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AURKEZPENA

“Pertsona orok du bizimodu egokia izateko eskubidea, bai 
berari eta bai bere familiari osasuna eta ongi izatea berma-
tuko diena, eta batez ere janaria, jantziak, bizitokia, mediku 
sorospena eta gizarte-zerbitzuak” (Giza Eskubideen Aldarri-
kapen Unibertsalaren 25. artikulua)

Atseginez aurkezten dut Arartekoaren urteko txosten hau. 
Erakundeak 2018an egindako jarduerak biltzen ditu eta 
Eusko Legebiltzarrari, euskal administrazioei eta Euskadi-
ko herritarrei aukera ematen die Arartekoak nagusiki zer gai 
aztertu dituen jakiteko. Gai horiek, batzuetan, Arartekoari 
jarduteko eskatu dioten pertsonek azaldu dituzte, eta bes-
te batzuetan, erakundeak bere kabuz bultzatu ditu zenbait 
ekintza (ofiziozko jarduerak, topaketak, bilerak edo foroak), 
garrantzitsuak iruditu zaizkion alderdiak jorratzeko, bere 
eginkizunak betetze aldera. 

Txosten honen lehen atalean ikus daitekeenez, kexak eta 
kontsultak izapidetzen egin du ahaleginik handiena Ararte-
koaren lantaldeak; orobat, azpimarragarria da era askotako 
jarduerak burutu direla beraien oinarrizko eskubideak balia-
tzeko orduan, eskubide-urratze, gabezia, arrisku edo kalte-
beratasun egoeran dauden taldeekin. Era berean, erakunde-
ko kideek ohikoaz gaineko ahalegina egin behar izan dute 
bilerak burutzen (gizarte-erakundeekin eta herri-adminis-
trazioetako arduradunekin) mintegiak eta kanpoko ekime-
nak antolatzen eta haietan parte hartzen. Eta ez da ahaztu 
behar erakunde honek bultzada handia eman diela Europa 
eta mundu mailan giza eskubideak sustatzearekin lotutako 
ekintzei.

Zenbakiei begira, Arartekoaren jarduerak azken urteo-
tako goranzko joerari eutsi dio 2018an, izan ere, herri-
tarrentzako laguntzarekin eta administrazioak kontrolatzea-
rekin lotutako 14.549 jarduera zenbatu dira; hortaz, aurten, 

%8 hazi da iazkoarekin alderatuta. Bideratutako kexen 
kopuruak zertxobait behera egin badu ere, ordainetan, 
aholkularitza zerbitzuak egin dira. Horrela, erabakigarriak 
izan dira herritarrak artatzeko bulegoek egin dituzten zerbi-
tzuak; horiei esker, jarduera asko ez dira, formalki, kexa- 
espediente bihurtu.

Zehazki, 2018an barrena, herritarrek 9.205 kexa eta kon-
tsulta egin dizkiote Arartekoari. Gizarteratze arloan ez 
ezik, jarduera bizia nabari da arlo hauetan: hezkuntza; herri- 
administrazioen araubide juridikoa, ondasunak eta zerbi-
tzuak; osasuna; etxebizitza; ogasuna; eta herri-administra-
zioen zerbitzuko langileak.

2018an, 729 kexa-espedientetan aipatu da argi eta garbi 
haurren eta nerabeen presentzia edo inplikazioa, alegia, Arar-
teko erakundeari egindako kexa guztietatik ia %27,97tan. 
Haur eta Nerabeentzako Bulegoaren txostenean, aurten 
berriro egiaztatu da bere horretan dirauela etxean haurrak 
izatearekin lotutako pobreziaren bereizgarriak. Pobreziak eta 
berdintasunik ezak oso modu desberdinean eragin die gizar-
te-taldeei. Testuinguru horretan, gero eta txirotasun handia-
goa jasateko arriskuan egon dira beraien kargura seme-ala-
bak dituzten familiak.

Iaz oso garrantzitsua izan da ofiziozko jarduerak hastea; 
guztira 61 espediente hasi dira, horietako batzuk gizartean 
eragin handia izan dutenak, pertsona askori eragin liezaie-
keelako. 78 bilera egin ditugu era askotako gizarte-erakun-
deekin eta 86 bilera euskal administrazio batzuekin: Eusko 
Jaurlaritzaren sail eta zuzendaritzekin, aldundiekin, udale-
kin eta beste erakunde batzuekin. Ikuskatzeko 10 bisita ere 
egin dira; horien bitartez, funtzionamendua, baliabideak, ku-
deaketa-programa, Arartekoaren gomendioen bilakaera, eta 
abar ebaluatu dira Durangoko Ertzain-etxean, Donostiako 
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Horien artean, honako hauek nabarmendu behar dira: 
maiatzean, Gasteizen antolatu eta egin zen, anfitrioi gisa, 
Ombudsmanaren Nazioarteko Institutuaren (ONI) min-
tegi hau: Ingurumen arloko gobernantza egokia: Ombuds 
erakundeen eginkizuna ingurumen-eskubideak babesteko 
orduan; Haurren Defentsa-erakundeen Europako Sa-
rearekin (ENOC) zerikusia duten zenbait jardueratan parte 
hartu dugu: bilera orokorrean eta haur eta gazteen osasun 
mentalari buruzko urteko 22. bilkuran, “Children’s Mental 
Health” mintegian eta 2018ko ENYA proiektuan:“Let’s Talk 
Young, Let’s Talk about Mental Health!”; edo errefuxiatuen 
eskubideekin lotura dutenetan, horien artean, Europako 
ONIren jardueren esparruan egin zen asilo-eskatzaileak eta 
errefuxiatuak gizarteratzeari buruzko txostenean; “General 
Data Protection Regulation Poldershop” deritzan ekital-
dian (Europako defentsa-erakundearen lana Datuak Babes-
teko Erregelamendu Orokor berrira egokitzeari buruzkoa); 
Hizkuntza Komisarioen Nazioarteko Elkartearen urteko bil-
kuran edo  René Cassin-en omenez eta hari Nobel saria 
eman ziotenetik 50. urte bete direla oroitzeko ekitaldian, 
besteak beste.

Kexa-espediente gehienetan, euskal administrazioek ontzat 
jo dute Arartekoaren proposamena eta, beraz, izapidetutako 
kexetatik %84 tramitazio-prozesuan ebatzi dira, gomendio 
edo iradokizunik egin behar izan gabe. Horrek eragin onura-
garria du, dudarik gabe, Ararteko erakundeari defentsa-lana 
eskatu dioten pertsonen bizi-baldintzetan eta eskubideetan; 
orobat, onuragarria da 2018an euskal administrazio bakar 
bati ere ez zaiola ohartarazpenik egin behar izan.

Lorpen azpimarragarriak egin dira, euskal administrazio 
askoren araudi eta politika publikoetan aldaketak ekarri di-
tuztenak, baina, tamalez, oraindik ere sarritan gertatzen da 
(txostenaren VII. atalean ikus daitekeenez) eragindako admi-
nistrazioak ez duela behar bezain bizkor erantzuten, ez duela 
erantzuten edo informazio gutxiegi bidaltzen duela, argi eta 
garbi; horrek ondorio kaltegarria izaten du kasu bakoitzean 
kaltetutako pertsonengan, izan ere, laguntzarik ezak zuze-
nean eragiten du Arartekoari esku hartzeko eskatu diotenen 
bizi-baldintzetan.

Horregatik, hain arduratsuak ez diren herri-administrazioei 
ardura handiagoz jarduteko eskatzen diegu, erakunde ho-
nekin lankidetzan aritu daitezen, Estatutuak pertsona guz-
tien eskubideak bermatzeko eman dion zeregina betetzeko 
orduan. 

Arartekoak bereziki nabarmendu nahi du giza eskubideen 
kultura indartu behar dela, herritarrek nahiz herri-adminis-
trazioek eskubide horiek betetzeko lan egin dezaten, egune-
tik egunera pertsona guztien eskubideak errespetatzeko ba-
lioak eraiki eta berreraiki daitezen, alde batera utzita beraien 
jatorri etniko edo geografikoa (batez ere beraien herrialdee-
tako jazarpenetik ihes egin badute), sexu-joera edo genero 
identitatea, egoera ekonomikoa eta aniztasun funtzionala. 

Udaltzaingoan, Uba lehen harrerako zentroan eta bakarrik 
dauden adingabe atzerritarrentzako Zornotzako zentroan, 
eta haur babesgabeentzako Urduñako eta Loiuko egoi tza-
zentroetan.

Ararteko erakundearen ezaugarrietako bat denez gero, azpi-
marratzekoa da zeharkako ikuspegiak duen garrantzia eta 
balio kuantitatibo handia. Ikuspegi horretatik heltzen diogu 
bereizkeria, bazterketa eta berdintasunik eza eragoztearen 
alde egiten dugun lanari. Horretarako, herri-administrazio 
eskudunei zenbait ekimen proposatzen dizkiegu azterturiko 
kasu bakoitzaren ikuspuntutik, baina, aldi berean, ikuspegi 
oso eta alor anitzeko batetik begiratuta.

Guztion giza eskubideak bermatzeko ikuspuntu orokor hori 
oinarritzat hartuta erabaki genuen Euskal Herria ener-
gia-eredu iraunkor batera igarotzea izenburuko txosten 
berezia prestatzea, iaz aurkeztutakoa. Guk denok eta da-
tozen belaunaldiek bizi-kalitatea izango badute, ezinbes-
tekoa da euskal administrazioek erabakitasunez jardutea, 
eta beren jarduerak Estatuan eta Europan hartu behar diren 
neurriekin koordinatzea. Arartekoak, energia eta ingurumen 
arloan ekarpen eta proposamen teknikoak eginez, oinarri 
batzuk mahaigaineratu nahi izan ditu honako gai honetaz 
hausnartzeko: Euskadin orain daukagun energia-eredua, 
eta, ahalik eta eperik laburrenean, karbono gutxiko ere-
du iraunkor batera igarotzeko jarraibide gomendagarriak. 
Nabarmendu du Euskadin gizarte-itun bat lortu behar dela 
energia-trantsizioan hasitako bideari jarraitzeko eta neurri 
adostuenak bizkortzeko. 

Eusko Legebiltzarrak Ararteko erakundeari eman dion egin-
kizuna ez da autonomien edo Estatuaren mugetan gera-
tzen, baizik eta, gero eta gehiago, Europako  eta nazioarte-
ko konpromisoek zehazten dute. Konpromiso horiek tokiz 
gaindiko eta nazioz gaindiko egoeretan azaldu, gauzatu 
eta burutzen dira, eta maila askotako harremanen bitartez 
antolatzen dira. Europako alderdiak nabarmen eragiten 
eta oinarritzen du erakunde honen jarduera. Hori gertatu 
da, alde batetik, Europar Batasuneko araudia nahitaez 
ezarri behar delako, berezko zuzenbide gisa; eta, bes-
tetik, Giza Eskubideen Europako Hitzarmenetik (GEEHetik) 
eta Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Gutunetik 
(EBOEG) eratorritako eskubideak bermatzeko Europako 
sistema ardatz nagusia eta derrigorrezko eredua delako, 
aginduz eta bokazioz eskubideak bermatzen dituen erakun-
de batentzat. 

Europako alderdi hori, inspirazio-oinarria izateaz gain, estra-
tegia-ardatz bezala barneratzen da Arartekoaren jardueran; 
zehazki, iaz 33 jarduera burutu ziren (horien berri ematen da 
txosten honen VI. atalean, Arartekoaren jardueraren ga-
rrantzia Europa eta mundu mailan izenekoan). Horrela, ba-
terako ekimenetan eraginkortasunez parte hartu dugu giza 
eskubideak defendatzen diharduten Europako eta nazioarte-
ko beste defentsa-erakunde eta organizazio batzuekin.

Aurrekoa ikusi
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Ez dugu ahaztu behar Martin Luther King-ek esandakoa, 
alegia, edonongo justiziarik ezak arriskuan jartzen duela toki 
orotako justizia.

Manuel Lezertua Rodríguez
ARARTEKOA

Horretarako, kendu egin behar dira askotan giza eskubideak 
erabat baliatzea eragozten duten oztopoak, trabak, mugak 
eta inertziak. Aurten beharrezkoa iruditzen zait azpimarratzea 
oraindik ez dagoela berdintasunik, hori adierazteko modu 
anitzetan, gizonen eta emakumeen artean; neska-mutikoen 
eskubideak bermatu behar direla, batez ere sexu-abusuak 
gerta litezkeenean; eta gizarte-bazterketaren kontrako tres-
nak ziurtatu eta indartu behar direla. Alderdi horiek guztiak 
zehatz-mehatz aztertu dira txosten honetan.

Aurrekoa ikusi
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Ararteko erakundearen jarduera kopurutan

Eusko Legebiltzarrarentzako urteko txostena 2018

I. Atala

ARARTEKO ERAKUNDEAREN 
JARDUERA KOPURUTAN

1.  Oharrak eta datu 
orokorrak

Estatistikazko kapitulu honetan barrena, Ararteko erakun-
dearen jardueraren ikuspegi orokorra eskaintzen ahalegin-
duko gara, zifratan. Horrela, erakundeari bide ezberdinak 
erabiliz egin dizkioten kexei buruzko datuak bereiziko ditugu, 
baita zuzeneko arretarako hiru bulegoen jarduera ere, eus-
kal herri-administrazio bakoitzari dagozkion kexen gaineko 
datuak bilduko ditugu, eta horiek lurraldeen arabera nola ba-
natuta dauden eta prozeduraren zein fasetan dauden adie-
raziko dugu.

Era berean, euskal herri-administrazioak Arartekoarekin lan-
kidetzan zenbateraino aritu diren jakiteko informazioa ema-
ten da.

Kapitulu honetan beste atal bat sartu dugu, alegia, erakun-
dera etortzen diren pertsonen profilari buruzkoa, baita inkes-
tetan gure lanaz ematen diguten iritzia ere.

Laburbilduz, informazio sistematizatu horren bidez, kapitulu 
honetan 2018ko jarduerari buruzko informazio kuantitatibo 
guztia agertzen da.

Arartekoak garrantzizkotzat jotzen du jardueren kontzeptu 
zabalaren barruan bi alderdiok ikusaraztea: batetik, herri-
tarren erreklamazioen esparruan egiten duen lana, hau da, 
kexak eta aholkularitza hainbat modalitatetan, eta, bestetik, 
bestelako jarduerak, politika publikoak ebaluatzeko egiten 
direnak, eta, beraz, Arartekoan eskuarki planteatzen diren 
kasu konkretuez harago doazenak.

Horretarako, hainbat tresna erabiltzen dira, denak ere lan- 
arlo bakoitzaren urteko jarduera-planean egituratuak: bile-
rak administrazioekin, bilerak gizarte zibileko elkarteekin eta 
erakundeekin, ikuskapen-bisitak eta ofiziozko jarduerak.

Arartekoak 2018an egin duen jardueraren zenbakizko gutxi 
gorabeherako datuak estatistikari eskainitako kapitulu hone-
tan kontsulta daitezke.

Arartekoaren web orrialdea sendotu egin da euskal herri-
tarrei informatzeko eta haiekin harremanetan egoteko bide 
bezala; horren erakusgarri, aurten 185.000 bisita jaso dira, 
185.000 orrialde ikusi dira eta 90.000 erabiltzaile baino  
gehiago izan dira.

Era berean, Ararteko erakundearen presentzia indartu da gi-
zarte-sareetan; horixe egiaztatzen dute, txosten hau ixteko 
datan, Twitterren ia 4.700 jarraitzaile, eta Facebookeko orrian 
(2014an zabaldutakoa) 800 pertsonak jarraitzea Arartekoari.

Oro har, 2018an, herritarrentzako laguntzarekin eta adminis-
trazioen kontrolarekin lotutako 14.549 jarduera zenbatu dira; 
hortaz, aurten, Arartekoaren jarduera %8 hazi da iazkoarekin 
alderatuta.

1. grafikoa.
Arartekoari 2018an egindako kexak eta 
kontsultak

2.552
Kexa-espedienteak

61
Ofiziozko kexak

9.205
GUZTIRA

6.592
Aurrez aurreko kexak eta kontsultak, 

herritarrei kasu egiteko 
bulegoetan

Aurrekoa ikusi
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2018an herritarrek 9.205 kexa eta kontsulta egin dizkiote 
Arartekoari eta ofiziozko 61 espediente bideratzen hasi gara. 
Informazio horretatik ondorio hau atera daiteke: 2010. ur
tearen aldean –orduan ikusten hasi ziren krisiaren ondoriorik  
larrienak herritarren kexak %70 gehitu direla, arrazoi asko
rengatik, baina batez ere eduki ekonomikoko gizarte lagun
tzen gaineko kexak izugarri areagotu direlako.

2. grafikoa.
Arartekoaren jarduera guztiak 2018an

Kexak............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 9.205
Informazioa eta aholkuak telefono zerbitzuaren bitartez ................................... 4.950
Kanpoko jardueretan parte hartzea ................................................................................................................................................................ 169
Laneko bilerak administrazioekin.................................................................................................................................................................................... 86
Laneko bilerak gizarte erakundeekin ................................................................................................................................................................ 78
Nazioarteko eta beste defentsa-erakunde batzuekiko jarduerak......................... 46
Ikuskatzeko bisitak .......................................................................................................................................................................................................................................................... 10
Jendearentzat irekitako jardunaldiak .......................................................................................................................................................................... 4
Txosten bereziak eta azterlanak ........................................................................................................................................................................................................ 1

14.549
GUZTIRA

2018. urtean, informazioa eta orientabidea eskatzeko egin 
diren 4.950 telefonokontsultari erantzun diegu eta 78 bilera 
egin ditugu era askotako gizarteerakundeekin (horien gai
neko xehetasunak urteko txostenaren V. kapituluan kontsulta 
daitezke, gizartearekiko harremanei buruzkoa baita). Era be
rean, 86 bilera egin ditugu zenbait administraziorekin: Eusko 
Jaurlaritzaren sail eta zuzendaritzekin, aldundiekin, udalekin 
eta beste erakunde batzuekin.

Ikuskatzeko 10 bisita ere egin dira. Horien bitartez, funtzio
namendua, baliabideak, kudeaketaprograma, Arartekoaren 
gomendioen bilakaera, eta abar ebaluatu dira Durangoko 
Ertzainetxean, Donostiako Udaltzaingoan, Uba lehen ha
rrerako zentroan eta bakarrik dauden adingabe atzerritarren
tzako Zornotzako zentroan, eta haur babesgabeentzako  
Urduñako eta Loiuko egoitzazentroetan.

Gainera, eraginkortasunez parte hartu dugu hainbat ekitaldi, 
jardunaldi eta gertakizunetan; horiek batik bat administra
zioek, gizarteerakundeek eta defentsaerakundeek sustatu 
dituzte, autonomia erkidegoetan nahiz Estatuan. 2018an, 
horrelako 178 jardueratan esku hartu dugu. Era berean, 
aipagarriak dira Arartekoak egindako 33 ekitaldi, Europan 
edo nazioartean nolabaiteko eragina dutenak (horien berri 
ematen da VI. atalean). Horrek guztiak halako arrasto bat 
ematen du Arartekoak egiten dituen jarduera ugari eta asko
tarikoen inguruan, batez ere erakundea osatzen duten 29 lan 
arloetako arduradunen ekimenez. Horiek zehatzago azaltzen 
dira II. eta III. ataletan, arlo horietako urteko jardueraplana
ren berri ematean.

2018an kexa idatzien gaineko 1.658 espediente ebatzi dira. 
Gainera, 1.113 ebazpen eman dira. Gainontzeko kasuak ge
rora onartu ez diren kexak dira (beste herriaren defendatzaile 
batzuekiko bikoiztasuna, epailearen ebazpenaren zain dau
den auziak, epai irmoa dutenak, auzibideari ekin diotenak 
eta abar).

Kexaprozedurek batez beste 57 egun iraun dute 2018an. 

Iaz, kexa eragin zuen administrazioaren jarduera aztertu eta 
gero, jarduera okerren bat zegoela iritzi diogu azterturiko 
kexa idatzien %53tan (hazi egin da 2017koaren aldean, or
dukoa %48koa izan baitzen), eta jarduera ez zela okerra 
kexen %47 baino gehiagotan.

Eragindako administrazioak kexa sorrarazi zuen jarduera 
zuzendu eta aldatu du kasuetatik ia %84tan. Gehienetan ez 
da gomendio formalik egin behar izan administrazioak Arar
tekoaren proposamena onartzeko. Datu horrek argi erakus
ten du, berez, erakunde honen eskuhartzea oso eraginkorra 
dela.

1. taula.
Ararteko erakundearen esku-hartzearen 
eraginkortasun-maila

% %
Konpondutako jarduera okerra 83,75

Gomendiorik gabe 93,60
Gomendio onartua 5,12

Konpondu gabeko jarduera okerra 16,75

Aurrekoa ikusi
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2.  Arreta zuzeneko bulegoen 
jarduera (aurrez aurreko 
kexak eta telefono 
bidezko aholkuak)

1996tik, Ararteko erakundeak arreta zuzeneko bulegoak 
dauzka Euskal Autonomia Erkidegoko hiru hiriburuetan.  
Horri esker, administrazioren batekin arazoak dituzten herri
tarrei hobeto lagun diezaiekegu. Bulegoetan hartutako es
karmentuak erakusten du, gainera, bertan jasotzen aurrez 
aurreko kexez gain, telefono bidezko kontsulta ugari ere 
egiten direla, eta erakundeko langileek erantzuten dituztela.

Horregatik, egiten dizkiguten kexak ez ezik, telefonozko 
kontsultak ere zenbatzen ditugu, ziur baikaude horien bi
tartez informatzeko lan interesgarria egiten dela pertsonei 
administrazioekin dituzten harremanetan zein eskubide di
tuzten adierazten. Horrela, 2018. urtean guztira 11.542 zer
bitzu egin ditugu herritarren arretarako bulegoetan. Horie
tatik 6.592 hiru bulegoetako batean aurrez aurre egindako 
kexak eta kontsultak izan dira, eta ia 5.000tan telefono bi
dezko aholkularitza eta informazioa eman da.

3. grafikoa.
Aurrez aurreko kexak eta kontsultak eta telefono 
bidezko aholkuak arreta zuzeneko bulegoetan
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Bilbao Donostia/San Sebastián Vitoria-Gasteiz
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Bulegoetako jarduerari buruz, 2018ko datuak aurreko ur
teetakoekin alderatuta aztertzen badira, ikusten da jarduera 
etengabe areagotu dela, %13tik gora 2018an.

3.  Erregistratutako kexa 
idatziak

2018. urtean 2.522 kexa idatzi erregistratu ditugu euskal he
rritarrek hala eskatuta. Gainera, ofiziozko 61 jarduera hasi 
ditugu. 

Onartu gabeko kexa idatziak

Ararteko erakundea sortu eta arautzeko 3/1985 Legearen 
21. artikuluan adierazten dira zein zertzelada gertatu behar 
duten herritarren kexak ez onartzeko. Horrela, hainbat arra
zoirengatik onartu ez diren kexak bereizi behar dira: norba
nakoen arteko gatazka zelako, ordurako auzitegian azalduta 
zegoen arazoren bati buruzkoa zelako (epai irmoa jasota edo 
epailearen ebazpenaren zain), edo erakunde honen eskumen 
eremutik kanpo zegoelako.

Nolanahi ere, kexei ahalik eta babes juridikorik handiena es
kaintzeko irizpidea mantentzen da; horrela, ahalegina egiten 
da prozedurazko arauak herritarrek egindako kexa onartzea
ren alde interpretatzeko. Onartu ez diren kexetan, erakundea 
kexagileari aholku ematen ahalegintzen da beti, azaldutako 
arazoak konpontzeko egokienak izan daitezkeen bideei da
gokienez.

4. grafikoa.
Onartu gabeko kexa idatziak eta egoerak
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Estatuko Herriaren Defendatzaileari edo 
beste defendatzaile batzuei bidalitako 
kexak

Estatuko administrazioaren jardueraren kontrako kexak ez 
ditu zuzenean Ararteko erakundeak bideratzen, administra-
zio hori ez baitago erakunde honen kontrolpean. Kexa ho-
riek Estatuko Herriaren Defendatzaileari bidaltzen dizkiogu. 
Gainera, zenbait kexa Gaztela eta Leongo Procurador del 
Común erakundeari, Valentziako Síndic de Greuges-i eta 
Mexikoko Giza Eskubideen Batzorde Nazionalari bidali diz-
kiegu, haien eskumen-eremuko administrazio publikoei ze-
gozkielako.

Estatuko Herriaren Defendatzaileari bidalitako kexak 75
Beste defendatzaile batzuei bidalitako kexak 3

4.  Estatistika alorrez alor
Kontuan hartzen badugu kexa idatziak zein arlo tematiko-
rekin dauden lotuta, hauxe ikusten dugu: aurreko urtearen 
aldean, oro har, zertxobait behera egin dutela izapidetutako 
kexa idatziek, eta gauza bera gertatu dela gizarte arloarekin 
lotutakoekin (kexa gehien eragiten dituen arloa da, oraindik 
ere). Gizarte arloko kexak ez dira kategoria bakarrean bilduta 
agertzen, hainbat arlotan azaltzen dira, ez bakarrik gizarte-
ratze arloan, baizik eta baita ere etorkinen eta kultura anizta-
sunaren, buru-gaixoen, haur eta nerabeen, adinekoen, etxe-
bizitzaren, espetxeratuen, ezinduen, eta abarren arloetan. 

Horrela, 2018an behera egin dute gizarte bazterkeriaren aur-
ka borrokatzeko bitartekoekin loturiko kexek: 713 izan dira 
(2017ko 829 kexen aldean), baina 2012ko 1.100etik urrun 
dago oraindik. 713 kexa idatzi horietatik 687k (hau da, ia 
%97k) Lanbideren jarduera txarrarekin loturiko hainbat ara-
zorekin dute zerikusia, eta diru-sarrerak bermatzeko errenta 
(DSBE) eta etxebizitzarako prestazio osagarria (EPO) ku-
deatzerakoan egindako jarduerekin.

Gizarteratze arloan ez ezik, jarduera bizia nabari da arlo 
hauetan: hezkuntza, herri-administrazioen araubide juridi-
koa, ondasunak eta zerbitzuak, osasuna, etxebizitza, oga-
suna eta herri-administrazioen zerbitzuko langileak.

2018an kudeatutako kexa idatzien artean, ugariak dira, oro-
bat, arreta publikoa behar duten taldeei buruzkoak.

Arartekoak bideratu dituen kexa-espedienteetatik %55ek 
baino gehiagok eskubide sozialekin dute lotura (hezkun-
tza, osasuna, gizarteratzea, etxebizitza, e.a.).

2. taula.
Hasitako kexa-espedienteen banaketa, jarduera-
arloaren arabera*

Arloa %
Gizarteratzea 713 32,00
Hezkuntza 267 11,98
Herri-administrazioen araubide juridikoa, 
ondasunak eta zerbitzuak 148 6,64

Osasuna 144 6,46
Arreta publikoa behar duten taldeak: 
desgaituak, adinekoak, berdintasuna, 
etorkinak eta kultura aniztasuna, 
espetxeratuak, e.a. 140 6,28

Etxebizitza 113 5,07
Ogasuna 112 5,03
Herri-administrazioen zerbitzuko langileak 108 4,85
Hirigintza eta lurralde antolamendua 81 3,64
Segurtasuna 80 3,59
Ingurumena 70 3,14
Herri lanak, garraioak eta azpiegiturak 55 2,47
Jarduera ekonomikoaren antolamendua 43 1,93
Justizia 35 1,57
Hizkuntz eskubideak, kultura eta kirola 31 1,39
Haurrak eta nerabeak 30 1,35
Lana eta Gizarte Segurantza 20 0,90
Familiak 17 0,76
Animaliak babestea eta edukitzea 15 0,67
Gardentasuna, partaidetza, gobernu ona eta 
datuak babestea 6 0,28

Guztira 2.228 100

*  Azpiarloen arabera xehatutako datuak Arartekoaren web orrian kon-
tsulta daitezke, estatistika osoan
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5.  Estatistika, eragindako 
administrazioen arabera

Bideratutako kexa-espedienteek administrazio bakoitzari zer 
proportziotan eragiten dioten adierazten duten datuak azter-
tuta, aurreko urteetan bezala, 2018an Eusko Jaurlaritzaren 
kontra egin dira kexa idatzirik gehienak (%60 baino gehia-
go), gehitu egin dira autonomia erkidegoko udalen jarduerei 
buruzkoak (ia %27) eta %10 baino gehiagok izan dute zeri-
kusia foru aldundiekin.

Edonola ere, espedienteetan nahastutako administrazioak 
ikertzeak ez du esan nahi jarduera okerrik egin dutenik, baizik 
eta haien jardueraren batek erreklamazioa sorrarazi duela.

Arlo eta administrazio bakoitzari 
zuzendutako kexen kopurua zuzen 
interpretatzeko era

Hasiera batean, administrazio jakin baten jarduerek kexa 
asko eragiten badituzte edo arlo zehatz batean kexa anitz 
jotzen badira, pentsa liteke horrek estua duela herritarrek ad-
ministrazio horren funtzionamenduaz duten iritzi txarrarekin, 
zabarkeria, gehiegikeriak edo legez kontrako jarduerak ego-
teari dagokionez.

Hala ere, ñabardura garrantzitsuak egin behar zaizkio ke-
xa-kopuruaren lehen pertzepzio eta interpretazio horri, on-
dorioak presaka ez ateratzeko, ondorio horiek okerrak eta 
bidegabeak izan baitaitezke eragindako administrazioei da-
gokienez.

Horrela, nahiz eta administrazio jakin baten jarduerak sor-
tutako kexa-kopurua hasiera batean esanguratsua izan, are 
 esanguratsuagoa da −eta hori da egiaz garrantzitsua− zenbat 
kexatan izan zituen kexagileak erakunde honetara etortzeko 
moduko arrazoiak, administrazio batek oker jokatu zuelako. 
Halaber, erakunde honen iritziz, kexa-kopuruaren datua bera 
baino garrantzitsuagoa da kasuan kasuko administrazioaren 
jokabidea, bai ezarritako epean informatzeko betebeharra 
betetzeko orduan, bai erreklamazioa ikertu edo aztertu os-
tean emandako ebazpenei dagokienez. Hau da, funtsezkoa 
da administrazioak gomendioak edo iradokizunak onartzen 
dituen ala ez egiaztatzea, administrazioak oker jokatu duela 
antzeman denean.

5. grafikoa.
Bideratutako espedienteen banaketa, eragindako 
administrazioen arabera

Administrazioa.......................................................................................................................................................................................................................................................... 61,09
Eusko Jaurlaritza ........................................................................................................................................................................................................................................... 26,90
Tokiko administrazioa.................................................................................................................................................................................................................. 10,22
Erakunde publikoak ...................................................................................................................................................................................................................................... 1,13
Justizia ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 0,34
Estatuko administrazioa.................................................................................................................................................................................................................. 0,25
Eusko Legebiltzarra........................................................................................................................................................................................................................................... 0,06
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A)  Autonomia Erkidegoko Administrazio 
Orokorraren aurka (Eusko Jaurlaritza) 
bideratu diren espedienteak

Banaketa arloka

Eusko Jaurlaritzak eskumen zabala duen arloetan (gizarte 
babesa eta enplegua, osasuna, etxebizitza, hezkuntza eta 
herri-administrazioen zerbitzuko langileak) egon da kexa 
idatzien espediente kopururik handiena.

3. taula.
Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren 
aurka (Eusko Jaurlaritza) bideratu diren 
espedienteen banaketa, arloen arabera

Arloa %
Gizarteratzea 609 55,98
Osasuna 131 12,05
Etxebizitza 88 8,09
Hezkuntza 83 7,63
Herri-administrazioen zerbitzuko langileak 65 5,97
Jarduera ekonomikoaren antolamendua 20 1,84
Segurtasuna 17 1,56
Familiak 12 1,1
Lana eta Gizarte Segurantza 11 1,01
Hizkuntz eskubideak, kultura eta kirola 10 0,92
Justizia 9 0,83
Ingurumena 8 0,74
Herri lanak, garraioak eta azpiegiturak 6 0,55
Buruko gaixotasunak edo nahasmenduak 
dituzten pertsonak 5 0,46

Herri-administrazioen araubide juridikoa, 
ondasunak eta zerbitzuak 4 0,37

Ogasuna 2 0,18
Emakumeen berdintasuna eta osotasuna 2 0,18
Gardentasuna, partaidetza, gobernu ona eta 
datuak babestea 2 0,18

Ezgaitasunen bat duten pertsonak 1 0,09
Etorkinak eta kultura aniztasuna 1 0,09
Lesbiana, gay, bisexual, transexual eta 
intersexualak 1 0,09

Talde terroristen biktimak 1 0,09

Guztira 1.088 100

Sailen araberako banaketa

6. grafikoa.
Autonomia Erkidegoko Administrazio 
Orokorraren aurka (Eusko Jaurlaritza) bideratu 
diren espedienteen banaketa, sailen arabera

1.088
GUZTIRA

 

 

Enplegu eta Gizarte Politikak 635  (%58,36)

Osasuna 155  (%14,25)

Hezkuntza 109  (%10,02)

Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza 94  (%8,64)

Segurtasuna 23  (%2,11)

Turismoa, Merkataritza eta Kontsumoa 16  (%1,47)

Gobernantza Publikoa eta Autogobernua 14  (%1,29)

Kultura eta Hizkuntza Politika 14  (%1,29)

Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak 12  (%1,10)

Lana eta Justizia 12  (%1,10)

Ogasuna eta Ekonomia 3  (%0,28)

Lehendakaritza 1  (%0,09)

Distribución por departamentos de los expedientes trami-
tados contra la Administración General de la Comunidad 
Autónoma (Gobierno Vasco)
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B)  Foru erakundeen aurka bideratutako 
espedienteak

Banaketa lurraldeka

Foru erakundeen kontrako kexen artean, nabarmentzekoa 
da gora egin dutela Arabako Foru Aldundiaren aurka bide-
ratutako kexa idatziek, eta behera Bizkaia eta Gipuzkoaren 
kontrakoek.

7. grafikoa.
Foru erakundeen aurka bideratutako 
espedienteen banaketa, lurraldeen arabera

Distribución territorial de los expedientes tramitados contra
las instituciones forales

Bizkaiko Foru Aldundia

Gipuzkoako Foru Aldundia

Arabako Foru Aldundia

182

41
%22,53

70
%38,46

71
%39,01

GUZTIRA

Banaketa arloka

Foru eremuko kexa idatzien tipologiari begira, aldatu egin 
da azken urteko joera: hain zuzen, gutxitu egin dira ogasun 
arlokoak, gehitu egin dira adinekoei eta ezinduei buruzkoak, 
baita ere herri-lan, garraio eta azpiegituren arloarekin zeriku-
sia dutenak.

4. taula.
Foru erakundeen aurka bideratu diren 
espedienteen banaketa, arloen arabera

Arloa

AR
AB

A 
ÁL

AV
A

BI
ZK

AI
A

GI
PU

ZK
OA

EA
E

%
Adinekoak eta 
mendekotasun-egoeran 
dauden pertsonak 20 9 6 35 19,23
Ezgaitasunen bat duten 
pertsonak 12 16 2 30 16,48
Ogasuna 12 14 2 28 15,38
Herri lanak, garraioak eta 
azpiegiturak 7 9 8 24 13,18
Haurrak eta nerabeak 6 5 11 22 12,08
Herri-administrazioen 
zerbitzuko langileak 5 2 2 9 4,95
Gizarteratzea 1 4 3 8 4,4
Hizkuntz eskubideak, 
kultura eta kirola 3 1 2 6 3,3
Ingurumena 1 4 1 6 3,3
Jarduera ekonomikoaren 
antolamendua – 2 1 3 1,65
Familiak – 2 – 2 1,1
Espetxeratuak 2 – – 2 1,1
Herri-administrazioen 
araubide juridikoa, 
ondasunak eta zerbitzuak – 1 1 2 1,1
Hezkuntza 1 – – 1 0,55
Emakumeen berdintasuna 
eta osotasuna – – 1 1 0,55
Buruko gaixotasunak edo 
nahasmenduak dituzten 
pertsonak 1 – – 1 0,55
Osasuna – 1 – 1 0,55
Hirigintza eta lurralde 
antolamendua – – 1 1 0,55
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C)  Tokiko administrazioen aurka 
bideratutako espedienteak

Banaketa lurraldeka

Espediente gehienak Bizkaiko udalen aurka bideratu dira, 
baina kontuan hartu behar da horixe dela lurralderik jende-
tsuena. 

5. taula.
Tokiko administrazioen aurka bideratutako 
espedienteen banaketa

%
Bizkaiko udalak 216 45,09
Gipuzkoako udalak 147 30,69
Arabako udalak 84 17,54
Bizkaiko mankomunitateak, partzuergoak eta 
parkeak 17 3,55

Arabako administrazio batzarrak 11 2,30
Gipuzkoako mankomunitateak, partzuergoak 
eta parkeak 4 0,83

Guztira 479 100

6. taula.
Autonomia erkidegoko udalen eta administrazio 
batzarren aurka* bideratutako espedienteak

Arabako udalak 
Vitoria-Gasteiz 57
Asparrena 4
Laudio / Llodio 4
Iruña Oka / Iruña de Oca 3
Laguardia 3
Amurrio 2
Aramaio 2
Artziniega 2
Baños de Ebro / Mañueta 2
Okondo 2
Arraia-Maeztu 1
Arrazua-Ubarrundia 1
Añana 1

Guztira 84

Bizkaiko udalak 
Bilbao 54
Getxo 15
Gorliz 13
Barakaldo 12
Bermeo 8
Erandio 8
Santurtzi 8
Sopela 8
Mungia 7
Sestao 6
Balmaseda 5
Ermua 5
Leioa 5
Portugalete 4
Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena 3
Arrigorriaga 3
Basauri 3
Berango 3
Durango 3
Gernika-Lumo 3
Muskiz 3
Valle de Trápaga - Trapagaran 3
Beste batzuk* 34

Guztira 216

Aurrekoa ikusi
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Gipuzkoako udalak 
Donostia / San Sebastián 41
Irun 10
Zarautz 9
Oñati 8
Arrasate / Mondragón 7
Hondarribia 7
Hernani 6
Lasarte - Oria 6
Pasaia 5
Urnieta 5
Usurbil 5
Eibar 4
Bergara 3
Errenteria 3
Beste batzuk* 28

Guztira 147

*  Zerrenda osoa Arartekoaren web orrian kontsulta daiteke estatistika 
osoan.

Banaketa arloka1

Normalean gertatzen den bezala, tokiko administrazioen 
jarduerek eragindako erreklamazioak modu nahiko homo-
geneoan banatuta daude udalek eskumen garrantzitsuak 
dituzten arloen artean. Honako arloak nabarmentzen dira: 
araubide juridikoa, ondasunak eta zerbitzuak, hirigintza eta 
lurralde antolamendua, segurtasuna, ingurumena, ogasuna, 
gizarteratzea.

1 Toki erakundeen kontra egindako kexa idatziak arloen arabera banatzen 
dituzten datuak Arartekoaren web orrian kontsulta daitezke, estatistika 
osoan.

D)  Euskal Autonomia Erkidegoko 
beste administrazio batzuen aurka 
bideratutako kexa-espedienteak

EAEko beste administrazio batzuen kontrako kexak direla 
eta, eutsi egin zaio 2017an agerian jarri zen gutxitzeari. Eus-
kal Herriko Unibertsitatearen aurka egindako kexei dagokie-
nez, gutxitu egin dira aurreko urteekin konparatuta. Halaber, 
gehitu egin dira Bizkaiko Abokatuen Elkargoari eta URA-Ur 
Agentziari buruzkoak.

7. taula.
Euskal Autonomia Erkidegoko beste 
administrazio batzuen aurka bideratutako kexa-
espedienteak

Bizkaiko Abokatuen Elkargo Ohoretsua 6
URA – Ur agentzia 6
Euskal Herriko Unibertsitatea 5
Arabako Abokatuen Elkarte Ohoretsua 2
Eusko Legebiltzarra 1
Haurreskolak 1

Guztira 21

Aurrekoa ikusi
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6.  Lurralde estatistika 
(kexa idatzien banaketa 
lurraldeen arabera)

8. grafikoa.
Erregistratutako kexa-espedienteen lurralde 
banaketaren bilakaera, jatorriaren arabera 
(2008-2018)*
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*  Arartekoaren web orrian kontsulta daitezke, estatistika osoan, Arar
tekoaren jarduera hasi zenetik (1989) izan duen bilakaerari buruzko 
datuak.

Erreklamazioak lurraldez lurralde,  
10.000 biztanleko

Lurralde historikoen arabera erregistratu diren kexa idatzien 
jatorriaren konparaziozko azterketa egiteko, lurralde bakoi
tzetik jasotakoen kopuru osoa lurralde horretako biztanleria
rekin lotuko dugu. Hurrengo koadroan bildu ditugu lurralde 
bakoitzetik 10.000 biztanleko multzo bakoitzeko jaso ditu
gun kexei buruzko datuak.

Aurreko urteetan bezalaxe, egiaztatu dugu Araba Lurralde 
Historikoan egin direla kexa idatzi gehien, hain zuzen, Biz
kaian egindakoen gainetik eta Gipuzkoakoen ia halako bi, 
nahiz eta hori biztanle gutxienekoa izan.

9. grafikoa.
Erregistratutako erreklamazio idatziak lurraldez 
lurralde, 10.000 biztanleko (2005-2018)*

URTEA

Bizkaia Gipuzkoa Araba/Álava

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

30

25

20

15

10

5

0

28,38

19,71

26,98

15,43

19,00
19,75

26,60

18,18

9,60

12,81
11,82

11,15

12,32

12,25

6,115,90
5,46

5,74 6,27
6,67

9,60

7,81

6,73

7,86

7,32

8,069,16

7,32
6,34

7,42
6,46

7,64 8,00
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*  Arartekoaren web orrian kontsulta daitezke, estatistika osoan, Arar
tekoaren jarduera hasi zenetik (1989) izan duen bilakaerari buruzko 
datuak.

Banaketa lurralde bakoitzean

Kexagileak lurralde historikoko hiriburuan ala beste udalerri 
batzuetan bizi diren, herritarren jokabidea ez dela berdina 
erakusten du kexaespedienteen banaketak. Egiaz, Bizkaian 
eta Gipuzkoan, handiagoa da hiriburutik kanpo bizi diren 
kexagileen kopurua, oso nabarmen Gipuzkoaren kasuan; 
Araban, ordea, kexetatik %80 baino gehiago Gasteizen bizi 
direnek egin dituzte. 
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8. taula.
Kexen banaketa, hiriburuko biztanleek edo 
lurraldeko gainerako udalerrietako biztanleek 
egin dituzten kontuan hartuta

Araba/Álava %
VitoriaGasteiz 490 82,77
Beste udalerri batzuk 102 17,23

Guztira 592 100

Bizkaia %
Bilbao 635 47,71
Beste udalerri batzuk 696 52,29

Guztira 1.333 100

Gipuzkoa %
Donostia / San Sebastián 168 29,17
Beste udalerri batzuk 408 70,83

Guztira 576 100

Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo etorritako 
kexak

Urtea zehar, beste autonomia erkidego batzuetatik eta beste 
estatu batzuetatik etorritako 52 kexa jaso ditugu, euskal he
rriadministrazioen kontrakoak.

7.  Prozedurari buruzko 
estatistika (kexa idatzien 
espedienteen egoera)

Jarraian, 2018an bideratutako espedienteak tramitazioaren 
zein fasetan dauden aztertuko dugu.

2018. urtean 1.658 kexaespediente bukatu dira eta 1.113 
ebazpen eman dira. Arartekoak hartu dituen erabakiak azter
tuta, eragindako administrazioaren jarduera okerren bat ze
goen 587 kasutan, hau da, ia %53tan; ehuneko hori iazkoa 
baino (%48) handiagoa da. Aitzitik, ez da jarduera okerrik 
antzeman azterturiko espedienteetatik %47 baino gehiago
tan (iaz %52 izan ziren).

Izapidetzen ari ziren espediente batzuetan, kexa aztertzen 
hasi ondoren, azterketa jarraitzea eragozten duten hainbat  
inguruabar agertu dira: beste defendatzaile batzuekiko 
bikoiz tasuna, epailearen ebazpenaren zain dauden auziak, 
epai irmoa dutenak, epai bideari ekin diotenak eta abar.  
Espediente horiek Gerora ez dira onartu izenpean jaso dira 
ondoko grafikoetan.

10. grafikoa. 
2018an bukatu diren espedienteak
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Kexen egoera: euskal administrazio publikoen 
jarduera zuzenak eta okerrak

11. grafikoa.
Kexa-espedienteen egoera

Izapidetzen

Amaituta

1.685
%45,90 1.986

%54,10

Jarduera
okerrik ez 526

%47,26
587

%52,74

Jarduera
okerra

Aurreko datuetatik ondorioztatzen denez, Arartekoak 2018. 
urtean sakonki aztertu dituen erreklamazio guztietatik 587 
kasutan, hau da, ia %53tan ondorioztatu da jarduera oke-
rren bat egin dela.

8. Ofiziozko espedienteak
Herritarren kexak aztertu eta ikertzeaz gain, Ararteko erakun-
deak, bere kabuz, hainbat gai ikertzeari ekiten dio: batzue-
tan, euskal administrazio publikoren batek agian oker jokatu 
duela iruditu zaigulako; beste batzuetan, zerbitzu berriak 
emateko edo laguntzeko aukera ikusi dugulako.

Otsailaren 27ko 3/1985 Legeak –Ararteko erakundea sortu 
eta arautzekoak– ofizioz jarduteko aukera xedatu zuen 17.1 
artikuluan. Horri esker, Arartekoak bere kabuz esku har de-
zake, administrazioaren irregulartasunen edo akatsen baten 
ondorioz kalteturiko herritarren kexen zain egon barik.

2018an ofiziozko 61 espediente bideratzen hasi gara. Arloen 
arabera, aipatzekoak dira gizarteratzea, ingurumena, segur-
tasuna eta Haur eta Nerabeentzako Bulegoari dagozkionak.

9. taula.
Ofiziozko espedienteen banaketa, arloen arabera

Arloa %
Gizarteratzea 27 44,26
Ingurumena 8 13,12
Segurtasuna 7 11,47
Haurrak eta nerabeak 7 11,47
Etorkinak eta kultura aniztasuna 3 4,92
Herri-administrazioen zerbitzuko langileak 2 3,28
Ezgaitasunen bat duten pertsonak 2 3,28
Herriaren defendatzailea 1 1,64
Hizkuntz eskubideak, kultura eta kirola 1 1,64
Emakumeen berdintasuna eta osotasuna 1 1,64
Justizia 1 1,64
Etxebizitza 1 1,64

Guztira 61 100

Ikus daitekeenez, iaz, gizarteratze arloko lana nagusitu zen 
ofiziozko jardueren kopuruan. Antzeman ziren zenbait egoera 
edo arazorekin lotuta zeuden jarduera horiek. Bereziki aipa-
garriak dira EAEko 21 udali zuzendutako jarduerak; horietan, 
informazioa eskatu genien, ikusi baikenuen jarduera batzue-
tan gizarte larrialdiko laguntzak (GLL) ukatu zituztela lagun-
tza-eskatzaileek diru-sarrerak bermatzeko errenta (DSBE) 
eta etxebizitzarako prestazio osagarria (EPO) jasotzeko bal-
dintzak betetzen zituztelako, kontuan hartu gabe prestazio 
horiek etenda edo iraungita zeuden, etete edo iraungitze ho-
rien iraupena edo Lanbideren erantzunik eza. 

Gizarteratze arlotik bultzatutako ofiziozko beste jarduera 
batzuetan, gai hauek aztertu dira: Lanbidek DSBE amaitzea 
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enplegu baterako hautaketa-prozesuetan parte ez hartzea-
gatik, jakinarazpena telefonoz egiten denean; horren ondo-
rioz, ofiziozko espediente bat hasi zen, Arartekoak zalantzan 
jarri baitzuen jakinarazpenaren eraginkortasuna, izan ere, ez 
dago inon idatziz jasota zer egoeratan egin zen jakinarazpen 
hori, ezta ere hizkuntza-arazorik, arazo teknikorik edo uler-
menezkorik egon zen, gestio horren edukiari eta bere ondo-
rioei dagokienez. 

Orobat, ofiziozko beste jarduera bat ere hasi dugu Lanbide-
ren jardueraren ondorioz, bada Lanbidek balizko irabazien 
itxurazko kalkulu bat egiten die beren kontura lan egiten du-
ten prestazio-eskatzaileei, haien balizko diru-sarrerak inpu-
tatu ahal izateko, kontuan hartu gabe haien jabetzako ne-
gozioa krisialdian egon daitekeela.

Nazio jakin batzuetatik (Nigeria edo Pakistan) etorritako 
pertsona batzuek arazoak izan dituzte beren agiriak legezta-
tzeko edo beren herrialdeko ondasunen ziurtagiriak lortze-
ko; horren ondorioz, ofiziozko espedienteak bidali zaiz kie 
Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila-
ri eta Estatuko Herriaren Defendatzaileari. Era berean, Es-
tatuko Herriaren Defendatzaileari zuzendu diogu beste eki-
men bat, Andaluziatik etorkin gehiegi heltzearekin zerikusia 
dutenak, euskal administrazio arduradunek ez baitzekiten 
horren berri, haiek artatzeko baliabideak eta zerbitzuak jarri 
ahal izateko.

