jo du eta Arartekoaren 

esku-hartzea eskatu du, ez baitago ados aitak jasotzen zuen familia-giroan 

zaintzeko prestazio ekonomikoa azkentzeko erabakiarekin. Zaintzailea (aitaren 

emaztea) hil zenean azkendu egin zen prestazio ekonomikoa, eta orain, 

atzeratu egiten da laguntza berriro emateko erabakia. 

 

Kexagileak azaldu duenez, bere aitak, III. graduko mendetasuna duenak, 

familia-giroan zaintzeko prestazio ekonomikoa jasotzen zuen, zaintzaile 

nagusia bere emaztea izanik. 2015eko abuztuaren 20an, emakumea hil egin 

zen eta egun berean kexagilea, mendekotasuna duenaren semea, aitarekin 

bizitzera joan zen, eguneko 24 orduz zaintzeko. Gizarte-langileak jakinarazi 

zien izapide labur bat egin behar zela Foru Aldundian, zaintzailea aldatu 

izanaren berri emateko. Heriotza-ziurtagiria jaso bezain laster egin zuten 

kudeaketa. Hain zuzen ere, irailaren 21ean. 

 

Irailaren 17an, Gizarte Ekintza Sailak foru agindua igorri zuen, familia-giroan 

zaintzeko prestazio ekonomikorako eskubidea azkentzeko; erabakiak azkentzea 

eragin zuten gertaerak jazo (iraila) eta hurrengo hilabetetik aurrera izan behar 

zituen ondorioak. Kexagileak irailaren 22an jaso zuen aginduaren berri. Erabaki 

hori ikusita, kexagileak berraztertze-errekurtsoa aurkeztu zuen, jakinarazitako 

zaintzailearen aldaketa lehenbailehen ebazteko eta iraileko prestazioa 

ordaintzeko eskatuz, mendeko pertsona etxean zainduta baitzegoen, egunero, 

salbuespenik gabe. 

 

2. Arartekoak aurrekariei buruzko informazioa eskatu zion kasuarekin zerikusia 

duen administrazioari, hau da, Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailari, 

eta bide batez, gogoeta batzuk helarazi zizkion. Gogoeta horiek bi aldiz 

jasotzea saihesteko, jarraian azalduko dira. 

 

3. Foru Aldundiak bidalitako erantzunean egiaztatu zituen herritarrak bere kexan 

azaldutako datu garrantzitsuenak eta gogorarazi zuen prestazio ekonomikoa 

azkentzeko eta berriro emateko erabakia atzeratzeko oinarri hartu zuen 

araudia. Funtsean azaldu zuenez, zaintzaile nagusiaren heriotzak azkendu 

egiten du prestaziorako eskubidea (azaroaren 29ko 179/2011 Dekretuaren 

14.f) artikulua) eta, egoera erregularizatzeko, Banakako Arreta Programa 

aldatzeko eskaera egin behar da, beste zaintzaile bat programan sartzeko. 

Aztertu behar da pertsona horren gaitasuna, eta gainerako lege-betekizunak 

betetzen dituela egiaztatu. Baldintza horiek bete ondoren, administrazioak 
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ebazpen baten bidez berriro aitortu behar dio herritarrari familia-giroan 

zaintzeko prestazio ekonomikorako eskubidea, eta aipatu dekretuaren 7.2 

artikuluarekin bat, erabakiak “prestazio hori aitortzen duen ebazpenaren 

egunetik aurrera” izango ditu ondorioak. Gainera, ebazpenen atzeraeraginezko 

efektuak kontuan hartuko lirateke, 6 hilabeteko gehieneko epea igaro ondoren, 

ebazpen adierazirik jakinarazi ez balitz, eta kasu horretan ez zen horrela. 

 

 

Gogoetak 

 

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

familia-giroan zaintzeko prestazio ekonomikoa azkentzeko arrazoiak ezartzen 

ditu, besteak beste, zaintzaile ez-profesionalaren heriotza. Egia ere bada foru-

sailak ez duela zalantzan jarri prestazioaren egokitasuna mendekotasuna duen 

pertsonaren beharrak estaltzeko. Izan ere, Banakako Arreta Programa berri bat 

esleitu dio eta onartu egin du zaintzailearen aldaketa. Bizkaiko Foru Aldundiak 

araubide orokorra aplikatu du, baita aurreikusitako ondorioak ere, 

mendekotasun-egoera aitortzeak ondorioz ekartzen dituen zerbitzu eta 

prestazioak emateari dagokionez. Hemen aztertzen ari diren ondorioak 

zaintzaile ez-profesionala aldatzeko ezarritako prozeduratik datoz (bi 

administrazio-egintza eskatzen ditu aldaketa horrek: eskubidea azkentzea eta 

berriro aitortzea). Gainera, kontuan hartu behar da egintza horiek benetan 

burutu diren unea. 

 

Erakunde honen iritziz, hala ere, hiru gogoeta egin behar dira. Lehenik, 

mendekotasun-egoeran dagoen pertsonaren beharrak ez ziren aldatu 

zaintzailea hil zenean. Era berean, ez zen aldaketarik egon behar horiek 

betetzean, jarraitzen baitzuen arreta jasotzen, etenik gabe. Bigarrenik, 

zaintzaile berriak agindu zioten kudeaketa egin zuen eta aurkeztu zuen 

beharrezko agiria, jaso bezain laster. Azkenik, azaroaren 29ko 179/2011 Foru 

Dekretuaren 11. artikuluak prestazioa aldatzeko arrazoiak ezartzen ditu, hain 

zuzen ere, prestazioa emateko oinarritzat hartutako hasierako egoeran 

aldaketa bat eragiten duen edozein gertaera izan daiteke arrazoia. 2. idatz-

zatiaren arabera, Banakako Arreta Programa berri bat esleitzen denean eta 

horren bidez zaintzailea aldatzen denean, automatikoki eman ahal izango da 

prestazioa aldatzeko foru agindua, eta ondorio ekonomikoak prestazioari 

buruzko ebazpena ematen den hilabetetik aurrera sortuko dira (3. idatz-zatia). 

