Bizkaiko Foru Aldundiaren 153/2016 Foru Dekretua,
urriaren 11koa, mendekotasunaren ebaluaziorako eta
orientaziorako prozedura arautzen duena.
(2016ko urriaren 14ko BAO)
Autonomia Pertsonala Sustatzeari eta Mendetasun-egoeran dauden Pertsonak Zaintzeari
buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeak mendetasunen bat duten pertsonen
autonomia pertsonala sustatzeko eta halakoei laguntzeko oinarrizko baldintzak arautzen ditu,
eta, horretarako, Autonomiaren Aldeko eta Mendetasunari Arreta Eskaintzeko Sistema sortzen
du, administrazio publiko guztien lankidetzaren eta parte hartzearen bitartez.
Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legearen bitartez, Gizarte
Zerbitzuen Euskal Sistemako Prestazio eta Zerbitzuen Katalogoaren prestazio eta zerbitzuak
jasotzeko aukera bermatzen da, eskubide unibertsal eta subjektibo modura.
Gizarte Zerbitzuei buruzko Legeak ezartzen duenaren arabera, 2015eko urriaren 6ko 185/2015
Dekretuak Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Prestazio eta Zerbitzuen Zorroa arautzen du, bai
eta prestazio eta zerbitzuok lortzeko baldintzak, irizpideak eta prozedurak ezarri ere. Bide
horretatik, lege horretan aldarrikatzen den eskubide subjektiboa edukiz hornitu eta mugatzen du,
eta halaber zehazten du zer betebehar dituzten euskal administrazio publikoek aipatutako
zorroaren prestazio eta zerbitzuak eskaintzeko orduan.
Era berean, onartu dira 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Herri Administrazioen Administrazio
Prozedura Erkidearena eta 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren araubide
Juridikoari buruzkoa, zeinak arautzen baitituzte, hurrenez hurren, administrazio publikoen «ad
extra» eta «ad intra» harremanak. Prozedura administratiboak bizkortzea da bi legeon
asmoetariko bat, eta, horretarako, elektronikoki jardutea oso-osorik. Asmo berarekin, Bizkaiko
Foru Aldundiak bitarteko elektronikoak erabil daitezen sustatu du hala barne-kudeaketan nola
herritarren esku jartzen diren foru zerbitzu publikoen esparruan.
Horregatik guztiagatik, nahitaez egokitu behar zaie Bizkaiko Foru Aldundiaren 2009ko
abenduaren 1eko 169/2009 Foru Dekretua, mendekotasun-egoera aitortzeko prozedura arautzen
duena, bai Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Prestazio eta Zerbitzuen Zorroari buruzko
Dekretuak ezarritako gidalerroei eta bai administrazio-prozedurak egoitza elektronikoan
gehitzetik eratortzen diren aginduei.
Horrenbestez, eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa,
Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko 1987ko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 17.,
39.4 eta 64.3. artikuluen arabera, Gizarte Ekintza Saileko foru diputatuak proposatuta eta
Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak 2016ko urriaren 11ko bilkuran eztabaidatu eta
onartu ondoren, honako hau.

XEDATZEN DUT:

I. KAPITULUA
XEDAPEN OROKORRAK

1. Artikulua Xedea.
Bizkaiko Lurralde Historikoan mendekotasun-egoera onartzea eskatzen duten pertsonei egoera
hori aitortzeko prozedura arautzen da foru dekretu honen bidez, eta halaber arautzen da
Mendekotasunaren Arreta Sistemako zerbitzu eta prestazioak jasotzeko eskubidea aitortzeko
prozedura.
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2. Artikulua Mendekotasunaren definizioa eta graduak.
Etengabe honako baldintza hauetan dauden pertsonen egoerari esaten zaio mendekotasuna:
adina, gaixotasunen bat edo ezintasuna direla-eta (horri gehiturik autonomia fisiko, mental,
intelektual edo sentsorial gabezia edo haien galera), beste pertsona baten edo batzuen arreta
edo laguntza handia behar dutenak eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerak egiteko; edo,
ezintasun intelektuala edo buruko gaixotasuna duten pertsonen kasuan, autonomia
pertsonalerako laguntza behar dutenak.
Autonomia Pertsonala Sustatzeari eta Mendekotasun-egoeran dauden Pertsonak Zaintzeari
buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legean eta foru-araudian ezartzen diren graduen
arabera sailkatuko da mendekotasun-egoera.