Talde jakin batzuek (errefuxiatuek, etorkinek eta etnia ba-
tzuetakoek) arazo handiak izaten dituzte sektore pribatuan 
etxebizitza lortzeko; hori dela eta, Arartekoak Eusko Jaur-
laritzara jo du, honako hau adierazteko: egoera horregatik 
kezkatuta dagoela eta babes juridikoko neurriak hartu behar 
direla agian gertatzen ari den diskriminazioari aurre egiteko.

Beharbada pertsonak salerostearen biktima diren emaku-
meek udal erroldan izena emateko dituzten arazoek areago-
tu egiten dute beraien eta beren seme-alaben kalteberata-
sun egoera. Horregatik, jarduera bat hasi dugu Gasteizko, 
Bilboko eta Donostiako Udalekin, arrisku-egoera larri horren 
berri emateko eta proposamen eskubide-bermatzaileago 
bati zer deritzoten galdetzeko. 

Ingurumen arloan bultzatu diren ofiziozko jardueretan, batez 
ere aztertu dira ibaietara (bereziki, Araiako Arakil ibaira) bai-
menik gabe egindako isurketak kontrolatzeko jarduerak. Zu-
maiako itsasertzeko flysch-ean plastikozko hondakin asko 
agertu direnez gero, zenbait ekimen bideratu dira Eusko 
Jaurlaritzarekin, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta udala-
rekin berarekin, isurketak prebenitzeko eta eragozteko zer 
neurri har daitezkeen zehazteko. 

Donostiako gazteen lonja batean piztu zen sutearen ondo-
rioz, jarduera bat hasi zen, arrisku hori eragozteko zer neurri 
zeuden ikusteko. 

Orobat, gure esku-hartzea eragin zuen jolasteko eta hezte-
ko jarduerak edo kirol jarduerak egiten dituzten ikastetxeei 
meteorologia-alertak jakinarazteko zein protokolo erabiltzen 
den jakiteak, gertakari batean ume bat zauritu baitzen.

Arartekoaren Haur eta Nerabeentzako Bulegoak ere jarduera 
ugari abiarazi ditu; horien artean, garrantzitsuak dira babesik 
gabe dauden haur eta nerabeentzako egoitza-baliabidee-
tara egindako bisitak. Azken bi urteotan adingabe atzerri-
tar gehiago iritsi dira Euskadira familiarik gabe; horregatik, 
nola artatzen dituzten jakiteko, baliabide horietako batzuk 
ikustera joan gara, adibidez, emantzipaziorako prestatzeko 
Zabaloetxe eta Urduña zentroak, eta Uba lehen harrerako 
zentroa. Sansoheta zentroan portaera-arazoak dituzten ne-
rabeentzako garatzen duten programa dela eta, beste arra-
zoi bat izan dugu esku hartzen hasteko eta ikuskatze-bisitak 
egiteko: bertan bizi diren neska-mutil batzuek erasoak eta 
mehatxuak egin dizkiete zenbait hezitzaileri.

Ikuskatzeko bisiten atalean aipatzekoa da, halaber, neurri 
judizialak betetzeko Uribarri gizarte- eta hezkuntza-zentrora 
egindakoa. Bisita hori Tortura Prebenitzeko Mekanismo Na-
zionalarekin batera egin genuen, hark hala eskatuta. 

2017an egindako bisitekin lotuta, iaz bukatutzat jo genituen, 
zegozkien ebazpenen bitartez, Zornotza, Bideberria eta Uba 
lehen harrerako edo larrialdi harrerako zentroekin zerikusia 
zuten ofiziozko jarduerak.

Era berean, ofiziozko jarduerak egin ditugu Arrisku egoera 
berezietan dauden adingabeak txosten berezian bakarrik 
dauden adingabe atzerritarrei buruz egin genituen gomen-
dioen bilakaera aztertzeko. Horrela, informazioa eskatu die-
gu hiru foru aldundiei, lehen aipaturiko ikuskatze-bisitetan 
lortutako informazioa osatzeko.

Eskola-kirolan, hezteko eta parte hartzeko irizpideak erabili 
behar dira, ez lehiatzekoak, eta futbol txapelketetan neska-
toen balizko diskriminazioa prebenitu behar da. Gai horrek 
Arartekoaren jarduera berri bat eragin du, oraingoan, Gas-
teizen.

Haur eta Nerabeentzako Bulegoak hasitako azken jardue-
ran gai hau aztertzen da: arauek haurrengan duten eraginari 
buruzko txostenen egoera. Gai hori haurrak babesteko lege-
riak gehitu zuen 2015ean, legeak eta erregelamenduak egi-
teko prozesuko baldintza gisa.

Segurtasun arloan, 2018an ikuskatzeko bisitak egin dira 
Donostiako Udaltzaingora eta Durangoko Ertzain-etxera, 
eta ikerketa bat hasi da Ertzaintzak Donostian egindako 
esku-hartzean batean pertsona bat hil zelako eta hainbat 
ertzain zauritu zituztelako, jakin nahi baikenuen gertakariak 
zer egoeratan gertatu ziren eta zer neurri hartu ziren. Orobat, 
ofiziozko jarduera bat egin genuen, 2018an bertan bukatu-
takoa, Amurrioko Udaltzaingoaren egoitzaren irisgarritasuna 
hobetzeari buruz.

Iaz egindako gomendio orokor baten bidez, zenbait udale-
rritan ofizioz egindako jarduera batzuk bukatu dira. Jardue-
ra horiek 2017. urtean hasi ziren eta desgaituek beraientzat 
gordetako aparkalekuetan aparkatzeko eskubidearekin lo-
tuta zeuden. Desgaituek Bizkaibusen zituzten irisgarrita-
sun-arazoek ere eragin zuen Arartekoaren esku-hartze bat, 
hori ere dagoeneko amaitua.
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Genero-indarkeria jasaten duten emakumeak artatzea-
ri buruz, Arartekoak ofiziozko zenbait jarduera egin behar 
izan ditu: genero-ikuspegia aintzat har dadin, Gasteizko 
Udalaren oinarrizko gizarte-zerbitzuetan horrelako egoerak 
antzeman eta aztertzeko, prestakuntza- eta prebentzio-pro-
gramen bitartez; lehen arreta pribatutasunez eskain dadin, 
ertzain-etxeetan eta Gasteizko emakumeen kontrako indar-
keria gaietako epaitegian.

Osakidetzaren 2016-2017ko deialdiko LEPean, medikun tza-
espezialitate batzuetan salatu ziren irregulartasunak azter-
tzeko asmoz, Arartekoak ofiziozko bi jarduera hasi zituen eta 
jada amaituta daude txosten hau bukatzeko orduan.

Ofiziozko jarduera horiek eta beste zenbait –horietako batzuk 
aztergai dugun urtean bukatu dira, beste batzuk bideratzen 
ari dira zehatzago kontsulta daitezke txosten honen II eta III. 
kapituluetan, baita horri erantsitako Haur eta Nerabeentzako 
Bulegoaren txostenean ere.

9.  Estatistika soziologikoa. 
Kexagileen tipologia eta 
kexen formatua

Gure zerbitzuetara jotzen duten pertsonei harrera egiteko 
modu naturalak Arartekoaren esku hartzea eskatzen duten 
pertsonen ezaugarriak eta baldintzak ezagutzearekin zuze-
neko zerikusia dauka.

Kexagileen ezaugarriak

2018. urtean egindako kexen analisi soziologikoak ez du al-
daketa esanguratsurik erakusten aurreko urteekin aldean.

12. grafikoa.
Jasotako kexen banaketa, kexagileen ezaugarrien 
arabera

%5,41
Taldeak

%45,06
Emakumezkoak

%49,53
Gizonezkoak

Kexa idazteko erabilitako hizkuntza

Gaur egun gaztelania da kexak idazteko gehien erabiltzen 
den hizkuntza. Euskaraz eta bi hizkuntzetan aurkeztutakoek 
gorakada txiki bat izan dute. Halere, Arartekoaren erakun-
dean herritarrei bi hizkuntza ofizialetan arreta emateko gai 
diren pertsonak daude. 

Ararteko erakundeak erreklamazioak herritarrak aukeratu-
tako hizkuntzan izapidetzen ditu, irizpide modura. Arartekoa 
kexa eragindako administrazioekin harremanetan jartzean, 
eta ofiziozko espedienteren bat abiatzen duenean, komuni-
kazioa EAEko bi hizkuntza ofizialetan egiten da.
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13. grafikoa.
Kexen banaketa, erabilitako hizkuntzaren arabera

%5,88 %1,76
Euskara Ele biak

%92,36
Gaztelania

Kexak egiteko era
Kexak egiteko moduan, aldatu egin da azken urteetako joe-
ra, izan ere, ugaritu egin dira aurrez aurreko kexak, ia %59ra 
iristeraino, Arartekoaren herritarrak artatzeko hiru bulegoe-
tan. Aldi berean, kexen ia %36 egin dira Internet bidez, eta 
nabarmen jaitsi da postaz egindakoen kopurua.

14. grafikoa.
Kexen banaketa, herritarrek erabili duten bidearen 
arabera

Aurrez aurre 
gure bulegoetan

%58,78

Postaz eta
faxez

%5,64

Internetez

%35,58

10.  Erabiltzaileen iritzia
10.1.  Erabiltzaileei egindako inkestaren 

emaitzak

Duela zenbait urte, herritarrengana hurbiltzeko bidea hasi 
genuen, esku hartzeko eskatu diguten pertsonen iritzia jaki-
teko. Erakundearen jardunbidean ahulguneak zeintzuk diren 
jakitea eta eskaintzen dugun zerbitzua hobetzen saiatzea di-
tugu helburu.

Horregatik, kexa-espediente baten izapideak amaitzen ditu-
gunean, kexagileari galdera-sorta bat bidaltzen diogu, nahi 
izanez gero eta izena ipini barik, galdera batzuei erantzuteko 
eskatuz, emandako zerbitzuaren gainean egiten duen balo-
razioa jakiteko.

Emaitzak balioztatzean, garrantzitsua da honako hau kon-
tuan hartzea: 2018an zenbait kexaren biderapen-lana amaitu 
da; kexa horien artean, gutxi gorabehera %53tan uste izan 
da eragindako administrazioak jarduera okerren bat burutu 
zuela.

Herritarrek Arartekoaren esku-hartzeaz 2018an egin duten 
balorazioa oso ontzat jo behar da. Horixe ondoirozta dai-
teke Arartekoaren zerbitzuak erabili dituzten pertsonetatik 
galdera-sortari erantzun diotenen erantzunetatik.

15. grafikoa.
Nolakoa iruditu zaizu Arartekoak bidalitako 
informazioa?

%9,66

Ona

%28,28

Txarra

%2,76

Oso ona

%47,59

Oso txarra

%10,34
ED/EE

%1,37

Ez ona, 
ez txarra

Hortaz, “jasotako informazioa ona edo oso ona” iruditu zaie 
kexaren bat egin duten herritarren %77i baino gehiagori, 
kexaren biderapena bukatu ondoren.
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16. grafikoa.
Nolakoa iruditu zaizu Ararteko erakundeko 
langileek eman dizuten arreta (laguntzeko prest 
egotea, tratua, enpatia...)?

Ona

%23,45

Ez ona, 
ez txarra

%9,66

Oso ona

%59,31

Oso txarra

%5,52
%1,38

Txarra
ED/EE

%0,68

Arartekoak egiten duen zerbitzuari buruzko balorazio onaren 
adierazgarririk nabarmenena da kexagileen ia %83k ontzat 
edo oso ontzat jo duela jasotako arreta.

17. grafikoa.
Oro har, nolakoa iruditu zaizu Arartekoaren 
lana? (Azaldu duen interesa, laguntzeko prest 
egotea, egindako gestioak...)

Txarra

%3,45

Oso txarra

%11,03
ED/EE

%0,69

Ona

%22,76

Oso ona

%53,79

%8,28
Ez ona, 
ez txarra

Hau da, galdera-sortari erantzun dioten pertsonetatik ia 
%77k baino gehiagok oso ontzat edo ontzat jo dute Ararte-
koaren esku-hartzea.
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18. grafikoa.
Administrazioarekin arazoak dituen norbaiti 
Arartekora joateko gomendatuko zenioke?

Ez,
inoiz ez

%14,48

ED/EE

%2,76

Bai,
kasu batzuetan

%22,07 %60,69
Bai, beti

Beraz, kasuetatik ia %83tan Arartekora jotzea gomendatuko 
litzateke, administrazioarekin arazorik edukiz gero.

19. grafikoa.
Nolakoa iruditu zaizu kexa egin zenuenetik 
tramitazioa bukatu arteko denbora?

Laburra

%31,72Luzea

%34,48

Oso laburra

%13,10

ED/EE

%3,46

Oso luzea

%17,24

Erantzuna jasotzeko denborari dagokionez, %45 baino gehiagok 
uste dute denbora laburra edo oso laburra izan dela.

20. grafikoa. 
Nolakoa iruditzen zaizu Ararteko erakundeko 
pertsonen profesionaltasuna?

Ez ona,
ez txarra

%13,79

Ona

%29,66

Txarra

%3,45

Oso ona

%46,90

Oso txarra

%4,83
ED/EE

%1,37

Erabiltzaileek Arartekoko langileen profesionaltasunaz zer 
iritzi duten jakitea garrantzitsua dela ohartuta, azken ur-
teotan galdera hori sartu dugu gure galdera-sortan. Horren 
ondorioz, inkestari erantzun dioten herritarren ia %77k (145 
lagunek) uste dute erakundeko langileen profesionaltasun 
irudia ona edo oso ona dela; beraz, Ararteko erakundearen-
tzako aintzatespena da.

Era berean, azken urte hauetan Arartekoaren funtsezko bi 
tresnari buruz galdetu dugu: alde batetik, gure web orriaz, 
funtsezko tresna baita gure zerbitzuez informatzeko eta  
herritarrekin elkarri eraginez jarduteko (orri hori erabiltzaileen 
%48k ezagutzen dute); eta bestetik, Arartekoaren zerbi tzu-
kartaz. Bertan biltzen dira kalitateko konpromiso guztiak eta 
erabiltzaileek erakundearekiko dituzten eskubideak, baita 
eskubide horiek baliatzeko modua ere (tresna hori galdera- 
sortari erantzun diotenen %38k ezagutzen dute). Galdera- 
sortaren emaitzetan, oso ontzat nabarmentzen da Arartekoan 
gestioak egiteko erraztasuna, %80tik gorako ehunekoaz.

Beraz, emaitza horiek denek –aurreko urteetakoen antze-
koak– ondorio hau aterarazten digute: Arartekoaren zuzene-
ko esku-hartzearekin −bere jardueraren eta giza baliabideen 
araberakoa− lotutako iritziak aztertzen direnean, oso ontzat 
jotzen da egindako lana.

Bestelako emaitza lortzen da Ararteko erakundearen era-
bakitzeko edo jarduteko ahalmenetik kanpo geratzen diren 
alderdiez galdetzen denean. Alderdi horiek gehienbat admi-
nistrazioaren laguntzeko edo ez laguntzeko jarrerarekin dute 
zerikusia: prozesuaren iraupena (%52k baino gehiagok uste 
dute igarotako denbora luzea edo oso luzea izan dela), na-
hiz eta Arartekoan espedienteak, batez beste, 57 egunetan 
bideratzen diren.
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11.  Informatzeko 
betebeharra

Lege antolamenduak Ararteko erakundearen modukoei es-
leitzen dizkien kontrol eginkizunak betetzeko ezinbestekoa 
da erakunde horien jarduera esparruetan sartzen diren herri 
administrazioen laguntza. Izan ere, administrazio horiek es-
pedienteen ebazpen oinarritua lortzeko behar den informa-
zio guztia eman behar dute eta, gainera, ezarritako epeetan 
egin behar dute hori, ikerketa- eta kontrol-lanek gutxieneko 
eragingarritasuna izan dezaten.

Errealitate horretaz jabetuta, Ararteko erakundea sortu eta 
araupetzen duen otsailaren 27ko 3/1985 Legeak,23. artiku-
luan, bere kontrolpean jarritako herri administrazioen bete-
behar hori espresuki aipatzen du, administrazio horiei eska-
tzen zaizkien datu, dokumentu, txosten eta argitasun guztiak 
lehentasunez eta premiaz aurkeztu behar dutela dioenean. 
Era berean, 26. artikuluan adierazten du informazioak, espe-
dienteak edota bestelako datuak bidaltzeko eskatzen zaie-
nean, erakundeak eskatutakoari erantzun dakion epe bat 
ezarri beharko duela. Betebehar hori sendotzeko, lege ber-
berak dio, 24.2 artikuluan, herri Administrazioaren zerbitzura 
ari den edozein organismo, funtzionario, zuzendari edo per-
tsonak Arartekoaren ikerketa lanaren aurrean jarrera ezkorra 
edo oztopatzailea erakusten tematzekotan, txosten berezia 
egin ahal izango da, urteko txostenean dagokion atalean 
 aipatzeaz gain.

Hain zuzen ere, urteko txosten honetan atal hau sartzearen 
helburua da Eusko Legebiltzarrak eta, era berean, iritzi pu-
bliko orokorrak jakitea zein izan diren erakundearekin lan-
kidetzan jarduteko arreta eta gogo berezia eskaini dituzten 
administrazio eta organismoak, baita lankidetza hori ukatu 
edo atzeratzeagatik herritarrek azaldutako kexak dagokien 
epean konpontzeko ezintasuna eragin dutenak ere. 

Komeni da azpimarratzea lankidetzan aritu beharra gogo-
ratzeko funtzioa zuhurtziaz egiten dela, administrazioen ku-
deaketan eragina duten aldagaiak kontuan hartuta, eta kexa 
bat azaldu duen pertsonari erantzun eraginkor eta azkarra 
emateko ageriko helburuarekin. Baina, tamalez, ez dira gutxi 
arduragabekeria nabarmena islatzen duten egoerak, erakun-
de honen kontrol funtzioari eta, era berean, kexa azaldutako 
pertsonen eskubideei errespeturik gabeko jarrera aditzera 
ematen dietenak. Kasu horietan, hain zuzen, erakundeak 
ohartarazpenaren azken urratsera jotzea beste erremediorik 
ez du, lankidetzarik ezak eragin litzakeen ondorio penalen 
berri emateko asmoz (Zigor Kodeko 502.2 artikulua).

Jarraian erantsitako zerrendetan agertzen dira, alde batetik, 
2018. urtean lankidetzan aritzeko prest egon diren adminis-
trazio edo beste erakunde batzuei buruzko datuak (1). Horre-
gatik, ez da beharrezkoa izan horiei errekerimendurik egitea. 

Era berean, beste alde batetik, 2018. urtean errekerimen-
duak bidali behar izan zaizkien administrazio eta erakundeen 
gaineko datuak jaso dira (2).

Inkestetan lortzen diren datuez gain (jada azaldu direnak), 
kexagileek galdera-sortaren ataletako baten bidez bidal die-
zazkiokete Arartekoari beren iritziak eta iradokizunak.

Erakundearen funtzionamenduaz dauden iritzien eta hobe-
tzeko iradokizunen artean, honako hauek daude: langile tek-
nikoek emandako tratu onaren eta haien profesionaltasuna-
ren gaineko hainbat iritzi.

Gainera, erakundearen eta bere funtzioen berri ematea pro-
posatu dute, uste baitugu jendeak gutxi ezagutzen duela 
erakundeak pertsonarik ahulenak babesteko egiten duen 
jarduera.

Beste batzuetan, herritarrei kasu egiteko bulegoetan ordute-
gia luzatzeko iradokitzen da, ez itxaron behar izateko, edo, 
aldizka-aldizka, prozedurari buruzko informazio gehiago 
eman dadila. Kasuren batean, Arartekoaren ebazpenarekin 
desadostasuna agertu da. 

Herritarrek Arartekoaren lanaren inguruan eskainitako iritzi 
datu horiek erantzukizun handia dira eta are pizgarriagoak 
eguneroko lanean.

10.2.  Ararteko erakundearen zerbitzu-
kartaren web inprimakiaren 
bitartez jasotako iradokizunak

2012. urteaz geroztik, Ararteko erakundeak herritarrei eskaint-
zen dizkien zerbitzuen inguruko iradokizunak edo iri tziak ema-
teko aukera erraztu da. Arartekoaren zerbitzu-kartan egin-
dako aldaketen ondorioz, Arartekoaren informazio publikoa 
eskuratzeko eskubidea sartu da, baita ere ARCO eskubideak 
erabiltzeko aukera ere (eskubide horiek Ararteko erakundeak 
dituen datu pertsonalen gainekoak dira).

Iaz lau iradokizun egin ziren.

Haietatik batean desadostasuna agertu zen Arartekoak 
emandako arretarekin; beste batean galdetu zen ea zer xede 
zuten kexarekin batera bidalitako agiriek; beste batean, Arar-
tekoaren web orriko euskarazko informazio bat eguneratzea 
iradoki zen. 

Horiek guztiak oso baliagarriak izan dira Arartekoarentzat, 
izan ere, zenbait kasutan gure zerbitzuak hobetu ahal izan 
ditugu, Arartekoaren Zerbitzu Kartan ezarritako moduan. 

Iaz eskabide bat jaso dugu Arartekoak daukan informazio 
publikoa eskuratzeko, Gardentasunerako, Informazio Publi-
koa Eskuratzeko eta Gobernu Onerako Legearen ondoriozko 
eskubideak baliatuz. Eskabide horiek berehala kudeatu da, 
eskatutako informazioa legean ezarritako moduan eta epee-
tan emanez.
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11.1.  2018an kexak izanda ere, 
errekerimendurik jaso ez duten 
administrazioak eta bestelako 
organismoak

Zerrenda honetan jaso dira errekerimendurik egin behar izan 
gabe, ebatzi ahal izateko 2018. urtean gutxienez informa-
zio-eskaera bat eragin duten administrazio eta bestelako 
organismo guztietan izapidetutako espedienteak. Sailak ze-
hazki azaltzen dira EAEko administrazio orokorraren eta foru 
aldundien kasuan. Beraz, adierazi bezala, ardura eta arreta 
bereziena eskainiz lankidetzan jardun duten administra-
zioak eta erakundeak dira.

A) Eusko Jaurlaritza 

Saila

Kultura eta Hizkuntza Politika
HABE 3

Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak
Euskotren

4
1

Hezkuntza
UNIBASQ 1

Ogasuna eta Ekonomia
EUSTAT 1

Lehendakaritza 1
Turismoa, Merkataritza eta Kontsumoa 2

B) Foru aldundiak

Arabako Foru Aldundia 
Diputatu Nagusia 1
Euskara, Kultura eta Kirolak 4

Enplegua, Merkataritza eta Turismo Sustapena  
eta Foru Administrazioa 2

Ogasuna, Finantza eta Aurrekontuak 6
Bide Azpiegiturak eta Mugikortasuna 1
Ingurumen eta Hirigintza 1

Bizkaiko Foru Aldundia 
Herri Administrazioa eta Erakunde Harremanak 4
Ekonomia eta Lurralde Garapena 3
Euskara eta Kultura 2
Ogasuna eta Finantzak 7

Gipuzkoako Foru Aldundia 
Gobernantza eta Gizartearekiko Komunikazioa 2
Bide Azpiegiturak 7
Ingurumena eta Obra Hidraulikoak 1
Mugikortasuna eta Lurralde Antolaketa 1

Aurrekoa ikusi
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C) Udalak eta administrazio batzarrak

Arabako Lurralde Historikoa

Arabako udalak 
Agurain / Salvatierra 1
Alegría-Dulantzi 1
Amurrio 3
Añana 1
Aramaio 1
Artziniega 1
Asparrena 4
Elciego 1
Iruña Oka / Iruña de Oca 3
Legutio 1
Oyón - Oion 1

Arabako administrazio  
batzarrak 
Asteguieta 1
Lekamaña 1
Nanclares de la Oca 1
Rivabellosa 2

Bizkaiko Lurralde Historikoa

Bizkaiko udalak 
Abanto y Ciérvana – Abanto Zierbena 3
Alonsotegi 2
Amorebieta-Etxano 1
Arratzu 1
Arrigorriaga 2
Balmaseda 5
Barakaldo 9
Barrika 1
Basauri 2
Berango 2
Ermua 2
Errigoiti 1
Etxebarri 1
Gernika-Lumo 3
Güeñes 2
Igorre 2
Karrantza Harana / Valle de Carranza 2
Lekeitio 1
Lemoiz 1
Maruri-Jatabe 1
Sestao 3
Sopuerta 2
Valle de Trápaga-Trapagaran 1
Zalla 2
Zierbena 1
Ziortza-Bolibar 2
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Gipuzkoako Lurralde Historikoa

Gipuzkoako udalak 
Aia 1
Andoain 3
Aretxabaleta 1
Astigarraga 2
Azkoitia 2
Eibar 5
Elduain 1
Elgoibar 1
Hernani 3
Irun 9
Legazpi 2
Legorreta 1
Oñati 8
Ordizia 1
Tolosa 2
Usurbil 3
Zaldibia 1
Zarautz 3
Zegama 1
Zizurkil 2
Zumaia 2

D) Beste erakunde publiko batzuk

Higizinen Jabetza – Agenteen Bizkaiko Elkargo 
Ofiziala 1

Bizkaiko Abokatuen Elkargo Ohoretsua 1
Enkarterriko Udal Mankomunitatea 1
Uribe Kostako Udal Mankomunitatea 1
Urola Kostako Udal Elkartea 1
Txingudiko Zerbitzuak SA 1

Universidad del País Vasco /  
Euskal Herriko Unibertsitatea 4

11.2.  Kexak direla-eta, 2018an 
errekerimenduren bat jaso duten 
administrazioak eta bestelako 
organismoak

Zerrenda honetan jaso dira ebatzi ahal izateko gutxienez in-
formazio-eskaera bat eta errekerimendu bat egitea eragin 
duten administrazio eta bestelako organismo guztietan 
izapidetutako espedienteak, sailen arabera, EAEko admi-
nistrazio orokorraren eta foru administrazioen kasuan. Ze-
rrendak honako ezaugarriak ditu:

  (1)  Zenbat espedientetan egin den 2018. urtean infor-
mazio eskariren bat.

   (2)  2018an informazioa eskatu deneko espedienteetatik 
zenbatetan egin den errekerimendua.

% (3)  Errekerimendua egin zaien espedienteen ehunekoa, 
2018an informazio eskaririk egin zaieneko guztirako 
espedienteen aldean.

A) Eusko Jaurlaritza 
(1) (2) (3)

Saila   %
Kultura eta Hizkuntza Politika 7 1 14,29
Ekonomia Garapena eta Azpiegiturak

Euskal Trenbide Sarea 4 1 25
Hezkuntza 116 41 35,34
Enplegua eta Gizarte Politikak 486 218 44,86
Gobernantza Publikoa eta Autogobernu 13 4 30,77

HAEE / IVAP 5 2 40

Ingurumena, Lurralde Plangintza eta 
Etxebizitza 59 22 37,29

Osasuna 21 1 4,55
Osakidetza 76 14 18,42

Segurtasuna 14 1 7,14
Lan eta Justizia 5 1 20
Turismoa, Merkataritza eta Kontsumoa

Kontsumobide 6 1 16,67
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B) Foru aldundiak

Arabako Foru Aldundia 
(1) (2) (3)

  %
Gizarte Zerbitzuak 29 10 34,48

Bizkaiko Foru Aldundia 
(1) (2) (3)

  %
Gizarte Ekintza 16 3 18,75

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala 
Zaintzea 5 1 20

Garraioak, Mugikortasuna eta 
Lurraldearen Kohesioa 2 1 50

Gipuzkoako Foru Aldundia 
(1) (2) (3)

  %
Gizarte Politika 7 1 13,69

Ekonomia Sustapena, Landa Ingurunea 
eta Lurralde Oreka 3 1 33,33

C) Udalak eta administrazio batzarrak

Arabako Lurralde Historikoa 
(1) (2) (3)

Arabako udalak   %
Baños de Ebro / Mañueta 1 1 100
Erribera Goitia / Ribera Alta 1 1 100
Laguardia 3 1 33,33
Laudio / Llodio 3 1 33,33
Okondo 2 2 100
Vitoria-Gasteiz 43 8 18,60

(1) (2) (3)

Arabako administrazio 
batzarrak   %

Ibarguren 6 5 83,33

Bizkaiko Lurralde Historikoa 
(1) (2) (3)

Bizkaiko udalak   %
Bakio 2 1 50
Bermeo 8 3 25
Bilbao 45 1 2,22
Durango 4 2 50
Ea 2 1 50
Erandio 9 5 55,56
Galdakao 2 1 50
Getxo 13 4 30,76
Gorliz 7 1 14,29
Leioa 4 1 25
Mungia 6 1 16,67
Muskiz 2 1 50
Portugalete 4 1 25
Santurtzi 4 1 25
Sopela 6 2 33,33
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D) Beste erakunde publiko batzuk

(1) (2) (3)

  %
Bilbao Bizkaia Ur Patzuergoa 7 1 14,29
Haurreskolak 1 1 100
Izenpe 1 1 100
Loatzo Udalerrien Maniomunitatea 1 1 100
Mebisa - Bilboko Metroa 1 1 100
URA – Ur Agentzia 6 1 16,67

Gipuzkoako Lurralde Historikoa 
(1) (2) (3)

Gipuzkoako udalakk   %
Arrasate / Mondragón 4 1 25
Bergara 5 2 40
Donostia / San Sebastián 30 7 23,33
Errenteria 2 2 100
Getaria 2 2 50
Hondarribia 8 1 12,50
Lasarte - Oria 3 2 66,67
Oiartzun 1 1 100
Olaberria 2 1 50
Pasaia 5 2 40
Urnieta 4 1 25
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II. Atala

EUSKAL HERRIKO ADMINISTRAZIO 
PUBLIKOEN JARDUERA IKUSKATZEA

EAEko herritarren eskubideak babesteko ardura esleitu dio-
te Arartekoari, EAEko herri-administrazioen irregulartasunen, 
aka tsen, gehiegikeriaren eta jardun okerraren aurrean jardun 
dezan. Horretarako, oinarrizko bi lanabes erabil tzen ditu:

–  herritarrek egiten dituzten kexa-espedienteak ebaztea. 
Kexa jar tzeko, aurrez ezarritako bide hauek erabil dai-
tezke: Arartekoaren hiru bulegoetako batera joan, pos-
taz baliatu, edo internetez, Arartekoaren web orriaren 
bidez.

–  ofiziozko jardunen bitartez (halakoetan, Arartekoak 
jarrera proaktiboa har tzen du), ofiziozkoa, jardun ad-
ministratibo batek fun tsezko eskubideren bat kaltetu 
dezakeela hautematen badugu, eta indarrean dagoen 
legeria urratu dezakeela irudi tzen bazaigu.

2018. urtean era guztietako 9.146 kexa eta kon tsulta egin 
dituzte herritarrek. Gainera, urtean zehar ofiziozko 52 espe-
diente hasi dira. Arloen arabera, nabarmen tzekoak dira Haur 
eta Nerabeen tzako Bulegoaren ekimenez hasitakoak, baita 
ere ingurumen eta segurtasun arloei buruzkoak.

Kapitulu honetan egituratuta daude jarduera guztiak, Arar-
tekoaren bulegoa antola tzeko dauden 17 arloen arabera 
mul tzokatuta. Arlo bakoi tzean jarduerarik adierazgarrienak 
aztertuko ditugu, eta arlo horretan bideratu diren kexarik 
garran tzi tsuenak azalduko ditugu, gai mul tzoetan bereizita. 
Era berean, urtean barrena gertatutako lege-aldaketak aipa-
tuko ditugu, halakorik izan bada.

Kexak zer arlorekin lotuta dauden kontuan hartuta, 2018. 
urtean ere goi-mailetan manten tzen dira, aurreko urteetan 
bezalaxe, gizarte bazterketaren kontra borroka tzeko bi-
tartekoekin zerikusia duten kexak. Bereziki gailen tzen dira 

Lanbideren fun tzionamendu-arazoei dagozkienak, baita ere 
erakunde horrek diru-sarrerak berma tzeko errentaren eta 
e txebizi tzako gastuetarako prestazio osagarriaren arloan 
burutu dituen jarduerekin lotutakoak.

Aurten, berriz ere, aurrez garatutako jarduera-planaren in-
guruan egituratu da arlo bakoi tzeko lana. Arlo guztietan lana 
planifika tzeko eta homogeneoagoa egiteko tresna da eta ar-
loen plangin tza estrategikoa egiteko tresna gisa erabil tzen 
ari da. Era berean, arlo bakoi tzaren bukaeran, arlo horrekin 
lotutako herritarren eskubideak balora tzeko atala ager tzen 
da. Horri esker, begiratu azkar batean, 2018. urtean gaikako 
arlo bakoi tzean kontua nola dagoen ikus daiteke.

Merezi du Arartekoaren lan-mekanika aipatzea, bai Esta-
tuko Herriaren Defendatzaileari bidalitako kexa idatziei da-
gokienez, bai onartzen ez diren kexei dagokienez, izan ere, 
horietan denetan izapide laburtua egiten da, baita bidera-
garritasunezko eta eskumenezko azterketa ere. Horrela, 
kexa bakoitza banaka aztertuz, Arartekoaren jarduerarekiko 
bikoiz tasunak ekidingo direla bermatzen da.

Horregatik, bidera tzen ez diren kexetan ere dedikazio hori 
egiazta daiteke. Kasu askotan, horren osagarri, kexagilea-
ri aholku ematen zaio jarduteko modurik egokienaz, edo 
konponbide zeha tzak bila tzen dira azaldutako arazo zeha-
tzetarako –hori da Arartekoaren tzat garran tzi tsuena–, egin 
daitekeen edo egin nahi den izapidea edozein izanda ere, 
edo eragindako administrazioari luzatutako gomendioa alde 
batera u tzita. Alegia, administrazio-prozeduraren aurretik, 
benetako konponbideak lor tzea lehenesten dugu eta nola-
baiteko bitartekari tza informala egiten dugu. Bitarteko tza ho-
rrek oso emai tza onak izaten ditu eta kexagileak gogobete-
tzen ditu.
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1. Arloa kopurutan
Arlo horretan guztira 31 kexa-espediente berri ireki dira 
2018. urtean; hau da, Arartekoak urtean zehar izapidetzea 
onartutako guztien %1,39. Jarraian, espediente horien ba-
naketa azalduko da, arloka:

• Kirol jarduerak ..................................................................................................  9
•  Herritarren hizkuntz eskubideak euskal  

administrazioekiko harremanetan......................................................  7
• Kultura, industria eta arte ondarearen babesa ........................  7
•  Administrazioaren funtzionamendua eta prozedura 

administratiboa ................................................................................................  6
• Herritarren eskubideak...............................................................................  1
• Beste alderdi batzuk ....................................................................................  1

Urtean zehar izapidetutako kexen egoerari dagokionez, 
txosten hau ixterakoan, egoera hauxe zen:
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Euskararen eta gaztelaniaren koofizialtasunaren eskubi-
deei buruzko kexa gehienak, administrazioaren hizkun-
tza bakarreko jarduketei buruzkoak izan dira beste urte 
batez, bai ekitaldi edo zerbitzu publikoetan, bai partikularrei 
egindako jakinarazpenetan edo eskubideez baliatzeko infor-
mazio garrantzitsuak hedatzean. Bi instantziarekin lankide-
tzan ebatzi dira: 

•  Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hezkuntza Politika  
Saileko Hizkuntza Politikako sailburuordearekin 
bildu gara, eta uneoro agertu da prest guri lagun-
tzeko, erakunde honetan kexa jartzeko zioak izan 
diren unean uneko kasuak ebazte aldera, bai eus-
kal administrazioen ingurukoak, bai estatuko admi-
nistrazioen gainekoak. Ildo horretan, eta indarrean  
dagoen lankidetza-hitzarmenaren arabera, Arartekoak 

Elebide hizkuntza-eskubideak bermatzeko zerbitzua-
rekin elkarlanean egin duen lana nabarmendu behar 
dugu. 

•   Udalerri Euskaldunen Mankomunitateari (UEMA) 
erakunde honek egindako gomendioak zabaltzen 
eta betetzen emandako laguntza eskertu nahi diogu, 
gure herriek eta hiriek Euskadiko tokiko erakundeen  
apirilaren 7ko 2/2016 Legeak ematen dizkien eskume-
nen babespean garatzen dituzten hizkuntza politikei 
dagokienez.

Ildo horretan, nabarmendu behar da Osakidetzako langileen 
zuzendaritzaren lankidetza. 2018. urtean, eragindako kexarik 
jaso ez baditugu ere, harekin bildu gara, bere euskara pla-
naren ebaluazioari eta erakunde honek horren inguruan go-
mendatutako neurriak erabiltzeari buruz aritzeko.

Euskararen ezagutza sustatzeko eta egiaztatzeko politi-
kei dagokienez, Arartekok zentzu bikoitzean esku hartu du 
urtean zehar: alde batetik, ikasteko dauden laguntza pu-
blikoen kudeaketari dagokionez; bestetik, HABE Helduen  
Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeak egi-
ten dituen hizkuntza-gaitasuneko probei dagokienez, 
haietan parte hartu nahi duten pertsonei eskaintzen zaien 
informazioa hobetzeko, eta behar bereziak dituzten pertso-
nentzat eskuragarriak izan daitezen, curriculumean beha-
rrezko egokitzapenak egin ditzaten.

Bestalde, erakunde honek zenbait eskaera jaso ditu euskal 
administrazioek, funts publikoen karguko finantziazioaren 
bidez, kultura eta kirola sustatzeko garatutako jarduketen 
inguruko iritzia eman genezan. Hala, kontuan hartu behar da 
finantziazio hori prestazio-izaerako lan bat dela eta zentzua 
duela politika zehatz baten testuinguruan; izan ere, politika 
horren plangintza eta egikaritzapena, eskumen-maila des-
berdinetan, tokiko agintaritzei dagokie, baita foru- mailako 
eta autonomia erkidegoko agintaritzei ere. Horrenbestez, 
kasu hauetan, Arartekoaren jarduketaren oinarri izan da gure 
botere publikoek, berezkoak dituzten eskumenak gauza-
tzean, esleitzen zaien araudi-esparrua zaintzen dutela ber-
matzea, arreta berezia jarriz ezarrita zituzten xedeekiko ko-
herentzia- eta motibazio-eskakizunetan, baita gardentasun, 
publizitate, berdintasun eta diskriminaziorik ezeko eskakizu-
netan ere. Irizpide horiek aplikatzeko, erakundeak mota ho-
rretako eskaeren aurrean emandako erantzunak aldatu egin 
dira, xede materialaren arabera:

Aurrekoa ikusi

http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/kultura-hizkuntza-politika-saila/
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/kultura-hizkuntza-politika-saila/
http://www.euskadi.eus/elebide-hizkuntza-eskubideak-bermatzeko-zerbitzua/web01-a3elebze/eu/
http://www.euskadi.eus/elebide-hizkuntza-eskubideak-bermatzeko-zerbitzua/web01-a3elebze/eu/
http://www.uema.eus/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2016001544
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ghhome00/eu
http://www.habe.euskadi.eus/s23-5492/es/
http://www.habe.euskadi.eus/s23-5492/es/


II

52

Euskal Herriko administrazio publikoen jarduera ikuskatzea

Eusko Legebiltzarrarentzako urteko txostena 2018

•  Kexaren xede den ekintzak edo omisioak, adminis-
trazioak burutu zezakeen bakarra ez izan arren, or-
denamendua alderdi horietan urratzen ez badu, ez 
ditugu horien lehentasunak aztertzen. Izan ere, defentsa- 
bulego honen aginduan ez da sartzen balizko esku- 
hartze eredu bat edo bestea defendatzea, hori admi-
nistrazioek politikak diseinatzeko dituzten ahalmenen 
parte delako eta eztabaida politikoaren mailan ezta-
baidatu behar dira horren inguruan plantea daitezkeen 
eragozpenak. Horrela adierazi zuen Arartekok, 2018. 
urtean, Gipuzkoan dagoen arautegiari dagokionez.  
Horren bidez, adingabe guztiak multikirola egitera 
behartzen ditu kirol modalitate jakin batean espezia-
lizatuta dauden teknifikazio eskoletan izena emateko. 
Bestalde, Araban, bere bizilekua ez dagoen lurralde 
historiko bateko klubean federatzea eragozten dute, 
bere inguru edo lurraldeko batean federatzeko aukera 
badu.

•  Beste kasu batzuetan, hala ere, jasotako kexek, jar-
duera lehiakor batzuen eta, legez, funts publikoekin 
sustatzea justifikatuko luketen balioen arteko kontrae-
sana nabarmentzen zuten. Jakinarazten den urtean 
zehar, zenbait espediente ireki dira eskola-kirolaren in-
guruan, hala nola Arartekoren 2018ko ekainaren 13ko 
ebazpenarekin amaitu zuena. Horren bidez, Gasteizko 
Udalari zenbait neurri hartzea iradokitzen zion, bere 
instalazioetan egiten den eskola-kirola, une eta tes-
tuinguru guztietan, hezkuntza-parametroen mendean 
egin dadin.

Kultura-ondarea babesteko gaietan, Arartekoak ba-
bes-araubidea betetzen dela ziurtatzera bideratu du bere 
lana, hirigintza-jarduerei dagokienez. Partikularrek eskaerak 
eta herritarrek kultura-interes gisa deklaratu daitezkeen erai-
kin edo instalazioak identifikatu eta hautatzearen inguruan 
egindako ekimenak kontuan hartuz jardun dugu, haien ga-
rrantzi arkitektonikoa eta gure arkeologia industrialerako 
garrantzia aintzat hartuz. Balorazio-irizpideak, herritarren 
parte-hartzea eta izapidetzeko epeak izan dira gehien lan-
du ditugun alderdiak 2018. urtearen aldean, hain zuzen ere, 
Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren aurrean, Donostiako eta 
Bilboko Udalen aurrean eta hiru lurralde historikoetako Foru 
Aldundien aurrean.

2. Kexarik aipagarrienak
2.1.  Udalek herritarrei egindako 

komunikazioetan hizkuntza 
ofizialak erabiltzea

Salatutako egoera

Zarauzko auzoko batek Arartekora jo zuen, izan ere, bere 
Udalak, kexagileak berari gaztelaniaz hitz egitea eskatu on-
doren, zerga arloko espediente baten inguruan, haren ebaz-
pen-dekretua euskaraz bakarrik jakinarazi ziotelako, eta ez 
zegoen ados horrela egitearekin. 

Kexagilea ez zen kexatzen jakinarazpen horietan euska-
ra erabiltzeagatik, baizik eta gaztelaniazko bertsioa ere ez 
emateagati, gai teknikoa zenez, ulertzeko beharrezkoa zen 
euskara maila espezializatuegia zelako 2. hizkuntza-eskaki-
zuna egiaztatuta zuen pertsona batentzat, bere kasuan be-
zala alegia.

Arartekoaren esku-hartzea

Arartekok Udalerri Euskaldunen Mankomunitatearen (UEMA) 
aurrean garatutako kudeaketen barruan aztertu zuen kexa, 
kexa honen ebazpenean lan egiteko, eta horren antzeko 
beste edozein kasu ez agertzeko neurriak ezartzeko.

Horrela, lehenetsitako hizkuntza euskara bazen ere, herritar 
batek bere Udalarekin gaztelaniaz hitz egiteko borondatea 
esplizituki adierazten bazuen, kasu honetan bezala, hari bida-
litako udal jakinarazpen guztietan hizkuntza hori erabili behar 
zuela adierazi genuen.

Halaber, apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 6.3. artikuluan eza-
rritakoa bakarrik kontuan hartu genuen, tokiko euskal admi-
nistrazioek arlo honetan dituzten betebeharrak ezartzean, 
edozein dela haiek erabiltzen duten hizkuntza ofiziala, hauxe 
adierazten duelako: “behar diren mekanismoak sortu beharko 
dituzte, herritarrek karga edo betebeharrik eragingo dieten 
inolako formaltasun eta baldintzarik gabe baliatu ahal izan 
dezaten komunikazioak beste hizkuntzan jasotzeko daukaten 
eskubidea”.

Emaitza

Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak onartu egin zuen 
bere barruan dauden Udalei Arartekok proposatutako irizpi-
deak helaraztea. Testuinguru horretan, kexagileak Zarauzko 
Udalak bere espedientearen ebazpena gaztelaniaz ere bidali 
ziola jakinarazi zion erakunde honi.

2.2.  Euskara ikasteko laguntza 
ekonomiko bat ukatzea

Salatutako egoera

Mungiako euskara ikasle batek Arartekora jo zuen, bere 
Udalak Euskera Eskura Txartelaren deskontua itzultzeko 
eskaera ez ziolako onartu. Ikasten jarraitzeko laguntza gisa 
eman zioten, aurreko maila arrakastarekin gainditu ostean. 
Administrazioaren iritziz, epez kanpo aurkeztu zuen.

Maila berrirako aurrematrikula egitean, kexagilea bonua  
Herritarren Arretarako udal Zerbitzuan entregatzen saiatu 
zen, baina han, matrikula irekitzean, bere udal euskaltegian 
entregatu behar zuela esan zioten. Horrela egin zuen eskolak 
hastean, baina udal bulegoetara jotzeko esan zioten. Hara jo 
zuenean, hala ere, epea amaituta zegoen. 

Aurrekoa ikusi

http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018S-1780-17+del+Ararteko+de+13+de+junio+de+2018&contenido=12587&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018S-1780-17+del+Ararteko+de+13+de+junio+de+2018&contenido=12587&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
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Arartekoaren esku-hartzea

Gertaerak argitzeko, Arartekok Administrazioaren laguntza 
eskatu zuen, hala ere, ez zuen ikertu kexagileak adierazi-
takoa. Ez zituen ukatu, baina modu espekulatiboan eman zi-
tuen argudiaketak. Adierazitakoaren arabera, udal bulegoe-
tan bitan egindako bonuaren aurkezpenak, espedientearen 
egileak adierazitakoa gertatu bazen ere, garaiz kanpo egin 
ziren: lehenengoa, goizegi egin zuelako; bigarrena, beran-
duegi egin zuelako.

Ararteko bi eragozpen egin zizkion azalpen horri: 

•  Alde batetik, euskal administrazioen jarduketa guztiek 
Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erki-
deari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 13. ar-
tikuluan jasotako eskubideek eta Europar Batasunaren 
Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 41. artikuluak aitor-
tutako administrazio onerako eskubideek ekarritako 
eskaerak ase behar dituzte. Horren arabera, euskal-
tegira jotzeko esan ordez, herritarren arretarako zer-
bitzuak bonua aurkezteko leku egokian zegoela jakin 
behar izan zion kexagileari, baina astebete barru egin 
zezakeela, orduan hasten baitzen hori egiteko epea. 

•  Bestalde, kexagileak zioen moduan, eta Udalak ez 
zuen ukatzen, bonuak eskolak hasi zirenean aurkezten 
saiatu bazen euskaltegian, epe barruan zegoen.

Azaldutako oinarriek azken zentzu juridikoa hartu zuten, 
erakunde honen ustez, herri administrazioek uneoro berma-
tu behar dute fede oneko eta konfiantza legitimoaren prin-
tzipioen esparruan, hain zuzen ere, 40/2015 Legearen 3.1.e). 
artikuluak ezartzen duen moduan. Horregatik guztiagatik, 
Udalari ukatutako eskubidea onartzea gomendatu zion Uda-
lari, Arartekoren 2018ko abuztuaren 8ko ebazpenaren bidez. 
Hor, Auzitegi Gorenaren Administrazioarekiko Auzien Salaren 
2010-01-26ko Epaiak (3371/2006) jasotzen duen hausnarke-
ta aipatu zuen: No es leal reprochar a otro no haber hecho 
algo que, en realidad, ya ha hecho. Y justificar esta imputa-
ción en la inobservancia de formas y plazos previstos en la 
ley no deja de ser un abuso de los requisitos formales, algo 
que ha sido tradicionalmente visto como uno de los supues-
tos arquetípicos de vulneración del principio general de la 
buena fe.

Emaitza

Mungiako Udalak beste ebazpen bat egin zuen, eta Ararte-
kok egindako gomendioa onartu zuen. Horrenbestez, kexa-
gileari laguntza itzuli zion eta ikasketekin jarraitzeko aukera 
eman zion.

3.  Araudi- eta  
gizarte-testuingurua

Arartekok hizkuntza-eskubideen arloan jasotzen dituen 
kexak 2018. urtean aurreko urteen aldean nabarmen aldatu 

ez baziren ere, testuinguru batean kokatuz, lehendabizi, bi 
gertaera garrantzitsu aipatu behar ditugu:

•  Euskaltzaindiak, 50 urte lehenago, euskararen estandar 
batuaren oinarriak ezarri zituen toki berean, hots, Aran-
tzazun, egindako ‘Euskara batuaren adierazpena’. 
Horren arrakastaren erakusgarria da, denborak ema-
ten duen ikuspegiarekin, erakundeetako eta euskara-
ren lurralde osoko gizarte zibilaren ordezkariek hauxe 
aitortu zutela, babestean: euskara batuak zin-zinezko 
elkargune emankorra ekarri du, euskaraz, jatorriz zein 
ikasbidez, ari diren guztientzat. Balorazio hori, eskubi-
deak bermatzen dituen erakunde gisa, berretsi baino 
ezin dugu egin, eta berezko esanahia hartzen du ur-
tean zehar, 2020 Euskararen Agenda Estrategikoaren 
barruan egindako ekimenen testuinguruan. 

