
 

1 

 

Arreta Goiztiarreko Zerbitzu Publikoaren prestazioa arautuko duen Foru Dekretuaren 
aurreproiektua egin aurreko kontsulta. 
 
 
Kontuan hartuta urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari 
buruzkoak, 133. artikuluan xedatzen duena, eta xedapenak egiterakoan herritarrek duten parte hartzea 
hobetzeko helburuarekin, goian aipatzen den aurreproiektua egin aurreko kontsulta publikoa gauzatuko 
da, egingo den araudi horrek uki ditzakeen subjektu eta erakunde adierazgarrienen iritzia jasotzeko. 
Honako hauen inguruko iritzia bilduko da: 
 
a) Dekretuarekin zer arazo konpondu nahi den. 
b) Arau hori onestea beharrezko eta egoki den. 
c) Araudiaren helburuak zein diren. 
d) Izan litezkeen bestelako aukerak, erregulatzaileak eta ez-erregulatzaileak. 
 
Aurrekoa betetzeko, galdeketa hau egitea planteatzen da. 
 
Hala nahi duten pertsonek, erakundeek eta elkarteek galdetegi honetan planteatutako alderdiei buruzko 
iritziak helaraz ditzakete, 2023ko martxoaren 20ra arte, info.gizartetekintza@gipuzkoa.eus posta 
elektronikoko postontziaren bidez. 
 
 
Aurrekariak. 
 

12/2008 Legeak, abenduaren 5ekoak, Gizarte Zerbitzuei buruzkoak, zehazten 
eta arautzen ditu Euskal Sistemaren Gizarte Zerbitzuak. Hainbat eragile publiko 
eta pribatuk osatzen dute, besteak beste, foru aldundiek, udalek eta hiru lurralde 
historikoak. Legeak erakunde horiei eta Eusko Jaurlaritzari esleitutako 
eskumenak zerrendatzen ditu, eta eskumen banaketa berri hori gauzatzeko epe 
bat ezartzen du. Gainera, gizarte zerbitzuen plangintzarako printzipioak eta 
tresnak arautzen ditu. Plangintza horretan parte hartu behar dute, eta aldi berean 
jarduketen eraginpean daude, bai foru aldundiek eta baita udalek ere. 

Ondoren, 185/2015 Dekretuak, urriaren 6koa, Gizarte Zerbitzuen Euskal 
Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzkoak, 12/2008 Legean 
zerrendatutako zerbitzuen katalogoa garatu zuen, herritarren eskubideen 
norainokoa eta eskumena duen erakunde bakoitzaren erantzukizuna zehaztuz.  

185/2015 Dekretuaren 2.7.4 fitxak arreta goiztiarreko esku-hartze sozialeko 
zerbitzua arautzen du, foru-eskumenekoa da, eta honela definitzen da: 0-6 
urteko haurrei, haien familiei eta inguruneari zuzendutako esku-hartzeen 
multzoa, osasun-, hezkuntza- eta gizarte-arloko diziplinarteko ikuspegi batetik, 
garapenean nahasmenduak dituzten edo izateko arriskua duten haurrek dituzten 
premia iragankor edo iraunkorrei ahalik eta lasterren eta modu integralean 
erantzuteko helburua duena. 
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Onartzeko premia 
eta aukera. 
 

Haurren garapena konplexutasun handiko prozesu dinamikoa da, non hainbat 
faktore biologiko, psikologiko eta sozialek elkarri eraginez diharduten oinarri 
genetiko jakin baten gainean. 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 heltzea oso garrantzitsua 
da norbanakoarentzat, familiarentzat 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, zeina eraginkorragoa izango 
baita zenbat eta lehenago egin. Eragin handieneko kasuetan ere, laguntza 
profesional espezializatuak prebenitu egiten du lotura duten bestelako 
desoreken agerpena, hobetu egiten du haurren eta familien ongizatea, eta 
hobetu egiten du autonomia, parte hartze aktibo eta gizarteratze maila. 
Laguntza profesional hori arreta goiztiarraren barruan sartzen da. 

Helburuak. 
 

Gipuzkoako Lurralde Historikoan Arreta Goiztiarreko Zerbitzu Publikoaren 
prestazioa arautzea, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskumenari dagokionez, 
Osasun eta Hezkuntza Sistemekin lankidetzan eta koordinatuta, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Arreta Goiztiarreko esku-hartze integralari buruzko 
otsailaren 2ko 13/2016 Dekretuan jasotako xedapenekin bat etorriz. 

Izan litezkeen 
bestelako aukerak, 
erregulatzaileak eta 
ez-erregulatzaileak. 

Aipatutako lege arauek xedatzen duten bezala, zerbitzu publiko hori emateko 
modua arautu behar da egiten ari den foru-dekretuaren bidez, eta ez dago hori 
arautzeko beste modurik. 

 
 