3. Artikulua Mendekotasun-egoera dauden pertsonak.
Inoren laguntza-beharra duten pertsonatzat joko dira, adinaren, gaixotasunaren edota
ezintasunaren ondorioz, egoera iraunkorrean, gorputzeko, buruko, gogoko edo zentzumenezko
autonomiaren galera edo ezina dutenean, hots, beste pertsona baten edo batzuen laguntzabeharra dutenean nahiz eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerak egiteko laguntza handien
premia, edota gogoko gabezia edo buruko gaixotasuna izanik beren autonomiarako bestelako
euskarri batzuen beharrizana dutenean.

4. Artikulua Mendekotasun-egoera onartzeko eskubidearen titularrak.
Mendekotasun-egoera onartua izateko eskubidea izango dute honako baldintza hauek betetzen
dituzten pertsonek:
a) Mendekotasun-egoeran egotea.
b) Bizkaiko Lurralde Historikoko edozein udalerritan erroldatuta egotea, bizilekua bertan izatea
eta benetan leku horretan bizitzea.
c) Bizkaiko Lurralde Historikoan erroldatuta egotea eta, gainera, Euskal Autonomia Erkidegoko
edozein udalerritan bizitzea benetan, eskaera egin aurreko 12 hilabeteetan.
d) Bizkaiko Lurralde Historikoan erroldaturiko adingabea izatea eta mendekotasun-egoeran edo
horretarako arriskuan egotea. Halakoetan, ez da kontuan hartuko adingabearen jatorrizko
herrialdea edo aurretiazko egoera administratiboa, eta ez diote eskubidearen titularrari
eragozpenik ekarriko, ez bere gurasoen egoera administratiboak, ez epe jakinen bat ez betetzeak
egoera administratibo erregularrean.
5. Artikulua Mendekotasunaren Arreta Sistemako zerbitzu eta prestazioetarako eskubidearen
titularrak.
Aurreko artikuluaren a), b) eta d) letretan aipaturiko baldintzak biltzen dituzten pertsonek
izango dute eskubidea Bizkaiko Lurralde Historikoko Mendekotasunaren Arreta Sistemako
zerbitzu eta prestazioak jasotzeko.

II. KAPITULUA
PROZEDURA-XEDAPENAK

6. Artikulua Prozedura hastea.
1. Interesdunak eskatuta hasiko da mendekotasun-egoera aitortzeko prozedura, edo, bestela,
haren ordezkaritza duenak eskatuta.
2. Goiko paragrafoan aipaturiko pertsonek eskabide bat aurkeztuko dute erroldaturik dauden
udalerriko oinarrizko gizarte-zerbitzuan. Eskabideok Bizkaiko Foru Aldundiko Ebaluazio eta
Orientazio Zerbitzura bidaliko dira.
Oinarrizko gizarte-zerbitzuko teknikariek, jasotako eskabidea eta kasuaren ezaugarriak
aztertuta, gizarte-txosten bat emango du hala dagokiola deritzon kasuetan, foru dekretu honen
VII. eranskineko ereduari jarraituz. Dena dela, bere ustez presazko diren kasuetan, beti emango
du txostena.
Eskabideak, bestalde, I. eranskineko eredu normalizatuan aurkeztu behar dira.
3. Eskabidearekin batera, honako agiri hauek aurkeztu behar dira:
a) Eskatzailearen NANaren fotokopia edo nortasunaren beste egiaztagiri batena (eta, halakorik
badago, legezko ordezkari edo ordezkari boluntarioarena).
b) Eskatzaileak ezintasuna badu, haren izenean eskaera aurkezten duen pertsonak esleituta
duen legezko ordezkaritzaren egiaztagiria.
c) Ordezkaritza boluntarioa espresuki ematen bada, ordezkaritza horren eredua (II. eranskina),
ordezkaritza ematen duen pertsonak eta hura erabiliko duenak sinatua, eta ordezkariaren
nortasunaren agiriaren kopia.
d) Egitatezko zaintzaren zinpeko deklarazioaren eredua (III. eranskina), egitatezko zaintza
egiten duenak sinatua, eta, horrekin batera, pertsona horren NANaren fotokopia edo haren
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nortasuna egiaztatzeko balio duen beste edozein nortasun-agirirena, baldin eta eskatzaileak ez
badu ordezkaritza boluntarioa emateko gaitasun osorik.
e) 18 urtetik beherako adingabeen kasuan, Familia Liburua edo ahaidetasun-harremana
egiaztatzeko beste agiriren bat.
f) Osasun-txostena, foru-dekretu honen IV. eranskinaren araberakoa, edo Osakidetzaren
Mendetasunaren Ebaluazio Txostena.
g) Eskatzailearen banku-helbideratzearen fitxa (V. eranskina).
h) Eskatzailearen errolda-agiri kolektiboa, mendekotasunari loturiko eskaera egin baino 12
hilabete lehenago eskatua gehienez ere.
i) Hala badagokio, legezko egoitza egiaztatzen duen dokumentazioa edo kasuan-kasuko
benetako egoitza-aldia egiaztatzeko duen erroldatze-ziurtagiria.
j) Osasun txartel indibidualaren kopia.

