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FORU AGINDURAKO PROIEKTUA PRESTATU AURREKO KONTSULTA 
FASEA. FORU AGINDUAK MENDEKOTASUNA DUTEN PERTSONAK 
ETXEAN GELDITZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTUKO DITU, ZAINTZAILE 
PROFESIONAL BAT ETA/EDO ENPRESA BAT KONTRATATU BEHARREZ. 

 

133. artikulua. Herritarren parte-hartzea lege mailako arauak eta 
erregelamenduak prestatzeko prozeduran. 

1 Lege baten edo erregelamendu baten proiektua edo aurreproiektua prestatu 
baino lehen, kontsulta publiko bat bideratuko da administrazio eskudunaren 
web atariaren bitartez, eta bertan jasoko da zer iritzi duten datorren arauaren 
eraginpean gerta litezkeen subjektu eta ordezkaritza handiena duten 
erakundeek puntu hauei buruz: 

a) Ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak. 

b) Araua onestea beharrezkoa eta egokia den. 

c) Arauaren helburuak. 

d) Aukeran dauden beste konponbide batzuk (arauak edo arau ez direnak. 

 

a) Ekimenarekin zer problema konpondu nahi diren. 

 

Estaldura eman nahi zaio Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-
egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 
Legeak (Mendekotasunari buruzko Legea) osotara konpontzen ez duen premia 
eta egoera sozial bati, xedea izanik Mendekotasunari buruzko Legeak baino 
bizkorrago bultzatzea mendekotasun egoeran dauden pertsonak beren 
etxeetan geldi daitezela. 

Haren bidez, lagundu nahi da mendekotasun egoeran dauden pertsonei 
zaintzaile profesionalek eta/edo etxeko laguntzako enpresek ematen dieten 
laguntzaren ondoriozko gastuak berdintzen, hilean 80 ordukoa baino 
handiagoa denean “mendekotasun handia” edo “mendekotasun larria” 
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aitorturik duten lagunendako, edo hilean 60 ordukoa baino handiagoa denean 
“mendekotasun moderatua” aitorturik duten lagunendako. 

 

b) Araua onestea beharrezkoa eta egokia den. 

 

Xedeak du beharra arrazoitzen: mendekotasun egoeran dauden pertsonak 
beren etxeetan gelditzea, ahal dela, haien egoitzetaratzea saihestuta. 

Laguntza onesteko egokitasunaz den bezainbatean, zenbat eta lehenago onetsi 
hainbat eta lasterrago lortuko dira bilatzen diren helburuak.  

 

c) Arauak zer helburu dituen. 

 

Arauaren funtsezko helburua da sustatzea mendekotasun egoeran dauden 
pertsonen beren etxeetan gelditzea, ahal dela, haien egoitzetaratzea 
saihestuta. 

Helburu hori lortzeko, Gizarte Politiketako kontseilariaren 62/2013 Foru 
Aginduan arautzen diren familia ingururako diru-laguntzen eta etxeko 
laguntza zerbitzuen osagarriak dira arauan jasotzen diren laguntzak. 

Era berean, haren bidez, enpleguaren kalitatea hobetu nahi da, eta ezkutuko 
lana azalerarazi. Orobat, kualifikazio profesionala eskuratzen duten lagun 
kopurua handitu, eta kalitatea hobetu mendekotasuna duten pertsonen 
zaintzan. 

 

d) Aukeran dauden beste konponbide batzuk (arauak edo arau 
ez direnak). 

 
Arautzeko beste modu batzuk posible badira ere, laguntza hauek jadanik 
arauturik daude Gizarte zerbitzu orokorren zorroa arautzen duen 69/2008 
Foru Dekretuan (Foru Dekretuaren 1. eranskineko B-24 prestazioa – 
Mendekotasuna duten pertsonak etxean gelditu eta haien zaintzaileei 
laguntzeko diru-laguntzak) eta egokiena bermaturiko prestazio hori 
eguneratzea eta garatzea dela irizten zaio. 