•  Euskaraldia egitea, azaroaren 23tik abenduaren 3ra 
bitartean izan zen esperimentu soziologikoa, euska-
raren erabilera bultzatzeko. Erakundeak nahiz herri- 
ekimenak sustatuta, 220.000 pertsonak baino gehia-
gok parte hartu zuten. Horietatik, % 74k, hiztun aktibo 
gisa egin zuten, eta % 26k, ezagutza pasibotik. Zen-
bait azterlan soziolinguistikoetan azaldutako beharra-
ri erantzunez, Arartekok horren berri ere eman zuela, 
kanpainak euskararen gizarte-erabilerari erreparatu 
zion lehen aldiz, begirada hizkuntza ohituretan jarriz. 
Txosten honen ondorioetarako, interes berezia du 350 
udalerrik baino gehiagok –horien artean, 10.000 biz-
tanle baino gehiago dituztenak– parte hartu zutela, 
alde batetik, euskararen etorkizuna hirietan neurri han-
di batean jokoan dagoela, eta bestetik, erakunde ho-
nek, bere jardueraren esparru honetan, jasotzen dituen 
kexak arrazoi horiengatik egiten direlako.

Atal honetan aipatu behar da euskara normalizatzeko eta 
sustatzeko zenbait plan onartu zirela. Horien artean, nabar-
mentzekoa da Gipuzkoako Foru Aldundiak 2018 eta 2022 
aldirako egindakoa, urte hasieran, Euskal Autonomia Erki-
degoko Justizia Auzitegi Nagusiak aurreko Planaren bost 
artikulu deuseztatu zituela berretsita. Halaber, Arabako Foru 
Aldundiak 2019. eta 2022. urteen artean euskara sustatze-
ko Plan estrategikoa aurkeztu zuen. Bestalde, urte hasieran 
Eusko Jaurlaritzak aurkeztu zuen Eusko Jaurlaritzan euska-
raren erabilera normalizatzeko VI plana nabarmendu behar 
da. V. Normalizazio Planaren ebaluazioan ekartzen dituzten 
datuez gain (bosgarren atalean aipatuko ditugu), aldaketa 
metodologiko garrantzitsuak ere sartzen ditu, erakundeek 
datu homogeneoak izan ditzaten, Arartekok eskatzen zuen 
moduan, bere normalizazio planak alderatzen eta baloratzen 
lagun dezaten, han ezarritako helburuak kontuan hartuz.

Nazioarteko mailan, 2018. urtean, arrisku bat adierazi da, 
erakunde honek Parlamentuari bidalitako azken txoste-
nean dagoeneko aipatu zuena, eta zuzenean Europako 
Batzordearen helburuan (merkatu bakar digitala hizkun-
tza ani tzekoa izatea) eragiten duena. Komunikazio digitala  
hizkuntza globalizatu handietan funtsean bideratzeko joe-
ra da, hizkuntza gutxiengodunetako pertsonen eskubideen 
kalterako. Horri aurre egiteko, Europako Parlamentuaren 
2018ko irailaren 11ko ebazpena onartu zen, aro digitalean 
hizkuntza arteko berdintasunari buruzkoa (2018/2028(INI), 

Aurrekoa ikusi

https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-10565
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018R-347-18+del+Ararteko+de+8+de+agosto+de+2018&contenido=12603&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
https://supremo.vlex.es/vid/76764052
https://supremo.vlex.es/vid/76764052
https://www.euskaltzaindia.eus/zer-berri/5657-euskara-batuaren-adierazpena
http://www.euskara.euskadi.eus/informazioa/euskararen-agenda-estrategikoa/r59-738/eu/
https://euskaraldia.eus/
http://www.gipuzkoairekia.eus/documents/85515/702313/Euskeraren+erabilera+normalizatzeko+plana+2018-2022/fd106232-9499-4250-97f8-ab0280a225d6
http://www.gipuzkoairekia.eus/documents/85515/702313/Euskeraren+erabilera+normalizatzeko+plana+2018-2022/fd106232-9499-4250-97f8-ab0280a225d6
https://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2018/147/2018_147_04627_e.xml&hl=
https://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2018/147/2018_147_04627_e.xml&hl=
https://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2018/147/2018_147_04627_e.xml&hl=
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/liburua/eusko-jaurlaritzan-euskararen-erabilera-normalizatzeko-irizpide-orokorrak-eta-plan-nagusia-vi-plangintzaldia-2018-2022/
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/liburua/eusko-jaurlaritzan-euskararen-erabilera-normalizatzeko-irizpide-orokorrak-eta-plan-nagusia-vi-plangintzaldia-2018-2022/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0332+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0332+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0332+0+DOC+PDF+V0//EN
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horren inguruko Europako politika integrala sustatzen duena, 
lau esparrutan funtsean:

•  Erakunde politikak, Europako Batzordean “Hizkuntza 
aniztasunari eta hizkuntza teknologiei” buruzko bera-
riazko unitate bat sortzearekin.

•  Ikerketa politikak, datu eta zerbitzuen Europako azpie-
gitura irekia sustatzeko, baliabide gehien eta gutxien 
dituen hizkuntzen artean teknologia transferentzia sus-
tatzeko beharrezkoak diren hizkuntza-baliabideak par-
tekatzeko eta garatzeko.

•  Merkatu-politikak: itzulpen automatikoaren eta hizkun-
tza teknologien erabilera sustatzea Europako ETEen 
artean. Horrela, haien webguneak hizkuntza anitzetan 
egongo dira, eta merkataritza elektronikoa sustatzea, 
administrazioaren eta hizkuntzaren mugez harago.

•  Zerbitzu publikoaren politikak: teknologia berritzaileen 
kontratazio publikoa sustatzea, hizkuntza aniztasuna 
sustatzeko, bai webguneetan, bai Estatuko eta eskual-
deko agiri publikoetan, benetan integratuta dagoen 
Europa bat sortzen laguntzeko, non herritarrek eta 
enpresek edozein estatu kideri buruzko informazio pu-
bliko garrantzitsua beren hizkuntzan ikusteko aukera 
izan dezaten.

Kirol arloan jasotako kexen testuinguruari dagokionez, 
erreferentziarik garrantzitsuena izan da profesionalen eta gi-
zarte zibilaren partaidetza Euskadiko Kirol arloko lanbideak 
betetzeko Lege Proiektuaren inguruko eztabaidetan. Eusko 
Jaurlaritzak 2017ko azaroaren onartuta, Parlamentura bida-
litako testuak eztabaidagai izaten jarraitu du, Kirolaren etor-
kizuneko Legea onartzeko. Erakunde honentzat erreferentzia 
izan beharko du, 13.319 entrenatzaileen, 12.167 begiraleen, 
1.720 kirol zuzendarien eta EAEko Hezkuntza Fisikoko 1.401 
irakasleen lana egokitu beharko den esparru gisa.

4.  Jarduera-planaren 
esparruko bestelako 
esku-hartzeak

Arartekoak arlo honetan duen jarduketa eraentzeko planaren 
garapenean, nabarmentzekoa da antolaturiko gizarteare-
kin izan dugun lankidetza:

•  Kirol-taldeak.
•  Bizkaiko Abokatuen Elkargoko Euskara Batzordea.
•  Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseilua
•  Hizkuntz Eskubideen Behatokia. Haiekin batera aritu 

gara lanean, herritarrek administrazioekin euskaraz 
aritzeko dituzten zailtasunen ondorioz jaso dituzten 
kexak aztertzeko, eta eskubide hori benetan gauzatu 
ahal izateko sortu behar diren politika aktiboen diag-
nostiko orokorra egiteko.

Herritarren hizkuntza-eskubideen eremuko nazioarteko pre-
sentziari dagokionez, hiru alderdi azpimarratu behar dira:

•  Hizkuntza Batzordeen Nazioarteko Elkartearen (HBNE) 
esparruan garatutako lana. Horri dagokionez, aipatu 
behar ditugu urtean zehar HBNEko gainerako kidee-
kin partekatu dugun lineako lan-saioak, eta Elkarte ho-
rrek Pristinan (Kosovo) egindako urteko topaketa. Hor, 
erakunde honek aktiboki parte hartu zuen, eta txosten 
bat aurkeztu du. Arartekoren esperientziatik abiatuz, 
hizkuntza-normalizazioak Euskadin desberdinen arte-
ko bizikidetzan egindako ekarpena aztertu zuten.

•  Arartekok Hizkuntza anitzeko Europan Mugikorta-
sunaren eta Inklusioaren gaineko Europako Proiektu-
rako (MIME, ingelesezko siglak) egindako ekarpena. 
2018an, erakundeak ekainean Bruselan egindako  
Foroan aktiboki parte hartu zuen, eta lan horien on-
dorioz, The MIME vademecum argitaratu zuten, tresna 
baliotsua dena, osorik eta eguneratuta biltzen ditue-
lako herritarren hizkuntza-eskubideak baliatzeko ba-
liabideak eta aholkularitza Europa osoan. 

5.  Herritarren eskubideen 
egoeraren balorazioa

5.1.  Hizkuntza gaitasuna eta funtzio 
publikorako sarbidea

Herritarrek euskal administrazioarekin dituzten harremane-
tan nahi duten hizkuntza ofiziala erabiltzeko duten eskubi-
deak betebehar korrelatiboa ekartzen du haietan, eta bere 
zerbitzura dauden langileen hizkuntza-gaitasuna bermatzeaz 
gain, eskumena ere ematen die, konstituzioko jurispruden-
tziak ezartzen dituen baldintzetan, Euskadin funtzio publiko-
rako sartzeko, euskara ezagutzea eska dezaten. 

Erakunde honen betebeharra da hizkuntza normalizazioan 
behar horren inguruan dagoen adostasun soziala ekarri duen 
aurrerapen historikoa nabarmentzea, hizkuntza-normaliza-
zioari dagokionez. Urtean zehar, adostasun hori, Arartekok 
aurkeztu duen nazioarteko foroetan onartu egin dute, eta api-
rilean, Iruñean, Espainian berezko hizkuntz koofiziala duten 
sei autonomia-erkidegoetako ordezkariek aurkeztu zutena.

5.2.  Administrazioak euskara erabiltzea 
ezinbestekoa da hizkuntza 
normalizaziorako

Bere zerbitzura lan egiten duten langileek egiaztatuta duten 
euskararen ezagutzaz harago, gure administrazioek duten 
erronketako bat hura erabiltzea da, bai administrazio ba-
rruan, bai herritarrekin hitz egitean. Horrela adierazten dute 
Jaurlaritzak Eusko Jaurlaritzan Euskararen Erabilera Norma-
lizatzeko VI. Planarekin batera aurkeztu zuen ebaluazioan ja-
sotzen diren datuek. Horien arabera, hamar funtzionarioeta-
tik zazpik euskaraz lan egin dezaketen arren, pertsona batek 
gure administrazioetako bateko leihatilan hizkuntza horretan 
hitz egin duen aldien % 25ean, gaztelaniaz hitz egin behar 

Aurrekoa ikusi

http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/albistea/2018/kirol-arloko-lanbideei-buruzko-legearen-proiektua-informazio-saioetako-dokumentazioa/
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/albistea/2018/kirol-arloko-lanbideei-buruzko-legearen-proiektua-informazio-saioetako-dokumentazioa/
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/albistea/2018/kirol-arloko-lanbideei-buruzko-legearen-proiektua-informazio-saioetako-dokumentazioa/
http://www.mime-project.org/vademecum/
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du azkenean. Gure esperientzian, ehuneko hori nabarmen 
handitzen da Justizia Administrazioan, Osasun arloan eta 
Polizian, hain zuzen ere kexa kopururik handiena sortzen du-
tenak direnak. Horiek eta Hezkuntza Saila ez dira barne hartu 
ebaluazioan, beren normalizazio planak dituztelako. 

Jaurlaritzaren indarreko Planak 2022. urterako euskararen 
erabileraren adierazleak euskal Administrazioan hamabost 
puntu handitzea aurreikusten du, eta erakunde guztietan, 
herritar guztiei euskaraz erantzuteko gai izatea. Arlo horretan 
herritarrek egiten jarraitzen dituzten kexak kontuan hartuz, 
asmo handiko xedea da, eta hori lortzeko, hiru mailetan ho-
betu egin beharko da:

•  Langile elebidunen banaketa, publikoaren arreta egin-
kizunak dituen txanda edo talde guztiak, nahiz eta kide 
guztiak euskaldunak ez izan, euskaraz hitz egiteko 
moduan egon daitezen, herritarrek euskara erabiltzeari 
uko egitea ekartzen duten eragozpenak edo itxaroteak 
eragin gabe. 

•  Euskara lan-hizkuntza gisa erabiltzea Administrazioan. 
Esparru eta zerbitzu guztietan xede izan behar ez bada 
ere, lehen mailako eragozpen bat aurkitzen du, euskal 
Administrazio orokorraren lanpostuen % 34k ez due-
lako euskara eskatzen, eta % 40ra heltzen da 93.000 
langile publikoetara zabaltzen bada.

•  Euskarazko testuak sortzeko eta ebazpenak egiteko 
gaitasuna, Administrazioak herritarrekin egindako eus-
karazko komunikazioak gaztelaniatik itzuli behar ez 
izateko. Zalantzarik gabe 2018an aurkeztu ziren itzul-
pen automatikoko sistema aurreratuek horretan lagun-
duko dute. Hala ere, euskara, sortu den hizkuntza gisa 
erabiltzen da gure administrazioen % 38an, eta ehu-
neko hori nabarmen txikiagoa da Justizia Sailean eta 
Polizian, oso txikia izaten jarraitzen duelako. Ehuneko 
hori nabarmen handitzen ez den bitartean, erabiltzaile 
euskaldun gehienek euskaraz hitz egin beharko dute 
haiekin, lan egiten duten jatorrizko hizkuntza egitea 
eraginkorragoa eta berehalakoa delako haientzat. 

5.3.  Eskubideak eta defentsa-gabezia

Erakunde honek ikusten du zenbait administraziok saihesten 
dutela pertsonen hizkuntza-eskubideak babestu eta erres-
petatu behar direla, eta ez bakarrik tresna-izaeraren arabera, 
titularren defentsa-gabezia ekiditeko. Horrela, ez diote egoz-
ten ondorio juridikorik behin behinean urratzeari, baizik eta 
prozeduran zehar, alderdi interesdunen legezko eskubide 
edo interesak defendatzeko aukera txikiagotu duen neurrian. 

Arartekok gogorarazi behar izan du euskararen eta gazte-
laniaren koofizialtasunak ekartzen dituzten eskubideek, eta 
horiek Administrazioen ekartzen dituzten betebeharrek, be-
rezko gorputz-zatia dutela. Eta neurri horretan, ezin lirate-
ke eraginkortzat hartu, praktikan, behin behinean urratzeak 
administrazio egintzen baliozkotasunaren gainean ondoriorik 
ez balu izango, nahiz eta defentsa-gabezia ez eragin. Horre-
la, hizkuntz aukera garbi baten ondorioz eta hura gauzatuz  
pertsona batek salaketa buletin bat berak aukeratutako  

hizkuntzan jakinarazi arte sinatuko ez duela esango balu, 
Administrazioak egin beharko luke, eta egiten duen momen-
tutik aurrera bakarrik jarriko lirateke martxan dagozkion iza-
pide eta epeak (azkar ordaintzea, alegazioak...). Eta ez, bes-
tela, dagokion egintza baliogabea izango zelako –ez litzateke 
horren kasua izango, defentsa-gabezia sortuko balitz izan 
ezik–, baizik eta jakinarazpena akastuna izango zelako, eta 
beraz, Administrazio prozedura erkideari buruzko 39/2015 
Legearen 40.3. artikuluaren arabera, ez du eraginik izango 
“interesdunak, edukia ezagutzea eta jakinarazi den ebazpen 
edo egintzaren irismena ekartzen duten jarduerak egin, edo 
dagokion beste edozein errekurtso jarri arte”.

Ikuspegi hau aintzat hartzea oinarrizkoa da gurea bezalako 
Erkidegoko testuinguru soziolinguistikoetan, non euskaldun 
guztiek, salbuespen gutxi batzuk izan ezik, gaztelania ere 
ezagutzen duten. Aldiz, administrazioak gaztelaniaz bakarrik 
zuzentzen zaien pertsonek ezingo lukete euskaraz egitea 
exijitu, elebidun izanda ezingo luketelako babesgabetasuna 
argudiatu.

5.4.  Hizkuntza koofizialtasuna eta 
eskubidearen erabilera arduratsua

Administrazioaren euskararen erabilera herritarrek harekin 
hizkuntza horretan aritzeko duten eskubidearekin lotuta da-
goen bezala, ez du zentzurik Administrazioari hori errespeta 
dezala eskatzea, erabiltzeko ez bada. 

Horrela adierazi behar izan zuen zenbait alditako Arartekok 
2018an zehar, zerga arloko zehapen prozedurekin lotuta 
jasotako zenbait kexen ondorioz. Horietan guztietan, zer-
gadunak kexa agertzen zuen bere ebazpena euskaraz ez 
jakinarazteagatik, izan ere, bere eskubidea zen, Administra-
zioari hala eskatu ziolako, espedientearen zenbait unetan, 
hain zuzen ere bere izapideak euskaraz ematea. Ondorioz, 
ebazpen erabakiak ez zuela balio zioen, jakinarazpena gaz-
telaniaz egin zuelako. Gertaera ikertuta, hala ere, aurkeztu 
zituen erreklamazio-espedienteak aztertzean, Auzitegi Eko-
nomiko-administratiboko langileak zergadunari euskaraz hitz 
egitean, ulertzen ez zuela ematen zuela jakin zuen, eta beraz, 
gaztelaniaz jarraitzea erabaki zutela. Halaber, interesdunak 
legezko ordezkari bat izendatu zuen kasu guztietan, eta jaki-
narazpenak gaztelaniaz egitea hain zuzen eskatu zuen. 

Prozedura bere osotasunean aztertuta, azken ekintza, bere 
izapide eta jarduketa guztiak integratzearen emaitza da, non 
partikularrak, defendatzeko eta bere hizkuntza aukera adie-
razteko aukerak izaten dituen. Horregatik, zalantzarik ez da-
goenean, eta eskubidea erabiltzeko xedea ez duenean, hots, 
eragin formalak besterik kontuan hartzen ez direnean, Arar-
tekok ulertzen du ez dagoela kexagileak Administrazioarekin 
euskaraz aritzeko duen eskubidearen urratzerik.

5.5.  Eskola kirola balioen eskola gisa

Kezkagarria da neska-mutilek bere modalitate ezagune-
netan egiten duten kirola hartuz joan den norabidea, zen-
bait federazio eta kirol klub bere egituran hartzen ari diren 
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eginkizunaren ondorioz. Erakunde honek egiaztatu duenez, 
inguruabar horren ondorioz, Eskola Kirolaren esparruan, 
errendimendu lehiakorrari gehiago erreparatzen dioten jar-
duerak ezarri dira, eskola kirolaren xede nagusiak diren 
hezkuntza eta partaidetza balioei erreparatu ordez. 

Pribatuak izan edo ez, kirol klubek ezin dituzte hartu beraiek 
egokitzat jotzen dituzten neurriak. Izan ere, erabaki horiek, 
eta batik bat horiek eragin ditzaketen ondorioak kontuan har-
tu behar dituzte gure administrazioek, dagokion erakundeak 
titulartasun publikoko instalazioak erabili nahi dituenean, 
edo Programan parte hartzeko dagokion baimena behar 
duenean. Hori horrela den neurrian, ezarritako printzipioei 
jarraitu behar diete, izan ere, botere publikoak proaktiboki 
jardutera behartzen ditu, behin-behineko urratzea prebeni-
tzeko eta zuzentzeko.

Horrela adierazi die Arartekok udal eta foru agintariei, horren 
inguruko kexak jaso dituen lurraldeetan, eta bakoitzak bere 
eskumen esparruan jardun dezala eskatu die, haur eta ne-
rabeek egiten duten kirola, hezkuntza-parametroen barruan 
gara dadin, une eta testuinguru guztietan. Zehazki:

•  Udalei, beren udalerriko kirol klubei ematen dizkien la-
guntzak, bai instalazioak utziz, bai diru-laguntza eko-
nomikoa emanez edo sustatuz, arlo horretako lege- 
aurreikuspenak errespetatzea ekar dezaten. Ekimen 
horiek dagoeneko zenbait herritan egiten dira. Horrela, 
zentroek eta kirol klubek jardunbide egokien kode bat 
sinatzen dute, bide zuzenari jarraitzeko.

•  Aldundiei dagokienez, lurralde historiko bakoitzean  
Eskola Kirolaren arduradun gisa, aurreko puntuan 
adierazitako ekintzez gain, legeak esparru horretan 
eman dizkien ikuskapen eta kontrol eginkizunak egin 
ditzaten, ikastetxeek eta kirol klubek Programa horren 
jarduerak egitean, azken buruan zentzua ematen die-
ten printzipioei jarraituz egin ditzaten. 

5.6.  Udal eskolak kirol 
entrenamenduetarako erabiltzea, 
eskolaz kanpoko ordutegian

Urtean zehar zenbait gatazka adierazi zaizkio Arartekori 
udal eskoletan eskolaz kanpoko kirol entrenamenduetarako 
egindako ordutegi-banaketaren ondorioz. Guztien arrazoia 
arautegia zen, ikasturte bakoitzean, instalazio horiek erabil-
tzeko eskaerak aurkezteko unea ez zelako zehazten. Azke-
nean, maiatzaren 6ko 76/2008 Dekretuan erregulatu zen, 
eta 4. artikuluak, xede horietarako aurkezten diren eskaeren 
arteko lehentasun-ordena ezarri zituen, bateraezinak ziren 
heinean. Horren arabera, jan jasotzen diren gainerako iriz-
pideen arabera kalifikatuta badaude, lehenago aurkeztu 
dutenek lehentasuna izango dute. Arazoa ez da lehenta-
sun-ordenaren irizpidea, baizik eta aurretik aipatutako de-
kretu arautzailea, hondar klausula gisa ezartzen denez, ez 
delako adierazten zer unetik aurrera aurkez daitekeen da-
gokion eskaera. 

Zehaztasun falta horrek ziurgabetasun juridikoa eragiten du, 
eta legegileak nahi dituen abusuzko egoerak ekartzen ditu. 
Sailaren Aholkularitza Juridikoa bat dator balorazio horrekin, 
baina ez zuen aldeko erantzuna eman zentzu horretan Arar-
tekok Arartekoren 2018ko urriaren 24ko ebazpenean bidali 
zion gomendioaren aurrean. Horren bitartez, Eusko Jaurlari-
tzako Hezkuntza Sailari eta Bilboko Udalari neurriak hartzea 
gomendatu zien, udal eskolak eskolaz kanpoko ordutegian 
kirol entrenamenduetarako erabiltzeari zegokienez. Hori dela 
eta, azpimarratu behar dugu berrikuntza hori premiazkoa 
dela, bi xederekin: alde batetik, interesa duten pertsona edo 
erakundeek, eskaerak aurkez ditzaketen uneari dagokionez, 
zeri lotu jakin dezaten; bestetik, aplikatzekoak diren gaine-
rako faktoreen arabera ezin denean ebatzi, ekitate irizpidee-
kin egin dezaten, eskaera epe barruan eta modu egokian 
aurkeztu dutenen artean.
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2. Kexarik aipagarrienak
2.1.  Hezkuntza premia bereziak dituen 

neska gazte bat eskolatzea

Hezkun tza premia bereziak dituen neska gazte baten fami-
lia Arartekora bertaratu da. Izan ere, familiak kexan adierazi 
zuenez, hezkun tza administrazioa neska ikaste txez alda-
tzeko aukera azter tzen ari zen. Hortaz, administrazioak ez 
zuen familiaren nahia kontuan hartu, eta ikaslea lekualda-
tzeko prozedura-irizpidea saihestu zuen.

Urtarrilaren 9ko 1/2018 Dekretuak ikasleak onar tzeko eta 
eskola tzeko prozesua arautu zuen, eta dekretu horretan kon-
tuan hartu beharreko salbuespen bat jasota dago hezkun tza 
premia bereziak dituzten ikasleak eskola tzeari dagokionez. 
Ikasle horien kasuan, dagokion lurralde ordezkariaren ardu-
ra da ikaslea zein zentrotan eskolatu behar den erabaki tzea; 
hala badagokio, horretarako ezarritako organoen lagun tza 
izaten du ordezkariak, aldez aurretik, gurasoei eta tutoreei 
en tzun behar die, eta dagokion Hezkun tzaren Berrikun tzan 
eta Prestakun tzan lagun tzeko zentroaren (Berri tzegunearen) 
Hezkun tza Premia Berezien aholkulari tza-taldeak balorazioa 
egiten du.

Hala ere, hezkun tza premia bereziak dituzten ikasle horiek 
eskola tzeko prozesua ikasleak onar tzeko ohiko prozeduratik 
kanpo geratu ahal izateak, baita dagokien lurralde ordezka-
riek non eskolatu behar diren erabaki tzeko ardura izateak 
ere, ezin dute ondorioz ekarri nolabait zuzenean joka tzea, 
kontuan hartu gabe bai urtarrilaren 9ko 1/2018 Dekretuan 
espresuki aurreikusitako eskakizunak, bai Administrazio Pu-
blikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 
39/2015 Legean ezarritako gainerako bermeak. 

Urtarrilaren 9ko 1/2018 Dekretuaren 21.2. artikuluan, zeinak 
lurralde ordezkariek horrelako kasuetan ikaste txea aukera-
tzeko aipatutako sistema ezarri bai tzuen, adierazita dago 
en tzunaldi-izapidea garran tzi handikoa dela kasu horietan, 
erakunde honen iri tziz.

Horri prozedura osoan agertu behar diren gainerako izapi-
deak eta bermeak gehitu behar zaizkio, legaltasun admi-
nistratiboaren prin tzipioa aplikatuta (Konstituzioaren 103.1. 
artikulua). Izan ere, alderdi formal edo prozedurazkoari da-
gokionez, administrazioaren jardun guztiak garatu behar 
dira administrazio-jarduketaren efikaziaren eta herritarren 
eskubideen ezinbesteko babesaren artean oreka egoki bat 
berma tzeko xedez ezarri diren bide formalei jarraikiz, urria-
ren 1eko 39/2015 Legearen zioen azalpenean azaldu den 
moduan.

1. Arloa kopurutan
2018an, hezkun tza arloan, guztira, 267 kexa izapidetu dira. 
Kopuru hori erakunde honen jarduera arlo guztietan jaso di-
ren kexen % 11,98 da.

Honako administrazioei eragin diete kexa horiek:

•  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra 
(Eusko Jaurlaritza) ...................................................................................  83

• UPV/EHU ........................................................................................................   4
• Foru administrazioa ................................................................................   1

Kexen edukiari dagokionez, hurrengo azpiarloei buruzkoak 
izan dira jasotako kexak:

• Ikasleen onarpena ...................................................................................  160
• Eskola-garraioa .........................................................................................  21
• Bekak eta bestelako lagun tzak......................................................  19
• Beste alderdi ba tzuk ..............................................................................  11
• Hezkun tza-premia bereziak..............................................................   8
• Eskolako tratu txarrak edo jazarpena .......................................   8
• Eskola-jantokia ..........................................................................................   6
• Uniber tsitateko irakaskun tza ...........................................................   6
• Lanbide heziketa ......................................................................................   6
•  Administrazioaren fun tzionamendua eta prozedura 

administratiboa ..........................................................................................   6
• Eskubideak eta betebeharrak .........................................................   5
• Ikaste txeak - instalazioak ..................................................................   3
• Irakaskun tza artistikoak ......................................................................   2
• Hezkun tzako plangin tza/programazioa ...................................   2
• Ikaste txeak - itunak ....................................................    1
• Ikaste txeak - antolakun tza ................................................................   1
• Haur hezkun tza ..........................................................................................   1
• Hizkun tzen irakaskun tza .....................................................................   1

Aurten kudeatutako kexen izapide tze xehetasunei dagokie-
nez, nabarmendu behar da 2018an zehar jasotako kexa guz-
tiak, 2018ko urtarrilaren 1ean izapide tze fasean zeudenak 
barne, honako egoera hauetan daudela txosten hau idazteari 
ekin zaion unean:
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2.3.  Ikasleak onartzea eta guraso 
bakarreko familiak

Arartekoak kexa ugari jaso ditu ikasleak onar tzeko proze-
suetan guraso bakarreko familiei ematen zaien tratamen-
duaren inguruan. An tza denez, desberdintasunak daude 
Haurreskolak Par tzuergoko haur-eskolen, Hezkun tza Sai-
laren menpeko ikaste txe publikoen eta itunpeko ikaste txe 
pribatuen artean.

Bere esku-har tzean, hainbat kexaren oinarria juridikoki 
manten tzeko zailtasunaren jakitun egin zen erakunde hau, 
kontuan izanda kexa horiek aurkeztu direla berdintasun-prin-
tzipioaren kontrako ustezko bereizkeriazko tratua baliatuz. 
Hala ere, hori horrela izanik ere, Hezkun tza Sail horrek esku 
hartu dezan eskatu du erakunde honek, jakiteko zein den sail 
horren iri tzi arrazoitua ikasleak Hezkun tza Sailaren mende 
dauden ikaste txe publikoetan edo itunpeko ikaste txe priba-
tuetan onar tzeko orduan guraso bakarreko familien egoera 
nolabait ain tzat har tzeko aukerari buruz.

Aurreko errekerimenduari eran tzuna emateko txostenean, 
sail horrek, alde batetik, familien egoera zeha tz ba tzuk (bes-
teak beste, errenta, anai-arreben kopurua, etab.) ain tzat har-
tzeko lehentasunaren bidezkotasunaren alde egin zuen ikas-
leak ikaste txeetan onar tzeko agindua emateko orduan. Izan 
ere, arreta handiagoa eman behar zaie egoera horiei guraso 
bakarreko familia izatearen egoerari baino. Edozein kasutan, 
nahiz eta txostenean horren inguruko informaziorik eman 
ez izana, gogoratu beharra dago egoera horiek ain tzat har-
tzea derrigortu zuela hezkun tzari buruzko estatuko oinarriz-
ko legediak (alde horretatik, horixe dio Hezkun tzari buruzko 
maia tzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 84.2. artikuluak, 
hezkun tzaren kalitatea hobe tzeko abenduaren 9ko 8/2013 
Lege Organikoaren idazketa berriarekin bat).

Bestalde, Eusko Jaurlari tzako Hezkun tza Sailak honako 
ezberdintasun hauek nabarmendu ditu: alde batetik, Hau-
rreskolak Par tzuergoak egindako eskaera, eta eskaera ho-
rretan, familiei lagun tza eskain tzeak garran tzi handia du; 
bestetik, sailak berak proposatutako hezkun tza eskain-
tza, eta eskain tza horrek, praktikan, 2 urteko ikasleak ere 
eskola tzea bermatu du (horixe adierazi du Euskadiko Es-
kola Kon tseiluak egindako azken txostenak, “Euskadiko 
eskola-hezkun tza 2015-2017” izenekoak, eta txostenaren 
arabera: “Haur Hezkun tzako lehenengo zikloko eskola tze-
tasari dagokionez, Euskadi lehenengo lekuan dago Euro-
par Batasunean. 2016-2017 ikasturtean, 2 urteko ikasleen 
% 93,7 eskolatu zen”).

Argudio horiek guztiak ain tzat hartuta, erakunde honek fa-
miliei errepikatu behar izan die zein izan den haren lehenda-
biziko azterketa, bereizkeriazko tratua egon dela balia tzeko 
zailtasunari dagokionez. Izan ere, ain tzat hartu behar dira gu-
raso bakarreko familiei emandako tratu ezberdina justifika-
tzeko eman diren arrazoiak, berdin tzat ezin har daitezkeen bi 
egoeraren aurrean.

Hori guztia dela eta, Arartekoak Eusko Jaurlari tzako Hezkun-
tza Sailari eman zion erakunde honen jarduketa formaliza-
tzeak duen garran tziaren berri. Horretarako, dagokion lu-
rralde ordezkariak ebazpena eman behar du, eta ebazpen 
horretan, ikasle gaztea beste ikaste txe batean eskola tzeari 
buruzko erabakia jaso behar da, familiak erabaki hori aurkara 
dezan, hala badagokio.

2.2.  Adingabe bat eskolatzea ikasleak 
onartzeko prozesu arruntetik kanpo 

Hauxe da, laburbilduz, kexaren eragile izan den egoera:

Familiak eskola tzeko eskaera izapidetu zuen 2018ko mar-
txoaren 14an (errolda-inskripzioa egun berean egin zen), eta 
familiaren e txebizi tza berriko eraginpeko esparruan zeuden 
B ereduko itunpeko hiru ikaste txeren aldeko interesa adie-
razi zen eskaeran.

Ia hilabete beranduago, 2018ko apirilaren 12an, hezkun tza 
administrazioak SMS bat bidali zion familiari, eta SMS horren 
bidez, ikaslea eskaeran adierazi ez zen D ereduko ikaste txe 
batean eskola tzeko proposamena egin zi tzaion. Horrenbes-
tez, familiak kexa bat aurkeztu zuen 2018ko apirilaren 13an, 
baina ez zaio oraindik kexari eran tzun. Hori dela eta, familiak 
errepikatu zuen haien lehentasunei eran tzun behar zi tzaiela 
eta hezkun tza administrazioak berehala eskolatu behar zuela 
haien alaba.

Bere esku-har tzean, erakunde honek kezkatuta dagoela 
adierazi nahi izan du. Izan ere, ikasle hori eskola tzeko eskae-
ra a tzeratu egin da, eta, edozein kasutan, eskaera hori ahalik 
eta azkarren izapidetu beharko zatekeen, behin jakinda ala-
ba eskola tzeko proposamenaren kontra azaldu zela familia.

Halaber, Arartekoak nabarmendu du familiak egindako be-
haketarekin ados zegoela baimendutako ratioak areago-
tzeari zegokionez, betiere postu hu tsik ez badago berandu 
edo epez kanpo izapidetutako eskola tzeko eskaerari eran-
tzuteko, are gehiago eskaera hori aldez aurretik egin bazu-
ten beste familia ba tzuek, lan-arrazoiak direla eta e txebizi tza 
aldatu zutenek.

Azkenik, hezkun tza administrazioak hartutako konpromisoa 
nabarmendu du erakunde honek. Izan ere, administrazio ho-
rrek ikasleak familiaren e txebizi tza berriko eraginpeko espa-
rruan dauden ikaste txeetan lehentasunez eskola tzearen alde 
egin behar du, honako kasu hau ematen bada: eskola tzeko 
eskaera egin bada familia-unitateak e txebizi tza aldatu due-
lako –gurasoek e txebizi tza derrigorrez aldatu dutelako, hain 
zuzen ere–; kasu honetan, halaxe izan da (alde horretatik, 
aplika tzekoa da ikasleak onar tzeko eta eskola tzeko urtarrila-
ren 9ko 1/2018 Dekretuaren 23.1. artikulua).

Egindako kudeaketei esker, lurralde ordezkariak berriz azter-
tu du hasieran zeukan ikuspuntua. Hala, azkenean, familiak 
berak konfirmatu digu adingabea itunpeko ikaste txe batean 
eskolatu dutela, hautatutako ereduan eta familiaren e txebizi-
tzako eraginpeko esparruan.

Aurrekoa ikusi

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12886
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12886
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/
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akademikoan eta lan-munduan integra tzeko saiakera egiten 
ari ziren komunitatez kanpoko ikasle a tzerritarrak baztertuta 
sentiarazten zituen, ateak i txi zi tzaizkielako iker tzen edota 
lanean jarraitu ahal izateko. Kexagilearen iri tziz, egoera hori 
konpon tzeko modua aurreko deialdietan jarraitu den bide 
beretik jo tzea li tzateke, hau da, lan-baimena aukeratutako 
hautagai tzak jakinarazi ondoren eska tzea, doktorego pro-
grametan izen-emateko prozeduran gerta tzen den bezala.

UPV/EHUn hainbat izapide egin eta gero, azkenean, UPV/
EHUko idazkari nagusiak erakunde honi jakinarazi dio ku-
deaketa-arazoei aurre egitea erabaki dela, egoera hori sakon 
aztertu ondoren. Hala, komunitatez kanpoko hiritarrek Espai-
nian bizi tzeko eta lan egiteko administrazio-baimena entre-
gatu ahalko dute beranduago.

3.  Araudi- eta  
gizarte-testuingurua

2018an zehar, Hezkun tza Sailak “Hezkun tzaren aldeko Akor-
dioaren Oinarriak” dokumentua osa tzeko prozesua susta-
tzen jarraitu du, etorkizuneko Hezkun tzarako Euskal Legea 
egin baino aurreko urra ts gisa.

Euskadiko Eskola Kon tseiluak maia tzaren 9ko txostenean 
egindako ekarpenak gehitu dira dokumentu horretan, bai-
ta parlamentuko hainbat taldek urriaren 22an antolatutako 
Hezkun tza Ba tzordean egindakoak ere.

Hala ere, hainbat alderdi politikok, sindikatuk eta elkartek 
haien desadostasunak adierazi dituzte, eta agerian u tzi dute 
zaila izango zela hezkun tza itun berri bat lor tzea.

4.  Jarduera-planaren 
esparruko bestelako 
esku-hartzeak 

4.1.  Ikasle ijitoentzako ikasketa-beka 
eta -laguntzei buruzko ofiziozko 
jarduera

Jarduera horrek bi alderdi izan ditu. Lehenengoa lagun tza 
horiek eskatu dituzten familien errenta zehazteko proze-
dura azter tzeko moduari buruzkoa da, per tsona fisikoen 
errentaren gaineko zergaren aitorpenik aurkezten ez badu-
te, eta prestaziorik (diru-sarrerak berma tzeko errentarik) edo 
gizarte-lagun tzarik jaso tzen ez badute. Bigarrena, ordea, ho-
nako honi buruzkoa da: ea ziur aski beka baten onuradun 
izango diren ikasleei hasierako kuotak ordain di tzaten eskatu 
behar zaien edo ez jantoki zerbi tzua erabil tzeagatik.

Bigarren alderdi horri dagokionez, Eusko Jaurlari tzako 
Hezkun tza Sailak 2013ko abenduan hartutako neurria-
ren berri eman dio erakunde honi. Neurri horren arabera, 

2.4. Anai-arreba bikiak eskolatzea

Erakunde honi berriz ere proposatu zaio familien nahia ain-
tzat har dezan anai-arreba bikiak eskola tzea erabaki tzeko 
orduan, nola ikasgela berean hala ikasgela ezberdinetan.

Horrelako kasuak gerta tzen direnean, ez dago ebiden tzia 
zientifikorik eskola tzeko modu zeha tzen bat gezurtatu edo 
eran tzun ezinezko tzat har tzeko. Izan ere, modu guztiak ego-
kiak dira. Hala ere, Arartekoak gogoeta gehitu nahi izan dio 
eztabaidari kasu honetan. Izan ere, erakunde honen iri tziz, 
kasu bakoi tzean dauden inguruabar bereziei arreta emateko 
egokitasuna, edo, hobe esanda, inguruabar horiek ain tzat 
har tzeko beharra, kaltetutako adingabeen interes partiku-
larren ikuspegitik azpimarratu beharreko zerbait da; horrez 
gain, seme-alaben hezkun tzari dagokionez familiek bete de-
zaketen eta bete behar duten eginkizuna aldarrikatuta dago 
behar horretan (Arartekoaren ebazpena, 2018ko uztailaren 
4koa; horren bidez, Eusko Jaurlari tzako Hezkun tza Sailari 
iradoki tzen zaio komeni dela familien nahia kontuan har tzea 
anai-arreba bikiak eskola tzeko kasuetan).

Erakunde honen iri tziz, planteamendu horrek adingabeen 
interes gorenari arreta emateko beharraren alde egiten du, 
eta Haurren Eskubideen Ba tzordearen 14. Ohar Orokorra-
rekin bat egiten duen planteamendurik onena da; ohar hori 
haurrek haien interes gorena lehentasunez kontuan har tzeko 
duten eskubideari buruzkoa da (3. artikulua, 1. paragrafoa), 
eta Arartekoak ohar hori zabaldu du beraren jarduketa asko-
tan (jarduketa guztiei buruzko informazioa jaso tzeko: Ararte-
koaren 2/2015 Gomendio Orokorra, apirilaren 8koa).

Halaber, honako hau hartu behar da kontuan: ikaste txeei 
proposatu dakieke komenigarria dela jarrera arina izatea 
anai-arreba biki adingabeak eskola tzeko moduari dago-
kionez, eta horrek ez dio haien autonomiari kalterik egiten. 
Izan ere, ez da zalan tzan jarriko ikaste txeek eskola tzeko 
eredu zeha tz baten edo beste baten alde egin dezaketenik. 
Proposa tzen dena honako hau da: ikaste txeak aurrez defen-
datutako jarrera arin tzea komeni dela adingabeen inguruabar 
zeha tzek beren interes partikularren mesedetan hori egitea 
gomenda tzen dutenean. Hau da, ezberdintasunak sor dai-
tezkeen kasuetan bakarrik, adingabeen interes partikularrak 
edo gorenak lehene tsi behar dira, baina hori ez da interpre-
tatu behar ikaste txeei aitortutako autonomia arbitrarioki edo 
arrazoirik gabe muga tzeko egoera baten moduan.

2.5.  UPV/EHUn ikertzaileak prestatzeko 
kontratazio-deialdia

Arartekoak kexa-idazki bat jaso zuen UPV/EHUn iker tzaileak 
presta tzeko 2016ko kontratazio-deialdiaren inguruan. Kexa-
ren arrazoia deialdiaren 10.1.f) oinarrian adierazitako baldin-
tzari dago lotuta. Horren arabera, komunitatez kanpoko 
eska tzaileek ezinbestean aurkeztu behar zuten Espainian 
bizi tzeko eta lan egiteko administrazio-baimenaren kopia 
bat, eskaera egin zen unean indarrean egon behar zena.

Kexagileak adierazi zuenez, baldin tza horrek azken urteetan 
gure Autonomia Erkidegoaren gizartean, kulturan, mundu 

Aurrekoa ikusi

http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/albistea/2018/hezkuntzaren-aldeko-akordioa-akordiorako-oinarriak-dokumentua-consejo-de-gobierno-26-06-2018/
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/albistea/2018/hezkuntzaren-aldeko-akordioa-akordiorako-oinarriak-dokumentua-consejo-de-gobierno-26-06-2018/
http://www.consejoescolardeeuskadi.hezkuntza.net/web/guest/inicio1
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018S-1208-16+del+Ararteko+de+4+de+junio+de+2018&contenido=12557&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018S-1208-16+del+Ararteko+de+4+de+junio+de+2018&contenido=12557&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
https://www.unicef.org/ecuador/UNICEF-ObservacionesGeneralesDelComiteDeLosDerechosDelNino-WEB.pdf
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Recomendaci%F3n+general+del+Ararteko+2/2015+de+8+de+abril&contenido=10203&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=43&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Recomendaci%F3n+general+del+Ararteko+2/2015+de+8+de+abril&contenido=10203&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=43&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
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5.  Herritarren eskubideen 
egoeraren balorazioa

Hainbat urtez, erakunde honek adierazi behar izan du errol-
daren datuak gehiegi erabili direla, eta gertakari hori ikasleak 
onar tzeari dagokionez gertatutako gairik polemikoenetako 
bat izan da. Hala ere, nabarmendu beharra dago hori ez dela 
jada kasua. Izan ere, eta Eusko Jaurlari tzako Hezkun tza Sai-
laren jarrera ausartari esker, horrelako gertakariak geldiarazi 
egin dira.

Gaur egun, kexak jaso tzearen arrazoirik nagusienak dira 
ikasleak eskolatu direla ohiko epetik kanpo, batez ere beran-
du sartu badira EAEko eskola-sisteman.

Alde horretatik, ikasleak onar tzeko erregulazio berrian 
(1/2018 Dekretuan, urtarrilaren 9koan) atal zeha tz bat gehitu 
da, eta atal horretan, honako hau ohartarazi da: ikasle horiek 
eskola tzean, familiek adierazitako lehentasunez eta erabilga-
rritasunaz gain, kontuan hartu beharko dira eskola-plangin-
tzari eta orekari lotutako beste faktore ba tzuk, aniztasuna 
ikaste txeen artean bana tzeko unean.

Zehazki, azken alderdi hori (aniztasuna bana tzeko unean da-
goen orekari) erabili da ikasle etorri berriak itunpeko ikaste-
txeetan eskola tzearen alde egiteko. Hala ere, familia asko 
eskola tzeko proposamen horien kontra azaldu dira, besteak 
beste, ikaste txe ba tzuetako erlijio-idearioa dela eta, ikasleak 
eskola tzeak dakar tzan gastu handiak direla eta, etab. Horren 
ondorioz, eta normalean (ikasleak onar tzeko hurrengo ohiko 
prozesua), familiek ahal duten bezain laster ikaste txez alda-
tzea pen tsa tzen dute.

Hori ikusirik, erakunde honen iri tziz, Eskola tze Ba tzordeek 
eskolatutako ikasleen jarraipena egin behar du Eusko 
Jaurlari tzako Hezkun tza Sailak, baita banaketa-politika ho-
rren eraginkortasuna ebaluatu ere; horixe bera proposatu 
da sailak berak aurkeztutako txostenean, ikasle a tzerritarrak 
EAEko eskola-sisteman eskola tzeari buruzkoan.

Ba tzuetan, familiek eskola tzeko proposamenak baztertu di-
tuzte esleitutako ikaste txeetako hizkun tza eredua dela eta. 
Alde horretatik, erakunde honek Hezkun tza Sailak egindako 
barne txosten bat eskuratu du, eta txosten horretan, honako 
ondorio hau jaso da: familiek A hizkun tza eredua eska tzeko 
edo aukera tzeko eskubidea badute ere, hezkun tza adminis-
trazioak ez du eredu horretan plazarik eskain tzeko obliga-
ziorik. Txosten horren arabera, B ereduan plaza bakar bat 
eskain tzeko legezko obligazioa dago, besterik gabe. Eredu 
horretan, curriculuma euskaraz eta gaztelaniaz iraka tsiko 
da, eta bidezkoa izango da bi hizkun tzak erabil tzea iraka ts-
hizkun tza gisa. Gainera, garraio eta jantoki zerbi tzu osaga-
rriak ain tzat har tzea horren guztiaren mende dago.

Hala ere, kexarik aipagarrienei buruzko atalean adierazi den 
legez, Hezkun tza Sailak ez dio irizpide horri jarraitu kasu guz-
tietan, dirudienez. Izan ere, Eskola tze Ba tzordeek proposa-
tutako eskola tze proposamenak D ereduari buruzkoak dira 
orokorrean, nahiz eta familiak A eta B ereduen alde agertu 
izana. Hortaz, gomendagarria da zehaztea zein den ba tzorde 
horiek jarraitu beharreko irizpidea.

 jakinarazpen bat igorri behar zi tzaien ikaste txeei, eta jakina-
razpen horren bidez, honako hau gogorarazi zen: jantokiei 
buruzko zirkularrak ahalbidetu duela ikaste txeei ziur aski 
beka baten onuradun izango diren ikasleei kuotak ordain di-
tzaten ez eska tzea. Hori dela eta, erakunde honek izan dai-
tezkeen iradokizun edo gomendioak proposa tzeko beharra 
baztertu du, eta, aldiz, kuotak kobra tzearen inguruko egoe-
ra horiei buruz etorkizunean gerta daitezkeen gorabeherak 
izapide tzearen alde (banakako kexa moduan) egin du.

Familien errenta zehazteko moduari dagokionez, azkenean, 
Hezkun tza Sailak jakinarazi du ain tzat har tzen ari direla 
gizarte-zerbi tzuek egin di tzaketen txostenak, bazterketa 
egoeran egoteko arriskuan dauden familiei buruzkoak. Ho-
rrenbestez, amaitu tzat jo dugu erakunde honen jarduera.

4.2. Ikasleak Gasteizen eskolatzea

Azken txostenean, Gasteizko ikasleak eskola tzeari buruzko 
segimendu bat egiteko erabakiaren berri eman genuen.

2018ko urrian, Hezkun tza Sailak ikasle a tzerritarrak EAEko 
eskola-sisteman eskola tzeari buruzko txostena ida tzi zuen, 
hezkun tza inklusiboa, bidezkoa eta kalitatezkoa berma tzeko 
sailaren konpromisoei emandako eran tzun gisa. Halaber, eta 
zehaztuta dagoen legez, txosten hori honako plan honetan 
dago zuzenean sartuta: 2016-2020ko eskola inklusiboaren 
eta kultura artekoaren eremuan ikasle etorkinei hezkun tza-
arreta emateko II. Planean.