7. Artikulua Prozeduraren instrukzioa.
1. Eskabidea egiaztatzea eta zuzentzea.
Eskabidea osatu gabe aurkeztu bada edo aurreko artikuluan aipatutako dokumentuetarikoren
bat falta bada, arlo horretan eskumena duen saileko administrazio-unitateak eskatzaileari
eskatuko dio ezen, jakinarazpena egin eta 10 eguneko epean, zuzendu ditzala akatsak eta aurkez
ditzala behar diren agiriak. Horrekin batera, jakinaraziko dio hala egin ezean bere eskaera atzera
egin duela joko dela, aurrez horri buruzko ebazpena emanik.
2. Espedientearen ebaluazioa.
2.1. Gizarte Ekintza Sailaren espedientea jasota, arloan eskumena duten ebaluazio-taldeek
eskatzailearen egoera osoa ebaluatuko dute, kontuan hartuz zer ezartzen den horretarako bai
foru dekretu honetan eta bai 2011ko otsailaren 11ko 174/2011 Errege Dekretuan. Izan ere,
errege-dekretu horren bidez onartzen da mendekotasunen bat duten pertsonen egoera
ebaluatzeko baremazioa, zeina ezarri baitzuen 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeak,
Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari
buruzkoak.
Balorazio-taldeek eskabidea egiten duen pertsonaren egoera ebaluatzeko egokitzat jotzen
dituzten ikuskapen, elkarrizketa eta gainerako probak egin ahal izango dituzte, bai eta beste
zerbitzu eta erakunde batzuei helburu berbererako egokitzat jo ditzaten txostenak eskatu ere.
2.2. Mendekotasun-egoera eta hari dagozkion prestazioak aitortzeko prozeduraren esparruan,
arreta emateko banakako programa bat ezarriko da, eta bertan zehaztuko da zein diren
eskatzailearentzat esku-hartze modalitate egokienak beraren mendekotasun-graduari dagozkion
zerbitzu eta prestazio ekonomikoen artetik. Horretarako, aldez aurretik kontsultatuko zaie
onuradunari edo haren ordezkariari, eta hark proposatutakoen artean aukeratuko dira.
Honako bi alderdi hauei begiratuko zaie erabakitzeko zein den errekurtsorik edo errekurtsokonbinaziorik egokiena:
a)
Ea zein neurritan egokitzen zaien errekurtsoa eskatzailearen egoera pertsonalari,
familiakoari, bizikidetzari eta harremanei, kontuan hartuz, halaber, ea baduen gizarte-familia
sarearen aldetik laguntza informalik eta ea zein diren haren etxebizitza ezaugarriak, hala
dagokionean.
b)
Ea zer ahalmen duen errekurtsoak kasuan-kasuan behar den laguntza mota eta
intentsitatea eskaintzeko.
Era berean, egokia den guztietan, erabiltzailea bere ohiko inguruan geratzeko aukera gehien
ematen duten arreta-aukerak eskainiko zaizkio, baldin eta berak aukeraturikoak badira. Eta,
beharrezkoa denean, justifikatu egin beharko da zergatik ez den egokiena aurreko hori ustez
ondoen bermatzen duen arreta-formula.
2.3. Ebaluazio-taldeek eskabidea egin duen pertsonaren ebaluazioa egiteko ahaleginak egin
eta interesdunak ez badu nahi ebaluazioa egin (eta espedientean behar bezala egiaztaturik
jasotzen bada horren berri), eskabidean atzera egiten duela ulertuko da, eta artxibatu egingo da
espedientea, aurrez horri buruzko ebazpena eman ondoren.
2.4. Era berean, ebaluazioa egiten saiatu eta ezin bada egin eskatzaileari egotz dakizkiokeen
arrazoiengatik, artxibatu egingo da espedientea, aurrez horri buruzko ebazpena eman ondoren.

