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GIZARTE-ZERBITZUAK ESKUMEN-ESPARRU 
BERRIAREN ARABERA BERRANTOLATU ETA 
INDARTZEA  
  

EAEko Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko12/2008 Legearen 2. artikuluan, gizarte-
zerbitzuez baliatu ahal izateko eskubide subjektiboa eta benetako babes judiziala xedatzen 
dira, betiere sistema horretaz baliatzeko ezarritako baldintza orokorren eta zerbitzu bakoitzaz 
baliatzeko araututako baldintza berezien barruan. 2016ko abenduaren 25ean bukatu zen le-
geak unibertsal egite horretarako finkatutako epea. Horregatik, udaleko gizarte-zerbitzuen 
kudeaketaz arduratzen den Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saila berrikuste- eta 
egokitze-prozesu garrantzitsuan murgilduta dago, eta ahalegin handia egin beharra ekarri du 
horrek berekin, baita hainbat profesional eta zerbitzu kontratu behar izatea ere. 

 

Legearen 21. artikuluan zehazten denaren arabera, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako 
Prestazio eta Zerbitzuen Katalogoa da euskal herri-administrazio eskudunek bermatu behar 
dituzten diru-laguntzak eta zerbitzuak identifikatzeko tresna. 

 

2015eko urriaren 29an, urriaren 6ko 185/2015 Dekretua –Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema-
ren Prestazio eta Zerbitzuen Zorroari buruzko Dekretua– argitaratu zen. Gerora, 2015eko 
abenduaren 1ean, 2016-2019 aldirako Gizarte-zerbitzuen Plan Estrategikoa onetsi zuen Go-
bernu Kontseiluak, EAEko gizarte-zerbitzuen mapa barne. 2016ko uztailaren 22an Araba Lu-
rralde Historikoko Gizarte Zerbitzuen Mapa onetsi zen, Arabako Foru Aldundiaren eta lurralde-
ko udalen arteko lan-prozesua burutu ondoren. 

 

Azpimarratu beharrekoa da mapa horretan 2017rako helburu gisa ezartzen zela onartutako 
plazak gehitzea, bi erakundeen arteko konpromiso sendoaren haritik, eta estalita egon behar 
duten behar sozialei erantzute aldera. Gasteizko gizarte-zerbitzuen kasuan, etxean laguntzeko 
zerbitzuan aurreikusten zen gehikuntza. Zentzu horretan, esan genezake bete direla helbu-
ruak. 

 

Testuinguru horretan, Araba Lurralde Historikoko Gizarte Zerbitzuen Mapa onetsi ondoren, bi 
erakundeek, Arabako Foru Aldundiak eta Gasteizko Udalak, helburu partekatua zuten, Gas-
teizko udalerrirako gizarte-zerbitzuak ordenatu eta horien eraginkortasuna bermatzeko meka-
nismoak ezartzea.  

 

Premisa horiekin, Gasteizko Udalaren eta Arabako Foru Aldundiaren arteko lankidetza-
hitzarmen orokorra sinatzea erabaki zen, gizarte-zerbitzuen alorreko eskumenak berrantolatze 
aldera, eta 2016ko abenduaren 1ean sinatu zen. 

 

Azkenik, esan dezagun Gizarte Zerbitzuen zorroari buruzko Dekretuaren bigarren xedapen 
gehigarrian bestelako finantza-lankidetzarik aurreikusten zela egonkortu gabeko zerbitzu eta 
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prestazio ekonomikoak bultzatzeko, hau da, udal esparrura gagozkiolarik, zaintzaileei lagunt-
zeko zerbitzuak, adinekoentzako eguneko arreta-zerbitzuak, gizartetik baztertuta geratzeko 
arriskua duten pertsonentzako zainpeko etxebizitzak eta adinekoentzako ostatu emateko zer-
bitzuak —zainpeko apartamentuak eta etxebizitza komunitarioak—. 

 

2016an, EAErako funtsa 10.000.000 eurokoa izan zen, eta horietatik 1.638.000 euro Arabara-
ko; zehazki, Gasteizerako, 1.238.063 euro, lurralde historikorako kopuruaren % 75,58. Ekaina-
ren 20an 2017rako funtsa onetsi zuen Gobernu-kontseiluak, eta 2.304.316 euro egokitu zit-
zaizkion Arabari, eta, horretatik, % 40 Gasteizi —921.726,40 euro—. EAEko funts ekonomi-
koaren ekarpen horien bitartez laguntza jasotzen dute udalek, zerbitzu eta prestazio berriak 
kontratatzeko, lehendik dauden beste zerbitzu batzuk egokitzeko eta gizarte-zerbitzuetara 
langile gehiago bideratzeko. Nolanahi ere, Udalak berak egiten duen gastuaren osagarri da 
funtsa. 

 

Azken bi urteetan, areagotu egin dira zerbitzuak eta programak, adinekoek beren etxeetan 
jarraitu dezaten; esate baterako, 120 leku gehiago jarri dira adinekoentzako jantokietan, eta 60 
plaza gehiago otorduak etxera banatzeko; eutsi egin zaio mendekotasunaren balorazioa egin 
gabe duten pertsonentzako eguneko arreta-zentroari eta zabaldu egin da 1. graduko mende-
kotasuna duten eta ahuldade-egoeran dauden pertsonentzako arreta. Gainera, adinekoak 
zaintzen dituzten familiei laguntzeko programako zerbitzu eta jarduerak nabarmenki gehitzea 
erabaki da, eta adinekoentzako zentro soziokulturalen sareko jarduerak ugaltzea. 

Orobat indartu da Kaleko Heziketarako programa, auzo berriei eta gizarte-etxe berriei erantzu-
teko. 

 

2017an, babes-gabezia arrisku moderatuan dauden haurrentzako gizarte- eta heziketa-zentro 
berri bat sortu zen, eta familiak babesteko beste programa batzuk zabaldu, eta une honetan 
diseinu-fasean dago Berpizkundearen plazako adinekoentzako eguneko arreta-zerbitzu berria. 

 

Era berean, sendotu egin dira oinarrizko gizarte-zerbitzuak —Zabalganeko oinarrizko gizarte-
zerbitzua zabaldu da—, Inklusio Zerbitzuko Harrera Baliabideen Ataleko psikologoa kontratatu 
da, baita adinekoak zaintzen dituzten familiei laguntzeko programarako gizarte-langile bat ere, 
indartu egin da adinekoentzako ostatuetan 1. graduko mendekotasuna duten adinekoak zaint-
zen dituen langileria, eta beste errefortzu batzuk egin dira Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzuan. 

 

2017ko abendua 


