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  1. Herri administrazioek, euren jarduketa-eremuaren barruan, diseinu
unibertsalaren kontzeptua hartu beharko dute. Horrenbestez, jarduketa
horren oinarrizko helburuak honako hauek izango dira:

– Eraikitako inguruen, produktuen eta komunikazioen irisgarritasuna,
ulergarritasuna eta erabilgarritasuna lortzea, pertsona guztiei dagokienez, horien
adina, altuera, pisua edo gaitasuna edozein izan arren, eta pertsonok bizitza
osoan eduki ditzaketen egoera berri guztiak kontuan hartuta.

– Autonomia kontzeptuari garrantzi ahalik eta handiena ematea: diseinu
unibertsalak irisgarritasun eta erabilera autonomoa ahalbidetu behar die pertsona
guztiei.

– Hiritar guztien beharrizanen aniztasuna kontuan hartzea, horrenbestez, ingurua
“sortu” egin behar da, diseinuaren hasiera-hasierako faseetatik, guztien
beharrizanetara eta, beraz, mugikortasun urria eta iragankorra edo iraunkorra
duen edozein pertsonaren beharrizanetara egokitzen diren ezaugarriekin.

– Kideen aniztasunera gizarte osoak egokitu behar duela onartzea, beharrezko
aldaketa guztiak sartuta, pertsona guzti-guztien erabateko partaidetza
bermatzeko, bizitzaren arlo guztietan; gizarteak aniztasunera egokitu behar izate
hori, bestalde, pertsonen berdintasunerako eta horien eskubideen errespeturako
bide eraginkor bakarra da.

  2. Elbarritasunen bat duten pertsonen elkarteen partaidetza sustatu behar
da, jarduketen hasierako planifikazioaren fasetik. Horri dagokionez,
kontsultako mekanismoren bat egituratu behar da, elkarte horiek herri guztietan
parte hartzeko, hasierako planifikaziotik hasita, herrilanen proiektuak diseinatzen
direnean, horien irisgarritasuna bermatu ahal izateko.

  3. Eraikuntzako teknikariek eta inguru fisikoaren diseinuan nahiz
eraikuntzan parte hartzen duten profesional guztiek informazio eta
heziketa egokia eduki behar dute, elbarritasunaren arloko politikari
eta irisgarritasuna bermatzeko neurriei buruz. Horretarako, beharrezkoa
da diseinu unibertsalaren filosofia sartzea, inplikaturiko profesio guztien heziketa-
curriculumean, metodo nahiz material pedagogikoetan eta irakasleak birziklatzeko
programetan.

  4. Halakorik egin ez duten herri administrazioek irisgarritasuna sustatzeko
lau urterako planak egin beharko dituzte berehala.
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erakunde guztiek lau urterako lehenengo plana berehala prestatzea, hiri inguruen,
eremu publikoen, eraikinen, garraioen eta informazioko nahiz komunikazioko
sistemen (erabilera edo zerbitzu publikoa dutenak) irisgarritasuna sustatzeko.

  5. Udal-zerbitzuak dituzten eraikinei buruz lortutako datuak aztertu ondoren,
gure iritziz, ahalegin handia egin behar da horien irisgarritasuna lortzeko,
kontuan hartuta hiritarrak gehien erabiltzen dituzten eta hurbilago dituzten
administrazio-egoitzak direla.

Nolanahi ere, udalek ahalik eta lehenen egin beharreko lau urterako programen
eremuan, lehentasunezkoa da euren titularitatekoak diren eta mantendu
behar dituzten ikastetxeen irisgarritasuna. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako
Hezkuntza Sailarekiko lankidetzan, hitzarmenen edo beste formula batzuen bitartez,
halako zentroen irisgarritasuna lau urterako lehenengo planean programatu eta
betearazi beharko litzateke.

  6. Foru aldundiei dagokienez, euren erantzukizuna duten gizarte zerbitzuetarako
eraikinen irisgarritasun maila nahiko onargarria dela ikusita, gure ustez, une
honetan elbarritasuna duten pertsonentzako zentroetako jarduketei eta
kulturako, kiroleko eta gazteentzako zentroetako jarduketei eman behar
zaie lehentasuna.

  7. Eusko Jaurlaritzak, azkenik, bere titularitatekoak diren ikastetxeetako
jarduketei (bigarren hezkuntza, lanbide heziketa,...) eta osasun-zentroetako
jarduketei eman behar die lehentasuna, Donostiako ospitale-multzoaren
egoera berezia kontuan hartuta, bertan egoera oso txarra detektatu baita
irisgarritasunari dagokionez.