8. Artikulua Ebazpena.
1. Ebazpen-proposamen bat aurkeztuko zaio Gizarte Ekintzako foru-diputatuari, behin
ebaluazio-taldeek txostena eman ondoren.
Ebazpen-proposamena aztertu ondoren, Gizarte Ekintza Saileko foru diputatuak prozedura
ebazteko foru agindua emango du, eta Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailak eskabidea
jaso eta bi hileko epearen barruan jakinaraziko da agindu hori, zer errekurtso erabili daitezkeen
aipatuz. Ez da zenbatuko, baina, eskatzaileari egotz dakiokeen arrazoiren batengatik espedientea
geldirik dagoen aldia.
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2. Prozedura ebazteko foru aginduak arrazoitua izen behar du, eta alderdi hauek jaso behar
ditu:
a) Zein den eskatzailearen mendekotasun-gradua eta zein den haren beharretarako Arreta
Emateko Banakako Programa egokiena, non zehaztuko baita zer baliabide edo baliabidekonbinazio dagokion (zerbitzuak eta/edo prestazio ekonomikoak).
b) Hala badagokio, eta proposaturiko zerbitzu eta prestazioaren arabera, zerbitzu edo prestazio
jakin baterako eskubidearen onarpenari buruzko adierazpena ere jasoko da.
c) Era berean aipatuko da, hala dagokionean, ea betetzen dituen desgaitasuna duten
pertsonentzako aparkatzeko txartela jasotzeko irizpideak.
3. Prozedura ebazteko foru agindua behin-behinekoa izan ahalko da honako kasu hauetan:
d) Hiru urtetik azpikoen kasuan, mendekotasun-egoera nahitaez berrikusi behar da 6, 12, 18,
24 eta 30 hilabete egiten dituztenean.
e) 3 eta 18 urte artekoen kasuan, mendekotasun-egoera nahitaez berrikusi behar da 3, 4, 5, 6,
7, 11 eta 18 urte betetzean, eta kasuan-kasuan ezarriko da ebazpenean zein den erabiltzaile bati
emaniko gradua berrikusteko epea.
f) Orobat izango da ebazpenak behin-behinekoa ezegonkortasun klinikoa dagoen kasuetan,
ebaluatzeko modukotzat jotzen badira. Halakoetan, foru aginduan bertan zehaztuko da noiz
egingo den beste ebaluazio bat.
Egoera horietan guztietan, mendekotasunaren ebaluazioaren ondoriozko prestazio eta
zerbitzuak ere behin-behineko izango dira.
4. Edozein modutan ere, eskatzailea erroldaturik dagoen tokiko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuari
jakinaraziko zaio ebazpena.

9. Artikulua Administrazio-isiltasuna.
Ebazpena emateko eta jakinarazteko gehieneko epea igaro, eta ez bada ebazpen adierazirik
eman, administrazio-isiltasunez ezetsitzat joko da mendekotasun-egoeraren baloraziorako eta
orientaziorako eskaera, nahiz eta Administrazioak ebazpen adierazia emateko betebeharra izan.
Administrazioaren isiltasunaren ondoriozko gaitzirizpenak ondore hau baino ez dauka: nahi
dutenei administrazio errekurtsoa edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkezteko aukera
ematea.

