Bizkaiko Foru Aldundiaren 125/2017 Foru Dekretua,
urriaren 24koa Arreta Goiztiarreko Zerbitzu Publikoaren
prestazioa arautzen duena
(2017ko urriaren 31ko BAO)
Haur-garapena konplexutasun handiko prozesu dinamikoa da, non elkarri eraginez diharduten,
oinarri genetiko jakin baten gainean, hainbat faktore biologiko, psikologiko eta sozialek. Faktore
horietan gertatzen den edozein aldaketak, edozein etapatan (jaiotza aurretik, jaiotza inguruan,
jaioberritan, jaio ostean eta/edo lehen haurtzaroan) arriskua dakarkio berekin haurraren
garapenari. Kalkuluen arabera, haurren %10 inguruk izan ditzake nahasmenduak garapenean.
Horrenbestez, gai horri ekiteak transzendentzia handia du gizabanakoentzat, familientzat eta
gizartearentzat.
Gaur egun, ebidentzia zientifikoak agerian uzten du adierazitako nahasmenduetako zenbait
saihesteko modukoak direla, beste batzuk osorik edo partzialki zuzen daitezkeela, eta haietako
gehienen ondorio negatiboak arindu egin daitezkeela esku-hartze egokiaren bidez. Esku-hartze
hori zenbat eta lehenago hasi, orduan eta eraginkorragoa izango da, gainera. Egoerarik
larrienetan ere, laguntza profesional espezializatuak nahasmendu horiek eragindako egokitzearazoen agerpena prebenitzen du, haurren eta haien familien ongizatea hobetzen du, eta halaber
hobetzen ditu autonomia-maila, parte-hartze aktiboaren maila eta gizarteratze-maila. Laguntza
profesional hori arreta goiztiarrean kokatzen da.
Garapenaren nahasmenduek alderdi asko dituzte, eta, sarritan, konbinatuta agertzen dira;
horregatik, arreta egokia emateko beharrezkoak diren esku-hartzeetan, haurra osoki hartu behar
da kontuan, baina haren familia ere osotasun horren barruan sartuta. Bestalde, trastorno horiek
era askotakoak eta konplexuak izaki, hainbat diziplina espezializatuk koordinatuta esku hartu
behar dute halako kasuetan, eta, horregatik, profesionalen talde interdiziplinar edo transdiziplinar
baten bitartez aztertu behar dira.
Euskal Autonomia Erkidegoan, aurrerapauso handiak egin ditugu premia horiei eran- tzuten;
izan ere, era askotako plan, programa eta ekimenak abiarazi dira arreta integralean parte
hartzen duten hiru jardun-arlo nagusietan eskumena duten administrazioen bitartez: osasuna,
hezkuntza eta gizarte-zerbitzuak.
Zerbitzu, programa eta jarduketen sare aberats eta konplexu horrek, zalantzarik gabe,
aurrerapen handiak bermatu ditu azken bi hamarkadetan, hobetu beharreko eremuak baitzituen;
besteak beste, funtzionamendua hain zatikatua ez izatea lortu behar zen, inplikatutako arretasistema guztien artean beharrezkoa den koordinazioa eta lan- kidetza bermatuta.
Egoera horretaz jabetuta, eta jakinik hobetu zitezkeela hainbat arlotan egindako ahaleginen
eraginkortasuna, efizientzia eta estaldura behar bezala koordinatutako sistema integralago baten
bidez, Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluak, 2008. urtean, hiru foru-aldundiek sustatutako
hainbat ekimenekin batera, erabaki zuen hausnarketa-prozesu bat sustatu behar zela, eta, hala,
eginkizun horri beren-beregi heltzeko batzorde bat eratu zuen; batzorde horretan, osasun- eta
hezkuntza-sistemetako eta gizarte zerbitzuetako ordezkariek parte hartu zuten.
Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluak sustatutako hausnarketaren ondorioz, 2010.
urtearen amaieran, «Arreta Goiztiarreko Eredua Euskal Autonomia Erkidegorako» izeneko
dokumentua prestatu zen, eta, dokumentu hori erreferentziatzat hartuta, erakundearteko
batzorde tekniko batek erregulazio teoriko-praktikoaren proposamena aurkeztu zuen, 2012.
urtearen erdialdera, aurrerago dekretu arauemaile bat egin ahal izateko. Proposatutako
erregulazio hori Bizkaiko Lurralde Historikoan ezarri zen, pilotaje moduan.
Eredu horren oinarria sistemen arteko laguntza eta koordinazioa dira, eta albo batera uzten du
sistemak estankotzat jotzen dituen ideia oro, hau da, kasuaren premiaren eta orientazioaren
arabera sistemak intentsitate-maila desberdinetan kokatzeko irizpide oro.
Eredu horrek beharrezkotzat jotzen du lurralde mailako batzorde tekniko iraunkor bat sortzea