  8. Oro har, komenigarria izango litzateke zerbitzuak itzartzeko orduan
irisgarritasunari lotutako baldintzak ezartzea, erakunde pribatuekin zerbitzu-
emateak itzartzeko orduan; gainera, gizarte zerbitzuen arloan ikusitako emaitza
ona aintzat hartuz, beste sektore batzuetara hedatu beharko litzateke zentroen
homologaziorako baldintza berezien araudi baten zehaztapena.

  9. Lau urterako programen betetzea eta betearaztea kontrolatu egin behar
da. Programak egin ondoren, beharrezko neurriak hartu behar dira horiek
kudeatzeko eta betearazteko.

Horri dagokionez, beharrezkoa da administrazio-unitate batzuei programa horiek
egiteko eta horien betearaztea sustatzeko nahiz kontrolatzeko ardura esleitzea.
Administrazioen eskalaren arabera, ardura hori zentralizatzearen edo
deszentralizatzearen komenigarritasuna ebaluatu beharko da.

10. Beharrezko sustapen-neurriak hartu behar dira, adierazitako helburuak
betetzeko eta, orokorrean, irisgarritasuna sustatzeko. Komenigarria da eginkizunak
administrazio desberdinen artean banatzea, neurri interesgarri batzuk dirulaguntza
barik ez gelditzeko, beste zenbait neurrik laguntza guztiak lortzen dituzten bitartean,
eremu honetan, irisgarritasunerako Euskadiko Kontseiluak eskumenen mugapen
hobea proposa dezake.



11. Batik bat, argitze hori beharrezkoa da udalei obrak egiteko eta
irisgarritasuneko udal-programak idazteko eman beharreko dirulaguntzen
arloan. Halaber, beharrezkoa da udalek informazio gehiago edukitzea, bai zenbait
erakundek (esate baterako, IMSERSO, ONCE, etab.) halako programak
finantzatzeko eskaintzen dituzten aukerei buruz, bai foru aldundiek programok
egiteko edota kontrolatzeko baliabide teknikorik ez duten udalerriei eskainitako
lankidetzari buruz.

12. Irisgarritasunaren arloko arazoetan diharduten irabazi asmorik gabeko
erakundeak sustatu behar dira. Horretarako, herri administrazioek irabazi
asmorik gabeko erakundeei zuzendutako dirulaguntza-deialdietan, irisgarritasuna
berariaz hartu beharko da kontuan. Era berean, beharrezkoa da erakundeok
irisgarritasuneko, mugikortasuneko edo gizarte zerbitzuetako udal-kontseiluetan
parte hartzea, hau da, irisgarritasunaren eremuan hiritarren partaidetza bideratzeko
sortu diren kontseiluetan.

13. Foru aldundiek handitu egin beharko dituzte autonomia pertsonalera
eta laguntza teknikoak lortzera bideraturiko banakako diru-laguntzetarako
aurrekontuak. Udalek, bestalde, laguntza-programak sustatzen jarraitu
beharko dute, programotan irisgarritasunari lotutako gaiak jorratzen direnean,
baldin eta halako programarik badute, edo bestela, halako programarik eduki ezean,
inplementatu egin beharko dituzte.

14. Norbanakoen jardueraren kontroleko eta esku hartzeko eginkizunei
dagokienez (batez ere udal eskumeneko eginkizunak), horiek ondo betetzeko
beharrezkoa da udaletako ikuskapen-zerbitzuak indartzea eta aldundien
lankidetza lortzea, baita 20/1997 Legean legalitatea berrezartzeko eta urratzeak
zehatzeko ezarritako mekanismoak zorrotz aplikatzea ere.

Bestalde, 68/2000 Dekretuan irisgarritasunaren araudia betetzeari buruz arauturiko
salbuespenak aplikatzen direnean, udalek Irisgarritasunerako Euskadiko Kontseilura
bideratu beharko dituzte salbuespen-espedienteak, salbuespenok zein kasutan
aplikatu diren jakinaraztea ez baita nahikoa.

15. Argitu egin behar da Irisgarritasuna Sustatzeari buruzko abenduaren
4ko 20/1997 Legeko zehapen-araubidea.

Txosten hau egitean kontsultaturiko udal teknikariek zalantzak agertu dituzte zenbait
arlotan egin beharreko interpretazioari buruz, besteak beste, legean ezarritako
zehapenak ezartzeko organo eskudunak zehazteari buruz. Horrenbestez,
komenigarria da araua aldatzea edo, nahikoa izanez gero, detektaturiko zalantzak
argitzeko nahiz interpretatzeko zirkularra formulatzea.

16. Eusko Jaurlaritzako sailek praktika egokien eskuliburuak, ebaluazioak,
prozedurako gidaliburuak, zabalkundeko nahiz heziketako jarduerak eta
abar landu beharko dituzte, mugikortasun urriko pertsonek irisgarritasunerako
duten eskubidea sustatzeko eta bultzatzeko.




