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definizioa

Pertsona batzuek bizi duten egoera iraunkorra da, adinagatik, gaixota-
sunagatik edo gaigabezia batengatik, edo autonomia fisiko, mental, in-
telektual edo sentsorial ezagatik edo galtzeagatik, eta horren ondorioz 
beste pertsona baten edo batzuen arreta edo laguntza garrantzitsua be-
har dutenak eguneroko bizimoduko oinarrizko jarduerak egiteko; edo, 
adimen-urritasuna edo buruko gaixotasuna izateagatik beste laguntza 
batzuk behar dituztenak euren autonomia pertsonalerako.

Mendekotasunari arreta egiteko sistemak mendekotasun egoera aitort-
zeko prozedura arautzen du, hala eskatzen dutenentzat, eta sistemaren 
prestazioak jasotzeko eskubidea aitortzen du.

Udalerrian erroldatuta dauden pertsonen mendekotasunaren balorazio 
eskaerak tramitatzea dagokie Getxoko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuei. 

Mendekotasun mailaren gradua aitortzea aldez aurretik nahitaez bete 
behar den betekizuna da, sistemaren zerbitzuak eta prestazioak esku-
ratu nahi badira.

helburuak

Mendekotasun maila aitortua izateko eskubidea baliatzeko errazta-
sunak ematea.

Mendekotasun egoeran dauden pertsonen Autonomia Pertsonal eta 
Arretari buruzko Legeak araututako gutxieneko zerbitzu eta prestazioak 
eskuratzeko erraztasunak ematea. 

funtzioak eta eginkizunak

Autonomia eta Mendekotasunaren Arretarako sistemaren ezarpenari 
buruzko informazioa ematea.

Mendekotasun balorazioa eskatzeko prozedurari buruzko informazioa 
ematea.

Eskaeren tramitazioak.

Gizarte langileak zerbitzu eta prestazioen gaineko balorazioa eta pro-
posamena egitea.



mendekotasun egoera aitortua izateko eskubidea duten titularrak

Hurrengo betekizunak betetzen dituzten Europako herritarrak:

1. Mendekotasun egoeran egotea.

2. Estatuan bost urte bizi izatea, eta horietatik bi eskaera egin aurreko 
bi urteetan. Bost urtetik beherakoak badira, epe horretan estatuan 
bizi izana zaintza eta babesa eskaintzen dionak bete beharko du.

3. Eskaera egin denean Bizkaiko Lurralde Historikoan erroldatuta ego-
tea, eta, kasu honetan, Getxon, hurrengo hauetan izan ezik: espainiar 
nazionalitatea duten pertsonak eta atzerrian bizi direnak gutxienez 
azken hamar urteetan, azken administrazio-egoitza Bizkaian izan du-
tela.

aurkeztu beharreko dokumentazioa

Balorazioaren eskaera ofiziala, Bizkaiko Foru Aldundiak normalizatu-
tako ereduaren arabera. 

NANaren fotokopia, edo, bestela, eskatzailearen edo bere legezko or-
dezkariaren edo egitezko zaintza betetzen duenaren nortasuna egiaztat-
zen duen agiri ofiziala. 

Medikuaren txostena eredu normalizatuaren arabera.

Eskatzailearen erroldatze ziurtagiria; Estatuan bost urte bizi izan dela 
egiaztatu beharko du, eta horietatik bi eskaera aurkeztu aurreko bi ur-
teetan. 

Baimena ematea Aldundiaren Gizarte Ekintzaren Foru Sailari, Euskal 
Osasun Zerbitzuari kontsultak egiteko eta txostenak eskatzeko, datuak 
helburu estatistikoekin erabiltzeko.

Ezgaitasun kasuan, ezinduaren izenean eskaera egin duen pertsonak 
lege-ordezkaritza duela egiaztatzen duen dokumentazioa.

tramitazioa eta prozedura

Erabiltzaileak hitzordua eskatu behar du oinarrizko Gizarte Langilea-
rekin, udaleko gizarte zerbitzuetan. Gizarte Langile horrek mendekota-
sunaren balorazioari, arreta sistemari eta aurkeztu behar duen doku-
mentazioari buruzko informazioa emango dio.