hiru sistemen artean, jardueraren jarraipena egiteko. EAErako Arreta Goiztiarreko Ereduan
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ezarritakoaren arabera, foru-aldundiari atxikita egongo da batzorde hori, eta hark sustatu eta
koordinatuko du lurraldean arreta goiztiarraren garapena.
Bi dira antolaketa funtzional espezializatuaren elementurik garrantzitsuenak: arreta
goiztiarreko balorazio-taldeak (AGBT) eta arreta goiztiarreko esku-hartze taldeak (AGET). Taldemota biak daude foru-aldundien bigarren mailako arretako gizarte-zerbitzuen mende, eta, beren
profesionalak izateaz gainera, osasun-sistemako eta hezkuntza-sistemako aholkularien laguntza
izan behar dute.
Arreta goiztiarreko balorazio-taldeak kasuak baloratzen ditu, arreta-plan pertsonalizatua egiten
du (hala badagokio), haren baimena izapidetzen du, emaitzak ebaluatu, alta baimendu eta
kasuan-kasuan komeni den jarraipena egiten du; beraz, Bizkaiko Lurralde Historikoko arreta
goiztiarreko zerbitzu publikoaren giltzarria da. Arreta goiztiarreko esku-hartze taldeek, berriz,
arreta-plan pertsonalizatua aplikatzeko behar diren jarduketak egiten dituzte.
Euskal Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta Lurralde Historikoetako Foru Erakundeen
arteko Harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 7. c.1 artikuluak ezartzen du
lurralde historikoei dagokiela, nori bere lurraldearen barruan, gizarte-laguntzaren arloan legeria
betearaztea. Nolanahi ere, Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde erkideek ere zuzenean jardun
dezakete arlo horretan.
2016ko martxoaren 7an, Euskal Autonomia Erkidegoko Arreta Goiztiarreko esku-hartze
integralari buruzko otsailaren 2ko 13/2016 Dekretua argitaratu zen; dekretu horren bitartez,
Euskal Autonomia Erkidegoko osasunaren, hezkuntzaren eta gizarte-zerbitzuen arloetan arreta
goiztiarraren eremuan egiten diren esku-hartzeak antolatzeko eta koordinatzeko oinarrizko
arauak ezarri nahi ditu Eusko Jaurlaritzak.
Hala eta guztiz ere, aurreko araudiak kontuan hartuta, eta, bereziki, Gizarte Zerbitzuei buruzko
2008ko abenduaren 5eko 12/2008 Legea kontuan hartuta, foru-aldundiek 25 urtetik gora
daramatzate arreta goiztiarra eskaintzeko jarduketak egiten gizarte-zer- bitzuen arloan; izan ere,
12/2008 Legeak beren-beregi jasotzen du Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako Prestazio eta
Zerbitzuen Katalogoan, arreta goiztiarreko esku-hartze sozialeko zerbitzua.
13/2016 Dekretu horrekin bat, foru dekretu honen bitartez oinarrizko arau batzuk ezarri nahi
dira, Bizkaiko Lurralde Historikoko osasunaren, hezkuntzaren eta gizarte-zerbitzuen arloetan
arreta goiztiarraren eremuan egiten diren esku-hartzeak antolatzeko eta koordinatzeko.
Foru dekretu honek erregulazio onaren printzipioak betetzen ditu. Printzipio horiek jasota
daude Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015
Legean eta Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 3. artikuluan
(dekretu horren bidez, Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen
da).
Dekretu honetan, genero-ikuspegia jasotzen da, bai hura prestatzeko orduan bai haren
aplikazioan, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean
ezarritakoarekin bat. Gainera, kontuan hartu da Bizkaiko Foru Aldundiaren 2013ko azaroaren
19ko 141/2013 Foru Dekretuan xedatutakoa. Izan ere, haren bidez, generoaren eraginaren
aurretiazko ebaluazioa egiteko jarraibideak ezartzen dira; ebaluazio hori Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean dago aurrez ikusita.
Ildo horretan, tramitazioan, foru dekretu horren 2. artikuluan aipatzen den txostena sartu da,
hau da, generoaren eraginaren aurretiazko ebaluazioari buruzkoa.
Horrenbestez, eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa,
Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko 1987ko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 17.,
39.k eta 64.3. artikuluen arabera, Gizarte Ekintza Saileko foru-diputatuak proposatuta, eta
Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak 2017ko urriaren 24ko bilkuran eztabaidatu eta
onartu ondoren, honako hau
XEDATZEN DUT:

I.KAPITULUA
XEDAPEN OROKORRAK

1.

artikulua.—Foru-dekretuaren xedea

Bizkaiko Lurralde Historikoan arreta goiztiarreko zerbitzua arautzea da dekretu honen xedea,
Bizkaiko Foru Aldundiari dagokion eskumenaren barruan, osasun-sistemarekin eta hezkuntzasistemarekin elkarlanean eta haiekin koordinatuta, Euskal Autonomia Erkidegoko Arreta
Goiztiarreko esku-hartze integralari buruzko otsailaren 2ko 13/2016 Dekretuan xedatutakoaren
arabera.

II.KAPITULUA
ARRETA GOIZTIARREKO ESKU-HARTZE INTEGRALAREN ANTOLAERA
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1.

ATALA

BIZKAIKO ARRETA GOIZTIARREKO BALORAZIO-TALDEAK (AGBT)

2.

artikulua.—Izaera

1.
AGBT arreta goiztiarraren ardura teknikoa duen kide anitzeko organoa da, Biz- kaiko Foru
Aldundian arreta goiztiarraren arloko eskumena duen sailari atxikia. Osasun-sistemako,
hezkuntza-sistemako eta gizarte-zerbitzuen sistemako profesional adi- tuek osatzen dute, eta
elkarren artean koordinaturik lan egiten dute, kasuak baloratzen eta proposamen teknikoak
egiten.

3.

artikulua.—Eginkizunak

1.
Kasuari buruzko garrantzizko informazioa biltzea, baita haurren eta haur horien familien
beharrizanak baloratzea, beharrizanen balorazio hori oinarritzat hartuta, hau bakoitzerako
pertsonalizatutako arreta-plan bat prestatzeko.
2.
Hiru sistemek Bizkaian ematen duten arreta goiztiarrari buruzko informazioa koordinatzea
eta kudeatzea.
3.
Arretaren koordinatzaile bat izendatuko da arreta goiztiarreko balorazio-taldean. Hark
egingo die harrera umeari eta haren familiari, eta bera izango da erreferentea, bai familiarentzat,
bai umearen arretaz arduratzen den arreta goiztiarreko esku-hartze taldearentzat.

4.

artikulua.—Osaera

Arreta goiztiarrean esku hartzen duten hiru arloetako —osasuna, hezkuntza eta gizartezerbitzuak— profesionalek osatuko dute AGBTa, eta kide gehiago edo gutxiago izango ditu,
kasuan kasuko beharrizanen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko Arreta Goiztiarreko eskuhartze integralari buruzko 2016ko otsailaren 2ko 13/2016 Dekretuaren
12.4 artikuluan ezarritakoaren arabera.
AGBTa osatzeko, ezein sexuk ezin du izan %40 baino gutxiagoko ordezkaritzarik.