Txosten horren bitartez, konfirmatu egin da batera tze-
fenomenoa eremu geografiko txiki batean gertatu dela 
Gasteizen kasuan. Hori dela eta, per tzepzioaren eta gehie-
gizko ordezkari tzaren fenomenoa gehitu zaizkio batera tze-
fenomenoari.

Azterlan berri horretan proposaturiko erronka eta jarduke-
ta-proposamenen artean, aukera berak izatea berma tzeari 
buruzkoak dira nabarmen tzekoak, baita ikaste txeen osaketa 
sozialean oreka eta eskola-sistemaren kohesio handiagoa 
susta tzeari buruzkoak ere.

Hala ere, eskola publikoaren aldeko Gasteizeko plataformak 
txostena nahikoa ez dela aldarrikatu du. Izan ere, plataforma 
horren aburuz, txosten horretan ez dira jaso hiriko itunpeko 
ikaste txe ba tzuetan izan litezkeen arazoak ikasle etorkinak 
eskola tzeko orduan.

Testuinguru horretan, erreferen tzia egin behar zaio Legegin-
tzako Herri Ekimenari (LHEari), eskola inklusiboaren aldeko 
eta eskola-bereizketaren aurkako plataforma batek bul-
tzatutakoari. Azkenean, Eusko Legebil tzarrak herri-ekimen 
horren izapide tzea baztertu du, uste baitu etorkizuneko 
hezkun tza legea dela txostenaren eztabaida-esparru egokia.

Erakunde honen iri tziz, dokumentu eta ekimen horiek guztiek 
adostutako jarraipen-eginkizuna egiten jarraitu behar dela 
egiaztatu dute.

Aurrekoa ikusi

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018000138
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/alumnado_origen_extranjero_esc/eu_def/adjuntos/Atzerritar_jatorriko_ikasleen_eskolatzea_EAEko_eskola_sisteman.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/alumnado_origen_extranjero_esc/eu_def/adjuntos/Atzerritar_jatorriko_ikasleen_eskolatzea_EAEko_eskola_sisteman.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/plan_departamental/39_plandep_xileg/eu_def/adjuntos/II_Plana_ikasle_etorkinei_arreta_emateko.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/plan_departamental/39_plandep_xileg/eu_def/adjuntos/II_Plana_ikasle_etorkinei_arreta_emateko.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/plan_departamental/39_plandep_xileg/eu_def/adjuntos/II_Plana_ikasle_etorkinei_arreta_emateko.pdf
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duen bilakaeraren eta garran tziaren jakitun egin da Hezkun-
tza Saila, baita administrazioak zerbi tzuak azter tzeko eta, 
hala bada, zerbi tzu horiek errealitate berriei eta eskaera 
sozial nahiz familien eskaerei egoki tzeko betebeharraren ja-
kitun ere. Izan ere, Hezkun tza Sailak erakunde honi jakina-
razi dio ikaste txe publikoetako jantokiak kudea tzeko eredua 
azter tzen ari direla, besteak beste, ikaste txeetako zuzenda-
rien ordezkari, sukalde-langile eta gurasoek osa tzen duten 
ba tzorde baten bitartez. Lan horretan egindako aurrerape-
nen arabera, lan hori erabili ahalko da eskoletako jantokie-
tako araudia alda tzeko. Hori dela eta, testuinguru honetan, 
jantoki zerbi tzua erabil tzen duten ikasleek ordaindu beha-
rreko kuotak ere (jasotako lagun tzaren eta familia-egoeraren 
arabera) aztertu ahalko dira.

Eskola-garraioari dagokionez, Arartekoak honako honen 
berri izan du: Hezkun tza Sailak ikaste txe publikoetako ikas-
leen eskola-garraioari buruzko maia tzaren 19ko 69/2015 
Dekretuan egin daitezkeen aldaketa posibleak azter tzeko 
konpromisoa hartu du, bi urteko ikasleei eskainitako zerbi-
tzua arau tzeko, 2018-2019 ikasturtearen hasieran gertatu-
tako gorabeherak eta gero. Izan ere, familia askok ez dute 
garraio-aukerarik izan gorabehera hori dela eta.

Gainerako alderdiei dagokienez, jasotako kexen kasuisti-
ka aurreko ekitaldietan erregistratutako kasuistika bera da. 
Hortaz, erakunde honek ez du arrazoirik an tzeman balora-
zio edo gogoeta bereziren bat egiteko. Ikasketa-beka eta 
-lagun tzak, eskola-instalazioak, lanbide-heziketako ikas-
ketak, unibertsitate-ikasketak eta horrelako gaiei lotutako 
kexez ari gara, hain zuzen ere. Edozein kasutan, nabarmen-
du behar da eskola-bizikide tzari buruzko kexak egin direla 
berriro, eta kexa horiek izapide tzeak erakunde hau bereziki 
kezka tzen du.

Arartekoaren ustez, honako hau ere aipatu behar da: jaso-
tako kexa ba tzuen arabera, familiek seme-alabak A ereduan 
eskola tzea erabaki dute ikasleak hezkun tza premia bereziak 
eta/edo ikasteko zailtasunak –esate baterako, dislexia– di-
tuzten adingabeak direlako. Kexa horiek frogatu dute gai ho-
rren inguruko kezka dagoela; erakunde honen iri tziz, hezkun-
tza administrazioak kezka hori desagerrarazi behar du, eta, 
horretarako, interesdunen esku jarri behar ditu beharrezkoak 
diren baliabideak eta lagun tza.

Hezkun tza premia bereziei buruzko atalari dagokionez, nes-
ka gazte ezgaitu baten kasuan egindako jarduketaren berri 
eman genuen gure azken txostenean. Neska horrek goi mai-
lako ikasketak egin nahi zituen, eta, azkenean, bere adina 
gorabehera, beharrezkoa zen lagun tza eskaini zi tzaion.

Aurten, erreferen tzia egin behar zaie jasotako kexa berriei. 
Kexa horietan, honako hau eztabaidatu da: ea uniber tsitatez 
kanpoko irakaskun tzaren alorrean prestakun tza jaso tzen ja-
rraitu nahi duten 21 urtetik gorako gazteei lagun tza ematen 
jarraitu behar zaien ala ez. Alde horretatik, sailak nabarmendu 
du hezkun tza lagun tzako espezialisten eginkizuna dela ikas-
leek beharrezkoak diren konpeten tziak lor tzea zailtasunak 
dituzten alorretan, besteak beste, zainketa per tsonalaren 
alorrean (garbiketa, janztea...). Hala ere, lagun tza-ekin tza ho-
riek egiteko (adibidez, ikasleak komunera joaten lagun tzea), 
ez dago langile espezializatuen beharrik, eta ekin tza horiek 
ez dute langile horiek kontratatu izana justifika tzen, ezein ka-
sutan. Hori dela eta, erakunde honen iri tziz, beharrezkoa da 
eztabaida tzea nola helduko zaion horrelako beharrak dituz-
ten gazte horien egoerari.

Jantokiei dagokienez, erakundeak honako honen berri izate-
ko aukera izan du: zain tza partekatuak azken urteetan izan 
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2. Kexarik aipagarrienak
Arlo horren inguruko herritarren kexetan adierazitako arazoak 
askotarikoak dira, eta hortaz, oso zaila da ba tzuk bakarrik 
hauta tzea. Ai tzitik, aurreratu daiteke herritarren erreklama-
zioak, batik bat, tokiko zergei buruzkoak direla. Nolanahi ere, 
zenbait herritarrek, gu txiago badira ere, adierazi dute ez da-
tozela bat udalaren tasa eta prezio publiko jakin ba tzuekin.

Tokiko zergei dagokienez, gero eta gehiago dira bi zerga- 
figuraren inguruko kexak, hiri-lurren balio-gehikun tzaren gai-
neko zergaren (HLBGZ) eta ondasun higiezinen gaineko zer-
garen (OHZ) ingurukoak, hain zuzen ere.

Zerga hori Gipuzkoan zein Araban erregula tzen zuten foru-
arauak, bai eta hura Nafarroan eta lurralde erkidean erregula-
tzen zutenak ere, par tzialki Konstituzioaren kontrako tzat jo 
izanak ekarri du bere garaian igorritako likidazioak zalan-
tzan jarri ez zituzten zergadun askok, orain, erreklamazioak  
aurkeztea, esanez egindako eskualdaketak ez zuela eragin 
lursailaren balioa gehi tzea.

Udalek ukatu egin dituzte jarritako errekur tsoak, epez kanpo 
aurkeztu direla-eta; izan ere, errekur tsoak ez ziren aurkeztu 
likidazioak jakinarazi eta hilabeteko epean.

Arartekoak uler dezake ebazpen horiek herritarrei sentiaraz-
ten dizkieten frustrazioa eta harridura. Esan beharra dago 
zuzenbideko eremu guztietan eta, bereziki, zerga arloan, inor 
likidazio batekin ados ez dagoenean, errekur tsoa dagokion 
epean aurkeztu behar duela. Ezarritako epeetan egiten ez 
badu, likidazioa “irmo eta onartua” dela jo tzen da eta, hortaz, 
ezinezkoa da errekur tsoari loturiko ohiko bideak erabil tzea 
horren aurka egiteko.

Gainera, kontuan izan behar da, zerga egoki tze aldera, 
hiru lurralde historikoetan onartutako araudiek zuzendu 
egin dituztela, etorkizunari begira, hiri-lurren balio-gehikun-
tzaren gaineko zergaren arauketako alderdi ba tzuk, lehen 
konstituzio-kontrakotasun tzat jo tzen zirenak. Hiru araudie-
tako xedapen iragankorrek azpimarratu dute ez dela aplika-
garria izango aldez aurreko prozedura, lurren balioa handitu 
den ala ez zehaztekoa, baldin eta likidazio-agiria zergaren 
erreforma indarrean jarri baino lehen igorri bada eta likida-
zioa irmoa bada, aldaketa indarrean jar tzen denean.

1. Arloa kopurutan
2018an 112 kexa aurkeztu dira ogasun arloan, eta erakunde 
honetan izapidetu diren kexa guztien % 5,03 izan da hori. 
Honakoa izan da eragindako administrazioen araberako ba-
naketa:

• Tokiko Administrazioa ..............................................................................  47
• Foru Administrazioa ..................................................................................  28
•   Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra 

(Eusko Jaurlaritza) ......................................................................................  2

Azter tzen diren gaiak edo azpiarloak kontuan hartuta, honela 
sailka daitezke jasotako kexak:

•  Administrazioaren funtzionamendua eta prozedura 
administratiboa .............................................................................................  40

• Tokiko zergak .................................................................................................  26
• Foru zergak ......................................................................................................  20
• Prezio publikoak ..........................................................................................  14
• Tasak ....................................................................................................................  11
•  Kontratazio-araubidea, ondarea eta administrazio- 

eran tzukizuna .................................................................................................  1

Urtea ixtean aipatu arloan aztertu ditugun kexen izapidearen 
xehetasunari dagokionez, 2018ko abenduan honakoa izan 
da informazio estatistikoa:
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Era berean, zehaztu beharra dago aurreko urteetan aurkeztu 
ziren herritarren kexen beharrezko kudeaketak baldin tzatu 
duela 2018an aipatu arloan jasotako kexen azterketa, izan 
ere, jarduera-eskaera horien izapideak ezin izan ziren amaitu 
abiarazi ziren urtean.
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dutelako efikazia izaten eta zerga-oinarria osa tzen. Igorritako 
ordainagiri horiek katastro-baliora edo hura zehazteko balio 
duten elementu objektiboetara jo bada ere dagokien epean 
ordaindu behar dira, nahitaezko diru-bilketako fasean sar ez 
daitezen.

Ukitutako zergadunek bereziki arbuia tzen duten OHZren 
kudeaketaren beste alderdi bat da zerga horren kuota li-
kidoaren gaineko errekargua kobra tzea; errekargua ge-
hienez ere kuota horren % 50ekoa izan daiteke Arabako 
nahiz Bizkaiko udalerrietan, eta, Gipuzkoako udalerrietan, 
berriz, % 150ekoa. Errekargua ezar tzea aukerakoa da toki-
erakundeen tzat, eta bizitegi-erabilera duten ondasun higiezi-
nen OHZren kuota likidoari aplika dakioke hura, baldin eta 
subjektu pasiboaren edo errentan eman edo erabilera laga 
delako beste per tsona ba tzuen ohiko bizilekua ez bada.

Errekargu hori ezar tzeko moduak eragin ditu izapidetu ditu-
gun OHZren kudeaketari buruzko kexetako nahiko. Izan ere, 
toki-erakundeek, zenbaitetan, ez dute onar tzen udal-errol-
dako datuetatik ondorioztatutako iuris tantum presun tzioa 
indargabe tzen duten aurkako frogak aurkezterik; beste ba-
tzuetan, berriz, errealitateak agerian uzten du, eguneroko-
tasunean, askotariko egoera objektiboak eta arrazoizkoak 
jazo tzen direla, inondik inora ere gai tzesteko modukoak ez 
direnak, justifika tzen dutenak higiezinaren titularra ez egotea 
erroldatuta, urtarrilaren 1ean, OHZren ondorioetarako subje-
ktu pasibo den e txebizi tzan.

Azaldutakoaren erakusgarri dira Arartekoak, errekargu ho-
rren aplikazioaren harira, toki-erakundeei egin dizkien hiru 
gomendioak. Maruri-Jatabeko Udalari 2018ko mar txoaren 
14an emandako ebazpena, modu arrazoituan balora dezan 
kargatutako higiezina ohiko bizilekua izatearen inguruan aur-
keztutako froga, eta, hala badagokio, igorritako errekargua 
ofizioz erreboka tzen duen ebazpena eman dezan. Onartu 
egin da gomendio hori, eta, horrenbestez, i tzuli egin zaie 
kexagileei errekargu gisa ordaindu zuten zenbatekoa.

Santur tziko Udalari 2018ko abuztuaren 2an emandako 
 ebazpena, OHZ arau tzen duen zerga-ordenan tzaren aldake-
ta abiaraz dezan, hain zuzen ere, mendekotasuna errekargua 
aplika tzeaz salbuesteko kausa objektibo tzat jo tzeko, eta, 
horrez gain, ukitutako familiari konpen tsazio ekonomikoko 
neurriak ezar tzeko aukera azter tzeko.

Barakaldoko Udalari 2018ko urriaren 29an emandako 
 ebazpena, berriz azter dezan aplikatutako OHZren kuota-
ren gain % 40ko errekargua ezarri izana. Izan ere, e txebizi-
tza bat erostea, eta, lau hilabeteko epean, hura egokitu eta 
alokairuan emateak ez du adierazten interesdunak ahalmen 
ekonomiko handiagoa duenik, eta, beraz, errekargu bate-
kin kargatu behar denik, herritar horren jarduna bat baitator 
higiezin bat jabe tzan eduki tzeak izan behar duen helburu 
sozialarekin.

Halaber, 2018an, hain zuzen ere 2018ko abenduaren 3an, 
Arartekoak gomendio bat egin dio Gasteizko Udalari. Horren 
bidez, trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga arau-
tzen duen ordenan tza fiskalaren 4.1.3. artikulua alda dezala 
eskatu zaio udal horri, ibilgailu historiko eta zaharretarako 

Halaber, 2017an, ondasun higiezinen katastro-balioen 
egunera tzeak jarri ziren indarrean. Balorazio berrien bitartez 
zehaztu da OHZ gisa ordaindu beharreko kuota, eta hiru lu-
rralde historikoetako udalerriei eragin diete, neurri desber-
dinean.

Katastro-balioa higiezinen egungo errealitateari egoki-
tzeak ondorio esangura tsuagoak izan ditu Bizkaiko lurral-
de historikoan; han, eragin nabarmenagoa izan du zergaren 
kuota likidoan, azken 40 urteetan ez delako burutu balio- 
proposamenak balora tzeko arau teknikoak egunera tzeko 
prozesurik.

Bizkaiko lurralde historikoan, katastro-balorazio berrietan 
izandako gehikun tza neutraliza tzeko saiakera egin zen OHZ 
erregula tzen duen foru-arauaren bidez, zerga horri aplika-
tzekoa zen karga-tasa nabarmen murriztuz. Hala ere, hi-
giezin askotan, nabarmen egin du gora OHZ gisa ordaindu 
beharreko kuotak.

Familiek jasandako zerga-presioak hain gorakada agerikoa 
izateak herritarren nahigabea ekarri zuen hasieran. Gainera, 
a tzerapena izan da, bai esleitutako balio-katastro berrien 
aurka jarritako errekur tsoak eta bai Katastro eta Balorazio 
Zerbi tzuan izena emanda zeuden ondasun higiezinen datue-
tan egindako aka tsak zuzen tzeko eskaerak ebazteko orduan.

Bizkaiko herritarrak oso kritikoak izan dira egoera horrekin, 
uste baitute eguneraketa modu mailakatuagoan egin behar 
zela, pixkanaka-pixkanaka1.

Arartekoak badaki erreklamazio-kopuru handiak izapide-
tzeak lan-karga handia dakarrela, eta zerbi tzu horretan lan 
egiten dutenek ahalegin handia egiten dutela eta konpromi-
so per tsonal handia hartu dutela beren gain. Hala ere, erre-
klamazioen ebazpena nahi baino denbora luzeagoz a tzeratu 
da. 2018an ere hainbat kexa jaso ditugu erakunde honetan, 
2016ko urrian aurkeztutako erreklamazioak artean ebazteke 
zeudelako.

Hori dela eta, azpimarratu behar dugu oso garran tzi tsua dela 
ebazpena emateko epeak murriztea helburu duten neurriak 
har tzea. Izan ere, herritarrei ondorio kaltegarriak eragiten 
diz kie administrazioak beren eskaeren gainean zer asmo 
duen ez jakiteak.

Administrazioak eran tzunik ez ematea beti da desa tsegina, 
herritarrak babesgabetasun-egoeran jar tzen dituelako.

Horrez gain, denbora luzez aurkeztutako katastro-errekla-
mazioaren inguruko ebazpen espresurik ez emateak eragina 
du hurrengo urteetan ordaindu beharreko OHZren kuotetan, 
katastro-datuak zuzen tzen ez diren artean horiek jarraituko  
 

1 1999ko txosten arruntaren bidez, Arartekoak gomendio orokorra egin zien 
hiru lurralde historikoei, katastro-balorazioetan hautemandako inkoheren-
tziak zuzen tze aldera. Horretarako, besteak beste foru-aldundiei eskatu 
zi tzaien beste balio-proposamen ba tzuk egin zi tzatela, eta beharrezkoak 
ziren bitarteko per tsonalak eta materialak jar zi tzatela, higiezinen katastroe-
tan izena emanda zeuden ondasun higiezinen datuak eta deskribapenak 
eguneratuta izateko.
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Zerga-administrazioaren fun tzionamenduari dagokionez, 
herritarrek aurkeztutako errekur tsoak eta erreklamazioak be-
rariaz eta dagokion epean ez ebaztea da, erreklamazio asko-
tan, herritarrek Arartekora jo tzeko arrazoi nagusia. Halaber, 
nabarmen tzekoak dira bai ordainketa zatika tzeko eskaerak 
uka tzeari, bai ondasunen enbargoa betearazteari buruzko 
erreklamazioak.

Familia ugarik pairatu dituzte krisi luze eta sakonaren ondo-
rioak, eta zerga-administrazioetan ere gertatu da herritar as-
kok salatutako arazoa, ho ts, baliabiderik eza.

Oro har, zerga-administrazioak metatutako zorrak kita tzea 
ahalbide tzen duten akordioen alde ager tzen dira. Zailta-
sunak sor tzen dira likidazio faltak zordunaren tzat egiturazko 
izaera har tzen duenean edo eragindako per tsonak aurreko 
zatika tzeren bati lotutako baldin tzaren bat bete ez duenean, 
zor berriak betearazpen bidean sar tzea u tzi duelako edo ezin 
izan duelako hilekoren bat ordaindu.

Familia ba tzuek, gizarte-bazterketaren arriskuan daudenez, 
ezin diote metatutako zorra ordaindu beharrari aurre egin, 
beren ekonomia-egoera ahularekin bat datorren zatikapena-
ren bidez ez bada.

Ordainketa zatika tzeko eskaera gai tze tsi edo a tzera bota 
ostean, zerga-bilketaren prozedurak aurrera jarrai tzen du, 
eta, gehienetan, zordunaren ondasunak enbargatu egiten 
dira azkenean, bere kontu korronteetako saldoak erabil tzea 
erago tzita.

Zerga-administrazioak Prozedura Zibilaren Legean ezarri-
tako mugak errespetatu behar ditu bere jardunean. Izan ere, 
lege hori eman da zordunak bere zorrak ordain di tzan, dituen 
baliabideak hondatu gabe.

Prozedura Zibilaren Legean soldatak eta an tzeko beste 
errenta ba tzuk bahi tzeko mugak ezarri dira, legegileak era-
baki duelako zordun guztiei bermatu behar zaiela bizi tzeko 
gu txienekoa dutela ohiko beharrak ase tzeko. Hala eta guztiz 
ere, zordunari dagokio muga horiek bete diren egiazta tzea 
eta, hala ez bada, dagozkion baliabideak erago tzi izanaren 
aurkako errekur tsoa jar tzea, non, Prozedura Zibilaren Legea-
ren 607.  artikuluan ezarritako muga ekonomikoak gainditu 
direla uler tzeko arrazoiak azal tzeaz gain, enbargoak onda-
sun enbargaezinei eragin diela azaldu behar duen.

Prozedura hori konplexua da, eta aholkulari tza eta lagun tza 
egokirik gabe oso zaila da giza baliabide eta baliabide eko-
nomiko urriak dituzten per tsonek horiei egoki aurre egitea.

3.  Araudi- eta  
gizarte-testuingurua

Zergen inguruko ordenamendu juridikoa da, beharbada, ad-
ministrazio-zuzenbidearen alorrik dinamikoenetako bat. Izan 
ere, ekitaldi guztietan, zerga-arauak etengabe aldatu, egu-
neratu eta berrikusi egiten dira, eta zuzenketa teknikoak ere 

 aurreikusitako hobarien onuradun izateko betekizunetako 
bat ez dadin izan klub edo elkarte bateko kide izatea.

Zerbi tzu publikoak erabil tzeagatik ordaindu beharreko zen-
batekoa ezar tzeko orduan, udal prezio publikoetan zein 
tasetan auzotasun-irizpidea jaso tzeko joerak desparekota-
sunak eragiten ditu erabil tzaileen artean, eta, beraz, kons-
tituzioan jasotako berdintasun, diskriminaziorik ez egiteko 
eta botere publikoen arbitraltasun debekuaren prin tzipioen 
aurkakoa da.

Hori dela tarteko, 2018an, hain zuzen ere 2018ko urriaren  
29an, Arartekoak gomendio bat igorri dio Portugaleteko  
Udalari, kirol-zerbi tzuak emateagatiko prezio publikoa 
erregula tzen duen araua alda dezan, eta errolda tzearen in-
guruko aipamena ken dezan igerilekuetako abonamendu 
gisa ordaindu beharreko prezio publikoak kalkula tzeko irizpi-
deetatik.

Halaber, 2018ko azaroaren 19ko ebazpenaren bidez, Irungo  
Udalari gomendatu zaio berriz azter di tzala bere kirol- 
instalazioen tarifak, guraso bakarreko familiak, bai eta kide 
gu txiago dituztenak ere, susta tzeko ikuspegi integra tzailea 
oinarri hartuta.

Azkenik, Arartekoak gomendio bat helarazi zion Bilbao Biz-
kaia Ur Par tzuergoari 2018ko azaroaren 19an, bere zerga-
ordenan tza alda tzeko. Izan ere, pu tzu septikoak dituzten 
higiezinen titularrei gaur egun igor tzen zaien tasaren eraketa 
ez dator bat zerbi tzua erabil tzaile guztiei berdintasunez ema-
teko prin tzipioarekin.

Herritarrek kexa ugari aurkeztu dituzte foru-zergen kudeake-
taren inguruan, batik bat per tsona fisikoen errentaren gai-
neko zergaren (PFEZ) inguruan. Erreklamazio ugari aurkeztu 
dira zerga-erregularizazioetan, likidazio osagarriarekin bate-
ra, berandu tze-interesak ordaindu behar izateagatik. Hala-
ber, hainbat kexatan azaldu da pen tsiodunei eragozpenak 
eragiten dizkiela PFEZaren autolikidazioa derrigorrez aur-
keztu behar izateak gehieneko diru-sarrerak ez gainditu ez 
arren, ordaindutako gehiegizko dirua berreskura tze aldera. 
Horrez gain, Estatuak egindako konturako ordainketa gisa, 
badira zergaren egungo erregulazioa zalan tzan jar tzen duten 
beste erreklamazio ba tzuk, dela salbue tsitako errenten zen-
bait kasu, gu txienez ere, konparaziozko bidegabekeria tzat 
har tzen direlako, dela izaera hori beste etekin ba tzuei ere 
aplika tzea lortu nahi duelako zenbaitek, pen tsa tzen baitute 
zergaren arauak salbue tsitako errenten an tzeko ezaugarriak 
dituztela horiek ere.

Gainera, kasu ba tzuetan, zergak ez ditu ain tzat har tzen lehen 
batean babestu beharrekoak diren inguruabar per tsonalak, 
eta ez die modulazio-bide berezirik eskain tzen. Faktore 
horiek zergaren egungo erregulazioan sar tzeak –adibidez, 
aurrezpenaren errentek zerga-onuraren bat jasoko balute, 
baldin eta kobratutako errentak zergadunak berak edo ez-
gaitasun edo mendekotasun handia duen bere familia-unita-
teko kide batek behar duten tratamendua edo arreta emate-
ko bakarrik erabiliz gero– ekarriko luke ordaindu beharreko 
zorra murriztea.
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lehenengo kopiak, betiere mailegu edo kreditu hori ohiko 
e txebizi tza erosteko edo birgai tzeko erabil tzen bada.

Nolanahi ere, sina litezkeen hipoteka-bermedun maileguek 
ez baliote ohiko e txebizi tzari eragingo, sortutako zerga- 
zorra ordain tzeko betebeharra ezarriko li tzaioke mailegu-
har tzaileari (hipoteka-zorduna), Estatuan ez bezala.

4.  Herritarren eskubideen 
egoeraren balorazioa

Espainiako Konstituzioak 31.1. artikuluan hauxe xeda tzen 
du: “Guztiek gastu publikoei aurre egiten lagunduko dute, 
bakoi tzak bere ahalmen ekonomikoaren arabera; horreta-
rako, zerga-sistema zuzena ezarriko da, berdintasun- eta 
progresibitate-prin tzipioetan oinarriturik; sistema hori ez da 
inoiz konfiskagarri izango.”

Aipatu beharra dago nabarmen hobetu direla euskal ogasu-
nen zerga-bilketaren emai tzak. Ai tzitik, iruzurraren eta zer-
ga-saihestearen aurkako borrokak jarraitu behar du euskal 
ogasunen ikuskari-lanaren arda tz izaten.

Zerga-administrazioak beharrezkoak diren erregulariza-
zio-prozedurak burutu behar ditu, herritar guztiek modu 
eraginkorrean bete dezaten konstituzioak ezarritako betebe-
har hori.

Prozedura horiek preskribatu gabeko ekitaldi guztiek har tzen 
dituzte barne. Behin horiek amaituta, foru-ogasunek zerga-
dunari bidal tzen dizkiote sartu gabeko kuotagatik dagoz-
kion likidazio diferen tzialak, bai eta aldi horretan sortutako 
berandu tze-interesak ere.

Zergadunek onartu egiten dute aka tsak zuzen tzea eta liki-
dazio diferen tzialak bidal tzea, baina gogor kritikatu dute or-
denamenduak errua bi alderdiena izateko aukera aurreikusi 
ez izana. Izan ere, ez da inola ere kontuan hartu balitekeela 
foru-ogasunek parte hartu izana autolikidazio horiek presta-
tzen, edo horietan adierazitako datu okerrak denbora luzez 
manten tzen.

Foru-ogasunek arreta handiagoz jarraitu behar diote beren 
bulegoetan egiten diren edo zergadunen e txeetara autoliki-
dazio-proposamen gisa bidal tzen diren errenta-aitorpenen 
prestakun tzari, eta, gainera, ahaleginak egin behar dituzte 
aitorpenak aurkeztu eta berehala ekiteko berrikuspen-proze-
suei.

Zerga-erregulazioko prozesu batean likidazio berriak jaulki-
tzeak ez du bazter uzten zigor tzeko prozedurak izapide tzea 
zerga-arloko arau-hausteren bat egiteagatik.

Gure zerga-legeriak aukera ematen dio zergadunari espe-
dientea kon tsulta tzen u tz diezaioten eska tzeko, han jasotako 
dokumentazioaren kopia eska tzeko, beharrezko tzat jo tzen 
dituen alegazioak aurkezteko bere eskubideak defenda tze 
aldera, bere eskubideak eta interesak defenda tzeko egokiak 

egiten zaizkie, zerga-sistema ahalmen ekonomikoaren prin-
tzipioari hobeto egoki tzeko eta zerga-iruzurraren aurkako 
borroka indar tzeko.

Araudian egindako aldaketa horietako ba tzuk jurispruden-
tzia-irizpideen ondorio dira. Helburu zeha tzik izan gabe, 
egokia irudi tzen zaigu, une honetan, Auzitegi Gorenaren bi 
erabaki azpimarra tzea, zerga-zuzenbide positiboan eragin 
handia izan dute-eta: Administrazioarekiko Auzien Salaren 
Bigarren Atalaren epaia, 2018ko urriaren 3koa, eta Adminis-
trazioarekiko Auzien Salaren Osoko Bilkuraren epaia, 2018ko 
azaroaren 27koa.

Epai horietan lehenengoak aitortzen du PFEZaren Legearen 
7.3.h artikuluan jasotako salbuespenak barne hartzen duela, 
halaber, Gizarte Seguran tzako Institutu Nazionalak ordain-
dutako amatasun-prestazioa. Horrek ez die bakarrik era-
giten jaio tza, erdi tze anizkoi tza edo adopzioagatiko nahiz 
seme-alabak ardurapean izateagatiko prestazioei, arauak 
berariaz aipa tzen duelako amatasun-prestazioa, eta ez due-
lako muga tzen haren norainokoa autonomia-erkidegoek edo 
toki-erakundeek emandakoei, ho ts, ez baitu bereizten zer 
erakunde publikok eman behar dituen prestazio horiek.

Prestazio horiek salbue tsitako errentak direla aitortu izanari 
berehala eran tzun diote hiru foru-ogasunek: lurralde histo-
rikoetan ere i tzulketak egitea bidezkoa dela aitortu ez ezik, 
onura hori Gizarte Seguran tzaren aitatasun-prestazioei ere 
aplikatu diete. Gauzak horrela, eskabide-eredu berezi bat 
jarri da prestazio horiek kobratu dituzten per tsonen esku, 
preskribatu gabeko ekitaldietan bidegabe ordaindu zituzten 
zenbatekoak i tzul diezazkieten eskatu ahal izateko. Zergaren 
araua aldatuz osatu da lehenengo ekimen hori, prestazio ho-
riek berariaz har daitezen salbue tsitako errenta tzat.

Administrazioarekiko Auzien Salaren Osoko Bilkuraren 
2018ko azaroaren 27ko epaiak sala horren aurreko jurispru-
dentzian jasotako irizpidea berreskuratu du. Horri jarraituz, 
hipoteka-maileguak eskritura tzeari dagokionean, mailegu-
har tzailea da egin tza juridiko dokumentatuen gaineko zerga-
ren subjektu pasiboa.

Hortaz, hipoteka-zordunari ezarri zi tzaion berriz ere egin tza 
juridiko dokumentatuaren gaineko zergaren kuota ordain-
tzeko betebeharra. Hori horrela izanik, 17/2018 Errege Lege- 
Dekretua, azaroaren 8koa, one tsi da lurralde erkidean;  
lege-dekretu horrek Ondare Eskualdaketen eta Egin tza Juri-
diko Dokumentatuen gaineko Zergari buruzko Legearen tes-
tu bategina aldatu zuen, eta hauxe dio 29. artikuluan: “Será 
sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su de-
fecto, las personas que insten o soliciten los documentos 
notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan. Cuando se 
trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, se 
considerará sujeto pasivo al prestamista”.

EAEn bestelakoa da egoera, zerga hori erregula tzen duten 
foru arauek ezar tzen dutelako –denek ere elkarren an tzera–, 
egin tza juridiko dokumentatuen modalitatean, karga mailaz 
maila ezar tzetik salbue tsita daudela mailegu edo kreditu bat 
ordainduko dela berma tze aldera eratutako hipoteken erake-
ta edo ezereztea dokumenta tzen duten notario-eskrituren 
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legitimo tzat har tzeko eta berma tzeko eredu tradizionalagoen 
tratu bera jaso tzen dutela.

Arreta berezia eman behar zaie egoera bereziki ahulean 
dauden familiei, eta kategoria horretan sar tzen dira guraso 
bakarreko familiak; izan ere, diskriminazio positiboko neurri 
zeha tzak har daitezen eska tzen ari dira mota horretako fami-
liak, diotenez, zailtasun sozioekonomiko handiagoak dituz-
telako beren egunerokotasunari aurre egiteko.

Halaber, botere publikoek jakin behar lukete ezgaitasuna 
edo mendekotasuna duen kide bat edo ba tzuk dituzten fa-
miliek ahalegin ekonomiko handia egin behar dutela, eta ain-
tzat hartu behar lukete hori, per tsona horien premiak politika 
publiko guztien plangin tzan –besteak beste, zerga-politika-
renean– jaso tze aldera, Espainiako Konstituzioaren 49. arti-
kuluan jasotako konstituzio-agindua betez.

Beste kontu ba tzuei buruz, azpimarratu beharra dago zerga 
administrazioak bere jakinarazpenak egokitu behar dizkie-
la jakinarazpen horien har tzaile zeha tzek eska tzen dituzten 
beharrizanei. Zergapekoa, normalean, ez da teknikari juridi-
koa izaten, ez eta zergen araudia eta horren prozedura des-
berdinak ezagu tzen eta uler tzen dituen aditua ere. Hortaz, 
ahalegina egin beharko li tzateke zerga administrazioek sarri 
bidal tzen dituzten jakinarazpen estandarizatuak argiagoak 
eta ulergarriagoak izan daitezen.

Herritar-zergadunaren tzat oso garran tzi tsuak diren alder-
diak, hala nola ordainketa nola egin, ordain tzeko epeak, 
gerora tzeak edo zatika tzeak eska tzeko aukera eta errekur-
tsoa aurkezteko epea eta aurkezteak izan di tzakeen ondo-
rioak oso elementu garran tzi tsuak dira, baina sarritan ohartu 
gabe daude, idazteko oso letra txikia erabil tzen baita, eta 
gainera, azal tzeko terminologia tekniko juridikoa erabil tzen 
baita.

Epeak preklusiboak izaten dira tributu gaietan, beraz, behin 
likidazioaren aurka egiteko emandako epea igaro denean li-
kidazioa errekurritu ez bada, irmoa izango da, eta, hortaz, 
ezin izango zaio aurre egin errekur tsoaren ohiko bideetan.

Herritar askok batera aurkeztutako kexen inguruko 
ebazpenak (adibidez, katastroko balioak egunera tzeari 
buruzkoak) oinarri tzeko termino orokorrak erabiliz gero, 
arriskuan jar daiteke zergadunen eskubideak –defen tsarako 
eta zain tza judizial eraginkorra izateko– balia tzeko aukera, 
ebazpenari, hasiera-hasieratik, horren oinarri den txosten 
tek nikoaren kopiarik eransten ez bazaio.

Azkenik, errekur tsoak ebazteko epearen barnean berariazko 
eran tzun arrazoiturik ez emateak administrazioaren fun-
tzionamendu zuzenaren kontrako prozeduraren patologia 
nagusietako bat izaten jarrai tzen duela azpimarratu behar da.

Hori dela eta, azpimarratu behar dugu oso garran tzi tsua dela 
erreklamazioak ebazteko epeak murrizteko beharrezkoak di-
ren neurriak har tzea. Izan ere, herritarrei ondorio kaltegarriak 
eragiten dizkie administrazioak beren eskaeren gainean zer 
asmo duen ez jakiteak.

irudi tzen zaizkion frogak egin daitezen proposa tzeko, likida-
zioen eta zigorren aurkako errekur tsoak jar tzeko, etab. Hala 
ere, jardun horiek prozesuaren une egokian egin behar dira, 
eta herritar askok zailtasunak dituzte horiek egiteko, zer-
ga-arloko terminologiak gainditu egiten dituelako.

Katastro-balioa higiezinen egungo errealitateari egoki-
tzea beti da beharrezkoa, eta ez luke ekarri behar familiek 
jasandako zerga-presioa handi tzea. Horretarako, egunera-
tze-prozesuak nolabaiteko erregulartasunez egin behar dira, 
gerta litezkeen igoerak ez izateko hain nabarmenak eta ez 
ekar tzeko gehiegizko kargarik familiei. Bizkaian ez da lortu 
ondorio hori ekiditea, OHZ erregula tzen duen foru-arauaren 
bitartez katastro-balorazio berrietan izandako gehikun tza 
neutraliza tzeko saiakera egin bada ere, zerga horri aplika-
tzekoa zen karga-tasa nabarmen murriztuz.

Ekonomia-krisiaren ondorioak gaindi tzeak ez dizkie familia 
guztiei onura berberak ekarri. Hori dela eta, jarraitu behar 
da zorren ordainketa luza tzeko eta zatika tzeko akor-
dioak har tzeko aukerak sor tzen, ekonomia apalak dituzten 
per tsonen bizi tza estutasunean jar tzea saihesteko, aurretik 
hi tzartutakoa bete ez badute ere eta egiturazko likideziarik 
ezaren egoeran badaude ere.

Per tsona ba tzuen zaurgarritasun egoerak oso zail egiten du 
zorraren ordainketari aurre egin ahal izatea, beren egoera 
ekonomikoa kontuan hartuta, ordainketa ez bazaie berriz 
gerora tzen.

Zerga administrazioak ain tzat hartu beharko luke, oroko-
rrean, herritarrek ez dituztela baliabideak eta trebetasunak 
izaten, lehen unetik bertatik eta dagokien dokumentazioare-
kin aurkez di tzaten behar bezala oinarritutako eskabideak 
eta erreklamazioak.

Ondasunak enbarga tzean, zerga-administrazioak Prozedura 
Zibilaren Legeak ezarritako mugetan jardun behar du. Hala 
eta guztiz ere, zordunari dagokio muga horiek bete diren 
egiazta tzea eta, hala ez bada, dagozkion baliabideak erago-
tzi izanaren aurkako errekur tsoa jar tzea eta enbargoak onda-
sun enbargaezinei eragin diela agerian uztea.

Prozedura hori konplexua da eta oso zaila da giza baliabi-
de eta baliabide ekonomiko urriak dituzten per tsonek horiei 
egoki aurre egitea, aholkulari tza eta lagun tza egokirik gabe.

Zerbi tzu publikoak erabil tzeagatik ordaindu beharreko zen-
batekoa ezar tzeko orduan, udal prezio publikoetan zein tase-
tan auzotasun-irizpidea jaso tzeko joerak desparekotasunak 
eragiten ditu erabil tzaileen artean, eta, beraz, konstituzioan 
jasotako berdintasun, diskriminaziorik ez egiteko eta botere 
publikoen arbitraltasun debekuaren prin tzipioen aurkakoa 
da. Hau da, tarifetan bereizketarik egitekotan, onura lor tzen 
duten obligaziodunek ahalmen ekonomiko txikia izateak jus-
tifikatu beharko luke hori.

Familia-motetan izandako bilakaeraren ondorioz, herri- 
administrazio guztiek, baita zerga-administrazioak ere, lehe-
nengo ahalegin bat egin behar dute familia-eredu berriak 
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Jasotako kexen tipologia azal tzeko, gai aipagarrienak labur-
bildu dira jarraian.

Ezer baino lehen, nabarmendu behar dira Arartekoan kudea-
tzen diren kexak izapide tzean topatutako zailtasunak, Lanbi-
dek lehenengo informazio-eskaera askori, baita erakunde 
honek Euskal Enplegu Zerbi tzuari helarazten dizkion amaie-
rako iradokizun eta gomendioei ere eran tzuteko epea luzatu 
duelako. Ai tzitik, hobetu egin da ematen den informazioaren 
edukia, eta horrek lagun tzen dio Arartekoari dagokion egin-
kizuna bete tzen.

2018an, ohikoa denez, arlo honetan jasotako kexa gehienek 
Diru-sarrerak Berma tzeko eta Gizartera tzeko 18/2008 Le-
gearen ondoriozko ukapen, etete edo iraungi tzearekin izan 
dute zerikusia (diru-sarrerak berma tzeko errenta eta e txebizi-
tzarako prestazio osagarria), baita jaso behar ez ziren pres-
tazioen erreklamazioekin ere. Era berean, batez ere, udalei 
eragiten dieten gizarte-larrialdiko egoerak edo erroldan izena 
emateko zailtasunak sala tzeko aurkeztutako kexak izapidetu 
dira. Aurten, ordea, kexen kopuruak behera egin du. 2017. 
urtean 802 kexa zenbatu ziren DSBE, EPO eta GLL prestazio 
ekonomikoen gainean; aldiz, aurten 687 kexa egin dira (115 
espediente gu txiago). Ildo beretik, kexa gu txiago egin dira 
Eusko Jaurlari tzaren Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila-
ren kontra, bada 2017an 744 kexa egin ziren, eta 2018an, 
berriz, 609. Hortaz, % 15 kexa gu txiago egin dira prestazio 
ekonomiko horiei buruz, eta % 18 gu txiago Eusko Jaurlari-
tzaren kontra).

Kexa horien arrazoiak eskakizunak bete tzeko eta behar 
diren dokumentazioa aurkezteko zailtasunak edo presta-
zioen eska tzaile eta har tzaileen jokabideak izan dira; azken 
horietan, erakunde kudea tzaileak, Lanbide-Euskal Enplegu 
Zerbi tzuak, betebehar edo baldin tza bat ez dela bete era-
baki du. 

Arartekoaren esku-har tze askotan, diru-sarrerak berma-
tzeko errenta eta e txebizi tzarako prestazio osagarria 
etetea, eta ba tzuetan, iraungi tzea erabaki da, baliabide 
ekonomikorik eza egiazta tzeko aurkeztu den dokumentua 
–batez ere, Pakistanen igorritako dokumentu bat– ez dela 
baliagarria jo delako. Horrez gain, Nigerian igorritako doku-
mentuei buruzko kexak aurkeztu dira.

Hainbat kexa-espedientetan, erroldan izena eman izateaz 
gain, benetako bizilekua ere egiazta tzeko eskakizuna 

1. Arloa kopurutan
2018an zehar gizartera tzearen arloan 713 kexa-espediente 
izapidetu dira, alegia, erakunde honetan izapidetutako kexa 
guztien % 32. 2017an 829 kexa-espediente izapidetu ziren. 
Horrek esan nahi du 116 kexa gu txiago aurkeztu zituztela 
herritarrek.

Aurreko urteetan bezala, erreklamazio gehienak diru-sa-
rrerak berma tzeko eta gizartera tzerako abenduaren 23ko 
18/2008 Legearen ondoriozko prestazio ekonomikoen, ba-
tez ere, diru-sarrerak berma tzeko errentaren eta e txebizi-
tzarako prestazio osagarriaren kudeaketa publikoari lotuta 
daude, herritar asko ez baitaude ados kudea tzeko modua-
rekin. Kexa horiek Eusko Jaurlari tzako Enplegu eta Gizarte 
Politiketako Sailarekin dute zerikusia, hain zuzen ere, Lanbi-
derekin, hori baita prestazio ekonomikoak kudea tzen dituen 
antolakundea.

Udalek edo foru aldundiek kudea tzen dituzten beste presta-
zio ekonomiko eta zerbi tzu ba tzuen eskaerei buruzko kexak 
ere jaso dira, gu txiago izan badira ere, baita per tsonek jaso-
tzen duten gizarte-arretari buruzkoak ere.
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https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2008/12/0807235a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2008/12/0807235a.pdf
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Herritarrek Lanbiden aurkeztutako aukerako berrazter-
tzeko errekur tsoaren onespena bete tzeko epea luzeegia 
izaten da oraindik; zen tzu horretan, hobe tzeko tarte handia 
dagoela uste da, egindako bileretan, Lanbidek erakunde 
honi 2019. urtean eran tzuna emateko epea labur tzeko neu-
rriak hartuko direla informatu badio ere.

Jaso behar ez ziren prestazioen erreklamazioa kexa-es-
pediente ugariren oinarri izan da. 2017. urteari dagokion 
txostenean, zenbatekoak erreklama tzeko prozedurak haste-
ko unea a tzeratu izana aipatu genuen. Ondorioz, kasu ba-
tzuetan, zenbatekoak preskribatuta zeuden edo erreklama-
zio-prozedura iraungita zegoen. Lanbidek preskripzioaren 
eta iraungipenaren figura juridikoak ain tzat hartuta aplika-
tu du araudia, eta, une hauetan, azkar hasten da prestazioak 
i tzularazteko prozedura.

Erakunde honek kezkatuta adierazi behar du Lanbide-
tik aspaldiko zorrak –zenbateko handikoak– egoteari 
buruzko jakinarazpenak jaso dituzten herritarren kexak 
jaso tzen dituela oraindik. Zor horiek diru-sarrerak berma-
tzeko errenta / e txebizi tzarako prestazio osagarria jaso tzen 
dituzten per tsonek baldin tza edo betebeharrak ez bete-
tzea berandu an tzeman eta hainbat urtetan jasotako zen-
batekoak erreklamatu direlako sortu dira. Ildo horretan, 
Arartekoak behin baino gehiagotan helarazi du betebeha-
rrak ez bete tzea eta baldin tzak gal tzea bereiz daitezkeela, 
batez ere, per tsona horrek gizarte-bazterketan dagoela 
eta baliabide ekonomikorik ez dituela froga tzen duenean. 
Hori dela eta, Arartekoak uste du arreta handiz deklaratu 
behar dela zor handia egotea; hori dela eta, tipikotasun, 
propor tzionaltasun eta segurtasun juridikoaren prin-
tzipioak gogorarazi zaizkio Lanbideri. Arartekoak 2017ko 
diagnostiko- txostenean helarazi zituen gogoetak oraindik 
ere interes handiko tzat jo tzen dira, eta kontuan hartu behar-
ko lirateke jokabide horien –ez bete tzearen– aurrean ezarri-
tako “ondorioei” dagokienez. Arartekoaren iri tziz, ondorioak 
ezin dira berdinak izan bi egoera hauetan: prestazioen 
har tzaileak baldin tzak gal tzen dituenean, eta betebeharrak 
bete tzen ez dituenean; hori dela eta, Arartekoak gomenda-
tu du: araudia argi tzea, jasotako prestazioak i tzularazteko 
arrazoiak –baldin tzak ez bete tzeari lotutakoak– behar bezala 
tipifika tzea, eta gainera, betebeharrak ez bete tzeari (hau da, 
halako jokabideei) loturiko arau-hausteen eta zigorren erre-
gimena gara tzea, arau-hauste horien artean arinak, larriak, 
oso larriak eta abarrak bereizteko. Laburbilduz, jasotako 
prestazioak erreklama tzeak, betebeharrak bete ez izana ge-
roago an tzeman direlako, propor tzionaltasun-prin tzipioa 
bete dezakeela jo tzen da.

Aurtengo berrikun tza moduan, diru-sarrerak berma tzeko 
errenta  /  e txebizi tzarako prestazio osagarriaren titularrak 
izan ziren eta zorra betearazpen bidean eska tzen zaien per-
tsonen kexak jaso dira. Herritar horiek ez zekiten haien di-
ru-sarrerak berma tzeko errenta  /  e txebizi tzarako prestazio 
osagarriari buruzko espedientea berrikusten ari zela, pres-
tazioen titularrak ez zirelako eta helbide-aldaketa dagokion 
unean jakinarazi ez zutelako. Lanbidek jakinarazi digu arazo 
hori azter tzen ari direla.

Arartekoak jasotako kexen beste mul tzo batek honako 
hau aipa tzen du: jaso behar ez ziren prestazioak direla eta   

 aipa tzen da, hura egiazta tzeko aurkeztutako dokumentazioa 
ez dela baliagarria erabaki delako. Era berean, erroldan ager-
tzen diren per tsonen kopuruak eta e txebizi tzan bizi direnen 
kopuruak berdinak izan behar dute Lanbideren arabera, eta 
ba tzuetan, e txebizi tza batean bizi diren eta diru-sarrerak 
berma tzeko errentaren titulartasuna duten per tsonei eska-
tzen zaie eran tzukizuna helbide hori errolda-helbide gisa 
eman duten, baina –e txebizi tza horretan logela bat bakarrik 
alokairuan hartuta daukatenez– titularren jarduketa-espa-
rruarekin zerikusirik ez duten beste ba tzuen jokabideagatik. 
EAEtik kanpora egindako bidaien iraupena ere izaten da 
kexen ohiko arrazoia, irteera Lanbideri jakinarazi bazaio ere. 
Ba tzuetan, prestazioak etetea edo iraungi tzea ekar tzen du 
ondorioz, baina, Arartekoaren iri tziz, erabaki horiek ez dute 
behar besteko lege babesik, Lanbidek diru-sarrerak berma-
tzeko errentaren eta e txebizi tzarako prestazio osagarriaren 
prestazioak hobeto kudea tzeko proposamenak jaso tzen di-
tuen 2017ko Diagnostiko- txostenean, luze eta zabal azaldu 
genuenez. 

