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ETXEZ ETXEKO LAGUNTZAREN PROGRAMA 
BERRIKUSTEA 
  

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. 

 

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. Eta 22. artikuluan zehazten da 
zein zerbitzu eta prestazio diren lehen mailako arretako gizarte-zerbitzuen eskumenekoak 
(udal zerbitzuak) eta bigarren mailako arretako gizarte-zerbitzuen eskumenekoak (foru eta 
erkidegoko zerbitzu eta prestazioak). 

 

2015eko urriaren 29an, urriaren 6ko 185/2015 Dekretua –Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema-
ren Prestazio eta Zerbitzuen Zorroari buruzko Dekretua– argitaratu zen, zeinak Gizarte Zerbit-
zuen Euskal Sistemaren Prestazio eta Zerbitzuen Zorroa eta prestazio eta zerbitzuak baliatze-
ko betekizunak, irizpideak eta prozedurak arautzen baititu. 

 

2015eko abenduaren 1ean, 2016-2019 aldirako Gizarte-zerbitzuen Plan Estrategikoa onetsi 
zuen Gobernu Kontseiluak, EAEko gizarte-zerbitzuen mapa barne. Gerora, 2016ko uztailaren 
22an Araba Lurralde Historikoko Gizarte Zerbitzuen Mapa onetsi zen, Arabako Foru Aldundia-
ren eta lurraldeko udalen arteko lan-prozesua burutu ondoren. 

 

Azpimarratu beharra dago leku-kopuruaren gehikuntza onetsi zela 2017rako helburuen artean; 
izan ere, bi erakundeek hartutako konpromisoari erantzuten zaio horrela, eta estalita egon 
behar duten behar sozialei erantzuten die. Hain zuzen ere, bere eskumeneko zerbitzu bakarra 
handitzeko konpromisoa hartu zuen Udalak, eta  626.345 ordutatik 670.189 ordutara pasat-
zea. Honela jasotzen da onetsi zen mapan: ELZ (1.2.): 626.345 ordutatik 670.189 ordutara 
(Araba); Gasteizen kasuan: urtean 388.894,02 ordutatik (2015) 428.720,36 ordutara (2017). 

 

Une honetan ezin dugu eman 2017an kontratatutako ELZaren ordu-kopuruaren datua, baina 
aurki erantsiko dugu. 

 

Adierazi denez, ELZ udal eskumenekoa da, nahiz eta gaur egun kudeaketa GOFErekin parte-
katuta dagoen. 2015az geroztik, GOFErekin lanean ari gara, ELZ oso-osorik bere gain har 
dezan Udalak. Hasiera batean, lan horiek 2018ko abenduan bukatzea espero zen, baina hel-
buru hori, akordio politikoak direla medio, 2020 abenduaren 31ra atzeratu da. 
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2016ko maiatzaz geroztik, 1. graduko mendekotasun-balorazioa duten pertsonen ELZak abian 
jartzea ari da bere gain hartzen Udala. Akordioaren aurreko 1. graduko ELZei eusten die GO-
FEk, eta 2. eta 3. gradukoei, salbuespenak salbuespen. 

 

2016-2017 ikasturtean gizarte- eta hezkuntza-arloan esku hartzeko zerbitzua berrikusi du Uda-
lak, eta kontratazio-agiri berria prestatu da. 2017an esleitu da kontratua. Hobetu egin da zer-
bitzu horren kontratazioa, zereginak ugaldu egin baitira, baita hartzaile izango diren kolekti-
boak ere. 

 

Azkenik, esan beharra dago azken hilabeteetan lantalde teknikoak ELZ kontratatzeko baldint-
za-agiri berria landu duela, nahiz eta oraindik ez den argitaratu —aurki emango da horren 
inguruko informazioa—, eta gerora erakundeen arteko mahaiaren lanari ekingo zaiola berriro, 
akordioa betetzeko eta Udalak zerbitzu hori oso-osorik bere gain har dezan 2021eko urtarrila-
ren 1ean. 

2017ko abendua 
 