10. Artikulua Prestazioetarako eta zerbitzuetarako eskubidea gauzatzea.
Zerbitzu eta prestazioei buruzko araudian bertan arautuko da nola gauzatuko den sistemako
zerbitzu-prestazioetarako eskubidea.
Gehienez ere sei hilabeteko epea egongo da eskatzailearen eskabidea Bizkaiko Foru
Aldundiaren Erregistroan sartzen denetik mendekotasunari dagokion prestazioa aitortzeko
ebazpena ematen den egunaren bitartean.
Eskabidea egiten denetik gehienezko epea igarotzen bada (sei hilabete) eta eskatzaileari ez
bazaio prestazioa aitortzeko ebazpen adierazirik jakinarazi, baina, ondoren, prestazio
ekonomikoa aitortzen bazaio, gehieneko epe hori bete eta hurrengo egunetik aurrera sortuko da
prestazioa jasotzeko eskubidea.

11. Artikulua Presazko prozedura.
Lehentasunezko egoeretan, prozedura arruntean ezartzen dena baino azkarrago jardutea behar
denean, lehenbailehen izapidetuko dira mendekotasun-egoeraren ebaluazioa eta zerbitzuak eta
prestazioak jasotzeko eskubidearen onarpena.

12. Artikulua Mendekotasun-egoera eta Arreta Emateko Banakako Programa berrikustea
a) Onartutako mendekotasunaren gradua berrikustea posible izango da larriagotzen den
kasuan, hobetzen den kasuan edo diagnostikoan akatsa egon den kasuan.
b) Mendekotasun-egoera berrikusteko prozedura abiarazteko, eskaera bat egin behar dute,
eredu normalizatuaren bidez (I. eranskina), hala interesdunak, haren ordezkaritza duenak edo
haren egitatezko zaintza egiten duenak nola Administrazioak berak, ofizioz.
c) Prozedura laburtu bitartez posible izango da menpekotasun gradua berrikusteko eskaera
gaitziriztea. Bertan, menpekotasun egoera onartzea ekarri zuten faktore pertsonalak edo
ingurunekoak nabarmenki larriagotu edo hobetu direla egiaztatzen ez duten interesdunei
entzunaldia emango zaiela bermatu beharko da.
d) Zerbitzuak eta prestazioak aldatu edo iraungi ahal izango dira pertsona onuradunaren
egoera pertsonalaren arabera, aintzatesterakoan ezarritako beharkizunen batean aldatzerik
gertatzen denean edota indarrean den arautegiak araututako betebeharrak betetzen ez direnean.
e) Hainbat lekutan aurkez daiteke mendekotasun-egoera berrikusteko eskaera: Gizarte Ekintza
Sailaren erregistroan, Aldundiko edozein sailetako erregistro orokorrean edo interesduna
erroldaturik dagoen udaleko oinarrizko gizarte-zerbitzuan. Gainera, 2015eko urriaren 1eko
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39/2015 Legearen 16. artikuluaren 4. zenbakian ezartzen diren moduetako edozein ere baliatu
daiteke horretarako.
f) Eskabidearekin batera, honako agiri hauek aurkeztu behar dira:
a. Egoera aldatu egin dela egiaztatzen duten txostena edo txostenak.
b. Ordezkaritza boluntarioaren eredua (II. eranskina), ordezkaritza hori espresuki ematen
bazaio aurretiaz akreditaturik dagoena ez den beste bati, ordezkaritza ematen duen pertsonak
eta hura erabiliko duenak sinatua, eta ordezkariaren nortasunaren agiriaren kopia.
c. Egitatezko zaintzaren zinpeko deklarazioaren eredua (III. eranskina), egitatezko zaintza
egiten duenak sinatua, eta, horrekin batera, pertsona horren NANaren fotokopia edo haren
nortasuna egiaztatzeko balio duen beste edozein nortasun-agirirena, baldin eta eskatzaileak ez
badu ordezkaritza boluntarioa emateko gaitasun osorik.
d. Eskatzailearen errolda-agiri kolektiboa, gehienez ere eskaera egin baino 12 hilabete
lehenago emana.