Bizi den inguruko gizarte langileak elkarrizketa bat izango du eskaera 
egingo duen pertsonarekin.

Gizarte Langileak bisita bat egingo dio etxera, eskatzaileak aurkeztu be-
har duen dokumentazioa jasoko du eta txosten sozial bat egingo du.
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 tramitazioa eta prozedura

Eskaera Bizkaiko Foru Aldundiari bidaliko zaio.

Bizkaiko Foru Aldundiak eskaeraren gaineko ebazpena emango du, 
mendekotasunaren gradua eta maila  adieraziko du, eta, egindako ba-
lorazioaren arabera (estatukoa eta Foru Aldundiarena), dagozkion zer-
bitzu eta prestazioak zehaztuko ditu. Gizarte Ekintzako saileko Gizarte 
Langileak Banakako Arreta Programa egingo du.

tramitazio epeak

Foru Aldundiaren eskaera jasota, Balorazioko Batzorde Teknikoak egin 
beharreko balorazioa bi hilabeteko epean egingo da.

Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza sailak espedientearen ebaz-
pena gehienez 6 hilabeteko epean jakinaraziko dio interesdunari.

zerbitzu eta prestazioen katalogoa

Banakako Arretarako programan (Foru Aldundiko Gizarte Langileak 
egindakoa), dagozkion prestazio eta zerbitzuak zehaztuko dira.

1) Tele-laguntza zerbitzua.

2) Etxez etxeko zerbitzua.

3) Eguneko eta gaueko egoitza zerbitzua.

4) Egoitzako arreta zerbitzua, modalitate desberdinetan.

5) Prestazio ekonomikoak:

a. Batetik, prestazio ekonomikoa, senide artean zaintzeko, eta, beste-
tik, laguntza, profesionalak ez diren zaintzaileentzat.

b. Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa.

oinarrizko arautegia

39/2006 LEGEA, abenduaren 14koa, mendekotasun egoeran dauden 
pertsonen autonomia pertsonala eta arreta sustatzeari buruzkoa. (BOE, 
299, 2006ko abenduaren 15ekoa).

504/2007 ERREGE DEKRETUA, apirilaren 20koa, 34/2006 Legeak ezarri-
tako mendekotasunaren balorazio baremoa onartzen duena.

504/2007 ERREGE DEKRETUA, apirilaren 20koa, mendetasunen bat du-
ten pertsonen egoera baloratzeko baremazioa onartzen duena (BOE, 
96, 2007ko apirilaren 21ekoa, eta akatsen zuzenketa, BOE, 119, 2007ko 
maiatzaren 18koa).
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oinarrizko arautegia

74/2007 FORU DEKRETUA, apirilaren 24koa, Bizkaiko Foru Aldundiare-
na, mendekotasun egoera aitortzeko prozedura arautzen duena.

614/2007 ERREGE DEKRETUA, maiatzaren 1ekoa, Estatuak bermatu-
tako Autonomia eta Mendekotasunaren Arretarako Sistemaren gutxie-
neko babes mailari buruzkoa (BOE, 114, 2007ko maiatzaren 12koa).

615/2007 ERREGE DEKRETUA, maiatzaren 1ekoa, mendekotasun 
egoeran daudenen zaintzaileen gizarte segurantza arautzen duena 
(BOE, 114, 2007ko maiatzaren 12koa).

ERREGE DEKRETUA, ekainaren 8koa, mendekotasun egoeran dauden 
pertsonen Autonomia Pertsonala eta Arreta Sustatzeari buruzko aben-
duaren 14ko 39/2006 Legeak eskaintzen dituen zerbitzuak eta diru pres-
tazioak zenbateraino babestu zehazteko irizpideak arautzen dituena 
(BOE, 1 38 zk., 2007ko ekainaren 9koa).

98/2007 FORU DEKRETUA, ekainaren 19koa, Bizkaiko Foru Aldundia-
rena, senide artean zaintzeko prestazioa arautzen duena (BAO, 125, 
ekainaren 26koa).

99/2007 FORU DEKRETUA, ekainaren 19koa, Bizkaiko Foru Aldundia-
rena, senide artean zaintzeko prestazioa arautzen duena (BAO, 125, 
ekainaren 26koa).
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