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TOKI ADMINISTRAZIOA

ERRENTERIAKO UDALA

Gizarte Zerbitzuak

Etxez Etxeko Laguntza zerbitzua arautzen duen udal arautegia onartzea.

Alkateak 2018ko irailaren 25ean emandako ebazpenaren bidez, behin betiko onarpena eman zion
«Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua» arautzen duen udal arautegi berria-ri, hasierako onespenean
egin zen baldintza berdinetan.

Hala ere, zenbait akats antzeman dira bere edukinean eta zuzenketak egin dira.

Aipatutako  erabakiari  jarraiki,  eta  Toki  Araubide  Oinarri  Lege  Arautzailearen  65.2  artikuluan
aurrikusitako  epea  igaro  ondoren,  bai  zuzenketak  eta  erabaki  horren  dagoeneko  zuzendutako
araudiaren testua argitaratuko dira, jendeak jakin dezan eta bere ondorioak izan ditzan.

Erabaki  hau  behin  betikoa  da  eta  administrazio  bideari  amaiera  ematen  dio.  Dena  den,
administrazioarekiko auzi errekurtso jar dezakezu, edota egoki deritzozun beste edozein errekur-
tso.

Non: Euskal Herriko Justizi Auzitegi Nagusiko Administrazio Auzietarako Salan.

Epea: Bi hilabetekoa, jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita.

Arautegia sartuko da indarrean argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera.

Akats zuzenketak

1. Aurkibidean.

— Honakoa dioen lekuan:

«5. artikulua.  Zerbitzuaren baitako eta zerbitzuaz kanpoko prestazioak.»

— Honakoa esan behar du:
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«5.  artikulua.  Zerbitzuaren  baitako  prestazioak,  osagarriak  edo  ezohizkoak  diren  beste
prestazioak eta kanpoan geratzen direnak.

5.1.  Baitako prestazioak.

5.2.  Beste jarduera osagarri edo ezohiko batzuk.

5.3.  Zerbitzuaz kanpoko prestazioak.»

— Honakoa dioen lekuan:

«9. artikulua.  Zerbitzuan sartzeko baldintzak.»

— Honakoa esan behar du:

«9. artikulua.  Zerbitzuan sartzeko baldintzak.»

— Honakoa dioen lekuan:

«I. eranskina.  Ekarpen ekonomikoaren baremoa.»

— Honakoa esan behar du:

«I. eranskina.  Ekarpen ekonomikoaren baremoa.»

2. 5.1. artikuluan.

— Honakoa dioen lekuan:

«Garbitasun pertsonalarekin loturikoak:

Garbiketa  eta  higiene  pertsonala  (lagungarri  teknikoak  baliatuta,  halakorik  balego;  azazkalak
moztea, bizarra egitea, ilea garbitzea, azala hidratatzea eta arropak aldatzea).»

— Honakoa esan behar du:

«Garbitasuna  eta  higiene  pertsonalarekin  loturikoak  (lagungarri  teknikoak  baliatuta,  halakorik
balego):

Azazkalak moztea, bizarra egitea, ilea garbitzea, azala hidratatzea eta arropak aldatzea.»

— Honakoa dioen lekuan:

«Gizarte laguntzaren intentsitatea aldatu egin daiteke pertsonaren beharrizanen arabera. Horrela,
erabiltzailearen  laguntza  beharrizanaren  intentsitatea  aldatzea  ahalbidetuko  duten  ibilbideak
plantea litezke (betiere, kontuan harturik intentsitatea murriztea dela desiragarria).»

— Honakoa esan behar du:

«Gizarte laguntzaren intentsitatea aldatu egin daiteke pertsonaren beharrizanen arabera. Horrela,
erabiltzailearen  laguntza  beharrizanaren  intentsitatea  aldatzea  ahalbidetuko  duten  ibilbideak
plantea litezke.»
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3. I. eranskinean.

— Honakoa dioen lekuan:

«2.  Ondarea onuradunen kapital  higigarri  nahiz  higiezin  guztia  da,  eskaria  egin  aurreko  bost
urteak kontuan hartuta; kanpoan geldituko da saldutako kapital higiezina, haren etekin ekonomikoa
dagoeneko kapital higigarrian sartuta egonez gero.»

— Honakoa esan behar du:

Ondarea onuradunen kapital higigarri nahiz higiezin guztia da, eskaria egin aurreko bost urteak
kontuan  hartuta;  kanpoan  geldituko  da  saldutako  kapital  higiezina,  haren  etekin  ekonomikoa
dagoeneko kapital higigarrian sartuta egonez gero.»

Etxez Etxeko Laguntza zerbitzua arautzen duen udal arautegia.

Aurkibidea.

Arrazoien azalpena.

Lehen titulua.

1. artikulua. Xedea.

2. artikulua. Aplikazio eremua.

3. artikulua. Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuaren definizioa.

4. artikulua. Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuaren helburuak.

Bigarren titulua.  Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua.

I. kapitulua.  Zerbitzuaren baitako eta zerbitzuaz kanpoko prestazioak, aldaera eta ezaugarriak.

5. artikulua. Zerbitzuaren baitako prestazioak, osagarriak edo ezohizkoak diren beste prestazioak
eta kanpoan geratzen direnak.

5.1.  Baitako prestazioak.

5.2.  Beste jarduera osagarri edo ez ohiko batzuk.

5.3.  Zerbitzuz kanpoko prestazioak.

6. artikulua. Zerbitzuaren aldaera: atsedenerako zerbitzua.

7. artikulua. Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuaren ezaugarriak.

II. kapitulua. Erabiltzaileak.

8. artikulua. Erabiltzaileak zehaztea.

9. artikulua. Zerbitzuan sartzeko baldintzak.
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10. artikulua. Erabiltzaileen eskubideak.

11. artikulua. Erabiltzaileen betebeharrak.

III. kapitulua. Zerbitzuan sartzeko prozedura.

1. atala. Eskatzaileen zerrendan sartzea.

12. artikulua. Eskatzaileen zerrenda.

13. artikulua. Zerbitzuaren eskatzaileen zerrendan sartzeko eskaria.

14. artikulua. Eskariarekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa.

15. artikulua. Izapidetzea.

15.1.  Beharrizanen ebaluazioa.

15.2.  Gizarte Txosten proposamena.

16. artikulua. Ebazpena.

17. artikulua. Premiazko egoerak.

2. atala. Zerbitzuaren onespena eta zerbitzurako sarbidea.

18. artikulua. Zerbitzuaren onespena.

IV. kapitulua. Zerbitzuaren egokitzapena eta jarraipena.

19. artikulua. Jarraipena eta ebaluazioa.

20. artikulua. Egokitzapena.

V. kapitulua. Zerbitzua etetea eta iraungitzea.

21. artikulua. Zerbitzua etetea eta iraungitzea.

21.1.  Zerbitzua aldi batez etetea.

21.2.  Zerbitzua iraungitzea.

VI. kapitulua. Zerbitzuaren araubide ekonomikoa.

22. artikulua. Prezio publikoa.

23. artikulua. Finantzaketa.

24. artikulua. Zerbitzuaren erabiltzailearen ekarpena.

Xedapen iragankorra.

Xedapen gehigarria.

Xedapen indargabetzailea.
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