13. Artikulua Arreta Emateko Banakako Programa berrikustea.
1. Arreta Emateko Banakako Programa berrikusteko eskaera Gizarte Ekintza Saileko
erregistroan aurkez daiteke, edo Aldundiko edozein sailetako erregistro orokorrean eta/edo
2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluaren 4. zenbakian ezartzen diren bideetako
edozein baliatuz. Horretarako, VI. eranskineko eredua erabili behar da, eta haren moduko agiri
bat, eskatzen diren datuak jasotzen dituena.
2. Honako arrazoi hauengatik berrikus daiteke Arreta Emateko Banakako Programa:
a. Interesdunak, haren legezko ordezkaritza duenak edo haren egitatezko zaintza egiten
duenak eskatuz gero, eskaera behar bezala sinaturik eta berrikuspenaren arrazoia nahikoa
egiaztaturik.
b. Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek eskatuz gero.
c. Bizkaiko Foru Aldundiaren kabuz, baldin eta aldatu egin badira Arreta Emateko Banakako
Programa prestatzerakoan aintzat hartu ziren baldintzak.
d. Beste autonomia erkidego batetik edo lurralde historiko batetik hona egoitza aldatuz gero.

14. Artikulua Mendetasun-egoeraren ebaluazio-espedienteak lekualdatzea.
1. Mendekotasun-egoera aitortuz gero, Estatu osorako balioko du, Mendekotasunaren Balorazio
Baremoaren (MBB) edo, hala badagokio, Berariazko Balorazio Eskalaren (BBE) arabera egingo
zaion baloraziori dagokionez.
2. Mendekotasun-egoeran dagoen pertsona batek bere egoitza aldatzen badu, Bizkaitik beste
lurralde historiko batera edo autonomia-erkidego batera, nahitaez eman behar dio horren berri
Ebaluazio eta Orientazio Zerbitzuari. Bizkaiko Foru Aldundiak egutegiko 60 egunez jarraituko du
ordaintzen eskatzaileari aitorturiko prestazio ekonomikoak, baina, zerbitzu bat denean, eten
egingo du prestaziorako eskubidea, eta zerbitzuari loturiko prestazio ekonomikoa ezarriko du
haren ordez.
3. Mendekotasun-egoeran dagoen pertsona batek bere egoitza Bizkaira aldatzen badu beste
lurralde historiko edo autonomia-erkidego batetik, eskaera bat izapidetu beharko du egoitza
berria duen Bizkaiko udalerriko oinarrizko gizarte-zerbitzuetan.
Eskabidearekin batera, dekretu honen 6.3 artikuluan adierazten diren dokumentuak aurkeztu
behar dira, f) eta i) letretan aipaturikoak izan ezik. Era berean, jatorrizko administrazioak
mendekotasun-egoera onartzeko emaniko ebazpena baldin badu, eskaerari erantsiko dio.

15. Artikulua Atzera egitea eta uko egitea.
1. Interesdunak eskaturik abiarazitako prozeduraren edozein unetan eta ebazpena eman baino
lehen, eskatzaileak edo, bestela, haren ordezkariak atzera egin dezake bere eskaeran.
Horretarako, atzera egitea jasota geratzea ahalbidetzen duen edozein bitarteko erabili ahal
izango du, are atzera egiteko borondatea adierazi zaion eta izapideen ardura duen funtzionarioak
sinatutako eginbidea barne (atzera egiteko nahia bertara joanda edo telefonoz adieraz daiteke).
Hala ere, eskaeran atzera egiteko borondatea telefonoz adierazten denean, funtzionarioak
behar diren egiaztapenak egin beharko ditu bide horretatik adierazitako asmoaren
benetakotasuna berresteko, eta inguruabar hori jaso beharko du.
2. Baldin eta interesdunaren eskariz abiarazitako prozeduraren barruan mendekotasun-egoera
onartzeko edo prestazioak emateko ebazpena eman bada, eskatzaileak edo, bestela, haren
ordezkariak uko egin diezaioke bere eskubideari. Horretarako, beraren asmoa jasota geratzea
ahalbidetzen duen edozein bitarteko erabili ahal izango du, are uko egiteko borondatea adierazi
zaion eta izapideen ardura duen funtzionarioak sinatutako eginbidea barne (atzera egiteko nahia
bertara joanda edo telefonoz adieraz daiteke).
Hala ere, uko egiteko borondatea telefonoz adierazten denean, funtzionarioak behar diren
egiaztapenak egin beharko ditu bide horretatik adierazitako asmoaren benetakotasuna
berresteko, eta inguruabar hori jaso beharko du
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16. Artikulua Errekurtso administratiboak eta judizialak.
1.
Berraztertze-errekurtsoa aurkez daiteke mendekotasun-egoera onartzeko, prestazioak
emateko, ukatzeko, aldatzeko, eteteko edo iraungitzeko prozeduretan ematen diren ebazpenen
aurka. Ebazpena ematen duen administrazioari aurkeztu behar zaizkio errekurtsook, hilabeteko
epean, ebazpen bat jakinarazi eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.
2. Goiko paragrafoan aipatzen den administrazio-errekurtsoa ebazten duten ebazpenen aurka,
berriz, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da Administrazioarekiko Auzien
Jurisdikzioan, bi (2) hilabeteko epean, ebazpen hori jakinarazi eta hurrengo egunetik zenbatzen
hasita, halaxe ezartzen baitu Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen 1998ko
uztailaren 13ko 29/1998 Legeak.