 

 Hori guztia dela eta, Arartekoaren iritziz, prestazioa jasotzeko eskubidea 

aitortzearen aldeko interpretazioa egin daiteke, zerbitzu edo prestazioaren 

onuradunaren kalterakoak diren etenik edo aldaketarik eragin gabe. 

Interpretazio horrek legezko babesa du Sektore Publikoaren araubide 

Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 4. artikuluan: 

 

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

egiteko. 
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1. Haien eskumenen barruan dihardutela, administrazio publikoek, eskubide 

indibidualak edo kolektiboak gauzatzea murrizten duten neurriak ezartzen 

badituzte edo jarduera bat egiteko betekizunak eskatzen badituzte, 

proportzionaltasun printzipioa aplikatu beharko dute eta murrizketa txikiena 

eragiten duen neurria aukeratu beharko dute, interes publikoa babesteko 

beharrezkoa dela arrazoitu eta lortu nahi diren helburuetarako egokia dela 

justifikatu, betiere diskriminazioa eragiten duten tratu-desberdintasunak 

baztertuz. Halaber, lortutako eragin eta emaitzak ebaluatu beharko dituzte 

aldizka 

 

2. Administrazio publikoek zainduko dute aplikatu beharreko legerian 

aurreikusitako eskakizunak bete daitezela. Horretarako, zeinek bere 

eskumenen barruan eta datu pertsonalak babesteko legerian ezarritako 

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

zenbatespenak eta gainerako inguruabarrak egiaztatu, ikertu eta ikuskatu 

ahalko dituzte.” 

 

2. Azaroaren 29ko 179/2011 Dekretuak, familia barruko zaintzetarako prestazioa 

arautzen duenak, ez du esanbidez jasotzen zaintzaile nagusiaren aldaketarik, 

prestazioa azkentzeko arrazoia dela esateaz gain. Egoera ohikoa ez bada ere, 

ezin da esan gutxitan gertatzen denik. Hortaz, erakunde honek gomendatu 

nahi dio Bizkaiko Foru Aldundiari familia-giroan zaintzeko prestazio 

ekonomikoaren arautegian zaintzailearen aldaketari buruzko xedapenak sar 

ditzan, arreta behar duten pertsonak zaintzen jarraitzeko; bestela, baliteke 

pertsona horiek babesik gabe geratzea. 

 

Ildo horretan, aurrekariak egon badaude. Egun indarrean dago Diputatuen 

Kontseiluaren 39/2014 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa, arautzen dituena 

autonomiaren aldeko eta mendekotasunari arreta eskaintzeko sistemako 

prestazio ekonomikoak Araban: mendekoak familia barruan zaintzeko eta 

zaintzaile ez profesionalei laguntzeko prestazio ekonomikoa, laguntza 

pertsonalaren prestazio ekonomikoa eta zerbitzuari lotutako prestazio 

ekonomikoa. Dekretu horrek kasuak, eskakizunak eta zaintzaile ez-profesionala 

aldatzeko prozedura (14. artikulua) arautzeaz gain, prestaziorako eskubidea 

zaintzailearen heriotzagatik azkentzeari buruz, honako hau xedatzen du: 

 

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

profesionalak zaintzeko prestazio ekonomikorako eskubidea azkenduko da 

honako inguruabar hauetakoren bat gertatzen denean:  

 

a) Zaintzailearen heriotza, salbu eta mendekotasuna duen pertsonak beste 

zaintzaile ez profesional bat hartzen badu heriotza horren egunetik 15 

egun natural igaro baino lehenago eta horrela jakinarazten badio Gizarte 

Ongizaterako Foru Erakundeari. 

 

Egia esan, espediente honetan erakunde honek aipatu dituen kasuak kontuan 

hartzeko bide bat baino gehiago daude. Izan ere, lehenengo eta bigarren 
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gogoetan azaldutakoak bi adibide baino ez dira. Edonola ere, aintzat hartzea 

da garrantzitsuena. 

 

3. Informazio-eskaera bidali aurretik helburua lortzeko neurriak hartzeko aukera 

azter zezala proposatu genion Gizarte Ekintza Sailari. Proposamenari 

erantzunez, foru-erakundeak berriro esan zuen –aurreko espediente batean 

bezala– prest zegoela araudia (baita araudian jasotako prozeduraren euskarri 

teknikoa den programa informatikoa) aldatzeko aukera aztertzeko, 

etorkizunean prozedura bakarra izateko eta erabaki biak jasotzen dituen 

ebazpen bakar bat emateko.  

 

Arartekoak positibotzat jotzen du Foru Aldundiaren prestasuna eta aldaketa 

lehenbailehen egitera animatzen du. 

 

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

Legeak erakunde hau sortu eta arautzekoak 11 b) artikuluan ezarritakoaren 

arabera: 

 

 

IRADOKIZUNA 

 

Azter dezan familia-giroan zaintzeko prestazio ekonomikoa emateko erabakia, 

horrek 2015eko irailetik aurrera izan ditzan ondorioak, azaroaren 29ko 179/2011 

Foru Dekretuaren 11.2 artikuluan aurreikusitakoaren babesean, azaldutako 

gogoetekin bat datorren interpretazioa eginda, eta araudian egon daitekeen 

aldaketa (zaintzaile nagusia hiltzen denean, erantzun hobea ematen duena) 

eragotzi gabe. 

 