Gaur egun, herritarrek, batez ere gizarte-bazterketan ba-
daude, oinarrizko beharrei aurre egin behar izaten diete, 
eta, besteak beste, e txebizi tza izateko zailtasunak izaten 
dituzte. Alokairu-prezioak eta manten tzeari lotutako gas-
tuak direla eta, oso zaila izaten da e txebizi tza bat eskura-
tzea, eta, hortaz, agiri baten bidez egiazta tzea ere. Bereziki 
zaila egiten da e txebizi tza horretan diru-sarrerak berma tzeko 
errenta / e txebizi tzarako prestazio osagarriaren beste titular 
bat bakarrik bizi izateari buruzko eskakizuna bete tzen dela 
egiazta tzea; izan ere, araudiak ez du baimen tzen diru-sa-
rrerak berma tzeko errentaren titular bi baino gehiago 
egotea. Lanbidek zeha tz-meha tz kontrola tzen ditu e txebizi-
tza batean bizi izatea justifika tzen duten dokumentuak, bai 
prestazioaren eska tzailearenak, baita e txebizi tzan bizi diren 
gainerako per tsonenak ere; era berean, kontrola tzen ditu lo-
gelen prezioak eta kopurua, baita bertan bizi diren per tsonen 
kopurua ere, eta errentamendu-kontratua erregistroan jaso-
tzeko betekizunari buruzko agiriak.

Bestalde, nahikoa baliabiderik ez izatea, egoera zibila eta 
ezkontide edo bikotekidearekin bizi izatea egiazta tzeko es-
kakizunak hainbat oztopo sor tzen ditu. Gauza bera gerta tzen 
da eska tzaileei dokumentazio osagarria eska tzen zaienean, 
batez ere, etorkinen kasuan; arazo horiek txosten honen III. 
kapituluan, “Etorkinak eta kultura aniztasuna” izenburuko 
ida tz-zatian aztertuko dira.

Hala ere, positibo tzat jo behar da murriztu egin dela diru-sa-
rrerak berma tzeko errenta / e txebizi tzarako prestazio osaga-
rriaren eskaeren ebazpenak a tzera tzea eta zuzeneko arreta-
ren bila Lanbide bulegoetara jo tzen dutenei ematen zaizkien 
hi tzorduak a tzera tzea salatu duten kexen kopurua. 

Era berean, Lanbidek hobetu egin du bere bulegoetako 
erregistroaren fun tzionamendua; izan ere, gaur egun, behar 
bezala egiten da: eskatutako dokumentuen zerrenda xehea 
ematen da, eta, aurkezten direnean, egoki jaso tzen dira espe-
dientean. Gai horri dagokionez, aurten jasotako kexetan erre-
keritutako dokumentazioaren edukia aipatu da, baita aurkez-
tutako dokumentuen baliagarritasunik eza ere. Arrazoi horiek 
direla medio, Lanbidek eskaerak ar txibatu ditu, errekeritutako 
dokumentazioa ez dela aurkeztu erabaki duelako.

Aurrekoa ikusi

http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_4199_1.pdf
http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_4199_1.pdf
http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_4199_1.pdf
http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_4199_1.pdf
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2. Kexarik aipagarrienak
Atal honetan, Arartekoak 2018. urtean Eusko Jaurlari tzako 
Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari zuzendutako eba z-
pen ba tzuk aipatuko ditugu. Aurreko urteetan bezala, eran-
tzun gehienen arabera, sailak ez ditu onartu Arartekoaren 
gomendio eta iradokizunak, VII. kapituluan –Arartekoaren 
gomendioak eta iradokizunak zenbateraino bete diren– ikus 
daitekeenez. 

Era berean, aipatu behar dira beste esku-har tze ba tzuk, 
gizartera tze arloan eskumena duten EAEko udalekin zeriku-
sia dutenak.

2.1.  DSBE / EPOren eskaerak artxibatzea 
eta eskabidean atzera egin dela 
adieraztea

2.1.1. Enplegua susta tzeko erakunde autonomoak eskabi-
dean a tzera egitea adierazi du eta kexagilearen eskaera ar-
txiba tzea erabaki du, ulertu baitu hiru logelako e txebizi tzan 
lau bizikide tza-unitate bizi izatea ez dela bateragarria diru- 
sarrerak berma tzeko errenta / e txebizi tzarako prestazio osa-
garriari buruzko araudian jasotako baldin tzak bete tzearekin. 
Hala ere, Arartekoaren ustez, e txebizi tza horretako erroldan 
izena emandako per tsona kopurua gela kopurua baino han-
diagoa izateak irregulartasunen bat egon daitekeela adieraz 
dezakeen arren, hori ez da inolako oztopoa administrazioak 
betekizunak bete tzen diren egiazta tzeko jarduketa bat egin 
dezan, per tsonen oinarrizko beharrak bete tzea xede duten 
prestazioen eskaera ukatu edo eskabidean a tzera egin dela 
adierazi aurretik. Ordenamendu juridikoaren arabera egokia-
goa den jarduketak gu txieneko bermeak –kontraesanaren 
prin tzipioari dagokionez– errespetatuko lituzke administra-
zio-prozeduraren instrukzioan (Arartekoaren 2018ko ekaina-
ren 21eko Ebazpena; ez da onartu).

2.1.2. Beste kexa batean, Lanbidek zioen betekizunak 
agian ez zirela bete hauteman zuela eska tzailea emakume 
batekin ezkonduta zegoela uste bai tzuen; arrazoi hori dela, 
en tzunaldi izapide bat zabaldu zuen gai horri buruzko azal-
pena eska tzeko, eta ustez bere ezkontidea izaten jarrai tzen 
zuenari buruzko dokumentazioa aurkezteko eskatu zion. 
Kexagileak azaldu zuen dagoeneko aurkeztu izan zuela 
dibor tzioari buruzko dokumentazioa, eta ez zela beharrezkoa 
bikotekide ohiari buruzko dokumentazioa aurkeztea. Lanbi-
dek eskaera ar txiba tzea erabaki zuen. Arartekoaren arabera, 
aka ts bat sortu zenez, justifikatuta zegoen ebazpena berri-
kustea (Arartekoaren 2018ko maia tzaren 24ko Ebazpena; 
onartu egin zen).

2.2.  Diru-sarrerak bermatzeko errenta / 
etxebizitzarako prestazio osagarria 
ukatzea

2.2.1. Lanbidek ukatu egin zuen diru-sarrerak berma tzeko 
errenta  / e txebizi tzarako prestazio osagarrirako eskubidea, 

ordaindu gabe dagoen zorra kobra tzeko, diru-sarrerak 
berma tzeko errenta / e txebizi tzarako prestazio osagarriaren 
zenbatekotik hilero ken tzen den diru-kopurua. Lanbideren 
1/2015 Zirkularra, jaso behar ez ziren prestazioak i tzul tzeko 
baldin tzak zehazteari buruzkoa, aurrerapen oso garran tzi-
tsu tzat jo zen bere garaian, sortutako zorra dela eta hilean 
i tzuli beharreko diru-kopuruaren zatikapen handiagoa ezarri 
zuelako, horrek kasu ba tzuetan bakarrik eragina badu ere. 

Aurten, Arartekoak berriz azpimarratu behar izan du, behin 
baino gehiagotan, adingabearen interes gorena kontuan 
har tzeko beharra, batez ere, diru-sarrerak berma tzeko 
errenta  /  e txebizi tzarako prestazio osagarria eteteko eta 
iraungi tzeko erabakietan. Horretarako, Arartekoaren 2/2015 
Gomendio Orokorra, apirilaren 8koan jasotako gogoetak go-
gorarazi ditu.

Jarraitu behar da nabarmen tzen diru-sarrerak berma tzeko 
errenta / e txebizi tzarako prestazio osagarriaren titularrak iza-
teko eta prestazioak jaso tzeko eskubidea manten tzeko bete 
behar diren baldin tza eta betebeharrei buruz Lanbideren bu-
legoetan ematen den informazioaren garran tzia.

Gizarte-bazterketaren arriskuan dauden per tsonek, baita 
gizarteko prozesuan dauden etorkin ba tzuek ere, zailtasunak 
izaten dituzte administrazio-hizkun tza teknikoa eta jokabide 
zeha tzen ondorio guztiak ezagutu eta uler tzeko. 

Beste kexa-mul tzo batek honako gai hauekin du zerikusia: 
Lanbidek prestazioen eska tzaileei eta har tzaileei gurasoen 
eta seme-alaben arteko neurriak –seme-alaben mantenu-
pen tsioari dagokionez– ezar tzen dituen epaia bide judizia-
lean erreklama tzeko eska tzen die; eta egoera ba tzuetan, 
zaila izaten da. Hori guztia lotuta dago eskubide ekonomi-
koak balia tzeko betekizuna bete tzeari; izan ere, kexa as-
koren arrazoia izaten jarrai tzen du, dakar tzan konpromisoei 
buruz erabil tzaileei ematen zaien informazioa hobetu dela 
egiaztatu arren. Gainera, egoera horiek guraso bakarreko 
familiei eragiten diete neurri handiagoan. Gehienak bere kar-
gura seme-alabak dituzten emakumeak dira, gizarte-talde 
eta familia mota zaurgarriena eta pobrezia arriskuan, Lanbi-
deren barne diagnostikoen eta Euskadiko Pobreziaren eta 
Gizarte Desberdintasunen Inkestaren arabera. Ba tzuetan, 
kasuak ikusita, agerian jar tzen dira oztopo garran tzi tsuak, 
gurasoen eta seme-alaben arteko neurriak bete behar di-
tuen per tsona helbide ezezagunean edo beste herrialde 
batean dagoenean, edo bikotean genero-indarkeria egon 
denean.

Azkenik, datu biometrikoak jaso tzeari buruzko kexa  
aipatu behar da. Izan ere, 2018. urtean zehar, Lanbide bu-
lego ba tzuetan eskatu zaie erabil tzaileei datu biometrikoak 
jaso tzeko postura joateko, laster identifikazio digitala be-
harrezkoa izango dela azalduz. Datuak Babesteko Euskal 
Bulegoak eta Arartekoak hainbat kexa jaso ditu arrazoi hori 
dela medio. Eskumen kontua dela eta, Euskal Bulegoak 
Datuak Babesteko Espainiako Agen tziari helarazi dio kexa, 
ulertu baitu IZENPE SA –ziurtagirien eta zerbi tzuen enpre-
sa– dela titulartasun pribatuko fi txategien tratamenduaren 
arduraduna. 

Aurrekoa ikusi

http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018R-2785-17+del+Ararteko+de+21+de+junio+de+2018&contenido=12573&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018R-2785-17+del+Ararteko+de+21+de+junio+de+2018&contenido=12573&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018S-1081-16+del+Ararteko+de+24+de+mayo+de+2018&contenido=12535&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Recomendaci%F3n+general+del+Ararteko+2/2015+de+8+de+abril&contenido=10203&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=43&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Recomendaci%F3n+general+del+Ararteko+2/2015+de+8+de+abril&contenido=10203&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=43&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
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2.2.5. Lanbidek diru-sarrerak berma tzeko errenta / e txe-
bizitzarako prestazio osagarria ukatu zizkion herritar bati 
eskubide ekonomiko guztiak ez balia tzeagatik, herritarrak 
azpierrentamendu gisa jaso tzen zuen zenbatekoa murriztu 
zuelako eta e txebizi tza-kontratuak (alokairua, azpierrenta-
menduak eta abar) Hiri Finken Errentamendu Kontratuen 
Erregistroan inskribatu gabe zituelako. Arartekoaren iri-
tziz, legean oinarririk ez duen betebehar berri bat ex novo 
sortu zen (Arartekoaren 2018ko maia tzaren 24ko Ebazpena; 
ez zen onartu).

2.3. DSBE / EPO etetea

2.3.1. Lanbideren arabera, betebeharraren bat ez zela 
bete an tzeman arren, kexagileak genero-indarkeria jasan 
zuela kontuan hartuta, uler tzen da bere jokabidea, eta diru- 
sarrerak berma tzeko errenta / e txebizi tzarako prestazio osa-
garria berriz emateko aukera azter daiteke. Hori dela eta, 
kexagilearen alde eba tzi da kexa.

2.3.2. Kexagilearen bizikide tza-unitatea kexagileak berak, 
bere bikoteak eta 4 seme-alaba adingabek osa tzen dute. 
Kexagilea 8 egunean ez zen eskoletara joan, gaixorik egon 
zelako. Arartekoaren iri tziz, prestazioak jaso tzen dituzten 
per tsonen betebeharretako bat gizartera tzeko hi tzarmena 
sina tzean hartutako konpromisoak bete tzea da. Hala ere, 
hortik ezin da ondorioztatu eskoletara ez joatea debeka-
tuta dagoenik, justifikatutako osasun arazoak baldin ba-
daude (Arartekoaren 2018ko apirilaren 11ko Ebazpena; ez 
zen onartu).

2.3.3. Lanbidek eten egin zizkion prestazioaren ordainke-
tak gizarte-bazterketan dauden lau emakume belaunaldik 
(birramona, amona, ama eta alaba) osatutako bizikide tza-
unitateari, ulertu bai tzuen herritar horiek ez zutela adminis-
trazioarekin lankide tzan aritu, gu txienez 3 aldiz dokumen-
tazio-errekerimenduari eran tzun zioten arren (Arartekoaren 
2018ko irailaren 12ko Ebazpena; eran tzunaren zain dago).

2.3.4. Lanbidek eten egin zuen diru-sarrerak berma tzeko 
errentaren prestazioa, har tzaileak erakunde “zerrendan” ez 
dagoen harrera-egoi tzan ostatuz zegoelako. Arartekoak 
esan zuen ez zuela ezagu tzen arau-xedapenak onartutako 
erakundeen zerrendarik. Halakorik egonez gero, erakunde 
honen iri tziz, ezinbestekoa izango li tzateke dokumen-
tua jakitera ematea, bizitoki horien erabil tzaileek zein 
gizartera tzearen eta ekonomia-inklusioaren alde lanean 
diharduten elkarteek, diru-sarrerak berma tzeko errenta 
eta/edo e txebizi tzarako prestazio osagarriaren eskaerak 
izapide tzeko orduan nahikoa informazio izatea berma tzeko 
(Arartekoaren 2018ko mar txoaren 21eko Ebazpena; ez zen 
onartu).

2.3.5. Lanbidek diru-sarrerak berma tzeko errenta / etxebi-
zitzarako prestazio osagarria etetea erabaki zuen, har tzaileak 
e txebizi tza baten jabe tza soilaren ehuneko bat jaraun tsi zue-
lako. Kexagilearen amak biziarteko gozamena du e txebizi-
tza horren gainean, hortaz, kexagileak ez du aukerarik etekin 
ekonomikorik jaso tzeko.

konpen tsazio-pen tsioari uko egitea eskubide ekonomi-
koak balia tzeari buruzko betekizuna ez bete tzea dela 
ulertu zuenean. Arartekoaren iri tziz, ez dago konpen tsazio-
pen tsiorako eskubide orokorrik. Izan ere, bikote bakoi tzaren 
gorabehera berezien arabera sor daiteke, baina ez da nahi-
taezkoa, ezta automatikoa ere ezkon tza eten ondoren pen-
tsio konpen tsa tzailea zehaztea. Hori dela eta, berriz ere, es-
kubide ekonomiko bat balia tzeko betebeharraren gehiegizko 
interpretazio tzat jo daiteke (Arartekoaren 2018ko irailaren 
20ko Ebazpena; eran tzunaren zain dago).

2.2.2. Lanbidek ukatu egin zizkion diru-sarrerak berma-
tzeko errenta eta e txebizi tzarako prestazio osagarria, kexa-
gileak erroldatuta egoteari buruzko baldin tza bete tzen ez 
zuela esanez. Kexagilea EAEn erroldatuta zegoen eta bertan 
bizi zen prestazioak jaso tzeko eskaera aurkezteko unean. 
Hala ere, espe txetik atera ondoren, ez zuen formalizatu errol-
dan izena emateko izapidea 13 egun igaro arte. Lanbideren 
irizpideekin bat, erroldan ager tzen diren hu tsarteei dagokie-
nez, interesdunak EAEn erroldatuta zegoen aldian bakarrik 
egiaztatu behar izan zuen bertan bizi izatea, eta kontu hori 
nekez zalan tzan jar zitekeen. Gainera, Arartekoaren iri tziz, 
13 egun igaro tze hu tsa ez zen gehiegizko epea bizitoki bat 
aurki tzeko eta bertan errolda tzeko (Arartekoaren 2018ko 
mar txoaren 6ko Ebazpena; ez zen onartu). 

2.2.3. Lanbidek, herritar batek diru-sarrerak berma tzeko 
errentaren eskaeran a tzera egitea erabaki tzeko ebazpenaren 
aurka jarritako errekur tsoa one tsi arren, azkenean eze tsi egin 
zuen errekur tsoa, arrazoi berberagatik. Arartekoaren iri tziz, 
erroldari dagokionez, helbide batean izena ematea helbide 
horretan benetan bizi izatearen froga da, batez ere, egoera 
hori egiazta tzeko modua zehaztu duen araudirik ez ba-
dago, eta diru-sarrerak berma tzeko errentarako eskubidea 
onar tzeko elementu erabakigarria dela kontuan hartuta. Es-
pediente honetan ez dago zan tzurik erroldan izena emateko 
orduan jasotako helbidea ez dela per tsona horren benetako 
bizitokia; hortaz, kexagileak egiaztatu zuen bete tzen zituela 
diru-sarrerak berma tzeko errenta / e txebizi tzarako prestazio 
osagarria jaso tzeko baldin tzak (Arartekoaren 2018ko o tsaila-
ren 8ko Ebazpena; ez zen onartu).

2.2.4. Lanbidek ukatu egin zituen diru-sarrerak berma-
tzeko errenta  / e txebizi tzarako prestazio osagarria, Katas-
troaren arabera, eska tzailea 9 ondasun higiezinaren jabe 
zelako. Hala ere, alegazioen fasean, kexagileak agerian u tzi 
zuen ez zela Lanbidek aipatutako ondasun higiezinen jabea, 
eta halaxe egiaztatu zen errekur tso-fasean, Jabe tza Erre-
gistroak igorritako ohar soilaren bidez. Lanbidek ez zuen 
agiri hori kontuan hartu, eta kexagileak lehenago aurkeztu 
behar zuela adierazi zuen. Testuinguru horretan, Arartekoak 
gogorarazi zion Lanbideri Hipoteka Legearen 38. artikuluak 
erregistroaren egiazkotasun-presun tzioa ezar tzen duela, 
kontrako frogarik ezean. Era berean, Ondasun Higiezinen 
Katastroaren Legearekin bat, Jabetza Erregistroan jasotako 
erabaki juridikoek lehentasuna dutela, Erregistroa eta Katas-
troa bat ez datozenean. Bestalde, erakunde honek, argudiatu 
zuen jurispruden tzia-doktrina oparoa oinarri hartuta, errekur-
tso-fasean badagoela aukera agiri berriak aurkezteko eta 
agiri horiek legez baliagarriak zirela (Arartekoaren 2018ko 
apirilaren 27ko Ebazpena; ez zen onartu).

Aurrekoa ikusi
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http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018S-754-16+del+Ararteko+de+21+de+marzo+de+2018&contenido=12425&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018R-299-17+del+Ararteko+de+20+de+septiembre+de+2018&contenido=12651&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018R-299-17+del+Ararteko+de+20+de+septiembre+de+2018&contenido=12651&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=RESOLUCI%D3N+2018S-2727-17+del+Ararteko+de+fecha+6+de+marzo+de+2018&contenido=12591&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=RESOLUCI%D3N+2018S-2727-17+del+Ararteko+de+fecha+6+de+marzo+de+2018&contenido=12591&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
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http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018R-1248-17+del+Ararteko+de+8+de+febrero+de+2018&contenido=12343&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
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egoera izan zen, une hartan jasaten zuen genero-indarkeria 
egoeraren ondorioz. Espediente hau aztertuta, hauteman da 
ez dagoela koordinaziorik zaurgarritasun-egoeran dagoen 
per tsona edo familia bat arta tzen duten zerbi tzu publikoen 
artean. Gauzak horrela, baliteke herri-administrazio batek 
genero indarkeriaren biktima den emakume bat babesteko 
jarritako neurriak eraginkorrak ez izatea beste administrazio 
baten jarduna dela-eta edo bi administrazioak koordinatu ez 
direla-eta, hala nola per tsona horri diru-sarrerak berma tzeko 
errenta eten zaiolako, nahiz eta emakume horrek egiaztatu 
zaurgarritasun-egoeran dagoela eta lau adingabe (horietako 
hiru ezgaitasun- eta mendekotasun-egoeran daude) ditue-
la bere ardurapean Arartekoaren 2018ko o tsailaren 21eko 
Ebazpena; ez zen onartu.

2.6. DSBE / EPO erreklamatzea

2.6.1. Lanbidek prestazio jakin ba tzuk i tzul tzeko eskatu 
zuen, har tzaileak alokairu errentaren ordaindu izanaren fro-
gagiriak aurkeztu ez zituelako. Kexagileak adierazi zuen ba-
zitekeela adierazitako hilabetetako ba tzuk bere banku sukur-
tsaleko leihatilan ordaindu izana eta, hori zela eta, beharbada 
ez zuela ordainketa egin izana une hartan egiazta tzeko mo-
durik. Hala ere, gaineratu zuen hainbatetan e txebizi tzako ja-
bearen bankuko kontu-laburpenen kopia aurkeztu zuela, eta 
horietan, e txeko errentagatik izandako diru-sarrerak zeudela 
jasota. Era berean, jabearen zinpeko aitorpenak helarazi zi-
ren; horien arabera, kexagilea ordainketa guztiak egunean 
zituen.

Arartekoak esan dio Lanbideri ordainketa modua aloka tze-
kontratuan adierazitakoa ez dela an tzematen badu, egiazta-
tzeko beste jarduketa ba tzuk egin di tzakeela baldin tzak 
bete tzen direla edo bete tzen ez direla egiazta tzeko; izan 
ere, ordainketa modua alokairu-kontratuan ezarritakoarekin 
bat ez etor tzeak ez du arrazoi nahikoa izan behar e txebizi-
tzarako prestazio osagarria ez dela eman zen xederako era-
bili uler tzeko (Arartekoaren 2018ko apirilaren 17ko Ebazpena; 
eran tzunaren zain dago).

2.6.2. Lanbidek diru-sarrerak berma tzeko errenta / etxe-
bizitzarako prestazio osagarria iraungi tzea erabaki zuen, 
baita prestazioak i tzul tzeko eskatu ere, enpleguetako bati 
uko egin izanagatik, har tzaileak arrisku obstetriko altuko 
haurdunaldia zuela egiaztatu zuen arren. Ai tzitik, Ararte-
koaren iri tziz, kexagileak arrazoi justifikatua zuen lanpostue-
tako bat borondatez uzteko (Arartekoaren 2018ko irailaren 
7ko Ebazpena; eran tzunaren zain dago).

2.6.3. Beste espediente batean, Lanbidek kontuan hartu 
zuen per tsona batek baldin tza hobeak, etorkizun ona eta fa-
milia eta lana uztar tzeko aukerak zituen lan-harremana hasi 
zuela berehala, eta ondorioz, one tsi egin zuen prestazioak 
iraungi tzeko ebazpenaren aurka jarritako berrazter tze-
errekur tsoa. Arartekoak ar txibatu egin zuen kexa-espe-
dientea. 

2.6.4. Lanbidek prestazioak i tzul tzeko eskatu zuen, har-
tzaileak ez bai tzuen auzibidean eskatu gurasoen eta seme-ala-
ben arteko neurriak ezarri zituen epai judiziala betearazteko, 

Arartekoaren aburuz, ezohiko diru-sarrera, berariazkoa, egi-
teko zaila den higiezin hori sal tzen denean bakarrik sortuko 
da, Diru Sarrerak Berma tzeko Errentari buruzko maia tzaren 
25eko 147/2010  Dekretuaren 20. artikuluaren 3.e) ida tz-
zatian babesa izanik, eta diru-sarrera horien artean sar tzen 
dira berariaz, ondare-salmentak sortutako baliabideak eta 
ohiko bizilekuan inbertitu ez direnak. Kasu hauetan egiaztatu 
beharko li tzateke, 147/2010 Dekretuaren 20. artikulutik 24. 
artikulura bitartekoetan ezarritako balorazio-arauen arabera, 
dekretu beraren 9.3.c) artikuluan ezarritako muga gaindi tzen 
den. Muga hori gaindi tzen ez bada, higiezina eskualdatu eta 
baliabideak sortu arte i txaron beharko li tzateke, bizikide tza-
unitateari ego tz dakiokeen ezohiko diru-sarrera sortu dela 
jo tzeko (Arartekoaren 2018ko o tsailaren 16ko Ebazpena;  
ez zen onartu).

2.3.6. Lanbidek diru-sarrerak berma tzeko errenta etetea 
erabaki zuen, har tzaileak esleituko li tzaiokeen hileko zenba-
tekoa baino etekin handiagoak zituelako; izan ere, bizi zen 
e txebizi tzari loturiko hipoteka-mailegu osoa bere gain hartu 
zuen, aipatutako egunera arte, eta ezkontidearengandik ba-
nandu ondoren, maileguaren % 30 bakarrik zegokion arren, 
epai bidean onartutako hi tzarmen arau tzailearen arabera. 
Bestalde, interesdunak alegatu zuen higiezinaren jabe tza 
osoa eskura tzearen truke hartu zuela bere gain e txebizi tzari 
lotutako hipoteka zor osoa. Izan ere, bikotekide ohiak adie-
razi zion ezin zuela zegokion zatia ordain tzen jarraitu, eta, 
horrez gain, mailegua ordaindu ez izanak ondorioak ekarri 
zituen, ezkontide ohiak zordun solidarioak zirelako.

Lanbidek espedientea berrikusi zuen, 147/2010 Dekretuaren 
20.2 a) artikulua aplikatuz; horren arabera, diru-sarrera irre-
gularrak edo bereziak ez dira bizikide tza-unitatearen ezohiko 
diru-sarrera tzat jo tzen, ohiko e txebizi tza eskura tzeko erabili 
badira. Hori dela eta, a tzera bota zuen errekur tsoa gai-
tzesteko ebazpena.

2.4. DSBE / EPO iraungitzea

Lanbideren iri tziz, ez da mantenurako eskubidea erabili, 
gurasoen eta seme-alaben arteko neurriak adostu zituen 
epaia betearazi ez zelako. Arartekoaren iri tziz, arrazoia ez da 
kexagileari egozteko modukoa. Izan ere, guraso bakarreko 
bizikide tza-unitatearen burua da eta seme bat du bere kar-
gura. Behin baino gehiagotan jakinarazi du Lanbiden egoera 
zailean egon arren, ia 10 urtean epai bidean sustatu zuen eta 
saiatu zen bere semearen eskubide ekonomikoak balia tzen, 
gu txienez bi autonomia-erkidegotan, auzialdi judizial des-
berdinetan; gainera, hainbat aldiz eskatu zuen doako lagun-
tza juridikoa (Arartekoaren 2018ko apirilaren 20ko Ebazpena; 
Lanbidek ez zuen onartu).

2.5. Gizarte Zerbitzuekiko koordinazioa

Lanbidek diru-sarrerak berma tzeko errenta / e txebizi tzarako 
prestazio osagarria etetea erabaki zuen, senar ohiak 
mantenu-pen tsioa ordaindu izana dagokion epean jaki-
narazi ez zelako. Kexagileak arrazoitu zuenez, ezinbesteko 
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ematea edo uka tzea gizarte-zerbi tzuen irizpenak baldin tza-
tzen du, gizarte-larrialdietarako lagun tzei buruzko Dekretua 
aldatzen duen urtarrilaren 17ko 16/2017 Dekretuaren 10. 
artikuluko 1.c idatz-zatian eta 21. artikuluko 1. idatz-zatian 
adierazitako moduan.

Ebazpen administratiboa denez, administrazio-prozedura  
arautzen duten arauak aplikatu behar dira, 39/2015 Legea, 
urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Pro-
zedura Erkidearena betez.

Ez dirudi egokia lagun tzak uka tzeko erabakia justifika tzea 
ebazpenean honako hauek arrazoitu gabe: beste esku-har-
tze edo orientazio sozialen bat, erabakia justifika tzeko balio 
duten beste zenbait gertaera, eta berariaz bete tzen ez den 
zuzenbide-oinarria. Ondorioz, Arartekoak horren harira bi 
gomendio eman dizkio Gasteizko Udalari: 2018ko apirilaren 
13ko Ebazpena (onartu egin zen), eta 2018ko irailaren 10eko 
Ebazpena (eran tzunaren zain dago).

3.  Araudi- eta  
gizarte-testuingurua

Datu garrantzitsuenak

2018. urtean, enpleguak goranzko joerarekin jarrai tzen du; 
izan ere, urte arteko igoera % 2,0 izan da hirugarren hiruhi-
lekoan.

E npleguaren bilakaera positiboa izan da hiru lurralde histori-
koetan. Araban, % 2,2 igo da, % 2,1 Gipuzkoan, eta azkenik, 
% 1,8 Bizkaian.

Eustaten Hiruhileko kontuak (ACET) III /2018 izenburuko txos-
tenaren arabera, EAEko BPGd % 2,6 igo da 2018ko hirugarren 
hiruhilekoan, aurreko urteko hiruhileko berarekin konparatuta.

Langabezia-tasa, 2018ko hirugarren hiruhilekoan, jai tsi 
egin da EAEn (% 11,6tik % 9,5era). Abenduan 1.825 langa-
be gu txiago dira Euskadin. EUROSTATen arabera (Europar 
Batasuneko Estatistika Bulegoa), 2018ko abuztuan, Europar 
Batasun osoko langabezia-tasa (28 herrialdekoa) % 6,8 zen, 
eta Espainiakoa % 15,2. 

EAEn langabezian dauden per tsonen kopuruari dagokionez, 
2018ko abenduan 119.674 langabe daude: 53.017 gizon eta 
66.657 emakume (iturria: Lanbide).

Batez besteko errenta per tsonala % 3,69 igo da. Ai tzitik, 
prestakun tzarik gabeko langileen batez besteko errenta 
240 euro jai tsi da. Errentaren banaketan desberdintasunak 
an tzematen dira gizonen eta emakumeen artean; izan ere, 
gizonek 25.696 euroko errenta jaso tzen dute batez beste; 
emakumeen errenta, aldiz, 15.578 euro da (iturria: Eustat).

Euskal Autonomia Erkidegoak mantendu egiten du gizarte 
babeseko sistema baliabideen urritasunaren aurrean estal-
dura zabala emanez. 2018an, gu txi gorabehera 492,3 milioi 
euro inbertitu du urtean zehar.

akzio judizial hori iraungita ez bazegoen ere. Erakunde hau 
argudio horiekin ados ez zegoenez, Arartekoaren 2018ko 
 otsailaren 20ko Ebazpena eman zuen; ebazpena ez zen 
onartu).

2.7.  Zorrak direla eta, kredituak 
konpentsatzea

Lanbide prestazioa emateko edo berriz ordain tzen hasteko 
eskaera egin denetik aitortutako prestazioa ordaindu arte 
sortutako kreditua konpen tsa tzen ari da bizikide tza-unitate 
horrek –aurretik bidegabe jasotako prestazioengatik– duen 
zorrarekin. Arartekoaren iri tziz, araudiak nominan deskontu 
par tziala aplikatuz konpen tsa tzea aurreikusi du. Konpen-
tsa tzeko modu hori argitu eta zehaztu du Lanbide-Euskal 
Enplegu Zerbi tzuko zuzendari nagusiaren 1/2015 Zirkula-
rrak, bidegabe jasotako prestazioak i tzul tzeko baldin tzak 
zehazteari buruzkoak. Xedapen horrek ain tzat har tzen du gi-
zarte-bazterketan dauden per tsonen egoera. Erakunde hau 
ez dator bat ez hartutako oinarri juridikoarekin, ezta jarrai-
tutako prozedurarekin ere, konpen tsazioa ondorio juridikoak 
dituen betebeharra iraungi tzeko modua delako eta, hortaz, 
ebazpen administratiboaren bidez egin behar da, adminis-
trazio-prozedura bati jarraikiz (Arartekoaren 2018ko irailaren 
24ko Ebazpena; ez zen onartu).

2.8.  Ikuskapenak egiteko barne-
mekanismoen garrantzia

Espediente honetan, Arartekoak gomendatu dio Eusko 
Jaurlari tzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari berriz 
azter di tzan diru-sarrerak berma tzeko errenta eta e txebizi-
tzarako prestazio osagarria jaso tzeko eskubidea eteteari 
buruzko eta prestazioak erreklama tzeari buruzko espedien-
teak, eta iradoki dio komenigarria dela barne ikuska tze-
neurri ba tzuk ezar tzea zaurgarritasun egoerak luza tzea 
saihesteko, batez ere, adingabeak ardurapean dituzten 
familien kasuetan (Arartekoaren 2018ko mar txoaren 14ko 
Ebazpena; neurri batean onartu da).

2.9.  GLL izapidetzean eta ordaintzean 
izandako atzerapena

Gizarte larrialdietarako lagun tzen eskaerak izapide tzeko or-
duan izandako a tzerapena sala tzen duten kexak jaso dira. 
Izan ere, lagun tza horiek emateko, hainbat izapide bete be-
har dira urtero, batetik, bi administrazio publikok esku har-
tzen dutelako: Eusko Jaurlari tzak eta udalek; eta bestetik, 
urteko agindua argitaratu behar delako.

2.10.  GLL ukatzean nahikoa arrazoirik 
ez ematea

Gizarte larrialdietarako lagun tzen eskaerak uka tzeari buruzko 
hainbat kexa izapidetu dira. Arartekoaren iri tziz, ukapen 
 horiek ez zeuden behar bezala arrazoituta. Lagun tza horiek 

Aurrekoa ikusi

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2017000417
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?lang=eu&locale=eu&idioma=eu&accion=home&accionWe001=ficha
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018S-1384-17+del+Ararteko+de+13+de+abril+de+2018&contenido=12449&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018S-1384-17+del+Ararteko+de+13+de+abril+de+2018&contenido=12449&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018S-1290-17+del+Ararteko+de+10+de+septiembre+de+2018&contenido=12657&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018S-1290-17+del+Ararteko+de+10+de+septiembre+de+2018&contenido=12657&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://eu.eustat.eus/estad/clave_16/ti_Cuentas_trimestrales/coyunturas.html
http://eu.eustat.eus/elementos/ele0000800/ti_Paro_registrado_en_la_CA_de_Euskadi_por_ambitos_territoriales_segun_sexo_y_sector_de_actividad_LANBIDE_Diciembre_2018/tbl0000854_e.html
http://eu.eustat.eus/elementos/ele0015900/ti_Egoera_sozio-ekonomiko_altuko_pertsonen_errenta_ia_da_batez_besteko_errenta_pertsonalaren_bikoitza/not0015957_e.html
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018R-55-17+del+Ararteko+de+20+de+febrero+de+2018&contenido=12363&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018R-55-17+del+Ararteko+de+20+de+febrero+de+2018&contenido=12363&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018R-2405-17+del+Ararteko+de+24+de+septiembre+de+2018&contenido=12665&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018R-2405-17+del+Ararteko+de+24+de+septiembre+de+2018&contenido=12665&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018R-1249-16+del+Ararteko+de+14+de+marzo+de+2018&contenido=12421&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018R-1249-16+del+Ararteko+de+14+de+marzo+de+2018&contenido=12421&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
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udalerritan egindako kaleko zenbaketan. Horien guztien ar-
tean, % 78,4 (341 per tsona) EAEko hiru hiriburuetako batean 
topatu ziren. 211 per tsona Bilbon (% 48,5); 106 Donostian 
(% 24,4); eta 24 Gasteizen (% 5,5). Barakaldon, biztanle ge-
hien dituen EAEko laugarren udalerrian, 30 per tsona (% 6,9), 
eta gainerako 22 udalerrietan 64 per tsona guztira. 

Bilakaera-datuek agerian uzten dute kalean topatutako per-
tsonen kopuruak nabarmen egin duela gora. 2016 eta 2018 
urteen bitartean, zenbatutako per tsonen kopuru osoa 274tik 
435era igo da. Bilbon eta Donostian per tsona horien kopurua 
igo tzea izan da igoera horren arrazoi nagusia. 

2018. urtean, La Caixa-ren Gizarte Behatokiak Espainiako 
gizartearen beharrizanei eta ongizate ekonomikoari eta 
materialari buruzko txostena egin du. 

Ateratako ondorioen artean, gizarte mailako prestazio eko-
nomikoak aipatu nahi ditugu, inbertitutako baliabideak beste 
herrialde ba tzuetan baino txikiagoak direlako, eta ordain tzen 
diren zenbatekoak pobrezia atalasearen azpitik gera tzen di-
relako: 

Gainera, txostenaren arabera: “Sea cual sea la franja de edad 
considerada, muchas más mujeres que hombres carecen de 
ingresos propios o ganan menos del IPREM (unos 535 euros 
al mes). En esta diferencia pesa la brecha laboral y salarial 
entre hombres y mujeres, así como el desigual reparto de las 
tareas domésticas y de cuidados.”

Hitzarmenak eta planak

Bilboko Udalak Gizarte Politiken aldeko Ituna egin du, 
eta bertan, azpimarratu du bere konpromisoa eran tzunak 
eskain tzeko eta horren premia duten per tsona, familia eta 
talde guztiei lagunduko dieten gizarte arloko zerbi tzu, ba-
liabide, ekimen eta proiektu integra tzaile, normaliza tzaile, 
berri tzaile, per tsonalizatu eta prebentiboak berma tzeko. Pro-
posatutako eredua komunitate-arreta da, Gizarte Zerbi tzuen 
Legearekin bat.

Bestalde, E txerik gabeko per tsonen tzako euskal estrate-
gia gara tzeko erakunde arteko ituna 2018-2021 sinatu da. 
Itunak orientabideak ematea du helburu, eta hura sina tzen 
duten administrazioek berariazko jarduketak zehaztu behar 
dituzte, dagokien jarduera-esparruan. Estrategiak 9 arda tz 
ditu gizarte-bazterketaren egoerak prebeni tzeko, e txebizi-
tzan oinarritutako ikuspegia gara tzeko, baliabideak eta pro-
gramak hobe tzeko, genero-ikuspegia indar tzeko, eskubi-
deak eskura tzea berma tzeko, osasun arloko hobekun tzak 
proposa tzeko, diru-sarrerak berma tzeko, enplegua eskura-
tzeko, sen tsibiliza tzeko eta abar. 

Helburua hauxe da: 2020. urtera arte, Euskadiko udalerri 
handietako kalean lo egiten duten per tsonen kopurua nabar-
men gu txi tzea –gu txienez % 20–.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbi tzuaren zuzendari nagusia-
ren Ebazpena, 2018ko urriaren 31koa, argitaratu da. Ho-
rren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko kualifikazio 

2018ko abenduan, diru-sarrerak berma tzeko errentaren titu-
larrak 55.380 ziren (% 57,8 emakumeak). 2015. urtetik hona 
jai tsi egin da titularren kopurua (10.198 per tsona gu txiago). 
Prestazioa jaso tzen duten a tzerritarren kopuruak ere behe-
ra jo du: 1.383 titular gu txiago. Pen tsiodunen kolektiboa ere 
jai tsi egin da: 1.261 per tsona gu txiago 2018. urtean zehar. 
11.000 per tsona inguruk (% 12) jaso tzen dute diru-sarrerak 
berma tzeko errenta laneko diru-sarreren osagarri moduan.

Araudiaren inguruko ekimen eta aldaketak

2018ko apirilaren 27an, Eusko Aber tzaleak eta Euskal Sozia-
listak legebil tzar-taldeek Diru-sarrerak Bermatzeko eta 
Inklusiorako Lege Proposamena aurkeztu zuten. 

Horrez gain, legegin tzarako herri-ekimeneko lege-pro-
posamena, Babes Sozialeko Sistema Publikoa eta Kalita-
tezkoa Pobrezia eta bazterketa sozialaren aurka. 

Bestalde, aurten, abenduaren 28ko 28/2018 Errege Lege 
Dekretua onartu da, pen tsio publikoak birbalora tzeko eta 
gizarte, lan eta enplegu arloko beste presako neurri ba tzuk 
ezar tzeko. Bertan, hurrengo hilabeteetan langabezia-presta-
zioa lagun tzen mailan arau tzen duen araudia onartuko dela 
iragarri da. Aurten, oso eztabaida garran tzi tsua sortu da ho-
nako gai hauen inguruan: pen tsioen birbalorazioa, pen tsioen 
sistema berri tzea, Gizarte Seguran tzako gastuaren egitura 
eta finan tzen iraunkortasuna.

Azkenik, urriaren 5eko 15/2018 Errege Lege Dekretua onartu 
da, tran tsizio energetikorako eta kon tsumi tzaileak ba-
besteko presazko neurriena, oso garran tzi tsua, batez ere 
erabil tzaile ahulenak kontuan hartuta.

Txostenak eta azterlanak

Gizarte Bazterkeriaren aurka borroka egiteko Europako Sa-
reak AROPE adierazlearen jarraipenari buruzko VIII. urteko 
txostena aurkeztu du. EAE tasa txikiena duten hiru autono-
mia-erkidegoen artean dago, 14,5eko tasa duelako.

Espainian, Arope tasa 2,6 puntu por tzentual jai tsi da azken 
hiru urteetan, baina zenbakiak oso altuak dira: 2017. urtean, 
guztira 12.338.187 per tsona, hau da, Espainiako biztanleen 
% 26,6 pobrezia eta/edo gizarte-bazterketaren arriskuan 
daude. Emakumeei dagokien tasa % 27,1 da, eta 2011z ge-
roztik, lehenengo aldiz, gizonezkoena baino altuagoa da. 
2017an, 6,4 milioi emakume eta 5,9 milioi gizon daude po-
brezia eta/edo gizarte-bazterketaren arriskuan; hau da, mi-
lioi erdi emakume gehiago daude egoera horretan.

Gainera, aurten, EAEn bizitegi-bazterketa larrian daude-
nen egoerari buruzko IV. azterketa egin da, gaua kalean 
igaro tzen duten per tsonen zenbaketa jaso tzen duena. Zen-
baketa EAEko 26 udalerritan egin da aldi berean, urriaren 
18tik 19rako gauean.

Guztira 435 per tsona, 390 gizon eta 26 emakume (gai-
nerakoen sexua ezin zen zehaztu), topatu ziren EAEko 26 

Aurrekoa ikusi

https://observatoriosociallacaixa.org/bienestar-economico-material
https://observatoriosociallacaixa.org/bienestar-economico-material
https://observatoriosociallacaixa.org/bienestar-economico-material
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&cid=1279179241931&language=eu&pageid=3000005580&pagename=Bilbaonet/BIO_Noticia_FA/BIO_Noticia&autoplay=si
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/dokumentazioa/2018/etxerik-gabeko-personentzako-euskal-estrategia-garatzeko-erakunde-arteko-ituna/
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/dokumentazioa/2018/etxerik-gabeko-personentzako-euskal-estrategia-garatzeko-erakunde-arteko-ituna/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018005541
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/35bdeabc-376d-4b0f-92c6-23543f85f272
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/35bdeabc-376d-4b0f-92c6-23543f85f272
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/03c72c1d-0728-4986-be08-df23c416fd60
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/03c72c1d-0728-4986-be08-df23c416fd60
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17992
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17992
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-13593
https://www.eapn.es/estadodepobreza/ARCHIVO/documentos/Informe_AROPE_2018_Resumen_Ejecutivo.pdf
https://www.eapn.es/estadodepobreza/ARCHIVO/documentos/Informe_AROPE_2018_Resumen_Ejecutivo.pdf
https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/files/2016/10/Dossier-de-prensa-recuento-euskera1.pdf
https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/files/2016/10/Dossier-de-prensa-recuento-euskera1.pdf
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e txebizi tza berean bizi diren per tsonak, horien arteko harre-
man juridiko, afektibo edo familiarra gorabehera eta bizikide-
tza eragin duen inguruabarra alde batera u tzita.

4.1.2. Arartekoak ofiziozko jarduera hasi du diru-sarrerak 
berma tzeko errenta eta e txebizi tzarako prestazio osagarria-
ren prestazioetarako eskubide subjektiboak iraungi tzeko 
prozeduraren inguruan, zehazki, eskubide horiek lanpos-
tu bat bete tzeko hautaketa-prozesuetan parte-har tzea 
onartu ez delako edo Lanbidek telefono bidez helarazi-
tako lan-eskain tza bati uko egin delako iraungi tzen de-
nean. Jarduketa hori Arartekoaren 2017ko diagnostiko- 
txostenaren 40. eta 41. gomendioak bete tzearen jarraipena 
egitean burutu da.

4.1.3. Arartekoak ofiziozko jarduketa hasi du, Nigerian 
dagoen Espainiako Kon tsulatuari behar bezala legezta-
tutako ondasunen ziurtagiria emateko eskatu zaiolako, 
eska tzaileek beren herrialdean ondasun higiezinik ez dutela 
egiaztatu ahal izateko. Lanbidek bulego guztietara instrukzio 
bat bidali du ondasunen ziurtagiriaren ordez zinpeko aitorpe-
na ematea gomenda tzeko, Nigeriako administrazioak igorri-
tako dokumentazioa egiazta tzeko eta legezta tzeko prozedu-
ra asko a tzera tzen dela kontuan hartuta.

Lanbidek eran tzun du Espainiako Kon tsulatuak ziurtagiria 
legezta tzeko eskaera onartu ez duenez, baldin tza egiazta-
tzeko modua malgutu egingo duela, eta zinpeko aitorpena 
eskatuko duela horren ordez.

Beste ofiziozko jarduera bat ere hasi da, kasu horretan di-
ru-sarrerak berma tzeko errenta eteteari, iraungi tzeari 
eta prestazioak erreklama tzeari buruz, Pakistango agin-
tariek igorritako ondasunen ziurtagiriaren baliozkota-
suna zalan tzan jarri delako. Arartekoak gogoeta jakin 
ba tzuk helarazi dizkio Lanbideri, agiri hori a tzerritarrei eska-
tzearen inguruan. Gogoetak txosten honen III. kapituluan, 
Etorkinak eta kultura aniztasuna izenburuko atalean irakur 
daitezke. Gaur egun, Lanbide berriz hasten da prestazioak 
ordain tzen, har tzaileek eska tzen diren baldin tzekin bat dato-
rren ondasunen ziurtagiria aurkezten badute eta haien aurka 
salaketa judizialik jarri ez bada, eta ezeztatu egiten ditu pres-
tazioak erreklama tzeko prozedurak.

4.1.4. Arartekoaren beste ofiziozko jarduera bat honako 
gai honi buruzkoa izan da: diru-sarrerak berma tzeko 
errenta  /  e txebizi tzarako prestazio osagarria jaso tzeko 
eskubidea aitor tzeko espedientean, langile autonomoei 
gu txieneko etekin fal tsua egoztea. Erakunde honek hain-
bat kexatan an tzeman duenez, Lanbidek jardueraren fi-
kziozko gu txieneko etekin bat egozten die langile autonomo 
guztiei, haiek aurretiaz egindako zerga-aitorpena izan edo 
ez. Ondorioz, jaso tzen duten lanarengatiko prestazio osaga-
rriaren zenbatekoa murrizten du edo eteten; gainera, ustez 
bidegabe jasotako zenbatekoak i tzul tzeko eska tzen du.

Aldi berean, interpretazio-irizpide hori aplika tzearen ondo-
rioz, krisian dauden jardueren titularrei eska tzen zaie, uste-
kabean, i tzul tzeko Lanbideren ustez bidegabe jaso dituzten 
zenbatekoak, eta horrek are gehiago larriago tzen du herritar 
horien egoera edo gizarte-bazterketa paira tzeko arriskua. 

apaleko gazte langabetuen aktibazio soziolaboralerako 
prestakun tza-ekin tzak egiteko 2018-2020ko diru-lagun-
tzen deialdiaren berri eman da.

Horrek erraztu egingo du prestakun tzarik gabeko gazteek 2. 
mailako profesionaltasun ziurtagiriak jaso tzea, gazte horiek 
lanera tzea bul tzatuz. 

Europar Batasuneko Ba tzordeak gizarte babesa eskura-
tzeko gomendioa egin du, batez ere, Gizarte Seguran-
tzaren sisteman behar bezalako estaldurarik ez duten 
langile eta autonomoei begira. Horretarako, Eskubide 
Sozialen Europako Zutabea aplika tzea proposatu du:

Aurten, 2017-2021 Gizartera tzeko IV. Euskal Plana onar-
tu da, euskal administrazioek pobreziaren eta bazterketaren 
aurka gara tzen dituzten programak jaso tzen dituena. Planak 
zazpi xede gehitu ditu, 146 jarduketaren bidez burutuko di-
renak, eta helbide zeha tzak ezarri ditu: manten tze-pobrezia 
–oinarrizko beharrei aurre egin ezin izatea– murriztea (% 20, 
hemendik hiru urtera); gizon eta emakumeen okupazio-ta-
sa areago tzea (% 75era eta % 66ra, hurrenez hurren); lan-
inten tsitate baxuko tasa % 8 baino txikiagoa izatea; eskola 
uztearen tasa % 7 baino txikiagoa izatea; sexu bakoi tzari 
dagokionez, gizarte mailaren arabera, osasun txarrean 
nabarmen tzen diren desberdintasunak murriztea (% 10 gi-
zonezkoen kasuan, eta % 20 emakumezkoen kasuan); eta 
e txebizi tzaren premia duten biztanleen ehunekoa % 5 baino 
txikiagoa izatea. 