17. Artikulua Administrazio publikoen arteko komunikazioa .
Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailak jakitera emango dizkie udalei berauen
udalerrian erroldatutako pertsonengan eragina duten administrazio ebazpen guztiak.
Udalek jakitera emango dizkiote Gizarte Ekintza Sailari, beraien udalerrietan erroldatuak izanik
administrazio espedienteei dagozkien ebazpenean eragina duten pertsona eskatzaileei
dagokienez gertatzen diren gorabehera guztiak.

18. Artikulua Datu pertsonalak aurkeztea eta haien tratamendua.
1. Datu pertsonalak jasotzen direnean, aurretiaz jakinarazi behar zaie erabiltzaileei zer
baldintza ezartzen dituen bere 5. artikuluan 1999ko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak,
Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzkoak, eta halaber jakinarazi behar zaie zer dioen
modu berezian babestutako datuez, 7. artikuluan.
2. Datu pertsonalen eskaerari eta tratamenduari dagokionez, Bizkaiko Foru Aldundiak eta
zerbitzuak ematen parte hartzen duten erakunde pribatuek bermatu behar dute betetzen direla
arautiko datuen kalitate- eta segurtasun-printzipioak, zeinak, hurrenez hurren, arautzen baitira
Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko 15/1999 Legearen 4.1 eta 9. artikuluetan.
Bederatzigarren artikulua beste artikulu batzuek osatzen dute; zehazki, 2007ko abenduaren
21eko 1720/2007 Errege Dekretuaren 79-114 artikuluek.

XEDAPEN IRAGANKORRA
Foru dekretu hau aplikatuko zaie berau indarrean jarri eta gero abiarazten diren prozedurei.

XEDAPEN INDARGABETZAILE
BAKARRA
Derogaturik gelditzen dira foru dekretu honetan xedatzen denaren aurka dauden maila bereko
edo beheragoko xedapen guztiak, eta, bereziki, 2009ko abenduaren 1eko 162/2009 Foru
Dekretua, mendekotasun-egoera aitortzeko prozedura arautzen duena eta hari eginiko aldaketak.

Lehenengoa

AMAIERAKO XEDAPENAK

Ahalmena ematen zaio Gizarte Ekintza Saileko diputatuari foru-dekretu honetan ezartzen dena
garatu, betearazi eta aplikatzeko beharrezkoak diren xedapen guztiak eman ditzan.

Bigarrena
Gizarte Ekintza Saileko foru diputatuari baimena ematen zaio beren-beregi, erantsitako
eranskinei eragiten dieten foru dekretu honen aldaketak foru agindu bidez ebazteko, Bizkaiko
Foru Aldundiaren izenean eta haren ordezkari gisa. Ezinbestekoa izango da foru agindu hori
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Hirugarrena
Foru dekretu hau 2016ko urriaren 14an jarriko da indarrean.
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