5.

artikulua.—Presidentetza
Bizkaiko Foru Aldundian arreta goiztiarraren ardura duen ataleko buruak izango du
presidentetza, eta, hura ordezkatu behar denean, gai horretan eskumena duen foru-zerbitzuko
buruak ordeztuko du.
Hona arreta goiztiarreko balorazio-taldeko presidentearen eginkizunak, karguari datxezkion
beste guztiez gainera:
a)
Bilerak zuzendu, sustatu eta koordinatzea, eta taldearen ordezkari izatea
b)
Bilerak deitzea, bileretan buru izatea eta eztabaidak moderatzea.
c)
Bileren gai-zerrenda finkatzea, taldekideek egiten dituzten eskaerak aintzat har- tuta.
Eskaera horiek aurretiaz ezarritako eran aurkeztu beharko dira.
d)
Aktei oniritzia ematea.
e)
Arreta goiztiarreko balorazio-taldearen jardunean sortzen diren proposamen eta
iradokizun guztiak aurkeztea Bizkaiko Foru Aldundiko organo eskudunari.
6.

artikulua.—Idazkaritza

Bizkaiko Foru Aldundian arreta goiztiarraren arloko eskumena duen funtzionario ba- tek egingo
du AGBTren idazkaritza-lana Hona arreta goiztiarreko balorazio-taldeko idazkariaren eginkizunak,
karguari datxezkion beste guztiez gainera:
a)
Bileretan izatea, ahotsa bai baina botorik ez duela.
b)
AGBTren bileretarako deialdia egitea.
c)
Gaiak bideratzea, AGBTri kasuak aurkeztea, eta bilkuren aktak idaztea eta baimentzea.
d)
Onartutako kontsulta, irizpen eta erabakien ziurtagiriak ematea.
e)
Jarduerei eta lortutako emaitzei buruzko urteko memoria egitea.

7.

artikulua.—Antolaketa eta funtzionamendua.

1.
Lehenengo bileran, AGBTk bere antolaketa- eta funtzionamendu-arauak ezarriko ditu,
horrela bermatzeko arin izapidetzen direla beharrizanen balorazioa eta arreta-plan
pertsonalizatua, ahalik eta denbora gutxien igaro dadin eskaera egiten denetik ebazpena eman
arte.
Edonola ere, kasuak baloratzeko egiten diren saioak alde batera utzita, hilean behin gutxienez
bilduko da balorazio-taldea, irizpideak ezarri eta adosteko eta konplexutasun bereziko kasuak
aztertzeko, halakorik baldin badago.
Erabakiak hiru sistemetako ordezkarien arteko adostasunez hartuko dira.
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Hala ere, adostasunik lortzen ez bada, erabakiak kideen bi hereneko gehiengoz har- tuko dira,
betiere kasuaren ardura nagusia duen sistema espresuki kontra agertzen ez bada.
Ildo horretan eta sistemen arteko parekotasuna bermatzeko, abiapuntutzat hartuta sistema
bakoitzak solidarioki botoa ematen duela, sistema bakoitzak botoa emateko eskubidea duen
pertsona bat izendatuko du, kontuan hartu gabe zenbat kide dituen balorazio-taldeak.
2.
AGBTren bileretara hiru sistemetako adituak deitu ahal izango dira, bai eta arreta
goiztiarreko esku-hartze taldeetako (AGET) arduradunak eta profesionalak ere.