Era berean, Familiei eta haurrei lagun tzeko erakunde 
arteko IV. plana onartu da. Plana haurren pobreziari hel-
tzeko tresna gisa formulatu da, bai ikuspegi ekonomikoa, 
bai hezkun tzan, kulturan eta gizarte parte-har tzean izan di-
tzakeen ondorioak ain tzat hartuta.

4.  Jarduera-planaren 
esparruko bestelako 
esku-hartzeak

4.1. Ofiziozko jarduerak

4.1.1. Arartekoak, jasotako kexak aztertu ondoren, ofi-
ziozko jarduera hasi zuen. Horretan, hainbat gogoeta he-
larazi zizkion Lanbideri, bizikide tza-unitatearen osaera ze-
hazteko orduan aplikatu beharreko araudian aipa tzen den 
familia-harremanak gehi tzea dela eta. 18/2008 Legearen 
arabera, bizikide tza-unitatea elkarrekin bizi diren eta ahaide-
tasun-lotura duten per tsonek osa tzen dute; laugarren mai-
larainoko odol-ahaidetasunaren edo bigarren mailarainoko 
ezkon tza-ahaidetasunaren bidezko harremanak hartu behar 
dira ain tzat [9.1.b) artikulua]. 

Gizarte-babesa arau tzen duten beste erregulazio ba tzuetan 
ez da aipa tzen bizikide tza-unitatean familia-harreman ho-
riek egoteko aukera. Lanbidek eran tzun dio erakunde honi 
araudian proposa tzen den aldaketan ain tzat har tzen direla 
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edozein motatako izapideak egin nahi izanez gero, ez da 
beharrezkoa datu per tsonalen bilketa eta tratamendua, ezta 
egiaztapen digital bat lor tzea edo per tsonak datu biometri-
koen bidez identifika tzea ere, baina arreta guneetan aztar-
na digitalen irakurgailua egongo dela aurreikusten da. Une 
hauetan, Izenpek B@k edo B@K Q ziurtagiriak lor tzeko eta 
administrazioarekin modu telematikoan harremanetan jar-
tzea ahalbide tzen duen identifikazio elektronikoko txartela 
igor tzeko trata tzen ditu datuak. Txostena ixterakoan, Lanbi-
dek ez ditu datu biometrikoak bere zerbi tzuen erabil tzaileak 
identifika tzeko erabil tzen.

4.3.  Bilerak administrazio eta zerbitzu 
publikoekin

4.3.1. 2018. urtean zehar, hainbat bilera egin dira Lanbide-
rekin, askotariko gaiak jorra tzeko, besteak beste: prestazio 
ekonomikoak i tzularazteko prozedura informazioa, jakina-
razpenak, betearazpen bidea, zorra zatika tzea–; zorrak eta 
kredituak konpen tsa tzea; jatorrizko herrialdeko ondasunen 
ziurtagiriak; diru-sarrerak berma tzeko errenta  /  e txebizi-
tzarako prestazio osagarriaren prestazioak iraungi ondoren-
go urtebeteko epea zenba tzeko modua; e txebizi tza parte-
katuetan baldin tzak bete tzea egiazta tzeko zailtasunaren 
ondoriozko arazoak; e txebizi tzako prestazio ekonomikoari 
loturiko kontuak; nazionalitatea eskura tzeko berariazko ara-
zoak eta ondasunik eza egiazta tzen duen agiria edo aldeko 
epai judizialak betearazteari buruzko agiria eska tzea.

Bestaldetik, elkarreragingarritasunaren kontuak ere jorratu 
ziren bileretan, kudeaketaren automatizazioari lotutakoak, 
baita udal gizarte-zerbi tzuekiko harremanak eta araudia 
alda tzeko bidean egindako aurrerapenak ere.

4.3.2. Horrez gain, hiru hiriburuetako eta Irungo udal 
gizarte-zerbi tzuekin egin dira bilerak besteak beste, ho-
nako gai hau azter tzeko: udalerri horietan bizi diren etorkinen 
kopurua handi tzea (horietako askok Europako beste herrial-
de batera joateko asmoa dute); gaia dagokion atalean azter-
tuko da, txosten honen hurrengo III. kapituluko Etorkinak eta 
kultura aniztasuna atalean, alegia.

Bilera horietan, gizarte-zerbi tzuen mapan eta plan estrate-
gikoan ager tzen diren gizarte-zerbi tzuen euskal sistemako 
zerbi tzu eta prestazioen zerrenda zabal tzean onartutako 
konpromisoak bete tzeaz galdetu zuen erakundeak. Ardu-
radunek egindako jarduketen, gehitutako plaza kopuruaren, 
irekitako zentroen, eta oraindik garatu behar diren baliabi-
deen berri eman zuten. Jorratu ziren beste gai ba tzuek ho-
nako hauekin zuten zerikusia: gizarte-larrialdiko zerbi tzu eta 
baliabideak; arreta eriondoan; gizarte eta osasun alorreko 
koordinazioa gizarte-bazterketa egoeran dauden per tsonen 
kasuetan; errolda soziala; Lanbiderekiko koordinazio-harre-
manak; e txebizi tzaren arazoa; Eudel eta botere judizialaren 
arteko hi tzarmena balora tzea; arreta psikiatrikoa komunita-
tean eta erregimen irekian; buru-osasuneko arazoak dituzten 
per tsonek ostatua har tzeko topa tzen dituzten zailtasunak.

Bileretan jakin zen udal ba tzuk zerbi tzu edo ikuspegi pro-
pioak barnean har tzen dituzten programak gara tzen ari direla 

Horrez gain, ba tzuetan, zenbait gabezia hauteman izan di-
tugu Lanbideren bulegoetan emandako informazioan, eta 
horiek ekarri dute langile autonomoek ez jakitea jasotako 
zenbatekoak i tzuli beharko dituztela, diru-sarrerak alegiaz 
ego tzi zaizkiela-eta.

Arartekoaren iri tziz, lanbide arteko gu txieneko soldataren 
% 75en eta % 150en pareko den hileko alegiazko etekina 
egoztea krisian dauden negozioak dituzten per tsonei ez da 
arrazoizkoa, eta ez dator bat 18/2008 Legearen helburuare-
kin, are gehiago kontuan izanda, titularren zerga- eta kon-
tabilitate-dokumentazioa aztertuta, zalan tza izpirik gabe 
ondorioztatu zela jarduera ekonomiko jakin horrek ez zuela 
diru-sarrerarik.

4.1.5. Arartekoak ofiziozko jarduera bat hasi du, udal gi-
zarte-zerbitzuekin zerikusia duena; izan ere, horren bidez, 
aztertu nahi da gizarte larrialdietarako lagun tzak uka tzea, 
diru-sarrerak berma tzeko errentaren titularra izateko 
baldin tzak bete tzea arrazoi hartuta, kontuan hartu gabe 
Lanbidek ordainketak a tzeratu, eten edo iraungi izana, eta 
familiaren gizarte-egoeraren zailtasuna.

4.1.6. Erakunde honek ofiziozko jarduera bat hasi zuen, 
genero-indarkeriaren egoera egiazta tzeko moduari buruz. 
18/2008 Legeak araubide berezi bat aitor tzen du familia-in-
darkeriaren biktimen tzat 9.2.b artikuluan, bizikide tza-unitatea 
arau tzean, eta 16.  artikuluan, eskubidearen titularrek bete 
behar dituzten baldin tzak ezar tzean. Aurreikuspenen artean, 
ez da azal tzen baldin tza hori egiazta tzeko modua, baina 
araudiaren garapenean betekizunak egiazta tzeko aurkez 
daitezkeen dokumentu guztiak adierazi dira, nahiz eta ez den 
zerrenda i txi bat. Erakunde honek proposatu zuen lege-tes-
tuaren interpretazio sistematikoa egitea, 18/2008 Legearen 
29.1 artikuluaren c) ida tz-zatia l) eta m) atalekin lotuta; hor-
taz, per tsona horrek –babes-agindua badauka– genero-in-
darkeriaren biktima dela egiazta tzen duela uler daiteke; hala 
ere, interesdunak aurkeztutako beste dokumentu ba tzuekin 
ere egiazta daiteke egoera hori, edo Lanbidek beste admi-
nistrazio publiko ba tzuei eska tzen dizkien txostenen bidez. 
Aukera hori 147/2010 Dekretuaren 29. artikuluan ezarri da.

Lanbidek helarazi dio Arartekoari etorkizunean egingo den 
arauen garapenean, genero-indarkeriaren egoerak egiazta-
tzeko moduen artean, gizarte-zerbi tzuen txostena gehi tzeko 
asmoa duela. 

4.2. Ikuskapen bisitak

Lanbideren bi bulego bisitatu dira, datu biometrikoak jaso-
tzeko moduari buruzko informazioa eskura tzeko. 2018. ur-
tean zehar, proiektu pilotu bat abiarazi da Lanbideren bulego 
ba tzuetan. Horren helburua datu biometrikoak jaso tzea da, 
etorkizunean per tsonak sistema horren bidez identifikatuko 
direla aurreikusten delako. Une hauetan, datuak ematea bo-
rondatezkoa denez, eskain tzen den informazioari dagokio-
nez, datuak ikusteko, zuzen tzeko, ezezta tzeko, horien aurka 
jar tzeko, ezaba tzeko eta transferi tzeko eskubideak erabil-
tzeko moduari buruzko informazio-klausula bat jaso tzen 
duen agiria ematen zaio erabil tzaileari. Gaurdaino, Lanbiden 
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apustu irmoa kolektibo kaltetuen tzako klausula sozialen, 
enplegu babestuaren eta gizartera tze-enpresen alde. En-
plegurako, prestakun tzarako eta lan-aktibaziorako politikek 
lehentasunezkoak izan behar dute.

5.5. Oraindik ere an tzematen da gizarte-bazterketa larrian 
egon arren diru-sarrerak berma tzeko errenta eskura tzen 
ez duten per tsonen kopuru handia; ondorioz, per tsona ho-
riek udal gizarte-zerbi tzuetara jo tzen dute lagun tza bila.

Seme-alaba adingabeak kargura dituzten emakumeez 
osatutako guraso bakarreko eta e txebizi tzarik gabeko 
familien kopuruak gora egin duenez, horretarako baliabi-
de egokiak bideratu behar dira. Diru-sarrerak berma tzeko 
errentaren titularrak diren emakumeen ehunekoa gizonena 
baino handiagoa da. Gainera, langabeziari edo batez bes-
teko errentari buruzko adierazleak ez dira emakumeen alde-
koak, beraz, premiazko bihur tzen da bul tzada erabakigarria 
ematea berdintasun-politiken alde. 

Horrez gain, prestazioa osorik jaso tzeko hainbat baldin tza 
bete behar dira, eta horiek zerbi tzu publiko desberdinek 
balora tzen dituzte, bizi ahal izateko gu txienekoa berma-
tzeko aukerarik gabe; hori guztia dela eta, oso egoera zai-
lak sor tzen dira. Diru-sarrerarik ez dagoenean prestazioaren 
zati bat bakarrik baldin tzapean jar tzeak arinduko luke udal 
gizarte-zerbi tzuek jasaten duten presioa, eta oso neurri ba-
liagarria izango li tzateke haur pobreziaren aurkako bo-
rrokan.

5.6. Euskal administrazio publikoak gizarte-babeseko po-
litika publikoak gara tzen ari dira, eta lagun tzen diete gizar-
te-erakundeei esku-har tze sozialeko programetan. Gainera, 
badago diskur tso publikoa, gizarte-politiketan inberti tzea 
legitima tzen duena, eta hori oso positiboa da.

5.7. Eusko Jaurlari tzako Enplegu eta Gizarte Politiketako 
Sailak abian jarri ditu hainbat neurri, batetik, lan-prestakun-
tza bul tza tzeko, eta bestetik, trebakun tza profesionala 
egiazta tzeko. Neurri horiek kolektibo kalteberei zuzenduta 
daude. Lan-aktibazioa, bazterketarik gabe, lehentasunezko 
ildoa da per tsona guztiak gizartera tzea eta ekonomian parte-
har tzea lor tzeko.

5.8. Kexa-espediente ba tzuk izapide tzean, oraindik ere 
ikusi da kontrol eta zainketa sakona, diru-sarrerak berma-
tzeko errenta  /  e txebizi tzarako prestazio osagarriaren titu-
larra izateko bete behar diren baldin tzei eta betebeharrei 
dagokienez. Oro har, an tzemandako ez-bete tzeek ez dute 
zerikusirik familiek baliabide ekonomikoak eduki tzearekin, 
baizik eta eska tzen diren baldin tzak egiazta tzeko zailtasuna-
rekin edo betebeharrak bete tzearekin.

5.9. Lanbidek egiten duen kudeaketa hobe tzeko bidean 
dago honako gai hauei dagokienez: ebazpenen arrazoi-
keta; dokumentuak erregistra tzea; aurretiko en tzunaldia; 
prestazioak eska tzeko eta berriz ordain tzen hasteko eskae-
rak ebazteko epeak; herritarren tzako arreta eta prestazioak 
erreklama tzeko prozedurak hasteko epeak. Oraindik ere 

gizarte-babesa hobe tzeko, hala nola e txeko lagun tza zerbi-
tzua, gizarte-bazterketa egoeran daudenen tzako egoi tzetan 
bizi diren per tsonen tzako arreta barnean duena, edo bestela, 
e txean lagun tzeko programak, gizarte-bazterketan dauden 
per tsonen tzako eguneko zentroak eta gaueko zentroak lo-
tzen dituzten jarduerak, babesik gabeko helduen kasuak an-
tzemateko programak, baita, Osakide tzarekin koordinatuta, 
e txerik gabeko per tsonei arreta psikiatrikoa emateko zerbi-
tzuak, gaixondoan lagun tzeko zerbi tzuak eta tenperatura 
baxuei aurre egiteko neguko baliabideak ere.

Helarazi zizkiguten arazo garran tzi tsuenetako bat hauxe 
zen: seme-alabak kargura dituzten guraso bakarreko fami-
liek gero eta gehiagotan lagun tza eska tzea, zaurgarritasun 
egoeren kronikotasuna, e txebizi tza bat modu autonomoan 
bila tzeko zailtasuna, gizarte-bazterketan dauden etorkinen 
kopurua handi tzea (horietako ba tzuk ahultasun handiko 
egoeran). 

5.  Herritarren eskubideen 
egoeraren balorazioa

5.1. Ekonomia ereduak ahalbide tzen du hazkunde eko-
nomikoa, hazkunde hori gizartearen sektore ahulenetara 
hel tzen ez bada ere: gizarte-bazterketan dauden per tsonak; 
guraso bakarreko familiak; lan-prestakun tza gu txiko langi-
leak; muga fun tzionalak, adimen-gaixotasunak, osasun fisi-
ko eta mentaleko arazoak dituztenak; iraupen luzeko langa-
betuak, eta gazteak, ba tzuetan, gero eta egoera txarragoa 
jasan behar dutenak. Familia- eta komunitate-loturak ahul-
tzea eta lanak okerrera egitea kezka tzeko modukoa dela 
adierazi da.

Egoera horiek azter tzeak gizarte babeseko sistema gaur 
egungo beharretara egoki tzea ahalbidetuko duen hausnar-
keta ekarri behar du. 

5.2. Euskal Autonomia Erkidegoan mantendu egin da 
pobrezia tasa txikiagoa, besteak beste, gizarte babeseko 
sistemari eta diru-sarrerak berma tzeko errenta / e txebizi-
tzarako prestazio osagarria  /  gizarte larrialdietarako lagun-
tza bezalako prestazio ekonomikoei esker. Bizi ahal izateko 
gu txienekoa berma tzea beste autonomia-erkidegoetara 
zabal tzen den eta estatu mailan azter tzen ari den eskaria 
da, gizarte-babeseko sare bat izatea garran tzi tsua delako, 
haur-pobreziaren aurka borroka tzeko neurri gisa.

5.3. Maila desberdinetako administrazioek (estatukoek, 
autonomikoek, tokikoek) kudea tzen dituzten gizarte-ba-
beseko sistema osagarriak –modu autonomoan diseinatu 
direnak– egoteak koordina tzeko zailtasunak ekarri ditu ba-
tzuetan, eta horiek kontuan hartu beharko lirateke.

5.4. Gizarte-politikek lehentasuna badute ere, ezin dituz-
te baztertu beste politika ba tzuk, aberastasuna bana tzea, 
genero-berdintasuna lor tzea eta gizarte-bazterketa sai-
hestea helburu dutenak. Gainera, beharrezko tzat jo tzen da 
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zain daude, besteak beste, diru-sarrerak berma tzeko erren-
ta jaso tzeko denbora luza tzea, laneko diru-sarrerak eskasak 
direnean, baita 2017ko diagnostiko- txostenetik eta lehenago 
aipatu diren espedienteetatik datozenak ere.

5.11. Erakunde honek oso beharrezko tzat jo tzen du, 
oraindik ere, gizarte-zerbi tzuek diru-sarrerak berma-
tzeko errentari buruzko espedienteetan parte har tzea, 
horietako ba tzuetan oso garran tzi tsua baita gizarte- 
kalteberatasunaren egoera balora tzea. Gizarte-egoera 
zailean dauden per tsonek bai Lanbidera, bai udal gizarte-
zerbi tzuetara jo tzen dutenez, lankide tza-harremanak ezarri 
behar dira zerbi tzu publiko bakoi tzean arreta ematen die-
ten langileen borondatetik haratago. Protokoloetan jasotako 
mekanismoak egoteak ahalbidetuko luke Lanbide bulego 
guztietan eran tzun berdinak ematea. Beste administrazio 
publikoekin lankide tzan ari tzeko bidean aurrerapausoak 
egin badira ere, batez ere, diru-sarrerak berma tzeko erren-
ta  /  e txebizi tzarako prestazio osagarriaren titularra izateko 
baldin tzak bete tzen direla zain tzean, ez da aurrera egin gi-
zarte-egoera zailak egiazta tzean –ba tzuetan, fun tsezkoak 
dira gizarte-bazterketan dauden per tsonek baldin tzak eta/
edo betebeharrak bete tzea egiazta tzeko–, ezta arreta inte-
gratua eskain tzeko behar den lankide tzan ere. 

5.12. Diru-sarrerak Berma tzeko eta Gizartera tzeko Legea 
alda tzeko hainbat ekimen bul tzatu arren, ez da lortu behar 
den adostasuna gizartearen beharrizanetara eta hobekun-
tza teknikoetara egoki tzeko bidean aurrera egin ahal izateko; 
azken horiek ezinbestekoak dira Lanbideren ebazpenei doi-
tasun juridikoa emateko.

Araudi berriak kontuan hartu beharko lituzke gobernuak 
onartutako planetan jasotako konpromiso eta aurrerapen 
kon tzeptualak eta terminologikoak.

5.13. Gora egin du e txebizi tza-bazterketan dauden 
per tsonen kopuruak, azken zenbaketaren arabera. Gure 
hirietan e txerik gabeko per tsonak egotea beti deigarria izan 
beharko li tzateke, eta gizarte-porrot onartezinari aurre egite-
ko neurriak abian jar tzea ekarri beharko luke. E txerik gabe-
ko per tsonei begira aurten onartutako estrategian jasotako 
neurriak lehenbailehen abian jarri behar dira kontuan, batez 
ere genero-ikuspegia kontuan hartuta. Horien artean, Eusko 
Jaurlari tzako Osasun Saileko, E txebizi tza Sailburuorde tzako 
eta foru aldundietako administrazioen arteko lankide tza eta 
barne-lankide tza eska tzen duten neurriak nabarmen tzen 
dira, gizarte-zerbi tzuek e txerik gabe egotea saihesteko neu-
rriei eran tzun egokia eta osotua eman diezaieten.

5.14. E txebizi tza eskura tzeko zailtasunek gizarte-zerbi-
tzuek buru tzen duten esku-har tzea oztopa tzen dute, erabil-
tzaileak bizileku sozialetan txandaka tzea galarazten du-
telako; horrela, ezin dira burutu esku har tzeko planaren 
hurrengo faseak, zaurgarritasun egoeran dauden beste fa-
milia ba tzuei arreta eman ahal izateko. Batez ere, adinga-
beak kargura dituzten guraso bakarreko familiei eragiten die;  
gehienetan emakumea da familia burua.

asko a tzera tzen da berrazter tze-errekur tsoak ebaztea, baina 
epea labur tzeko neurriak hartu direla jakinarazi da. Etenga-
beko prestakun tza eta barne-koordinazioa fun tsezko tzat jo-
tzen dira.

5.10. Arartekoak arlo honetan egin dituen esku-har tze 
asko Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari zuzenduta dau-
de, zehazki, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbi tzuari. Datu inte-
resgarri gisa, aurten behera egin du kexen kopuruak.

Kexarik gehienetan erabaki da Lanbideren jarduera bat ze-
torrela ordenamendu juridikoarekin; hala ere, oraindik asko 
dira iri tzi desberdinak erakusten dituzten esku-har tzeak. 
Hori dela eta, sistema hobe tze aldera, kontuan hartu beha-
rreko gomendioak eta iradokizunak egin dira, baita 2017ko 
diagnostiko- txostenetik datozen eta oraindik bete gabe  
dauden horiek ere. Aurten, azpimarra tzekoak dira eskubi-
de ekonomikoa balia tzeari buruzko baldin tzaren gehie gizko  
interpretazioari loturiko esku-har tzeak honako egoera haue-
tan: genero-indarkeriaren ondoriozko egoera larriak; gizar-
te-bazterketan dauden familietan bizi diren eta aniztasun 
fun tzionala duten per tsonen kasuak; benetako bizilekua-
ren baldin tza eta baliabide ekonomikorik eza egiazta tzeko 
modua; gizartera tze-programetan parte har tzen duten per-
tsonen aukerak; gauza tzeko zaila den ondasun moduan ja-
sotako jaraunspenen zenbaketa; errentamendu-kontratua 
Hiri Finken Errentamendu Kontratuen Erregistroan inskriba-
tzeko betebeharra –errenta tzailea ez den baina logela bat 
alokairuan hartuta duen per tsonari dagokiona–; enplegu bati 
uko egitea; EAEtik kanpora egiten diren irteerak, besteak 
beste. 

Horrez gain, Arartekoak adierazi du garran tzi tsua dela 
ikuska tzeko barne-mekanismoak ezar tzea, indarkeriaren 
biktimak izan diren emakumeak, desgaitasuna duten per-
tsonak edo adingabeak zaurgarritasun egoeran babesik 
gabe gera tzea saihesteko; bestalde, prestazioak eteteko 
edo iraungi tzeko erabakietan, baldin tzetako bat ez dela bete 
susma tzen bada, hobeto frogatu behar da, batez ere, tartean 
adingabeak edo zaurgarritasun larriko beste egoera ba tzuk 
badaude. Era berean, erakunde honek agerian u tzi du ez da-
goela ados Lanbidek egiten duen konpen tsazioarekin, zorra 
daukaten eta ordaindu behar diren a tzerakinak sortu dituz-
ten per tsonen kasuetan. Gizarte-bazterketa egoeran dauden 
per tsonei zenbateko handiak erreklama tzea eta prestaziotik 
ehuneko handia ken tzea asko zail tzen du per tsona horien 
gizarte-egoera. Horrez gain, Arartekoak adierazi du errekur-
tsoak jar tzeko fasean dokumentu berriak aurkez daitezkee-
la, baldin eta administrazioak araudian ezarritako baldin tzak 
bete tzea modu frogagarrian egiazta tzen duen dokumenta-
zioaren berri izaten badu.

Azkenik, Arartekoak hobekun tza ba tzuk proposatu dizkio 
Lanbideri, eta sailak esan du etorkizunean egingo den arau-
di-aldaketan kontuan hartuko direla; hain zuzen, honako 
gai hauekin zerikusia duten proposamenak egin dira: gene-
ro-indarkeriaren egoera egiazta tzeko modua; bizikide tza-
unitatea osa tzen duten familia-harremanak gehiegi zabal-
tzea; adingabearen interes gorena kontuan har tzea; edo 
kargura seme-alabak izateagatiko prestazioen onuradunak 
pen tsiodun tzat har tzea. Beste proposamen ba tzuk oraindik 
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5.15. Zerbi tzu eta prestazioen zerrendaren garapene-
tik ondoriozta tzen diren konpromisoak bete tzeko ezarritako 
epea amaitu ez denez, zaila da emai tzak ezagu tzea. Hala 
ere, udal gizarte-zerbi tzuen arduradunekin egindako bilere-
tan egiaztatu ziren konpromiso horiek bete tzeko borondatea 
eta egiten ziren ahaleginak. Halaber, agerian u tzi da herri-
tarren eskaria eta beharrizanak maparen bidez zehaztutako 
estaldurako aurreikuspenak baino handiagoak direla; hortaz, 
egindako ahaleginak gorabehera, oraindik ere badaude ba-
besik gabeko herritar helduak. Bestaldetik, udalek gara tzen 
dituzten programen ugaritasunak jarrai tzen du errealitatea 
izaten.

Zerbi tzu eta prestazioen zerrenda gara tzean onartutako 
konpromisoen artean, zerbi tzu ba tzuei dagozkien eskume-
nak foru-aldundien eta udalen artean alda tzea; bete tzeko 
epea indarrean dagoen arren, gauza tzearen konplexutasuna 
kontuan hartuta, garran tzi tsua da aurrera egitea ezarritako 
epeetan bete tzea lor tzeko. Errealitateak erakusten duenez, 
gizarte-arazoak dituzten per tsonek, lehenik, udal gizarte-
zerbi tzuetara jo tzen dute; horrek behar tzen ditu eskumenak 
dituzten gainerako administrazio publikoak dagozkien egin-
kizunak bete tzera, udal gizarte-zerbi tzuek beste baliabide 
publiko ba tzuk izan di tzaten, eta zerbi tzu zentraletik bidera-
tutako per tsonen beharrizan konplexu eta askotarikoei eran-
tzun diezaieten.

5.16. Arartekoak positibo tzat jo tzen du administrazio 
publikoek eta gizarte-erakundeek eran tzun aniztunak eta 
osagarriak ematea gizarte-bazterketa larriko egoerei aurre 
egiteko; izan ere, bazterketaren arrazoiak faktore ani tzekoak 
izan daitezke, horregatik, arreta emateko hainbat bide batu 
behar dira: kalteak murrizteko programak, eskakizun txikiko 
zentroak, housing first, tutore tzapeko pisuak…

5.17. Gizarte-erakundeek oso eginkizun garran tzi tsua 
bete tzen dute. Koordinazioa eta eginkizunak zehaztea, baita 
finan tzaketa-esparru egonkorra ere, erabakigarriak dira. 
Lehenbailehen onartu behar da onartu gabe dagoen araudia, 
Gizarte Zerbi tzuei buruzko Legean xedatutako hi tzarmenari 
buruzkoa.

5.18. Energia pobreziak oraindik ere kezka tzen du 
erakunde hau, eta, behin baino gehiagotan aipatu bezala, 
arlo desberdinetatik heldu behar zaio: gastua konpen tsa-
tzeaz gain, energia aurrezteko bideak eta energia-eraginkor-
tasuna sustatu behar dira. An tzemandako zailtasunetako 
bat hauxe da: gizarte-bonuaren eskaera aurkezteko auke-
ra eta baldin tzak ez ezagu tzea, eta kon tsumi tzaile ahulenei 
buruzko xedapenen onuradunak nor tzuk izan daitezkeen 
ez jakitea. Udal ba tzuek energia-gastuari aurre egiteko pro-
gramak burutu badituzte ere, besteak beste, kontratatutako 
poten tziari buruzko aholkuak emateko zerbi tzua, gizarte- 
bonua edo azken baliabideko tarifa eska tzen lagun tzeko 
zerbi tzua, elektrizitatearen faktura txikiagoa izan dadin, neu-
rri horiek ez dira modu orokorrean bul tzatu.

5.19. Azkenik, gizarte larrialdietarako lagun tzak ema-
teko prozedurak kudeaketa-karga handia eska tzen du, 
Eusko Jaurlari tzako eta udaletako ekonomia-sailak tartean 
daudelako, eta, urtean behin, agindu bat argitaratu behar 
delako. Interesgarria izango li tzateke prozedura bidera tzea 
arin tzeko modua azter tzea, bai aurrekontuko partidarena, 
baita gainerako izapideak ere, gizarte larrialdietarako lagun-
tzak ematerakoan a tzerapenak saihesteko, erabakia urtean 
hainbat hilabetez a tzera tzen delako. Horri sektore ba tzuek 
eska tzen duten berrikuspenari buruzko hausnarketarako 
aukera gehitu behar zaio. 
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loturaren hausturarenean. Azken horiei dagokienez, 
kexetan aipatu izan da alderdiren batek ez dituela 
bete mantenu-pen tsioei edo seme-alaben eta gura-
soen arteko komunikazio-araubideari buruz lortutako 
akordioak edo epaileak hartutako erabakiak. Ararte-
koaren eskumen-eremua Administrazioak eskubideak 
urra tzen dituen egoeretara muga tzen denez, horrelako 
kasu guztietan Arartekoaren esku-har tzearen helburu 
nagusia izan da kexagileei aholku ematea auzitegietan 
euren eskubidea baliarazteko moduari buruz. Betiere, 
inpar tzialtasun-prin tzipioa errespetatuz eta eragindako 
adingabeen interes gorena lehene tsiz beste ezeren 
gainetik. 

•  Kexagileek judizioko defen tsaren ardura eman dioten 
letraduaren jarduna. Abokatuak bezeroarekiko bere 
gain har tzen duen konpromisoa ez da emai tza jakin 
bat lor tzea, defenda tzea baizik; hortaz, abokatua ez 
da eran tzukizunean eror tzen bezeroaren uziak ezes-
ten badira; horrela gertatuko li tzateke abokatuaren 
jarduera arduragabea edo etika profesionalaren aur-
kakoa bali tz, bestela ez. Horrelako kexa bat aurkeztu 
izan denean bi gauza egin ditugu: batetik, abokatuak 
bere jokabidearen ondorioz izan lezakeen diziplina- 
edo ondare-eran tzukizuna haren lanbide-elkargoan 
nahiz auzitegietan galda tzeko moduari buruz aholku 
ematea; bestetik, elkargoan erreklamazioa jarriz gero, 
elkargoak nola izapide tzen duen gainbegira tzea, ebaz-
pena zen tzuzko epean emango duela berma tzeko eta 
salaketan planteatu zaizkion kontu guztiei buruz, le-
geak eska tzen duen bezala, eran tzun oinarriduna eta 
arrazoitua emango duela berma tzeko. Eran tzun horrek 
kexagileak gogobete tzen dituen ala ez, hori bestelako 
kontua da, bai eta salatutako jarduketari buruz elkar-
goak lex artisaren eta kode deontologiko egokiaren ar-
gitan egindako balorazioaz kexagileek duten iri tzia ere. 
Arartekoak ezin du bi eremu horietan esku hartu, eta 
inork erabaki tzekotan Legelarien Euskal Kon tseiluak 
erabaki beharko luke horri buruz. 

–  Estatuko administrazioaren organoen jardunak. Sortu-
tako kexak Arartekoak Estatu mailan duen homologoari 
bidal tzen dizkio, informazio garran tzi tsuarekin eta, hala 
badagokio, erakunde honen irizpenarekin batera. Txos-
tenaren xede den urtean, balorazioak batez ere bi alder-
dietan egin dira: alde batetik, administrazioaren jardun 

1. Arloa kopurutan
Justiziaren arloan guztira 35 kexa-espediente berri ireki dira 
2018. urtean; hau da, Arartekoak urtean zehar izapide tzera 
onartutako guztien % 1,57. Jarraian, espediente horien ba-
naketa azalduko da, arloka:

•  Justizia Administrazioaren eta bulego judizialaren 
funtzionamendua ......................................................................................... 18 

• Abokatuen eta prokuradoreen elkargoak ..................................  7
• Doako lagun tza juridikoa ........................................................................  4
• Familia elkarguneak ...................................................................................  3
• Justizia administrazioaren giza- eta diru baliabideak .......  1
• Beste alderdi ba tzuk ..................................................................................  1
•  Kontratazio-araubidea, ondarea eta administrazio  

eran tzukizuna ..................................................................................................  1
• Beste elkargo profesional ba tzuk ....................................................  1
• Herritarren eskubideak.............................................................................  1

Urtean zehar izapidetutako espedienteei dagokienez, txos-
ten hau amai tzean egoera honetan zeuden
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Hala ere, horiek ez ziren Arartekoan aurkeztu diren eta Jus-
tiziako Administrazioarekin zerikusia duten kexa bakarrak. 
Arlo honi dagokionez, izapidetu ezin izan ditugun beste erre-
klamazio ba tzuk jaso ditugu, honako arrazoi hauetako ba-
tengatik gure eskumen-eremutik kanpo gera tzen direlako: 

–  Partikularren arteko gatazkak. 2018an, horrelako kexa 
gehienen iturriak bi kontu espezifiko izan dira:

•  Familia-zuzenbidearen arloko desadostasunak, be-
reziki oinorde tzen esparruan eta ezkon tza- edo bikote- 
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−  Gabeziak gure epaitegi eta auzitegietako erabil tzaileei 
ematen zaien informazioan edo Justizia Adminis-
trazioaren zerbitzura lan egiten dutenek ematen 
dieten tratuan. Kudeaketa horien artean, delituen bik-
timei beren prozeduren nondik-norakoak eta justizia 
lehenera tzailearen bidez jaso zezaketen erreparazio in-
tegrala jakinarazteko garatutakoak azpimarratu behar 
dira. Horretarako, epaitegietako Biktimari Lagun tzeko 
Zerbi tzuaren lagun tza izan zuen Arartekoak.

−  Auzitegiek eta gainon tzeko eragile juridikoek ain tzat 
har tzea per tsonek euren aurrean hartutako jarrera be-
reizten duten inguruabarrak, per tsona horiek, jasaten 
duten gizarte-bazterketaren ondorioz, inguruabarrok 
baliarazteko zailtasunak dituztenean. 2018. urtean 
horrelako esku-hartzeek erreferentzia egin diete, ge-
hienbat, doako justiziako eta zigor-betearazpeneko 
espedienteei, baina esanguratsuak gertatu dira kalte-
beratasun bereziko per tsona a tzerritarren kasuak. 

Dena den, esan beharra dago gure lanaren alderdi hori ez 
zatekeela posible izango Epaile tzak eta Fiskal tzak une oro 
lagundu izan ez baligute. Era berean, Euskal Autonomia Er-
kidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Gobernu Idazkari tzari 
eskertu egin behar diogu izan dugun komunikazio malgua 
eta erraza. Haren esku-har tzea eta Justizia Administra-
zioaren letraduengandik jasotako harrera fun tsezkoak 
izan dira egoera horiek ebazteko.

2. Kexarik aipagarrienak
Segidan, Arartekoak gure epaitegi eta auzitegietako erabil-
tzaileei emandako lagun tzaren eredu diren bi esku-har tzeren 
adibideak emango ditugu, xehetasun gehiagoz.

2.1.  Okerreko identifikazio baten 
ondorioz inoren prozedura penalean 
nahastuta gertatu zen pertsona bati 
eragindako kalteak 

Salatutako egoera: herritar batek kexa aurkeztu zion 
Arartekoari, instrukzio-epaitegi batek eragin zizkion erago-
zpenengatik eta kalte ekonomikoagatik. Errore baten ondo-
rioz zitazioa egin omen zioten egoi tza judizialera ager tzeko 
ikertu gisa, berarekin inolako zerikusirik ez zuten egitate ba-
tzuk zirela eta. 

Aka tsa, dirudienez, Polizia Nazionalak epaitegiari emandako 
informazioaren ondorioz sortu zen; izan ere, kexagilearen 
helbidea, baita bere auzokide ba tzuena ere, Internet bidezko 
iruzur bat egin zen tokiarekin nahastu zen. Ondorioz, aka tsa 
egon zela egiaztatu eta kasua ar txibatu arte, herritar horiek 
guztiek hainbat jarduketa prozesaletan parte hartu behar 
izan zuten. Kexagilearen kasuan, gainera, ofiziozko txanda-
tik izendatu zioten abokatuak minuta ordainarazi nahi zion, 
kexagileari ukatu egin bai tzioten doako justizia, 84 urteko 
erretiratua izan eta diru-sarrera bakarra hilean 688,68 euroko 
pen tsioa bazuen ere, Palen tziako higiezin baten jabe ageri 
zelako, bere ohiko e txebizi tzaz gainera. 

ba tzuek zer nolako eragina duten kanpora tze espedientea 
irekita duten a tzerritarren babes judizialerako eskubidean; 
bestalde, aurreko txostenetan aipatu genuen arazo bat, 
herritarren kexa berriak eragin dituena: Erregistro Zibilak 
ematen dituen ziurtagiriak ez zaizkiela egoki tzen familia 
eredu berriei eta, bereziki, sexu bereko per tsonen arteko 
ezkon tzei. 

•  Epaitegien erabakiak. Izan ere, duten independen tzia 
dela eta, ezinezkoa da Arartekoak edo jurisdikziona-
la ez den beste edozein instan tziak berrikustea. Kexa 
horietako ba tzuek ebazpenari berari eragiten zioten, 
eta, beraz, kasuan kasuko errekur tso-bide egokietara 
jo tzeko esan behar izan diegu haiek aurkeztu dituz-
ten per tsonei; beste ba tzuk, berriz, sub judice zeu-
den auzietan aurkeztutako txostenei edo frogabideei 
buruzkoak ziren eta, ondorioz, prozesuaren beraren 
esparruan haztatu behar zen haien baliozkotasuna; 
azkenik, zenbaitek gobernu-gaiei egiten zieten errefe-
rentzia, eta halakoak Justizia Auzitegi Nagusiko Gober-
nu Salari, Fiskaltzari edo Botere Judizialaren Kontseilu 
Nagusiko Ikuskapen Zerbitzuei jakinarazi diz kiegu. 

Hala ere, kasu horietan ere, erakunde honen irizpidea da 
esku har tzeko dauden aukera guztiak agor tzea, Ararte-
koarengana jo tzen duten per tsona guztiek topatutako 
oztopoak gaindi tzeko, eta hala badagokio, auzitegietan 
euren bidezko eskubideak eta interesak balia tzeko. Txos-
tenaren xede den urtean ere gauza bera egin dugu, batez 
ere, aurkeztutako kexen –formalki izapide tzeko aukere-
tatik haratago– benetako defen tsa-gabeziako egoerak 
sala tzen zituztenean. Halakoetan, gure kezka izendatuta 
zegoen defen tsako abokatuarekin koordinatuta garatu 
diren kudeaketa informalen bidez helarazi diegu epaite-
giei, kasu guztietan, bi prin tzipio errespetaturik: alderdien 
arteko inpar tzialtasuna, eta sub iudice dauden gaietan 
edo jurisdikzio-bidean eba tzitako auzietan esku har tzeko 
eskaera orori uko egitea. 

Pasa den urtean kudeaketa horietan azaldutako gaiei dago-
kienez, gaia askotan azaldu delako eta herritarren eskubi-
deen eraginkortasunean eragina izan duelako, honako hauek 
azpimarratu behar dira:

−  A tzerapenak prozedura judizialak izapide tzean. 
Adibidetzat har daitezkeen esku-har tzeetako ba-
tean, Euskal Autonomia Erkidegoko auzotasun zibila 
egiazta tzeko prozeduretan an tzemandako luzamen-
duak gaindi tzea lortu zen Gasteizko Erregistro Zibilare-
kin elkarlanean; luzamendu horien erruz arabar ba tzuek 
ezin zuten izapidetu Izatezko Bikoteen Erregistroko 
inskripzioa. Beste esku-har tze batek ahalbidetu zuen, 
Eusko Jaurlari tzako Lan eta Justizia Sailarekin elkarla-
nean, familia osoa zaindu behar zuen emakume batek 
presaz behar zuen doako justizia lor tzea –ukatu egi-
ten bai tzioten–, onura horretarako eskubidea bazuela 
erakusten zuten lehenagoko erabaki judizial ba tzuk 
Administrazioaren aurrean baliaraziz, ukapena berri-
ro ere auzitegietan aurkaratu beharrik izan gabe. Eta 
beste kudeaketa ba tzuen bitartez, ezgai tze judizialeko 
prozedura ba tzuetan tutore tzen onarpena azkartu egin 
zen, horren a tzerapena ukitutako familiei sor tzen ari zi-
tzaien arazoak ikusita.
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zela eta bere desadostasuna ager tzeko. Elkargoak ez zion 
eman nahi izan Lanbiderako txosten bat, non jasorik u tzi be-
har bai tzen zergatik ez zion senar ohiari erreklamatu zor zion 
mantenu-pen tsioa, diru-sarrerak berma tzeko errenta kobra-
tu ahal izateko eska tzen zioten bezala. Bada, ez erreklama-
tzearen arrazoia omen zen, horretarako izendatu zioten ofi-
ziozko letraduak ez zuela ezer egin, lanbidean jarduteari u tzi 
bai tzion. 

Arartekoaren esku-hartzea: Azaldutako arrazoiaren-
gatik kexagileari diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxe-
bizitzarako prestazio osagarria eten behar zizkiotela ikusi-
rik, Arartekoak zuzeneko kudeaketak egin zituen Bizkaiko 
Abokatuen Elkargoan. Kudeaketa horien ondorioz, Elkar-
goko Gobernu Batzordea prest agertu zen gertatutakoari 
buruzko txostena emateko, baina iradoki zuen agian hori ez 
zela izango aukerarik onena interesdunaren tzat, inguruabar 
sorta bat kontuan izanik, eta inguruabar horien berri eman 
zion erakunde honi.

Hala, gertaerak ikertu eta gero, kontua zen letraduak ez ziola 
lanbidean jarduteari u tzi, ai tzitik, baja hartu zuela ofiziozko 
txandan, hizpide dugun kasurako izendatu eta segituan. 
Hori gorabehera, kasuaz ardura tzera behartuta zegoen hura 
amaitu arte. Kexagilea, berriz, ez zen agertu Orientazio Ju-
ridikoko Zerbi tzura, zerbi tzu horrek hi tzordua eman zionean, 
doako justiziarako eskubidea zuela jakinarazi eta gero. Infor-
mazio hori kontuan hartuta, Arartekoak iri tzi zion –eta hala 
adierazi zion Elkargoari– kexagileak ere ez zuela behar be-
zain ardura tsu jokatu, eta eska tzen zuen txosten hori baino 
baliagarriagoa gertatuko zi tzaiola ahalik eta arinen ofizioz  
izenda tzea beste letradu bat, jarri beharreko demanda  
lehenbailehen jar zezan. 

Emaitza: Elkargoak beste abokatu bat izendatu zuen eta 
gu harekin harremanetan jarri ginen kasuaren aurrekarien be-
rri emateko. Berehala prest agertu zen proposa tzen genuen 
moduan joka tzeko, bai mantenu-pen tsioaren demandari ze-
gokionez, bai Lanbidek eska zi tzakeen azalpenei begira, bal-
din eta Lanbidek demanda ordura arte zergatik ez zen jarri 
argitu nahi bazuen. Espedientearen eragileak erakunde honi 
adierazi zion pozik zegoela letraduak bi eginkizun horietan 
egindako lanarekin.

3.  Araudi- eta  
gizarte-testuingurua

Mila biztanleko 93,5 auzi sartu dira, eta horrenbestez EAEko 
auzi-tasa Estatuko txikiena da. Urte hasieran, eran tzuteko 
batez besteko epea jurisdikzio zibilean 4,5 hilabetekoa zen, 
eta Espainian, berriz, batez beste 4,8 hilabetekoa. Zenbaki 
horiek, gure epaitegi eta auzitegien eraginkortasuna ez ezik, 
beste inguruabar bat ere erakusten digute, alegia, judizio ba-
rruko eta judizioz kanpoko bitartekari tza-zerbi tzuek garran-
tzi handia hartu dutela Euskadin, ezarri eta urte ba tzuetara. 
Arartekoak txosten berezi bat egingo die eta txosten hori hu-
rrengo hilabeteetan aurkeztuko da. Bertan aztertuko da nola 

Arartekoaren esku-hartzea: Gertaerak egiaztatu on-
doren, Arartekoak Eusko Jaurlari tzako Lan eta Justizia Sai-
lari adierazi zion bidezkoa irudi tzen zi tzaiola eskatutako onu-
raren ukapena berrikustea, inguruabarrak ikusirik. Ohartarazi 
genuen kexagilearekin zerikusirik ez zuen aka ts batek eragin 
zuela letraduaren esku-har tzea, eta aipatutako higiezinetan 
kexagileak % 50eko partaide tza-kuota baino ez zuela, bere 
emaztea zenarekin parteka tzen bai tzuen titulartasuna. Azal-
du genuen, azkenik, ezezkoa emateko ebazpena ez zi tzaiola 
behar bezala jakinarazi. Izan ere, ediktuen bidez egin zen, 
arrazoirik adierazi gabe igorlearengana i tzuli zelako. Interes-
dunak esan zuenez, ez zuen jakinarazpenik bere helbidean 
jaso, e txean beti egon arren.

Epaitegiaren jarduketari dagokionez, Arartekoak Euskal 
Auto nomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Gobernu 
Salara jo zuen eta adierazi zion ezen, ezer hobetu beharra 
bazegoen, hura ez zela, erakunde honen iri tziz, kexagilea-
ren helbidea ikertutako maula egin zuenaren helbidearekin 
nahastu izana, zeren eta Poliziak emandako datuek eragin 
bai tzuten aka tsa. Garran tzia zuena zera zen, ez zirela hartu, 
kexagileari ikertu gisa zitazioa egin aurretik, aka tsak berari 
eta beraren bizilagunei eragin zizkien kalteak arinduko zi-
tuzketen neurri ba tzuk, hala nola, aukera ematea lekuko gisa 
eman zi tzaten aka tsa zuzen tzeko balio izan zuten azalpenak, 
edota delitua egin zeneko IParen a tzean zegoen per tsonaren 
identitate osoa iker tzea. Adierazi genuen, halaber, balorazio 
horrekin ados egon zein ez egon, per tsona horren eskubi-
deen defen tsarako beharrezkoa zela sistema judizialak hari 
barkamena eskatu eta konponbideren bat eskain tzea, kexa-
gileak ez zezan ondare-kalterik jasan, eragin zizkioten era-
gozpenez gainera.

Emaitza: Gobernu Salak zuzen tzat jo zuen kexagilea iker-
tu gisa zitatu izana, gertatutakoa argi tze aldera jarduteko 
modu horrek berma tzen omen zituelako ongien eskubideak. 
Egiaztatu zuen, hala ere, doako justiziaren uka tzea jakinaraz-
terakoan formazko aka tsa egin zela. Horregatik, Justizia Ad-
ministrazioaren letraduak jarduketetan a tzera egin zuen jaki-
narazpen horren aurreko unera arte, eta ofizioz esleitutako 
letraduak eska tzen zituen ordainsarien aurkara tzea ebazteko 
epea etetea erabaki zen, harik eta interesdunak doako justi-
ziarako eskubiderik bazuen ala ez eba tzi arte.

Eusko Jaurlari tzako Justiziako sailburuak, bestalde, Arar-
tekoari ida tzi zion eta aitortu egin zuen aka tsa egin zela 
erakunde honek aipatua zuen jakinarazpenean. Horrek bidea 
eman zuen kexaren xede zen uka tze-ebazpena aurkaratu 
ahal izateko. Adierazi zuen, halaber, bere saileko zerbi tzuek 
interesdunarengana jo zutela telefonoz eta horren guztia-
ren berri eman ziotela, eta, inguruabarrak ikusirik, Bizkaiko 
Doako Justiziarako Ba tzordeak beste ebazpen bat egingo 
zuela, zeinak berrikusi egingo bai tzuen eskatutako onuraren 
ukapena. 

2.2.  Pentsioa ez ordaintzeagatik 
demandarik ez jartzea

Salatutako egoera: Emakume batek Arartekoarenga-
na jo zuen, Bizkaiko Abokatuen Elkargoaren jarduketa bat 

Aurrekoa ikusi
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4.2.  Erakundeetako eta korporazioetako 
arduradunekin bilerak

Urte osoan zehar lan-bilerak egin ditugu Euskal Autonomia 
Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Gobernu Salare-
kin eta Idazkari tzarekin, baita Fiskal tza Nagusiarekin ere. 
Erakunde horien guztien lankide tza lehenago aipatu ditugun 
kudeaketa zuzenetan jaso genuen, baita berariazko bi gairen 
inguruan ere:

•  Alde batetik, bigarren mailako biktimizazioa saiheste-
ko beharra, Biktimaren Estatutua onartu ondoren zigor 
arloko prozesuak plantea tzen dituen erronkak kon-
tuan hartuta. Emakumearen Euskal Erakundearekin 
(Emakunde) ere landu ditugun arazoetako bat da.