2. ATALA
BIZKAIKO ARRETA GOIZTIARREKO ESKU-HARTZE TALDEAK (AGET)

8.

artikulua.—Izaera

1.
Arreta goiztiarreko esku-hartze taldeak administrazioarenak izan daitezke, zu- zeneko
kudeaketakoak, edo, bestela, zeharka kudeatu ahal dira, araudian eta, bereziki, Gizarte
Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legearen 71. artikuluan eta hurrengoetan
ezarritako moduen bitartez.
2.
Kalitatearen eta hurbiltasunaren arabera zehaztuko da arreta goiztiarreko zenbat eskuhartze talde egongo diren Bizkaiko Lurralde Historikoan, taldeok zenbat kide izango dituzten eta
non kokatuko diren, eta elkarlan estuan jardungo dute erreferentziazko arreta goiztiarreko
balorazio-taldearekin.
3. Arreta goiztiarreko esku-hartze taldeek haurren garapeneko eta arreta goiztiarreko
zentroetan egingo dute beren lana. Zentro horiek Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Zerbitzuen
Erregistroaren baimena izan beharko dute, eta erregistro horretan inskribatu- ta egon beharko
dute.

9.

artikulua.—Eginkizunak

1.
Arreta goiztiarreko esku-hartze taldeek diziplinarteko arreta terapeutikoa ematen diete
haurrari, haren familiari eta inguruneari.
2.
AGET bakoitzean, arretaren koordinatzaile bat izendatuko da. Hark egingo die harrera
umeari eta haren familiari, eta bera arduratuko da arreta-planeko zereginak eta haietan parte
hartzen duten profesionalak egokiro antolatzeaz. Gainera, berak emango die informazioa
umearen gurasoei edo, bestela, legezko ordezkariei. Izendapen horren berri eman behar zaie
familiari eta arreta goiztiarreko balorazio-taldeko erreferentziazko pertsonari.
Koordinatzaileari dagokio kasuan-kasuan egin beharreko kontsultak egitea arreta goiztiarreko
balorazio-taldean kasua koordinatzen duen pertsonari, edo umearen arretan parte hartzen duten
taldetik kanpoko profesionalei.

III.
KAPITULUA
PROZEDURA-ARAUAK

10. artikulua.—Eskabidea
1.
Erantzukizun publikoko arreta goiztiarra jaso ahal izateko, eskaera egin behar diote
aurrez arreta goiztiarreko balorazio-taldeari arreta behar duen haurraren gurasoek edo, bestela,
legezko ordezkariek.
2.
Dekretu honen I. eranskinean dagoen inprimaki-eredu normalizatuaren arabera bete
beharko da eskabidea, eta, inprimakiarekin batera, eranskin horretan zehazten diren agiriak
aurkeztu beharko dira, eta Bizkaiko Lurralde Historikoko arreta goiztiarreko balorazio-taldeari
igorri behar zaio. Leku hauetan aurkeztu ahal izango da:
a)
Zuzenean, Bizkaiko Lurralde Historikoko arreta goiztiarreko balorazio-taldean.
b)
Euskal Osasun Sistemako haurrei arreta emateko zerbitzuetan.
c)
Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako zentroetan eta berritzeguneetan.
d)
Oinarrizko gizarte-zerbitzuetan edo Bizkaiko Lurralde Historikoan ezarritako bu- legoetan.
e)
Haurreskolak partzuergoaren mendeko haur eskoletan, eta udalen mendekoetan, eta
f)
Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez.
Edozein kasutan, interesdunek Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen
2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4. artikuluan ezarritakoaren ara- bera aurkeztu ahal
izango dituzte beren eskabideak.
b), c), d) eta e) kasuetan, zuzenean bidaliko dute eskaera Bizkaiko arreta goiztiarreko
balorazio-taldera.