•  Bestalde, judizio barruko eta judizioz kanpoko bitar-
tekaritza zerbi tzuak indartu eta hobe tzea, Arartekoak 
gai horri buruz 2019an aurkeztuko duen txostenari 
begira.

Korporazio profesionalei dagokienez, harremanetan egon 
gara eta lankidetzan aritu gara hiru lurralde historikoeta ko 
abokatuen elkargoekin, baita Legelarien Euskal Kontseilua-
rekin ere, erakunde horren jardueraren aurka aurkeztutako 
kexetan ager tzen diren bi alderdiren gainean: alde batetik, 
doako justiziaren inguruko auziak, bereziki bezeroak konfian-
tza gal tzen duenean esleitutako abokatuaren aldaketan; 
bestaldetik, prozedura-bermeak lanbidearen kontrol deon-
tologikoan, bereziki, espedientea ikusteko eta amaierako 
ebaz penen arrazoiketa ezagu tzeko aukerari dagokionez. 

Eusko Jaurlaritzako Lan eta Justizia Sailarekin bildu gara. 
Saileko arduradunak lankidetzan aritu dira erakunde honekin 
jarduketa-eremu horren gainean jasotako kexetan aipatutako 
egitura alderdiak jorra tzeko, batez ere, azpiegitura judizialei 
eta familia-elkarguneei dagokienez. Azken horiek zirela eta 
Arartekoak eginak zituen gomendioak bete egin dira 2018an, 
Haur eta Nerabeen tzako Bulegoaren txostenean azal tzen 
dugun bezala. 

Irailean Arartekoak bilera egin zuen Biktimek egiarako, jus-
tiziarako, erreparaziorako eta berriro ez gerta tzearen ber-
merako duten eskubideari buruzko NBEko errelatorearekin, 
motibazio politikoko biktimen tzako erreparazioari buruzko 
EAEko araudiaren inguruko lan-saio baterako. 

Arlo horretako erakunde arteko lankide tza, azkenik, uniber-
tsitate-esparruan ere gauza tzen da. Aztergai dugun urtean 
nabarmen tzekoa da Euskal Herriko Uniber tsitateko Zuzenbi-
de Fakultatearekin elkarlanean aritu garela askotariko gaietan 
(gorroto-delituak, biktimen eskubideak, haurdun tza subro-
gatua edo terrorismo-delituetarako justizia lehenera tzailea), 
bai eta Kriminologiaren Euskal Institutuarekin ere; hain zuzen 
Arartekoak emandako ikasgai batekin inauguratu zen horren 
ikasturtea.

botere publikoek apustu egin duten zerbi tzu horiek sendo-
tzearen alde, gatazkak ebazteko kalitatezko aukera gisa, eta 
bitartekari tza-sistema integral baten esparruan haiek hobe-
tzeko neurriak proposatuko ditu. 

Hipoteka-auzietan espezializatutako EAEko epaitegiak, or-
dea, gainezka zebiltzan txosten honen epearen amaieran, 
hainbesteraino ezen haietako ba tzuk 2020rako egiten ari 
bai tziren zitazioak, eta lau urterako lana zeukaten pilatuta, 
astean batez beste 20 auzi baino gehiago bideratu arren. 
Arrazoia da, beste urte batez, bankuek demanda jar tzera 
behartu zituztela makina bat bezero, kobratutako gehie-
gizko diru kopuruen i tzulketa erreklama tzen zietenean,  
Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren 2016ko abendua-
ren 21eko epaian eta gerora Auzitegi Gorenaren o tsailaren 
24ko 123/2017 epaian ezarritako irizpideen babesean.

Botere Judizialaren Kon tseilu Nagusiak urtearen erdialdean 
erabaki zuen berriro luza tzea epaitegi jakin ba tzuk horrelako 
auzietan espezializa tzeko plana. Horregatik, Euskadin haie-
taz ardura tzen jarraitu zuten Gasteizko Lehen Auzialdiko 5. 
Epaitegiak, Donostiako 8.ak eta Bilboko 15.ak (ordura arte 
11.a izan zen) “soil-soilik eta beste guztiak lan horretatik 
baztertuta”. Plan hori 2017ko ekainean jarri zen abian eta 
sei hilabeterako zegoen aurreikusita hasiera batean, orduan 
uste zelako banku-erakundeek onartu egingo zutela Go-
bernuak berariaz antolatutako judizioz kanpoko mekanis-
moen bitartez bidera tzea i tzulketak. Hain zuzen ere, eman 
diren epaiak ikusirik, uste horrek zen tzuzkoa dirudi, gehien- 
gehienak bezeroen aldekoak izan baitira: halakoak izan ziren 
Euskadin hipoteka-gastuen erreklamazioetan urte amaierara 
arte emandako epaien % 98, eta zoru-klausulen auzian, be-
rriz, jarritako demanden % 97k egin zuten aurrera. Bankuek, 
hala ere, prozesua saihesteko aurretiazko akordiorik lor tzeko 
prest ez ager tzeaz gainera, epaiak errekurritu izan dituzte 
sistematikoki, eta, horren ondorioz, urte amaierarako probin-
tzia-auzitegiak ere gainezka zeuden. Egoera arindu nahian, 
Bizkaiak sistema bat antolatu zuen, arlo zibileko gainerako bi 
atalak lagun tza eman ziezaioten zoru-klausulen ardura duen 
4. atalari. Gipuzkoak eta Arabak ezin izan zuten horrelakorik 
egin, arlo zibileko atal bana dutelako.

4.  Jarduera-planaren 
esparruko bestelako 
esku-hartzeak

4.1. Bilerak elkarteekin
Arartekoarekin Giza Eskubideak prozesu penalean berma-
tzeko sistemaren eragingarritasunari buruzko elkarrizketa 
izan ahal duten gobernuz kanpoko erakundeetatik eta tokiko 
zen nazioarteko elkarteetatik jasotako eskaera guztiak azter-
tu ditugu.

Aurrekoa ikusi

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-4606
http://www.emakunde.euskadi.eus/hasiera/
http://www.emakunde.euskadi.eus/hasiera/
https://www.justizia.eus/auzitegi-barruko-bitartekaritza-zerb
https://www.justizia.eus/auzitegi-barruko-bitartekaritza-zerb
https://www.ohchr.org/SP/Issues/TruthJusticeReparation/Pages/Index.aspx
https://www.ohchr.org/SP/Issues/TruthJusticeReparation/Pages/Index.aspx
https://www.ohchr.org/SP/Issues/TruthJusticeReparation/Pages/Index.aspx
https://www.ehu.eus/eu/web/zuzenbide/home
https://www.ehu.eus/eu/web/zuzenbide/home
https://www.ehu.eus/eu/web/ivac/home
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=186483&doclang=ES
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=186483&doclang=ES
https://supremo.vlex.es/vid/669251285
https://supremo.vlex.es/vid/669251285
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da eta hura lehenbailehen arindu beharra dago judizioz 
kanpoko konponbideen bitartez. Horrelakoen bideragarri-
tasuna kolokan dago, ordea, bankuen jarrera prozesalaren 
ondorioz. Kon tsumi tzaileei arrazoia ematen dieten epaien 
por tzentajea izugarri handia izan arren, bankuek jarraitu dute 
kon tsumi tzaileak auzitara jo tzera behar tzen dagokiena lortu 
ahal izateko, eta prozedurak luza tzen, aurrera egiteko auke-
rarik ez duten errekur tsoak jarriz. 

Beraz, kreditu-erakundeen gizarte-eran tzukizunera jo behar 
dugu, euren uziak zuzenbidez onartuak izateko dauzkaten 
zen tzuzko aukeren arabera joka dezatela eska tzeko, auzi-
tegietako defen tsak sor tzen dituen gastu eta eragozpenen 
aurrean kexagileek eurenak bertan behera u tz di tzaten aha-
legindu beharrean. Zuzenbidearen erabilera antisozial horrek 
bankuen bezeroei ez ezik komunitate osoari egiten dio kalte. 

5.2.  Herritarren konfiantza eta 
Justiziaren hobekuntza

2018. urtean ere gure Justizia Administrazioak konfian tza-
defizitari aurre egin behar izan dio. Espainiako herritarrek 
justiziarengan ager tzen duten konfian tza Europar Batasu-
neko seigarren txikiena da. Horrela adierazi zuen maia tzean 
Europako Ba tzordeak Justiziari buruzko adierazleen taulan, 
non enpresen % 56ra heda tzen bai tziren botere judizialaren 
independen tziaren inguruko zalan tzak. Azken arazo horren-
gatik kezka berezia agertu zen Europako Kon tseiluko Ustel-
keriaren Aurkako Estatuen Taldearen (GRECO) txostenean. 
Bertan azaldu zen Espainiak ez zuela bete, ezta ganoraz lan-
du ere, gai horri buruz egin zi tzaizkion hamaika gomendioe-
tatik bat bera ere. Espainiako justiziaren kalitateaz zalan tzarik 
ez bazuen ere, GRECOk azpimarratu egin zuen agintari poli-
tikoek ez dutela esku hartu behar epaileak hauta tzeko proze-
suko inongo fasetan, fun tsezko bi helburu lor tzeko: batetik 
herritarrek konfian tza gehiago izateko sistema judizialean, 
eta bestetik epaileen artean ere arrazoi horrengatik sor tzen 
diren kritikak bare tzeko.

Hala ere, berriro agertu ziren kritika horiek epaile eta fiskalen 
bi mobilizaziotan, maia tzean eta azaroan. Mobilizazioetarako 
deia egin zuten zazpi elkarteek ezbaian jarri zuten epaileen 
gobernu-organoak hauta tzeko sistema, eta horrekin batera 
lau motatako neurriak har tzeko eskatu zuten: iruzurraren 
aurkako borrokarako baliabide nahikoak jar tzea; planta judi-
ziala arrazionaliza tzea; lan-baldin tzak lehengora tzea; eta lan- 
zamaren gehieneko mugak ezar tzea, epaileen ebazpenen 
kalitatea bermatuta egon dadin, bai eran tzuteko denboraren 
aldetik, bai arrazoi tzearen aldetik. Elkarte guztiek alor horie-
tan beharrezko tzat jo tzen zituzten aldaketak “14 propuestas 
para la mejora de la Justicia” dokumentuan jaso ziren, eta 
abian jarri gabe segi tzen zuten 2018. urtearen amaieran.

5.3. Genero-indarkeria

Txosten honetan aztergai dugun urtean ez dira zabaldu 
emakumeen aurkako indarkeriaren arloko bi epaitegi berri 
horiek, Eusko Legebil tzarrak, indarkeria sexistaren tratamen-
duaren gabeziak ikusita, Eusko Jaurlari tzari eskatu zizkionak 

4.3.  Ekitaldietan parte hartzea, 
txostenetan parte hartzea eta 
materialak egitea

Arartekoaren presen tzia publikoa zabala eta aktiboa izan da 
arlo honetan landutako gaiekin lotuta. Hainbat forotan parte 
hartu du, eta honako hauek azpimarra litezke:

–  17x17 Alian tzaren mintegia, Nazio Batuen Garapen Jasan-
garrirako Helburuak sendo tzeko, batez ere 16. GJHa: Gi-
zarte zuzenak, bake tsuak eta inklusiboak susta tzea. Bilbo, 
2018ko o tsaila.

–  EAEko Abokatuen Bil tzarra. Lantalde hauetan parte hartu 
genuen: Genero-indarkeriaren eta sexu-erasoen biktimak, 
Euskararen erabilera Justizia Administrazioan, eta Doako 
justizia. Bilbo, 2018ko apirilaren 26a.

–  Nazioarteko mintegia: “Irlanda eta Euskadi: indarkeria-
ren osteko balan tzea”. UPV/EHUko Giza Eskubideen eta 
Botere Publikoen UNESCO Katedra. Bilbo, 2018ko maia-
tzaren 16a.

–  Auzitegi Psikiatriako Espainiako Elkartearen XXVII. Biltza-
rra. Erronka berriak auzitegi-psikiatriaren arloan. Bilbo, 
2018ko irailaren 27a.

–  Giza Eskubideei buruzko Nazioarteko Biltzarra. Hasierako 
saioa: “Merkatuen globalizazioa, eskubideen erlatibiza-
zioa”. UPV/EHUko Giza Eskubideen eta Botere Publikoen 
UNESCO Katedra. Bilbo, 2018ko azaroaren 7a. 

–  Emakumeen aurkako indarkeriaren preben tzioari buruzko 
jardunaldiak. Jardunaldien amaiera: Biktimak, haien beha-
rrizanak, haien ahaldun tzea. Lan eta Justizia Saila. Bilbo, 
2018ko azaroaren 13a.

–  Kriminologiaren Euskal Institutuaren XL. urteurrena. Ikas-
turtearen inaugurazioko ikasgaia: Biktimak, herritartasuna 
eta demokrazia: Arartekoaren esperien tzia. Donostia, 
2018ko azaroaren 22a.

–  Indarkeria ma txistaren biktimen tzako erreparazio sozialari 
eta justizia lehenera tzaileari buruzko jardunaldia. Hi tzaldia: 
Paradigma lehenera tzailea eta eran tzun penala genero- 
indarkeriaren esparruan. Andoaingo udale txea, 2018ko 
azaroaren 22a

–  Hi tzaldia: “Ustelkeria eta giza eskubideak”. Ustelkeriaren 
Aurkako Estatuen Taldeko idazkari nagusi exekutiboa min-
tzatu zen, eta Bizkaiko Abokatuen Elkargoarekin eta Euskal 
Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiarekin ba-
tera antolatu zen hi tzaldia. Bilbo, 2018ko abenduaren 12a.

5.  Herritarren eskubideen 
egoeraren balorazioa 

5.1.  Hipoteka-auziak eta gizarte-
erantzukizuna

Soil-soilik hipoteka-auzietako erreklamazioak bidera tzen ari-
tzen diren EAEko epaitegien lan-zama kostu sozial  onartezina 

Aurrekoa ikusi

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard_en
http://apmnacional.es/wp-content/uploads/2018/02/INFORME-GRECO-SOBRE-ESPAÑA-2017.pdf
http://apmnacional.es/wp-content/uploads/2018/02/INFORME-GRECO-SOBRE-ESPAÑA-2017.pdf
http://asociaciondefiscales.es/images/Pdf/NOTA_INFORMATIVA_SOBRE_LAS_PROPUESTAS_Y_CALENDARIO_DE_MOVILIZACIONES.pdf
http://asociaciondefiscales.es/images/Pdf/NOTA_INFORMATIVA_SOBRE_LAS_PROPUESTAS_Y_CALENDARIO_DE_MOVILIZACIONES.pdf
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zuen jakinarazi zion, baina ez zizkion azaldu askatasunaz 
gabe tzea justifika tzen zuten arrazoiak. Horrela zalan tzan 
jarri da Poliziak oraindik ere maiz erabil tzen duen prak-
tika hori, alegia, a txilotutako per tsonari ez jakinaraztea 
bera a txilo tzea justifika tzen duten arrazoiak, baizik eta 
egozten zaion delitua bakarrik. Arartekoak jokabide ho-
rren aurka agertu izan da, nekez uztartu daitekeelako 
maia tzaren 22ko 2012/13/EB Zuzentarauarekin, zeinak 
oinarritzat hartzen baititu Europar Batasuneko Oinarrizko 
Esku bideen Gutunaren 6. eta 47. artikuluak, eta 2015ean 
Prozedura Kriminalaren Legearen 520.2 artikuluan hartaz 
egin zen transposizioarekin. Horren i tzalpean, erakun-
de honek adierazia zuen, orain Konstituzio Auzitegiaren 
jurispruden tziak baieztatu duen bezala, per tsona orok es-
kubidea duela bere a txiloketaren legezkotasuna aurkara-
tzeko, eta, horrenbestez, a txiloketa egiten duen polizia- 
indarraren betebeharra dela a txiloketa erabaki tzera eraman 
duten datuak eta argudioak ematea a txilotuari, horrela 
bakarrik egiaztatu ahalko baitu Prozedura Kriminalaren 
Legearen 492.4 artikuluak horretarako ezar tzen dituen be-
tekizunak bete tzen direla: a txilotutako per tsonak egozten 
zaion delituan parte hartu izanaren arrastoak egotea, eta, 
gainera, haren aurrekariek edo egitatearen inguruabarrek 
pen tsaraztea hura ez dela agertuko agintari tza judizialak 
dei tzen dionean. 

•  Adierazpen-askatasuna: Giza Eskubideen Europako 
Auzitegiaren (Hirugarren Atala) 2018ko martxoaren 13ko 
epaiak Espainia kondenatu egin zuen, espe txe-zigorra 
ezarri zielako bi manifestariri, “lortu beharreko helburuaren 
neurrikoa ez zen esku-sar tze bat eginez adierazpen-as-
katasunean”. Terrorismoa gora tzearen delituari buruzko 
jurispruden tziaren bilakaeran epai hori mugarri bat izan 
zen, hilabete berean Amnesty Internationalek “Txiokatu, 
ausar tzen bazara” txostenean egin zituen ohartarazpenen 
ildo beretik. Arartekoak ere kezka hori agertua zuen Eus-
ko Legebil tzarraren aurrean, eta urte amaieran Europako 
Kon tseiluko Giza Eskubideetarako komisarioa ere batu zi-
tzaion, adierazi bai tzuen, Nazio Batuetako adituen txosten 
bat aipatuz, Zigor Kodearen 578. artikulua kantetan edo 
sare sozialetan esaten denari aplika tzeak “terrorismoari 
lotuta ez dauden portaerak kriminalizatu, eta adierazpen- 
askatasuna eta beste askatasun ba tzuk neurriz gainetik” 
murriztu li tzakeela. 

•  Behin-behineko espe txera tzea: Konstituzio Auzitegiko 
Lehen Salaren irailaren 17ko 92/2018 epaiak adierazten 
du urratu egin zela askatasun per tsonalerako eskubidea 
(Espainiako Konstituzioaren 17.1 artikulua), Auzitegi Na-
zionalaren aginduz zazpi gazte a txilotu eta behin-behi-
nean espe txeratu zituztenean. Aurretik, lehen auzialdian 
jasotako kondenen aurka apelazio-errekur tsoa jarria zu-
ten Auzitegi Gorenean, eta horrek azkenean haietako bost 
absolbitu egin zituen, eta beste biak kondenatu, baina zi-
gorraren betearazpena eten egin zen. Haien familiek Arar-
tekoarengana jo zuten a txiloketaren eta behin-behineko 
espe txera tzearen inguruabarrengatik kexu, neurrigabeko-
tzat jo tzen zituztelako. Arartekoak kasua aipatu zuen bere 
urteroko txostenean, zenbait delitutarako behin-behi-
neko espe txealdia gehiegi erabil tzen ari zela iri tzita. Era 
berean, auzia eba tzi duen epaiak ekarpena egingo du, 
erakunde honen ustez, terrorismoaren aurkako borrokaren 
esparruan zigor-lege substantiboaren zein prozesalaren 

Justiziaren Konferen tzia Sektorialean, biktimei lagun tza inte-
grala eskaini ahal izateko, Arartekoak bere txostenetan eska-
tu izan duen bezala. 

Horregatik, berriro egin behar dugu gomendio bera, eta ho-
rrekin batera gomendatu behar dugu lehendik badiren epai-
tegiak behar bezala hornitu daitezela fun tziona tzeko behar 
dituzten baliabide materialez eta aurrekontuez, gaur egungo 
urritasuna agerikoa baita: sarritan lanaldia luzatu beharra 
izaten dute 10-12 orduko txandak eginez, eta langileek asko-
tan har tzen dute baja. Biktimei zor zaien lagun tza modu in-
tegralean antolatuko duen plan baten esparruan egin behar 
da hori guztia, halako moduan non biktimek jasan dezaketen 
arriskuaren detekzioa koordinatuta egongo baita biktimak 
eurak eta haiekin bizi diren adingabeak babesteko neurri ju-
dizialekin, eta esku hartu behar duten guardiako zerbi tzuak, 
Fiskal tzakoak, foren tseak eta psikosozialak behar bezala 
kon tzentratuta eta hornituta egongo baitira. 

Beste alde batetik, eta Eusko Jaurlari tza alor horretan egiten 
ari den ahalegina gorabehera, genero-indarkeriaren arloko 
gure epaitegiek duten azpiegiturak ez du berma tzen, behar 
lukeen bezala, emakumeak salaketa jar tzera edo eginbi-
deak bete tzera joaten direnean harremanik ez izatea euren 
biktimario tzat salatu dituzten gizonekin edo horiei lagun-
tzen dieten per tsonekin. Horrek areagotu egiten die euren 
inguruabarrei lotutako estresa, ten tsio egoerak sorrarazten 
ditu, eta azken batean epaitegiko langileei egoki tzen zaie 
ten tsio hori kudea tzea. Haien asmo ona eta Biktimari Lagun-
tzeko Zerbi tzuak ematen dien lagun tza ain tzat hartuta ere, 
egoera ezin da egoki tzat jo, abenduaren 28ko 5/2018 Lege 
Organikoak, Botere Judizialaren Lege Organikoa erreforma-
tzen duenak, genero-indarkeriaren aurkako estatu-ituna 
aplika tzeko presako neurriei buruz xeda tzen duenaren argi-
tan. Presako neurri horietako bi azpimarratu behar ditugu, 
eragin berezia dutelako erakunde honek egiaztatu ahal izan 
dituen beharrizanetan: alde batetik, genero-indarkeriaren  
arloko epaitegietan diharduten langileei prestakun tza espe-
zializatua ematea, eta bestetik, epaitegi horien banaketa fisi-
koa egoki antola tzea, haietara jo beharra duten emakumeen 
biktimizazio sekundarioa eragozteko.

5.4. Eskubideak eta askatasunak

Arartekoaren alor honetako kezken artean aipamen egin be-
har diegu honako hauei, jurispruden tziako erabakien xede 
izan direlako 2018an: 

•  Tortura: Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren (Hiruga-
rren Atala) 2018ko otsailaren 13ko epaiak Espainia kon-
denatu egin zuen, bi euskal herritarrek tratu gizagabe edo 
iraingarririk ez jasateko zuten eskubidea urratu zuelako. 
Ebazpen horrek garrantzi berezia du, lehenengo aldiz Es-
painiako Estatua eskubide horren urratze materialagatik 
kondenatu dutelako Estrasburgon. Aurreko hamar aldie-
tan, berriz, aurkeztutako salaketak ez ikertzeagatik kon-
denatu zuten.

•  A txilotuen eskubideak: Konstituzio Auzitegiaren Lehen 
Salaren mar txoaren 5eko 21/2018 epaiak per tsona bat 
babestu du zeinari Poliziak zer deliturengatik a txilo tzen 
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desadostasunak errazago ebazten dira, eta hobeto ba-
besten dira seme-alaba komunen eskubideak. 

Aztertu egin ditugu haren fun tzionamendua ordenamen-
duetan eta beste autonomia-erkidego ba tzuetako praktika, 
besteak beste Galiziakoa, Valen tziakoa, Nafarroakoa eta 
Kataluniakoa, eta haren erabilgarritasuna egiaztatu ondoren, 
erakunde honen asmoa da Euskadin hura ezar tzeko aukerari 
buruzko gogoeta susta tzea.

5.6. Doako justizia

Urriaren 30ean one tsi zen urriaren 30eko 153/2018 Dekretua, 
doako lagun tza juridikoarena. 2019ko urtarrilaren 1ean jarri 
zen indarrean. Horrexen zain zeuden Euskadin 2.400 letra-
duk eta 300 prokuradorek osa tzen duten sistemako eragile 
guztiak, eta haien lanbide-elkargoek txalotu egin zuten hura 
onesteko lortutako adostasuna. Arartekoak dekretuan isla-
tuta ikusi zituen berak sistema hobe tzeko egindako propo-
samenetako ba tzuk. Erakunde honek fun tsezko tzat jo tzen 
du doako justiziaren sistema, legearekiko berdintasuna eta 
gizarte-integrazioa egiazkoak izan daitezen. 

Ildo horretan, Eusko Jaurlari tzako Lan eta Justizia Sailak ja-
ramon egin dio arlo horretako urteko aurrekontua handi tzeko 
gomendioari eta 15 milioi eurotik gora jarri ditu 2019rako,  
aurreko ekitaldian baino % 3,4 gehiago. Aurrerapenak izan 
dira, halaber, lanbide-korporazioek jasaten zuten kudeaketa- 
zamaren murrizketa, profesionalen ordainsarietarako eta 
korporazioen diru-izendapenetarako erabil tzen diren bare-
moen igoera orokorra, eta, halaber, berariazko moduluak 
sortu izana genero-indarkeriaren kasuetarako eta konplexu-
tasun berezikoetarako. Jakinarazpen elektronikoa, bestalde, 
hobetu egin beharko da erakunde honek zerbi tzu publiko 
horri buruz jaso tzen dituen kexetan behin eta berriz sala tzen 
den alderdi batean (gainerakoan kalitatezko zerbi tzu tzat kali-
fikatu behar dugu): espedientea osa tzen duten egin tzak hura 
izapide tzen parte har tzen duten eragile guztiei jakinarazi 
zaizkiela jasorik uztea, Doako Lagun tza Juridikoari buruzko 
urtarrilaren 10eko 1/1996 Legeak aurreikusten dituen ondo-
rioetarako, orientazio juridikoko zerbi tzuek eta doako lagun-
tza juridikoaren probin tzia-ba tzordeek jarduteko dauzkaten 
epeei eta epemugei dagokienez.

Araudi berri horren birtualtasunak bertan aurreikusitako bu-
lego birtualaren ezarpen eraginkorra eskatuko du, nolanahi 
ere. Ez bakarrik herritarrek zerbi tzu publikoetarako irispide 
elektronikoa izateari buruz araudiak agin tzen duena bete-
tzeko, baizik eta, horrez gain, erabil tzaileek ahal den neu-
rrian saihestu di tzaten aurrez aurreko kudeaketak dakar tzan 
eragozpenak eta denbora-galerak, erakunde honek lehendik 
ere bere txostenetan azaldu izan duen moduan.

aplikazioan nagusitu den salbuespenezkotasunari buelta 
emateko. 

•  Epaile inpartziala izateko eskubidea: Testuinguru horre-
tan bertan, behinola beste kexa baten berri eman genuen; 
sub judice zegoenez, hura ere ezin izan genuen halako tzat 
izapidetu. Bateragune auzian kondenatutako pertsona 
batzuek aurkeztu zuten kexa hori. Epaile inpartziala iza-
teko eskubideaz gabetu zituztela alegatu zuten, eta azke-
nean Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren (Hirugarren 
Atala) 2018ko azaroaren 6ko epaiak ebatzi zuen alegazioa: 
ondorioztatu zuen ez zela inpartziala izan demandatzai-
leak espetxera kondenatu zituen epaimahaia.

5.5.  Justizia Administrazioaren 
funtzionamendua

Jada egindako gomendioez gainera, jasotako kexak 
izapide tzean ikusi dugu beharrezkoa dela gure epaitegi eta 
auzitegien eskura dauden baliabideak hobe tzea hiru espa-
rru espezifikotan: 

•  Bulego Judizial Berriaren eta herritarren arteko harre-
manak: Egiten zaizkien jakinarazpenetan, erabil tzaileek 
argi identifikatu behar dute zein organo judizialek hartu 
duen jakinarazten ari zaien erabakia. Ba tzuetan gerta tzen 
da, erabilitako inprimakien ondorioz, erabil tzaileak organo 
hori nahastu egiten duela eginbideak kudea tzen dituzten 
edo erabakia betearazten duten zerbi tzu eta unitate arrun-
tekin. Beraz, saihestu egin behar dira nahasbidea ematen 
duten goiburuak.

•  Gaixotasuneko bajak estal tzen dituzten langileen  
ordezkapenak. Erakunde honen iri tziz, bi arazori egin 
behar zaie aurre, eragin negatiboa dutelako zerbi tzuaren 
kalitatean:
–  Diagnostikoak iragar tzen duenean gaixotasuna nahiko 

luzea izango dela, hasieratik bertatik jarri behar li tzateke 
ordezko langilea, hiru hilabeteraino i txaron beharrean, 
ba tzuetan egiten den bezala, baja bat estal tzeko, hasie-
ratik jakin arren gehiago iraungo duela.

–  Izapide tze-lanpostuetan ordezkapenak egiten dituzten 
bitarteko langileek prestakun tza egokia eduki behar 
lukete tresna informatikoak erabil tzeko, hala ez denean 
gerta tzen diren a tzerapenak eta disfun tzioak saihesteko.

•  Gurasotasunaren koordina tzailea: Aditu bat da, adin-
gabeak euren kargura dituzten bikoteak hausteko proze-
duretan esku har tzen duena, betiere agintari tza judiziala-
ren zuzendari tzapean eta haren zerbi tzuan diharduela, 
gurasoen arteko harreman gatazka tsuak normalizatu eta 
bare tzeko. Horrela, onartutako gurasotasun-planak arau-
tzen dituen eguneroko kontuen inguruan sor tzen diren 
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Zenbakien aldetik, ingurumenaren arloan, ku tsadura akusti-
koak jarrai tzen du esku-har tze askoren arrazoia izaten. Era 
berean, behin eta berriz ager tzen dira euskal administrazio 
publikoei zuzendutako ingurumen-informazioaren eskaerei 
eman beharreko eran tzuna legez ezarritako epean eman ez 
izana sala tzen duten kexak. 2018. urtean zehar, ofiziozko 7 
jarduketa hasi dira Euskal Autonomia Erkidegoko ibaietara 
egindako baimendu gabeko isurketen kontrolaren eta plas-
tikoak i tsasora bota tzea saihestu eta erremedia tzeko propo-
samenen inguruan.

2. Kexarik aipagarrienak
2.1. Kutsadura akustikoa

Ostalaritzako lokalaren jarduera sortzen dituen 
irregulartasunak

Bergarako herritar ba tzuek Arartekoarengana jo dute, bi 
ostalari tza-establezimenduren fun tzionamenduaren ondo-
rioz irregulartasunak behin eta berriz ager tzen diren arren 
udalak ez duela ezer egin sala tzeko. Hain zuzen ere, lehe-
nengo kasuan, auzokoek agerian u tzi dute kalte handiak 
eragiten dizkietela lokaleko musika ozenak eta ixteko ordua 
behin eta berriro ez bete tzeak. Haren kanpoaldean jarritako 
terrazaren fun tzionamendu irregularra ere aipatu dute. Arazo 
larri horri konponbidea emateko, hainbat erreklamazio aur-
keztu dituzte Bergarako Udalean, eta behin baino gehiago-
tan bildu dira udaleko arduradunekin. Hala ere, ez dira hartu 
administrazio-kontroleko neurriak, establezimenduek eragi-
ten dituzten kalteak saihesteko. Gainera, azaldu dutenez, 
gauez Udal tzaingoaren zerbi tzurik ez dagoenez, ez da esku-
har tzerik egiten establezimendu horren gainean, ezta in-
guruan ba tzen den jendeak eragiten dituen eragozpen larrien 
gainean ere. Kexa aztertu ondoren, Arartekoak gomendatu 
dio Bergarako Udalari –2018ko azaroaren 26ko ebazpena– 
kexan aipatutako ostalari tza-establezimenduaren jarduera 
legezta tzeko prozedurari ekin diezaion.

Beste kasuan, herritarrek azpimarratu dute beste lokal baten 
erabilera-baldin tza desegokiek zarata-eragozpen larriak era-
giten dizkietela, eta aipatu dute jarduera horrek ez duela ixte-
ko ordua errespeta tzen. Esan dutenez, hainbat erreklamazio 
aurkeztu arren, eta, zarata-arazo larriak konpon tze aldera, 
udalarekin zenbaitetan hi tz egin arren, Bergarako Udalak ez 
omen die eman behar bezalako irtenbiderik. Arartekoak Ber-
garako Udalera jo du, hartutako neurriei buruzko informa-
zioa eska tzeko. Hala ere, kexagileen arabera, neurri horiek 

1. Arloa kopurutan
Ingurumen-arloaren barruan, lurzoruari, urari edo aireari era-
giten dieten ku tsadura-kategoriek sortutako kalteei buruzko 
erreklamazioak bil tzen dira. Horrez gain, giza jarduerak espa-
zio naturalengan, florarengan eta faunarengan duen eragina 
azter tzen da. Guztira, 2018an, 70 kexa aurkeztu dira. Kexak 
azpiarloetan bana tzen dira; horretarako, irizpide material 
bat aplika tzen da, salatutako ingurumen-afekzioarekin lotu-
takoa. Hala, ku tsadura akustikoa, atmosferikoa, lurzoruare-
na eta urarena izan daiteke, baita beste eragile ku tsa tzaile 
ba tzuek eragindakoa ere. Horrez gain, ingurumen-kontrolari 
buruzko erreklamazioak eta informazioa eskura tzeko eskubi-
dea gauza tzeari eta ingurumeneko parte-har tzeari buruzko 
erreklamazioak desberdin tzen dira.

Eragindako administrazioen arabera, kexak modu honetan 
bana tzen dira:

• Tokiko administrazioa ..............................................................................  49
•  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra 

(Eusko Jaurlaritza) ......................................................................................  8
• Foru administrazioa ...................................................................................  6

Azpiarlokako banaketaren arabera, sailkapena honako hau 
da:

• Kutsadura akustikoa .................................................................................  41
• Ingurumenaren informazioa eta parte-har tzea......................  10
• Ingurumenaren kontrola .........................................................................  7
• Natur gune babestuak. Flora eta fauna babestea ..............  5
• Airearen ku tsadura .....................................................................................  2
•  Administrazioaren funtzionamendua eta  

administrazioaren prozedura ..............................................................  2
• Ingurumeneko beste ku tsadura ba tzuk......................................  2
• Lurzoruaren eta uraren ku tsadura ..................................................  1

Arlo honetan aurkeztutako kexen izapide tze-egoerari eta 
emai tzari dagokienez:
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Beste ebazpen ba tzuetan, Arartekoak iradoki die Gernika- 
Lumoko Udalari 2018ko urtarrilaren 10eko ebazpena eta 
Oiar tzungo Udalari –2018ko urtarrilaren 9ko ebazpena–  
neurri egokiak har di tzaten, ostalari tza establezimenduen 
jardueraren ondorioz inguruan sor daitezkeen irregularta-
sunak saihesteko.

2.2.  Arabako ikastetxe batean amiantoa 
hautematea

Laudioko ikaste txe publiko bateko zenbait elementutan 
amiantoa hauteman izana salatu zuen eta hura guztiz ken-
tzeko neurriak har tzeko eskatu zuen erreklamazio bat iza-
pidetu du Arartekoak. Kexagileak azaldu zuen administra-
zio publiko eskudunek neurri egokiak hartu behar zituztela 
Laudioko ikaste txe publikoko instalazioetako airean dau-
den amianto-zun tzak inhala tzea saihesteko. Udal adminis-
trazioak amiantoa ken tzeko adostutako proiektuen eta fi-
brozementuzko plaken egoera azter tzeko egindako txosten 
teknikoen berri eman dio Arartekoari. Era berean, amiantoa 
ikaste txeko pasabide guneetako batean dauden landare-on-
tzietatik eta markesinetako batzuetatik ken tzeko neurriak 
azaldu ditu. Arartekoak amaitu tzat jo du bere esku-hartzea 
–2018ko uztailaren 10eko ebazpena–, Laudioko Udalak 
dokumentazioa eskuratzeko eskaerari eran tzun diola ikusita. 
Erakunde honek beharrezko ondorioak atera ditu eta amian-
toaren mailak aldizka kontrola tzeko eta –balio-bizi tza amaitu 
ondoren– ken tzea planifika tzeko jarraitu beharreko gomen-
dioak formulatu ditu. Nolanahi ere, Arartekoak bere ebazpe-
nean gogorarazi du nola jokatu behar den eraikin baten ins-
talazioetan amiantoa hautematen bada. Hasteko, amiantoa 
merkatura tzeko eta erabil tzeko debekua 2001eko abenduan 
ezarri zen. Debeku hori ezarri aurreko eraikinetan amiantoa 
badago, administrazio eskudunek ekin tza-plan bat zehaztu 
behar dute, eraikin horien erabilerari eta bizigarritasunari lo-
tuta, amianto-zun tzen eraginpean egoteak osasunerako ekar 
di tzakeen arriskuak saiheste aldera, harik eta material hori 
kendu edo haren bizi tza baliagarria amaitu arte. Kasuan-ka-
suan hartu beharreko neurriak amianto-motaren eta haren 
birrinkortasunaren eta kon tserbazio-egoeraren araberakoak 
dira. Materiala dagoen instalazioaren titularra arduratuko da 
dagozkion neurriak aplika tzeaz. Eraikinaren elementuetan 
eta materialetan amiantoa egoteak osasungarritasunari era-
gin badiezaioke eta osasun publikoa arriskuan jar badezake, 
udal-administrazioek hirigin tza- eta osasun-arloko eskume-
nak dituzte exiji tzeko arriskuak ebalua tzeko azterketa bat 
aurkez dadin, eta, hala badagokio, baita lan-egitasmo bat 
ere. Kasu horietan, ebaluatu beharko da zer esku-har tze egin 
behar diren (esku-har tzerik ez, egonkor tzea, konfina tzea edo 
ken tzea), lan-osasunari eta laneko arriskuen preben tzioari 
buruzko araudiarekin bat etorriz –lan-administrazioaren es-
kumena da hori–.

2.3.  Pinu-sailak kobrezko konposatuekin 
fumigatzeko proposamenari buruzko 
ingurumen-informazioa eskuratzea 

Arartekoak hainbat kon tsulta jaso ditu, Arabako, Bizkaiko 
eta Gipuzkoako foru-aldundien eta Eusko Jaurlari tzako sail 

ez dira nahikoak eta arazoak ez dira desagertu. Hori dela eta, 
2018ko azaroaren 26ko ebazpenean, Arartekoak gomendatu 
dio Bergarago Udalari ostalari tza-establezimenduak sor tzen 
dituen eragozpenak saihesteko beharrezkoak diren neurriak 
har di tzan, eta, lehenbailehen, ingurumen-legedia bete tzeko 
errekeritu diezaion.

Aisialdi-jarduera nagusia osatzeko antolatzen 
diren musika-kontzertu txikiei buruzko udal 
araubidea

Herritar batek, Bermeoko hainbat ostalari tza establezimen-
duren susta tzaileen izenean, kexa aurkeztu zuen, honako 
egoera hau sala tzeko: Bermeoko Udalak behin eta berriz 
haustea udalerrian aldian behin egiten diren jolas-jardue-
rek (hala nola an tzerkiek edo musika-kon tzertu txikiek) bete  
behar dituzten arauak. Kexaren bidez, agerian u tzi zuten 
udalak baimen tzen zuela jarduerak antola tzea, susta tzaileei 
berariazko baimena eskatu gabe, edo emanaldi horiek egiten 
diren lokalen lizen tzietan baimenduta egoteko eskatu gabe. 
Gainera, establezimenduetako askok ez dituzte bete tzen 
emankizun horiek behar bezala gauza tzeko eta ingurukoei 
eragozpenik ez sor tzeko gu txieneko baldin tzak. Kexa iza-
pidetzeko onartu ondoren, Arartekoak hainbat izapide egin 
zituen, bai Bermeoko Udalean, bai Eusko Jaurlari tzako Se-
gurtasun Saileko Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzan, admi-
nistrazio eskudunek, aldian behingo jendaurreko ikuskizu-
nak edo jolas-jarduerak baimendu nahi izanez gero, nolako 
izapideak jarraitu behar dituzten jakiteko. Informazio osoa 
aztertuta, Arartekoak, 2018ko maia tzaren 7ko ebazpenaren 
bidez, iradoki dio Bermeoko Udalari udal ordenan tza bi-
dez arau dezan Euskal Autonomia Erkidegoko Jendaurreko 
Ikuskizunen eta Jolas Jarduerei buruzko abenduaren 23ko 
10/2015 Legean ezarritako baldin tzen garapena, jarduera 
nagusia osa tzen edo hori gara tzen lagun tzen duten jardue-
rak –kultura– eta gizarte-ekitaldiak, an tzerkiak edo musika-
kon tzertu txikiak– egitea ahalbide tzeko. Azkenik, Bermeoko 
Udalak onartu egin du Arartekoaren iradokizuna, Jendaurre-
ko Ikuskizunen eta Jolas Jarduerei buruzko 10/2015 Legean 
xedatutako baldin tzen garapena arau dezan.

Udal esku-hartzea, partikularren artean 
sortutako zarata-arazoa dela eta

Amurrion bizi den per tsona batek kexa bat aurkeztu zuen 
Arartekoan, administrazioak ez bai tzuen esku hartu herrita-
rrak e txebizi tzan jasaten zituen kalte larriak konpon tzeko. 
Egoeraren arrazoiak honako hauek dira: batetik, goiko 
e txebizi tzan bizi diren bizilagunek zarata eta eragozpen han-
diak sor tzen dituzte; eta bestetik, bizilagunen arteko desa-
dostasunen ondorioz, bizikide tza arazoak sor tzen dira. Sa-
latutakoa bezalako egoerak saiheste aldera, 2018ko urriaren 
22ko ebazpenaren bidez, Arartekoaren erakundeak iradoki 
dio Amurrioko Udalari ikuskapen eta kontrol prozedura era-
ginkor eta objektiboa ezar dezan, bizilagunen arteko harre-
manen esparruan salatutako zaratak, hau da, udal ordenan-
tzekin nahiz tokiko erabilerekin bat eginez onargarriak diren 
mugak gaindi tzen dituzten zaratak kontrola tzeko.

Aurrekoa ikusi

http://www.gernika-lumo.net/eu-ES/Orrialdeak/default.aspx
http://www.gernika-lumo.net/eu-ES/Orrialdeak/default.aspx
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018S-1326-16+del+Ararteko+de+10+de+enero+de+2018&contenido=12325&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://oiartzun.eus/eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018IR-1449-16+del+Ararteko+de+9+de+enero+de+2018&contenido=12321&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018IR-2190-16+del+Ararteko+10+de+julio+de+2018&contenido=12613&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.laudio.eus/eu
https://web.araba.eus/eu/home
http://web.bizkaia.eus/eu/inicio
https://www.gipuzkoa.eus/eu/hasiera
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/nekazaritza-arrantza-elikagai-industria/hasiera/
http://www.bermeo.eus/index.html?day=27&month=1&year=1940&L=0
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/joko-ikuskizunak/
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/joko-ikuskizunak/
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018S-2574-17+del+Ararteko+de+7+de+mayo+de+2018&contenido=12507&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2016000033
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2016000033
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=RESOLUCI%D3N+2018S-2078-17+del+Ararteko+de+22+de+octubre+de+2018&contenido=12719&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=RESOLUCI%D3N+2018S-2078-17+del+Ararteko+de+22+de+octubre+de+2018&contenido=12719&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://amurrio.org/eu
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denean, tratamendua administrazio eskudunen baimena-
ren zain zegoen. Kasu honetan, Espainiako Administra-
zioko Nekazari tza Ministerioaren baimena jaso behar du, 
oxido kuprosoa erabil tzen duen tratamenduaren arriskuak 
ebalua tze aldera, baita foru-organo eskudunen baimena 
ere, 1311/2012 Errege Dekretuaren 27. artikuluan jasotako 
baldin tzekin bat. Horrela, erakunde honek esku hartu aurre-
tik, arloan eskumena duten administrazioetan erreklamazioa 
jarri behar da, iri tzia eman dezan. Era berean, “Konifero ba-
soak berreskura tzeko euskal estrategia” izenburuko agiriari 
buruzko dokumentuak eta ingurumen-informazioa eskura-
tzeko aukera planteatu behar da.

2.4.  Obra-proiektu baten ingurumen 
eraginaren ebaluazioa

Ingurumen-elkarte batek salatu zuen Arartekoan Gipuzkoako  
Foru Aldundiko Ingurumenaren eta Obra Publikoen Depar-
tamentuak ez ziola eran tzun Aralarko sarbideak ordenatu 
eta berrizta tzeko proiektua ingurumen-inpaktua ebalua-
tzeko ohiko prozeduraren mende ez jar tzea erabaki zuen 
ebazpenaren aurka aurkeztutako idazkiari. Arartekoak 
2018ko urtarrilaren 12ko gomendioa bidali zion Gipuzkoako 
Foru Aldundiko Ingurumenaren eta Obra Publikoen De-
partamentuari, eta aipatu erabakiaren aurka aurkeztutako 
errekur tsoari esanbidezko ebazpena emateko eskatu zion. 
Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumenaren eta Obra Pu-
blikoen Departamentuak, Arartekoari eran tzunez, ez zuen 
gomendioa onartu, erabaki bai tzuen ebazpen horren aurka 
ezin zela errekur tsorik jarri ingurumen-organoan. Ebazpe-
na ingurumen-ebaluazio sinplifikatua egiteko prozeduraren 
baitan eman da; prozedura horretan, hain zuzen ere, in-
gurumen-inpaktua ebalua tzeko ohiko prozeduraren mende 
ez jar tzea erabaki da, baina hainbat prozedura eta neurri 
–preben tziozkoak zein zuzen tzaileak– gehi tzeko eskakizu-
na ezarri da. Zehaztu behar da Arartekoaren gomendioak 
azaldu zuela administrazio publiko orok betebeharra due-
la herritarren eskaera guztiei eran tzuteko eta planteatutako 
salaketaren inguruan burutu diren jarduerak interesa duten 
aldeei jakinarazteko. Aurkeztutako errekur tsoaren kasuan 
jarraitu beharreko izapide zeha tzari dagokionez, Arartekoak 
esan zuen doktrina juridikoaren arabera, ingurumen-inpak-
tuari buruzko txostenak ingurumenaren aldetik baloratu 
behar diren proiektuak onar tzeko prozeduraren barruko 
izapide-egin tzak direla. Hala ere, Arartekoak aipatu zuen 
jurispruden tziak onar tzen zituela salbuespenak inguru-
men-inpaktuaren ebaluazioak –izapide-egin tzak direnez– 
errekurri tzeko ezintasunaren prin tzipioan, eta horiek garran-
tzi tsuak izan zitezkeela kasu horretan. Gainera, salbuespen 
horiek administrazio-prozedura erkidean arautu dira, hain 
zuzen, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 
Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 112.1. 
artikuluaren bidez. Bertan jasota dauden kasuetan jar dai-
teke errekur tsoa administrazio-bidean izapide-egin tza ka-
lifikatuen aurka. Hona hemen kasu horiek: gaiaren fun tsa 
erabaki tzen zutenak zuzenean edo zeharka, prozedurak 
jarraitu ezina eragiten zutenak, babesgabetasuna edo es-
kubide eta interes legitimoen kalte konponezina sor tzen zu-
tenak.

eskudunaren jarduna dela eta, pinu-sailak kobrezko konpo-
satuekin fumiga tzea baimendu izanari buruzko informazioa 
hedabideetan agertu ondoren. Kexagileen arabera, trata-
mendu horrek kalteak eragin di tzake ingurumenean eta per-
tsonengan, hortaz, egin aurretik, kalte horiek behar bezala 
ebaluatu behar dira. Kexaren azalpenean, “Konifero basoak 
berreskura tzeko euskal estrategia” izenburuko dokumentua-
ren ondorioak aipatu dira. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 
foru-aldundietan eta Eusko Jaurlari tzan mendiak kudea tzeko 
eskumena duten sailek batera aurkeztu dute dokumentua. 
Horretan, ekin tza-plan bat proposa tzen da, zenbait ond-
do espeziek eragindako gaixotasunari aurre egiteko hain-
bat neurri jaso tzen dituena. Euskal Autonomia Erkidegoko 
azalera handiko pinu-sail asko kaltetu ditu “banda marroia” 
dei tzen zaion gai tz horrek. Proposamenetako batek (tramita-
tzen ari da) oxido kuprosoarekin airetik fumiga tzeak eska-
tzen duen berariazko baimena aipa tzen du. Izapide tzea 
Nekazari tza Ministerioko organo eskudunean eskatu behar 
da; dagokion administrazio-tramitearen zain dago. Horri da-
gokionez, Europar Batasunaren Zuzentaraua (2009/128/EE 
Zuzentaraua) aipatu behar da, plagizidak era iraunkorrean 
erabil tzean bete beharreko arau-esparrua ezar tzen due-
lako. Zuzentarauaren 9. artikuluak ezar tzen du estatu kideek 
bermatuko dutela airetik lainozta tzeko debekua. Hala ere, 
Europar Batasuneko araudiak airetik lainozta tzea kasu be-
rezietan baimen tzeko aukera ematen du, zenbait baldin tza 
ezarrita: beste aukera bideragarririk ez badago, eta airetik 
lainozta tzea egin behar duen estatu kideak esplizituki onar-
tzen badu, aldez aurretik arriskuen berariazko ebaluazioa 
eginda. Zuzentaraua irailaren 14ko 1311/2012 Errege De-
kretuaren bidez sartu da, eta dekretuak produktu fitosanita-
rioen erabilera jasangarria lor tzeko jarduera-esparrua ezarri 
du.1311/2012 Errege Dekretuaren 27. artikuluak produktu 
fitosanitarioak airetik aplika tzeko debekua jaso tzen du, kasu 
berezietan izan ezik, jarduketa egingo den eremuari dago-
kion autonomia-erkidegoko organo eskudunak baimen tzen 
badu, onura publikoko tzat jotako plagak kontrola tze aldera. 
Xedapen horren arabera, produktua aplika tzeko ezinbesteko 
baldin tza hauxe izango da: teknikoki eta ekonomikoki bide-
ragarria den beste aukerarik ez egotea, edo dauden auke-
rek desabantailak izatea, giza osasunean edo ingurumenean 
eragin dezaketen inpaktuari dagokionez. Lainoztatuko den 
eremua jendea bizi edo ibil tzen den tokietatik hurbil bada-
go, baimena emateko prozeduran ain tzat hartu beharko da 
lainozta tzeak giza osasunean izan dezakeen inpaktua, eta 
arriskua kudea tzeko berariazko neurriak baimenean jasoko 
dira. Era berean, ur-ingurunea eta edateko ura babesteko 
neurriak –araudian jasota daudenak– bete behar dira. Egingo 
diren tratamenduetan, laboran tza horretan eta plaga horre-
kin erabil tzeko baimendutako produktu fitosanitarioak erabi-
liko dira derrigorrez. Horretarako, Nekazari tza, Arran tza eta 
Elikadura Ministerioaren berariazko onarpena –airetik aplika-
tzeko– jaso behar du produktuak, aplikazioak sor di tzakeen 
arriskuen ebaluazio espezifikoa egin eta gero. Halaber, ain-
tzat hartu beharko dira Europar Batasuneko agintariek, gai 
horri dagokionez, kontuan hartu dituzten erabakiak (hala nola 
Ba tzordearen 2015/232 EB Erregelamendua; erregelamendu 
horrek kobrezko konposatuak substan tzia aktiboak direnez 
onar tzeko baldin tzak aipa tzen ditu, baita substan tzia horien 
arriskuak ebaluatu dituzten beste azterlan ba tzuk, adibidez, 
EFSA Elikagaien Segurtasuneko Europako Agintari tzaren 
web-orrian eskuragarri dauden horietakoak). Kexa aurkeztu 

Aurrekoa ikusi

https://www.gipuzkoa.eus/eu/hasiera
https://www.gipuzkoa.eus/eu/hasiera
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n++2018R-432-17+del+Ararteko+de+12+de+enero+de+2018&contenido=12333&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.mapa.gob.es/es/
https://www.boe.es/doue/2009/309/L00071-00086.pdf
https://www.boe.es/doue/2009/309/L00071-00086.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-11605-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-11605-consolidado.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/
https://www.mapa.gob.es/es/
https://www.boe.es/doue/2015/039/L00007-00010.pdf
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5152
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egiteko hartu beharreko neurriei buruzkoa. Proposamenean, 
Eusko Legebil tzarrak eskatu dio Eusko Jaurlari tzari erakun-
de arteko ba tzorde bat era tzeko, non honako organo hauek 
izango dituzten ordezkariak: Segurtasun Saila, Ingurumen, 
Lurralde Plangin tza eta E txebizi tza Saila, foru-aldundiak eta 
udal tzaingoko langileak dituzten udalak; hori guztia, inguru-
men-arloko arau-hauste eta delituen aurrean jarduteko eus-
kal plana gara tzeko. Halaber, Eusko Legebil tzarrak eskatu  
dio Eusko Jaurlari tzari Er tzain tzan dagoen ingurumen- 
delituen taldea indar tzeko eta bere ikerkun tza-ahalmena bul-
tza tzeko. Era berean, gomendatu die foru-aldundiei inguru-
meneko basozain tza indar dezaten, ingurumen-eginkizunak 
eta agintari tzaren agenteak direnez dagozkien zereginak 
eraginkortasunez bete ahal izateko; udal tzaingoko plantilla 
duten udalei, berriz, gomendatu die behar bezala bete di-
tzaten ingurumen arloan dagozkien eginkizunak.