11. artikulua.—Proposamena eta ebazpena
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1.
Arreta goiztiarreko balorazio-taldean eskaera jaso ondoren, taldeak haurraren eta haren
familiaren eta ingurunearen premiak baloratuko ditu, 2016ko otsailaren 2ko 13/2016
Dekretuaren 12. artikuluaren 6. zenbakiaren b) eta c) letretan ezarritakoaren arabera.
2.
Arreta goiztiarreko balorazio-taldeak ebazpen-proposamena aurkeztuko dio dagokion
organoari. Proposamen horretan, arreta goiztiarreko esku-hartze sozialaren zerbitzua emateari
edo ukatzeari buruzko iritzia adierazi beharko du. Proposamenean zerbitzua ematea
gomendatzen bada, AGETrako esku-hartze plana gehitu beharko da eta arreta-plan
pertsonalizatuaren zati izango da.
3.
Proposamena ikusita, Bizkaiko Foru Aldundian arreta goiztiarraren arloko esku- mena
duen saileko foru-diputatuaren foru-agindu bidez, arreta goiztiarreko esku-hartze sozialeko
zerbitzua emateko edo ukatzeko ebazpena emango da, gehienez ere bi hila- beteko epearen
barruan eskabidea egiten denetik.
4.
Zerbitzua emateko ebazpenean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkidearen 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 88. artikuluan jasotako edukiez gainera,
zerbitzu hori ematen duten haurren garapeneko eta arreta goiztiarreko zentroen berri emango
da, eta hara joan ahal izango dira zerbitzua jasotzera.
5.
Ebazpena eman ondoren, esku-hartzearen hasiera-data haurraren gurasoen edo legezko
ordezkarien eta aukeratutako zentroaren artean adostuko da, gehienez ere hilabeteko epearen
barruan, zerbitzua emateko ebazpena ematen denetik zenbatuta.

12. artikulua.—AGETentzako esku-hartze plana
Arreta goiztiarreko zerbitzu soziala emateko ebazpenari, esku-hartze plana erantsiko zaio,
arreta goiztiarreko esku-hartze taldearentzat. Bertan jasoko da zer jarduketa garatu behar
dituen, arreta goiztiarreko balorazio-taldearen ustez, umeaz arduratuko den arreta goiztiarreko
esku-hartze taldeak.

Lehenengo.—Arauketa

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Foru-dekretu honetan aurreikusi gabeko guztian, bere antolaketa- eta funtzionamendu-arauak
beharko ditu arreta goiztiarreko balorazio-taldeak, eta, betiere, Herri Administrazioen Araubide
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 2015eko azaroaren 26ko 40/2015 Legearen
II. tituluaren II. kapituluan xedatutakoa.
Arreta goiztiarreko esku-hartze zerbitzua prozedurari dagokionez, dekretu honetan aurreikusi
gabeko guztian, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 2015eko urriaren
1eko 39/2015 Legearen arabera zuzenduko da prozedura hori.

Bigarrena.—Datu pertsonalak
Esku-hartze prozesu guztietan, datu pertsonalak bildu eta tratatzeko, Izaera Pertsonaleko
Datuak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan eta Datu
Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari
buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legean xedatutakoa beteko da, osasunaren arloko legedian
bereziki babestutako osasunari buruzko datuei dagokienez ezarritako berezitasunak kontuan
hartuta.

XEDAPEN IRAGANKORRA
BAKARRA
Arreta goiztiarreko laguntzen onuradunak
Arreta goiztiarreko banakako laguntzari buruzko espedienteen kasuan eskaera azaroaren 1a
baino lehen egin bada, egun horretan ebatzi gabe badaude eta ondoren aldeko ebazpena ematen
bada, arreta goiztiarreko foru zerbitzu publikoaren bidez emango da laguntza dekretu hau
indarrean jartzen denetik; egun horren aurreko aldien kasuan, berriz, arreta goiztiarreko
banakako laguntzak arautzeko indarrean dagoen deialdian ezarritakoaren arabera.

AMAIERAKO XEDAPENAK
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Lehena.—Eskumenen titulua
Baimena ematen zaio Gizarte Ekintza Saileko foru-diputatuari foru-dekretu honetan ezartzen
dena garatu, betearazi eta aplikatzeko beharrezkoak diren xedapen guztiak eman ditzan,
aginduzkoak diren izapideak bete ondoren.

Bigarrena.—Indarrean jartzea
Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.
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ERANSKINA
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