4.  Jarduera-planaren 
esparruko bestelako 
esku-hartzeak

4.1. Ofiziozko jarduerak

Ofiziozko jarduketa Euskal Autonomia 
Erkidegoko ibaietara baimenik gabe egiten 
diren isurien kontrolari buruz 

2018. urtean zehar, Arartekoak Euskal Autonomia Erkide-
goko ibai ba tzuetara egin diren isurien berri izan du, komu-
nikabideetan agertu diren albisteen bidez. Administrazioari 
kasu horretan esku har tzeko aukera galarazi gabe, erakun-
de honek egoki tzat jo du ofiziozko espedientea hastea, oro 
har, Euskal Autonomia Erkidegoko ibaietara baimenik gabe 
egiten diren isuriak kontrola tzeko jarrai tzen diren bide ad-
ministratiboak aztertu eta ebalua tze aldera. Arartekoaren 
ofiziozko jarduketa hori ingurumen-kontrola hobe tze aldera 
arloan egin daitezkeen proposamenen baitan sar tzen da. 
Helburua ingurumen-ikuskari tzan eskumena duten adminis-
trazioen arteko protokoloetan eta komunika tzeko bideetan 
hobekun tza bul tza tzea da, arau-hausteak (administratiboak, 
legez kontrakoak edo penalak) izan daitezkeen jarduketak 
edo ez-egiteak behar bezala an tzeman, ikertu eta kalifika-
tzeko. Administrazio horiei dagokienez, honako hauek aipatu 
behar dira: URA Uraren Euskal Agen tzia, Er tzain tzaren eta 
udal tzaingoaren ikuskari tza-zerbi tzuak, eta, hala badago-
kio, ingurumen delituen jarraipena egiten espezializatua den 
fiskal tzarekiko koordinazioa.

Era berean, elkarte baten salaketa jaso ondoren (Araia indus-
trialdearen ondoan doan Arakil ibaiaren ibilguan egindako 
isuriari buruz), Arartekoak jarduketa bat hasi du ofizioz, buru-
tutako ingurumen-kontroleko jarduera azter tzeko, kasu ho-
rretan, eremuak ingurumenaren aldetik garran tzi tsua delako. 
Ibilgua Natura 2000 Sarean dago, eta 2003tik Batasunaren 
Intereseko Leku tzat jo tzen da. Besteak beste, toki horretan 
bizi da bisoi europarra (Mustela lutreola), desager tzeko arris-
kuan dauden espezieen katalogoan jasotakoa. 

2.5.  Otsoa espezie mehatxatuen euskal 
katalogoan sartzeko prozedura hastea

Euskadiko O tso Taldea elkarteak kexa jarri zuen Arartekoan 
Eusko Jaurlari tzako orduko Ingurumen eta Lurralde-politi-
ka Sailak ez ziolako eran tzun o tsoa (Canis lupus) Arriskuan 
dauden Espezieen Katalogoan sar tzeko eskaerari. O tsoa 
katalogoan sar tzearen ondorio nagusia izango li tzateke 
Euskadiko o tsoaren populazio maila kudea tzeko plan bat 
one tsi beharko li tzatekeela. Kudeaketa-planak espezie ba-
ten kon tserbazio-egoera egokia berrezar tzera eta manten-
tzera daude zuzenduta; horretarako, neurriak ezarri behar 
dira, hain zuzen ere, dauden meha txuak deusezta tze aldera. 
Elkarteak eran tzunik jaso ez zuenez, 2017ko azaroan Arar-
tekoak –2017ko azaroaren 14ko ebazpenean– gomendatu 
zion Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta  
E txebizi tza Sailari ahalik eta lasterren eba tz zezan o tsoa 
 aipatu katalogoan sar tzeko eskaera. Arartekoaren iri tziz, 
erabaki hori har tzeko, sailak kontuan hartu behar zituen Ber-
nako Hitzarmenean eta “Hábita ts” Zuzentarauan jasotako 
espezie hori babesteko araudia, baita horietatik ondoriozta-
tzen diren zain tza- eta kontrol-betebeharrak ere. Halaber, es-
pezie horren egungo kon tserbazio-egoera hartu behar zuen 
kontuan, bai bere banaketa naturaleko eremuan, bai toki-
ko mailan, Euskal Autonomia Erkidegoan. 2018ko irailaren 
26an, Natura Ondare eta Klima Aldaketaren zuzendariaren 
ebazpenaren bidez, o tsoa (Canis lupus) Arriskuan dauden 
Espezieen Euskal Katalogoan sar tzeko prozedurari hasiera 
ematea erabaki zen. Horrela, espedienteari hasiera emanez, 
Arartekoaren gomendioari erantzun zitzaion.

3.  Araudi- eta  
gizarte-testuingurua

9/2018 Legeak, abenduaren 5ekoak, abenduaren 9ko 
21/2013 Legea (ingurumen-ebaluazioari buruzkoa) aldatu 
du, Europako Parlamentuaren eta Kon tseiluaren 2014ko api-
rilaren 16ko 2014/52/UE Zuzentaraua erabat egoki tzeko.

818/2018 Errege Dekretua, uztailaren 6koa, Airearen zen-
bait ku tsa tzaileren Estatuko isur tzeak gu txi tzeko neurriei 
buruzkoa, Europako Parlamentuaren eta Kon tseiluaren 
2016ko abenduaren 14ko 2016/2284 Zuzentaraua egoki-
tzeko onartu da. Errege Dekretu horren xedea airearen ka-
litate maila onak lor tzeko behar diren neurriak ezar tzea da, 
aireak giza osasunean eta ingurumenean ondorio txarrik 
eragin ez dezan. Horretarako, besteak beste, estatu mailako 
konpromisoak ezarri dira gizakiaren jardueraren ondorioz 
atmosferara bota tzen diren isuriak murrizteko, hain zuzen, 
honako hauek: sufre dioxidoa (SO2), nitrogeno oxidoak (NOx), 
konposatu organiko hegazkor ez-metanikoak (NMVOC), 
amoniakoa (NH3) eta partikula finak (PM2,5).

Legebil tzarraren jarduketei dagokienez, honako testu hone-
tan jasotako proposamenak aipatu behar dira: 78/2018 Le-
gez besteko proposamena, ekainaren 28koa, Eusko Legebil-
tzarraren osoko bilkurak onartutakoa, ingurumen esparruan 
ematen diren arau-hauste eta delituei modu egokian aurre 
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bikoiztu egin dira, gero eta ibilgailu gehiago erabil tzen dire-
lako. Edonola ere, iturri berriztagarrietatik datorren energiaren 
kon tsumoa Euskal Autonomia Erkidegoan txikia da oraindik 
ere, estatuko edo Europar Batasuneko batez bestekoaren 
aldean. Euskadin, energiaren amaierako kon tsumoan, iturri 
berriztagarriei dagokien ehunekoa energia osoaren % 7,6 izan 
zen 2016an. Ehuneko hori % 14,3ra igo tzen da, inguruko lu-
rraldeetatik inporta tzen den iturri berriztagarriko energia elek-
trikoaren ehunekoa ain tzat har tzen bada. Horren harira, txos-
tenak hainbat ondorio proposa tzen ditu, eta horien artean, 
honako hauek azpimarra daitezke:

•  Euskadiko tran tsizio energetikoa uneoro lerrokatu  
behar da Europar Batasunaren helburuekin (efizien tzia 
energetikoa lehenestea, energia berriztagarrien ezar-
pena bul tza tzea eta haien teknologiak gara tzea, eta 
kon tsumi tzaileei tratu zuzena eskain tzea).

•  Euskadik aurrera egin behar du energia-aurrezpenaren 
eta efizien tziaren bidetik; izan ere, azken hamarkadan 
jarraitutako politikek energia-kon tsumoa murrizten la-
guntzeko balio izan dute.

•  Euskal botere publikoek jarraitu eta finkatu behar di-
tuzte zenbait sektoretan, hala nola industrian eta  
bizitegian, aurrezpenean eta efizien tzian hasitako 
esfor tzuak, eta ahalik eta lasterren bizkortu behar di-
tuzte garraio-sektorean.

•  Euskal energia-ereduko trantsiziorako gizartearen ados-
tasunaren bultzada behar du, Euskadin energia berriz-
tagarriaren ekoizpena handitu ahal izateko, energia be-
rriztagarria aprobetxa tzeko aukerak ikertuz, eta haien 
ezarpenak izan behar du esfor tzu eta inber tsio publi-
koen arda tza.

•  Energiari eta klimari buruzko erabakien onargarritasun 
soziala erakundeen, gizarte eragileen eta herritarren ar-
tean partekatutako eran tzukizuna da.

•  Per tsonek, energia-kon tsumi tzaile eta -ekoizle gisa, 
trantsizio energetiko zuzenago baten fun tsezko oinarria 
izan behar dute. Tran tsizio energetikoak bidezkoa izan 
behar du sektore guztien tzat eta bereziki gizarteko talde 
kalteberenentzat.

•  Karbono gu txiko ekonomia bateranzko tran tsizioa 
aukera garran tzi tsu bat da EAEko garapen ekonomiko 
eta industrialerako eta enplegua sor tzeko.

Txostenaren bidez nabarmendu nahi da gizarte-hi tzarmen bat 
egin behar dela, Euskadiko tran tsizio energetikoran tz abiarazi-
tako bidean aurrera egiteko, eta adostasunik handiena duten 
neurriak bizkor tzen lagun tzeko (energia-aurrezpena eta -era-
ginkortasuna ahalik eta gehien handi tzea, Euskadin energia 
berriztagarriak susta tzea eta energia fosilen kontsumoaren eta 
berotegi-efektuko gasen isuriak murriztea, garraioan bereziki).

Horrez gain, Arartekoak Euskadin karbono gu txiagoko eredu 
jasangarriago bateranzko tran tsizio energetikoa buru tzeko 
konpromisoa har tzen du, herritarren eta etor tzeko dauden 
belaunaldien ongizatea berma tze aldera.

Horretarako, Arartekoak hi tzematen du energia arloko go-
bernantza ona sustatuko duela; haren helburua, alde batetik, 

Ofiziozko jarduketa plastikoak itsasora botatzea 
saihestu eta erremediatzeko proposamenen 
inguruan

2018an zehar, hainbat irudi agertu dira hedabideetan, ma-
rearen ekin tzaren ondorioz Deba-Zumaia arteko i tsaser tzeko 
biotopo babestuko erreserba eremuan pilatutako hondakin 
solidoen kantitate handia erakusten dutenak. Gipuzkoako 
Foru Aldundiak, Ingurumen eta Turismo zuzendari tzen bi-
tartez, deitoratu egin du Gipuzkoako kostaldeko flysch-ean 
agertu diren plastikoek eragindako ku tsadura. Bestalde, 
Geogarapen elkarteak (Zumaiako, Debako eta Mutrikuko 
udalek euskal kostaldeko geoparkearen kudeaketarako sor-
tu duten elkarteak) adierazi du i tsaser tzeko gune horretan 
hondakinak egoten direla; hori dela eta, garbiketa-kanpainak 
antola tzen ditu aldizka. Azaldutako arazoa ikusita, erakun-
de honek ofiziozko espedientea ireki du, noizean behin Zu-
maiako flysch-eko biotopo babestuko erreserba eremuan 
egiten diren isurketei (plastikoak eta beste hondakin solido 
ba tzuk) buruzko informazio xehea eskuratu nahian. Ararte-
koak jakin nahi du naturagune horren kudeaketaren esku-
mena duten administrazioek zer-nolako prozedura edo pro-
tokoloa jarrai tzen duten marearen ondorioz Deba-Zumaia 
bitarteko i tsaser tzera hel tzen diren plastiko-isurketak sai-
hesteko eta erremedia tzeko.

4.2.  Txosten bereziak. Euskal Herria 
energia-eredu iraunkor batera 
igarotzea

2018ko urrian, Arartekoak txosten berezia aurkeztu zuen 
Eusko Legebil tzarrean: “Euskal Herria energia-eredu iraunkor 
batera igaro tzea”. Jarduera ekonomikoaren antolamendua-
ren atalean aipatu den txosten berezia gaur egungo energia 
ereduari eta eredu iraunkorrago batera igaro tzeko baldin tzei 
buruzko azterketa egiteko helburuz aurkeztu da. 

Gai hori une berezian jar tzen dira mahai gainean, hain zuzen, 
nazioarteko eta Europar Batasuneko eremuan hartutako 
konpromiso eta hi tzarmenak –hala nola Pariseko Akordioa– 
eta Europar Batasunean Energiaren Batasuna sor tzeko pro-
posamenak berotegi-gasen isuriak murrizteko, aurrezpen 
eta eraginkortasun energetikoaren kuotak ezar tzeko eta 
energia berriztagarriko iturrietatik datorren energiaren kon-
tsumoa bul tza tzeko zuzenduta daudenean. 

Testuinguru orokor horretan, Euskal Autonomia Erkidegoak 
nazioarteko komunitateak eskatzen duen gizartea deskar-
bonizatzeko erronkaren mailan egon behar du. Une haue-
tan, Euskal Autonomia Erkidegoak bi oinarrizko tresna ditu 
erronkari aurre egiteko: Euskal Estrategia Energetikoa 2030 
eta Klima 2050, Klima Aldaketaren Estrategia. Txostenaren 
arabera, gaur egun EAEn dagoen energia ereduak, baliabi-
deen erabileraren aldetik efizientea bada ere, erregai fosilak 
erabil tzen ditu nagusiki. Azpimarratu behar da, gainera, be-
rotegi-gasen isuriek beheranzko joerarekin jarrai tzen dute-
la; izan ere, 2016an, % 12 murriztu ziren 1990. urtearekin 
konparatuta. Bestalde, batez ere garraioaren sektorean, 
isuriek gora egiten jarrai tzen dute; izan ere, 1990az geroztik  
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adostasunak eta bermeak bila tzea da, konpromiso energe-
tikoak eta klimatikoak behar bezala bete daitezen; bestetik, 
agin tzen du Euskadiko kolektibo zaurgarrienen gizarte-eska-
rien har tzaile gisa duen lana sustatuko duela eta nazioarteko 
zein Europar Batasuneko konpromisoak bete daitezen sus-
tatuko duela.

4.3. Bilerak elkarteekin

Lankide tza-esparru hori erreklamazio zeha tzak aurkeztuz 
eta aldian behingo bilerak eta dibulgazio jardunaldiak eginez 
gara tzen da, baita teknologia berriak erabiliz ere.

Harremanen testuinguru horren barruan, harremanetan jarri 
gara honako elkarte hauekin: Ekologistak Martxan, Ezpitsua, 
Eguzki, Barakaldo Naturala, Euskadiko Otso Taldea, Seo 
Birdlife, Zadorra Bizirik eta Kokearen Aurkako Koordinakundea 
osatzen duten zenbait talde eta elkarte.

Ingurumen arloan erabil tzen dugun beste komunikazio tres-
na bat Arartekoaren ingurumen foroa da. 2018. urtean zehar, 
Arartekoak jarraitu du ingurumenari buruzko bloga argitara-
tzen (http://blogak.ararteko.eus/ingurumena/). 

4.4.  Bilerak administrazio eta 
erakundeekin

Arartekoaren erakundeak Auzitegi Goreneko Ingurumen eta 
Hirigin tza Salako koordina tzailea eta fiskala den Antonio 
Vercher jaunaren bisita jaso zuen 2018ko uztailaren 11n eta 
12an, ingurumen-kontrola eta historia eta kultura ondarea-
ren babesa koordina tzeko proposamenak susta tze aldera. 
Bisitaren harira, fiskalak eta arartekoak honako topaketa eta 
bilera hauek izan zituzten:

–  Topaketa ingurumenaren aldeko elkarteekin, ingurumena 
zain tzeko egiten den ekin tza publikoa hobe tzeko propo-
samenak en tzute aldera.

–  Bilera Eusko Jaurlari tzako Ingurumen, Lurralde Plangin tza 
eta E txebizi tzako sailburuarekin, besteak beste, hegazti- 
fauna elektrokuzio-arriskutik eta goi-ten tsioko lineekin talka 
egiteko arriskutik babesteko neurrien egoeraz hi tz egiteko.

–  Bilera Eusko Jaurlari tzako Segurtasuneko sailburuarekin, 
Er tzaintzaren ingurumen-unitatea indar tzeko asmoei buruz. 

–  Udaltzaingoak Ingurumen eta Hirigintza Salako fiskalaren 
koordinazio-sarearekin koordinatzea. Ingurumen eta Hiri-
gintza Salako fiskalak, Arartekoarekin batera, Bilboko alka-
tearekin bildu dira, ingurumen arloko delituak eta arau-haus-
teak esestea hobetzeko asmoz koordinaketa indartzeko 
proposamenei buruzko informazioa trukatze aldera.

–  Era berean, Arartekoa Bilboko Udaleko Mugikortasun eta 
Jasangarritasun Saileko arduraduna den zinegotziarekin 
bildu da, ingurumen-zarataren ondoriozko gatazkak kon-
pontzeko udal horrek abian jartzen dituen jarduketak eza-
gutzeko asmoz.

4.5.  Arartekoaren erakunde adierazpena, 
2018ko ingurumenaren munduko 
egunean

Arartekoaren erakundeak parte hartu du Ingurumenaren 
Munduko Egunean. 2018an, plastikoaren erabilera zorrozki 
murriztea izan du hizpide. Hondakin horiek (egunero erabil-
tzen ditugun objektu txikiak: plastikozko pol tsak, bilgarriak, 
lastoak eta plastikozko platerak) egunero bota tzen ditugu, 
naturako ekosistemen tzat eta i tsasoko bizi tzaren tzat zer- 
nolako arriskua dakarten ia pen tsatu ere egin gabe. Pol tsa 
txiki eta ohiko horietatik datorren zaborra plastikozko uharte 
ikaragarriak (zabor uharteak) sor tzen ari da, eta horiek larriki 
arriskuan jar tzen dituzte munduko ur ekosistemak. Ararte-
koak nabarmendu nahi du errealitate hori alda tzeko gai ga-
rela gure eguneroko bizi tzan, keinu txikien bitartez edo ohi-
turak aldatuz. Gure esku dago bota tzeko produktu gu txiago 
erostea, erosketa-pol tsa berrerabilgarriak balia tzea edo ge-
hiegi paketatutako gauzak bazter tzea. Europako Ba tzordeak 
plastikoaren kontrako estrategia ekonomia zirkularrean. 
Europar Batasuneko araudiak kontuan hartuko ditu erabi-
lera bakarreko plastikozko hamar produktu, bada, produktu 
horiek, baztertutako arran tza-aparailuekin batera, Europako 
i tsasoko zaborraren % 70 dira. Arau berrietan, debekatu 
egingo dira erabilera bakarreko plastikozko produktuak, eta 
horiek ezingo dira merkaturatu erraz eskura eta eros daite-
keen ordezko baliabiderik baldin badago. Debekua ezarriko 
zaie plastikozko kotoi- txo txei, mahai tresnei, platerei, lastoei, 
edari irabiagailuei eta globo- txo txei; horiek denek material 
jasangarriez eginak izan beharko dute. Bestalde, plastikozko 
pol tsa arinak desager tzeko zorian daude supermerkatuetan. 
Maia tzaren 18ko 293/2018 Errege Dekretua, plastikozko pol-
tsen kon tsumoa murrizteari buruzkoa, indarrean jar tzearekin 
batera, 2018ko uztailaren 1etik aurrera, debekatu egingo da 
plastikozko pol tsa arinak dohain ematea. Arartekoaren iri-
tziz, Ingurumenaren Egunak aukera eman digu aurten e txeko 
keinu txiki ba tzuek ozeano eta hondar tzen ku tsadura nola 
galaraz dezaketen hausnar tzeko, plastikozko uharteak gure 
erosketa-pol tsan hasten dira eta.

4.6.  International Ombudsman 
Institute-ren topaketa ingurumen 
arloko gobernantza egokiari buruz

2018ko maia tzaren 17an eta 18an, Arartekoak Ombudsmanen 
Nazioarteko Institutuaren (IOI International Ombudsman 
Institute) mintegi bat antolatu zuen Gasteizen. IOI munduko 
erakundea 1978an sortu zen, mundu osoko 90 herrialdetik 
gorako 188 Ombuds erakunde baino gehiago elkarlanean  
ari tzeko. Herriaren defen tsa-erakundeak sustatu eta garatzea 
du helburu. Ombudsmanen Nazioarteko Institutuaren minte-
giak honako hizpide hau izan zuen: “Ingurumen arloko gober-
nantza egokia: Ombuds erakundeen eginkizuna ingurumen- 
eskubideak babesteko orduan”. Naturako eta ingurume-
neko baliabideak ondo kudea tzea oso garran tzi tsua da 
garapen jasangarria lor tzeko. Hala ere, zenbaitetan ez da 
nahikoa izaten Espainiako eta Europako legedia, ingurumen 
arloko akordio aldeaniztunak eta beste ingurumen-neurri ba-
tzuk gauza tzea, batez ere garapen eta tran tsizio prozesuan  
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dauden herrialdeetan. Gero eta adostasun handiagoa dago 
gai honen gainean: gobernan tzak eragin handia du inguru-
men arloko ekin tzetan eta emai tzetan. Zuzenbide Estatua, 
informazioa eskura tzeko, herritarrek parte har tzeko eta 
justizia berdintasunez jaso tzeko eskubideak dira garapen 
jasangarria lor tzeko oinarria. Testuinguru horretan, topake-
tan aztertu nahi da Ombuds erakundeek nola bul tza de-
zaketen ingurumen arloko legeria (akordio aldeaniztunak 
barne) eta beste neurri ba tzuk aplika tzea, ingurumen arloko 
gobernan tza egokia sustatuz. Topaketan ateratako ondo-
rioetako ba tzuk:

–  Aarhuseko Hi tzarmeneko eskubideei berezko izaera ken-
tzeko arriskuaren aurrean, garran tzi tsua da Ombudsma-
nek, erabakiak har tzeko prozesuak egiazta tzean, herri-ad-
ministrazioei informazio argi eta egokia eman dezaten 
eska tzea, nahasketarik sortuko ez duena. Horrela, herri-
tarrek modu eraginkorrean parte hartu ahal izango dute, 
azken erabakietan benetan eragin ahal izateko.

–  Erakunde bakoi tzaren tresnak erabiliz (ofiziozko jarduerak, 
txosten bereziak, foroak, eta abar) eztabaida piztu behar 
da gizartean eta erakundeen artean, energia jasangarri-
ra igaro tzeko bidean eta klima-aldaketaren kontrako bo-
rrokan azkarrago aurrera egiteko.

–  Energia-tran tsizio horrek barnera tzailea izan behar du, he-
rritarrak erdigunean jarri behar ditu eta per tsonarik ahule-
nak babestu, horiek ahaldunduz eta energiaren kudeake-
tan eraginkortasunez parte har dezaten bul tzatuz.

–  Ingurumena eraginkortasun handiagoz kontrola tzeko, 
Fiskal tza Nagusia eta herriaren defenda tzaileak elkarla-
nean ari tzeko aukera proposatu da.

–  Biodiber tsitatea babestu nahi bada, lege-esparrua zuzen 
ezarri behar da, baina gobernan tza ez da soil-soilik legea 
ezar tzea. Horrez gain, kontuan hartu behar da ingurumen 
arloko politikek berezkoa dutela gatazka.

–  Naturaguneen eta espezie basatien kudeaketa-planak 
aukera ona dira interesdun guztiak ordezkatuta egongo 
diren parte-har tze prozesuak abiarazteko.

4.7. Jardunaldietan parte hartzea

Arartekoak “Iberoamerikako herri-defendatzaileak eta 
2030eko Agenda” izenburuko IV. Nazioarteko Kongre-
suan hartu zuen parte, Iberoamerikako Herriaren Defen tsa 
Erakundeei Lagun tzeko Eskualdeko Programaren baitan. 
Kongresua 2018ko ekainaren 7an eta 8an egin zen, Alcaláko 
uniber tsitatean. Ura izateko eta ingurumenaz goza tzeko es-
kubidearen aldeko borrokan herri-defenda tzaileek daukaten 
eginkizunari buruz hi tz egin zuen arartekoak. 

Bestalde, 2018ko irailean, arartekoak hi tza hartu zuen 
 Gipuzkoako Basozainen Elkarte Profesionalak ingurumen 
arloko agenteen tzat antolatu zuen ingurumen-delituen iker-
ketari buruzko ikastaroan. Ikastaroan, Arartekoaren erakun-
deko ingurumeneko arduradunak txostena aurkeztu zuen, 
erakunde honek ingurumen-kontrola erakundeen artean 
koordina tzean duen zeregina azal tzeko. 

5.  Herritarren eskubideen 
egoeraren balorazioa

–  Ingurumenaren arloari dagokionez, zaratarekin zeriku-
sia duten arazoak sala tzen dituzte herritarrek gehienbat.  
Kexen bidez, zaratarik gabeko e txea izateko eskubi-
dea babesteko eska tzen dute. Horretarako, behar-be-
harrezkoa da administrazio publiko eskudunek jarduera 
zarata tsuetatik edo beste zarata-iturri batetik datorren 
zarataren kontrol egokia berma tzea, partikularren artean 
bada ere. Zarataren kontrolari buruzko araudia bete be-
har denez, herri agintariek legez eska tzen diren kalitate 
akustikoaren helburuak berma tzeko eginkizun publikoa 
daukatela onartu behar da. Zarateren ingurumen-kontrole-
ko eginkizun publikoak modu planifikatuan eran tzun behar 
du –zainketa eta ikuskari tza programen bitartez– eta ez 
bakarrik zarata jasan behar duten per tsonek hainbat kexa 
aurkeztu ondoren.

–  Arartekoak aurrera egiten du ingurumen-kontrola hobe-
tze aldera arloan egin daitezkeen proposamenekin. Hel-
burua ingurumen-ikuskari tzan eskumena duten adminis-
trazioen arteko protokoloetan eta komunika tzeko bideetan 
hobekun tza bul tza tzea da, arau-hausteak (administrati-
boak, legez kontrakoak edo penalak) izan daitezkeen jar-
duketak edo ez-egiteak behar bezala an tzeman, ikertu eta 
kalifika tzeko. Horretarako, 2018an zehar, Arartekoak ofi-
ziozko jarduera hasi du ibaietara egiten diren isuri ku tsa-
tzaileak kontrola tzeko jarrai tzen den administrazio-proze-
dura ebalua tze aldera. Era berean, ingurumen arloko 
elkarte batek eskaturik, hegazti-fauna elektrokuzio-arris-
kutik eta goi-ten tsioko lineekin talka egiteko arriskutik 
babesteko neurriak azter tzen ari dira. Neurri horien harira, 
ingurumena babesteko eskumena duten euskal erakun-
deekin topaketak egin dira, baita Euskal Autonomia Er-
kidegoko Fiskal tzarekin ere, ingurumen-kontrolaren in-
guruko erakunde-koordinazioa hobe tzeko.

–  Arartekoak jarrai tzen du ingurumen gobernan tza susta-
tzeko neurriak bul tza tzen. Horretarako, hainbat forotan 
azpimarratu du ingurumen-informazioa azkar, lehentasu-
nez eta hilabeteko epean eskura tzeko eskubidea bul tza-
tzeko premia, herritarrek behin betiko erabakietan benetan 
parte har tzeko eta eragina izateko aukera izan dezaten.

–  Arartekoak EAEko tran tsizio energetikoari buruzko txosten 
berezia aurkeztu du. Txostenaren bidez nabarmendu nahi 
da gizarte-hi tzarmen bat egin behar dela, Euskadiko tran-
tsizio energetikoran tz abiarazitako bidean aurrera egiteko, 
eta adostasunik handiena duten neurriak bizkor tzen lagun-
tzeko (energia-aurrezpena eta -eraginkortasuna ahalik eta 
gehien handi tzea, Euskadin energia berriztagarriak susta-
tzea eta energia fosilen kon tsumoaren eta berotegi-efek-
tuko gasen isuriak murriztea, garraioan bereziki). Horrez 
gain, Arartekoak Euskadin karbono gu txiagoko eredu ja-
sangarriago bateranzko tran tsizio energetikoa buru tzeko 
konpromisoa har tzen du, herritarren eta etor tzeko dauden 
belaunaldien ongizatea berma tze aldera.

Aurrekoa ikusi





II. atala

7

Herri lanak, garraioak eta 

azpiegiturak
Aurrekoa ikusi





II

109

Herri lanak, garraioak eta azpiegiturak

Eusko Legebiltzarrarentzako urteko txostena 2018

lursail pribatuak okupa tzea nahitaezko desjabe tzearen edo 
adostutako beste formula ba tzuen bidez; eta, azkenik, obrak 
gauza tzetik sortutako arazoak. 

Oro har, jarduketa desegoki bat egon dela ikusi dugunean, 
herri-administrazioen eran tzuna arrazoizkoa izan da eta 
helarazi ditugun gogoetak kontuan hartu izan dira, kexa 
aipagarrien atalean administrazioaren lankide tzak espero 
zitekeen emai tzarik izan ez duten kasu ba tzuk adierazteko 
aukera alde batera u tzi gabe.

Zaila da kexaren arrazoiak zer tzelada batean laburbil tzea 
azal tzen den kasuistika sakabanatu samarra baitago. Alderdi 
formalari erreparatuz, ohikoa denez, administrazio proze-
dura ez bete tzeari lotutako kontuak dira Arartekoak esku 
har tzeko arrazoi nagusia, eta administrazioaren isiltasuna-
ri aipamen berezia egin behar zaio, hau da, egindako eskae-
rari eran tzun ez izanari edo kaltetuek administrazioan azal-
dutako arazoaren harira eskuratu duten eran tzun eskasari.

2. Kexarik aipagarrienak
Atal honetan, izapidetu ditugun kexa ba tzuen laburpen bat 
jaso tzen dugu, urtean zehar izandako jardueraren adibide 
gisa, ondoren zehazten ditugun epigrafeen arabera.

2.1.  Administrazioaren funtzionamendua 
eta administrazio prozedura

Sarreran dagoeneko adierazi den moduan, administrazioak 
jasotzen dituen eskaerei erantzun arrazoitua emateko bete-
beharra duela gogoratu behar da, urriaren 1eko 39/2015  
Legeak (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 
Erkideari buruzkoa) 21. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz. 

Bestalde, administrazio egin tzak behar bezala arrazoitu 
behar dira. Administrazio-erabakiak arrazoi tzeko betebe-
har horren berariazko alderdi bat informazio publikoa jaso-
tzeko eskubideari dagokiona da. Hala, arrazoitu egingo dira, 
informazioa jaso tzeko eskaerak uka tzeko ebazpenak, bai 
jaso tzea soilik neurri batean edo eskatutakoa ez den bes-
te modalitate bat erabiliz onar tzen dutenak, eta hirugarren 

1. Arloa kopurutan
Aurten 55 kexa-espediente kudeatu dira sail honetan eta 
honakoa izan da eragindako administrazioen araberako ba-
naketa:

• Foru administrazioa ...................................................................................  24
• Tokiko administrazioa ..............................................................................  15
•  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra 

(Eusko Jaurlaritza) ......................................................................................  6

Azpiarloen araberako banaketari erreparatuz gero, honela 
sailkatuko li tzateke:

• Garraioak ...........................................................................................................  18
•  Administrazioaren funtzionamendua eta prozedura 

administratiboa .............................................................................................  11
• Herri-lanak eta azpiegiturak ................................................................  10
• Nahitaezko desjabe tzea .........................................................................  6
•  Kontratazio-araubidea, ondarea eta administrazio 

erantzukizuna .................................................................................................  4
• Obrak egitea ...................................................................................................  3
• Beste alderdi batzuk .................................................................................  2
• Herritarren eskubideak............................................................................  1

Ekitaldiaren i txieran, sailean jasotako kexen estatistika-infor-
mazioa ondorengoa li tzateke:

GU
ZT

IR
A

Iz
ap

id
et

ze
n

Am
ai

tu
ta

Ja
rd

ue
ra

 
ok

er
ra

Ja
rd

ue
ra

 
ok

er
rik

 e
z

He
rr

ita
rr

ei
 

ah
ol

ku
ak

 e
ta

 
in

fo
rm

az
io

a 
em

at
ea

Ge
ro

ra
 

ez
 d

ira
 o

na
rt

u

72 15 57 21 26 3 7

Ohikoa denez, ekitaldi honetan izapidetutako kexak arloko bi 
bloke material handiei dagokie: garraio publikoa, garraioko 
hainbat modalitateren bidez (autobusa, metroa, trena eta 
taxia), eta herri-lanak, beren askotariko alderdietatik be-
giratuta, azpiegituren proiektuak idaztea eta haiek izapide-
tzea, esate baterako; obrak gauza tzea; beharrezkoak diren 
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zati bat nabarmen uki tzen du, eta bertan kultur intereseko 
elementu gisa katalogatutako eraikin bat dago. Gai horri da-
gokionez, Arartekoak kaltetuari adierazi zion administrazioak 
eskumeneko ahalak dituela irtenbide egokiena har tzeko or-
duan jardun horretarako ezarritako helburuen arabera. 

Ahal horiek gauza tzeko mugei dagokienez, justizia-auzite-
giek behin baino gehiagotan adierazi izan dute ezin dela ad-
ministrazioaren diskrezionalitatea zalan tzan jar tzen hasi, ko-
menigarritasun edo egokitasun handiagoko edo txikiagoko 
iri tziak oinarri hartuta, baldin eta hautatutako irtenbidea bi-
dezkoa eta behar bezala arrazoitua badago. Kaltetutako foru 
erakundearen erabakia aztertuta, proiektatutako biribilgu-
nearen neurria justifikatuta zegoen inguruan aurreikusitako 
zirkulazioen arabera, eta finkatutako fun tzionalitate, zerbi tzu 
eta bide segurtasuneko helburuak betez. 

Arartekoak kexa honetan, halaber, aztertu zuen adostutako 
proiektuaren neurria indargabetu egin behar zen proiektuak 
eraikin katalogatu bati uki tzen ziolako. Hala ere, foru erakun-
de eskudunak, gai horri buruz egindako txostena loteslea 
ez zenez (ondasun katalogatuak berariazko babes-araubi-
derik ez zuelako), ez zuen kontuan hartu gomendioa (biri-
bilgune berriak hartuko duen azalera eraikinaren fa txadatik 
urrun tzeko neurriak har tzeko gomendioa, alegia); arrazoitu 
zuenez, proiektuaren bidez konpondu nahi ziren arazoak 
konpon tzeko aztertutako hirugarren aukera zen, eta biribil-
gunearen neurriak egoki tzea eska tzen zuen, azkenean onar-
tu zen moduan. 

Azkenik, atal honetan lur gaineko udal aparkalekuko proiektu 
bat aipatu behar da. Kexa aurkeztu zuen per tsonaren ustez, 
jardun hori indarrean dagoen hiri antolamenduko plan oroko-
rrari kontrajar tzen zaio, bai eta udalerrian 2015-2019 legeal-
dirako partaide tza prozesuan adostutako lehentasunei ere.

Udaleko hiri antolamenduko plan orokorrak erabilera publi-
ko edo interes sozial baimenduen behin-behineko erabilerak 
ezar tzeko aukera ematen zuen (plangin tza gauza tzea on-
doren ez dute zailduko), titulartasun publiko edo pribatuko 
hu tsik dauden lursailetako autoen aparkalekuei aipamen 
berariazkoa eginez, garatu ahal izateko eskatutako hirigin-
tza-proiektuak behin betiko onar tzen ez diren artean. Egoera 
horiek guztiak izapidetutako proiektuan ageri ziren eta, be-
raz, ikuspegi horretatik, proiektua legezkotasunarekin bat 
zetorren.

2.3. Ondarea

Gai horri dagokionez, herri-bideei lotutako kontuak, haien 
kon tserbazioa eta babesa dira alderdi aipagarrienak. Alor 
horretan, ohiko gatazka izaten da udal ondasun horiek 
erabil tzeak eska tzen duen egurra atera tzeko baimenak bete-
tzen direla kontrola tzea eta zain tzea. 

Alde batetik, era honetako jarduerek herri-bideak narria tzea 
dakarte haiek erabil tzeko udal-baimenak iraun bitartean, eta 
egoera horrek auzotarrei deserosotasunak eragiten dizkie; 
izan ere, bide horiek dira beren baserrietara iristeko modu 
bakarra. Bestalde, egurra atera ondoren bideak erakusten  

baten kontrakotasunaren ondoren jaso tzea onar tzen duten 
ebazpenak; hori guztia, abenduaren 9ko 19/2013  Legeak 
(Gardentasunari, Informazio Publikoa jaso tzeari eta Gobernu 
Onari buruzkoa) 20. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz. 
Horri dagokionez, azpimarratu behar da uka tzeko arrazoiak 
kasuz kasu aztertu beharko direla, eta informazioa ez jaso-
tzea behar bezala arrazoitu beharko dela hirugarren ba tzuen 
babestu beharreko eskubideak arriskuan daudenean. 

Zenbaitetan, egiaztatu da informazio jaso tzeko eskaera ad-
ministrazioak bere antolaketari lotutako informazioa egoi tza 
elektronikoaren edo webguneen bidez emateko betebeharra 
ez bete tzearen ondorioa dela, garran tzi juridikoa, ekonomi-
koa izango duena, eta baita aurrekontuetan ere. Laburbilduz, 
herri-administrazioek aldian behin informazio eguneratua ar-
gitaratu behar dute, eta informazio hori ezagutaraztea garran-
tzi tsua izango da jardun publikoaren fun tzionamenduari eta 
kontrolari lotutako jardueraren gardentasuna berma tze alde-
ra. Ildo horretan, lan asko egiteke dago oraindik.

2.2. Herri-lanak eta azpiegiturak

Azpiegiturak hobe tzea eta obra-proiektuak gauza tzea herri-
tarrentzako onura dira; hala ere, zenbaitetan, jardun publiko 
horrek per tsona jakin ba tzuk kalte tzen ditu zuzenean. Na-
hitaezko desjabe tzea eta ondare eran tzukizuna pen tsatuta 
daude beren ondare pribatuan nahiz jasaten dituzten kaltee-
tan (juridikoki jasan behar ez dutena) banaka eragiten dieten 
guztiei ordain tzeko.

Dena den, herritarren tzako zerbi tzu publikoetan egindako 
hobekun tzek zenbaitetan per tsona ba tzuei kalteak eragiten 
dizkiete, eta azken horiek juridikoki ondarea murriztea edo 
gal tzea jasan behar dute ordainik gabeko eskubiderik gabe.

Hala, Arartekoak Ermuko geltoki berriari lotutako kexa bat 
izapidetu du. Geltoki berri hori EUSKO TRENBIDE SAREAK 
–ETS– egin du. Trenbidearen trazadura berria kaltetutako 
eraikin baten fa txadatik hiru bat metrora gera tzen da; aurrez, 
ordea, trazadura 7 bat metrora gera tzen zen, hau da, bizi-ka-
litatea eta e txebizi tzaren balioa nabarmen gu txitu dira. ETS 
erakunde publikoaren aburuz, lege ikuspegi batetik, eraikina 
trenbidearen zortasun-eremu baten barnean dago (platafor-
maren mugan zor tzi metro luzeko banda paralelo bat barne); 
hala, eraikina FEVEk (une horretan trenbidearen kudea tzailea 
zena) 1972an emandako baimen berezi batekin eraiki zen 
trenbidearen zortasun-eremu batean bai tzegoen. 

Nolanahi ere, ETSk adierazi zuen proiektuak, egungo egoe-
rari dagokionez, eragin bisuala arin tzeko (i txitura gardena) 
eta soinu eragina murrizteko aurreikusitako neurriak jaso tzen 
dituela. Beraz, Arartekoak bukatu tzat jo du gai horri lotutako 
esku-har tzea.

Errepideen arloan, izapidetutako kexaren batek ere errepi-
de bat hobe tzeko obra-proiektu batek partikular bati eragin-
dako kalteez hi tz egiten du eta, interesdunak ondarea murri-
zteagatik dagokion kalte-ordaina jaso zuen arren, kaltetuak 
proiektu bera zalan tzan jar tzen zuen, bai eta aurreikusitako 
biribilgunearen neurria ere; izan ere, obrak lursail pribatuko 
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Eskuratutako datuak labur-labur azaldu ondoren, foru txos-
tenak honako hau ondorioztatu du:

“Egindako azterketak agerian jarri du 7:10etik eta 7:42ra 
bitartean zenbait bidaietan eskariak eseritako plazen 
kopurua gaindi tzen duela, baina kasu bakar batean ere ez 
da gainditu ibilgailuaren edukiera osoa.

Garraioak, Mugikortasuna eta Lurraldearen Kohesioa 
Susta tzeko Sailak egoera hau ikusita, errefor tzua ema-
teko bi ibilgailu jarri ditu, Amorebietatik irteten direnak, 
bata 6:55ean lanegun guztietan eta beste bat 7:55ean as-
telehenetik ostegunera. Errefor tzu horietan jendea ez da 
oinez joaten.

Berriki, 2018ko urriaren 15etik, 15 metroko autobusak jar-
tzeko zain egonik (horrek zalan tzarik gabe ordu honetan 
a tzemandako arazoa konponduko du), beste errefor tzu 
bat jarri da lanegunetan, A3515 Bilbo-Bermeo linea in-
dartuz, Bermeotik 6:15ean atera tzen den eta Amorebie-
tatik 6:55ak inguruan igaro tzen den zerbi tzuan.

Bestalde, Amorebietako geltokietatik igaro tzeko orduetan 
hiru minutuko aldea dago bidaia askotan, igaro tzeko ordu 
teorikoarekin erkatuta. Kasuren batean ez zaio kaden tzia 
honi eu tsi, bidaiaren batean autobusa a tzeratu delako, 
baina hori gertakari puntuala izan da, eta ez egunean ze-
har orokortutako zerbait.

Nolanahi ere, Amorebietan Bizkaibusek eskainitako zerbi-
tzua ez eze EuskoTrenaren eskain tza ere badute; trenbi-
deak Bilborekiko konexioa eskain tzen du 15 minutuko 
maiztasunarekin, gu txi gorabehera. Amorebietatik pasa-
tzeko orduak honakoak dira: :04, :18, :34, :48.”

Autobusetan zutik bidaiatu beharrari buruzko arazoari da-
gokionez, azpimarratu behar dugu, aurreko ekitaldietako 
txostenetan dagoeneko adierazi dugun moduan eta hala 
jakinarazi digu Bizkaiko Foru Aldundiak, Zirkulazioko Erre-
gelamendu Orokorraren 48.4. artikuluak honako hau zehaz-
ten duela: “Autobus batean oinez doazen bidaiariak bidaia-
tuz gero hala baimenduta dagoelako, gehieneko abiadura 
80 kilimetrokoa izango da orduko, udalerritik kanpoko bidea 
edozein izanagatik ere”

Bizkaiko Foru Aldundiko Garraioak, Mugikortasuna eta Lu-
rraldearen Kohesioa Susta tzeko Sailak hartutako neurriak 
ain tzat hartuta, Arartekoak gai honen gainean egindako 
esku-har tzea amaitu tzat jo du.

2. Metroari dagokionez, Arartekoak Sondika, Derio eta 
Zamudioko herritarren kexa asko jaso zituen; horien bidez, 
beren desadostasuna eraku tsi zuten Bizkaiko Garraio Par-
tzuergoak Metro Bilbaoko 3. linea berriaren ondorioz hartu-
tako neurri berriekin.

Jasotako kexak eragindako arazoa zen kexagileek ziotela me-
troko linea berria egiteko obrak hasi zirenean, Euskotrenek 
emandako triptiko baten bidez eta erabil tzaileekin egindako 
informazio-bileretan, honako hau adierazi zela: 3. linea ho-
rrek Txorierri ingurua hartuko zuela metroko sarearen bar-
nean. Hala ere, linea berria abian jarri ondoren, metroko 1. 
eta 2. lineetarako tren aldaketa leku berean egiten jarrai tzen 

duten egoerak ere kexa eragin du. Udalek honako hau 
berma tzeko betebeharra dute, eskura dituen baliabide per-
tsonalak eta materialak baliatuz: kontratistek eta garraiola-
riek, herri-bideak erabil tzeko udal-lizen tzia eskura tzeaz gain, 
ezar tzen zaizkien baldin tzak bete tzen dituztela, tasak eta 
fidan tzak ordainduz, hala dagokienean.

2.4. Desjabetzea

Abiadura handiko trenaren proiektua bezalako herri-lan 
garran tzi tsu batean, normalean, beharrezkoa izaten da ha-
siera batean aurreikusitako proiektuaren aldaketak izapide-
tzea; beraz, ondasun desjabetuak nahiz aldi baterako oku-
pazio-epeak ere alda tzen dira hasierako aurreikuspenekin 
alderatuz. 

Ildo horretan, per tsona kaltetu batek salatu zuen desfase bat 
zegoela lursailen benetako okupazioaren eta lursailen aldi 
baterako okupazio-aldia zabal tzeko hein batean formalizatu-
tako akten artean, hizpide dugun obraren aldatutako proie-
ktuak izapidetu ondoren. Nolanahi ere, aldatutako desjabe-
tze-espedienteak egoki izapidetu ondoren, okupazioa eta 
balio justuaren ordainketa okupazioaren epe osoarengatik 
egin ziren; horrenbestez, gai hori behar bezala eba tzi zen.

2.5. Garraioak

Garraioen azpiarlo honetan, aurreko ekitaldietan gertatu zen 
moduan, 2018. urtean errepidea erabil tzen duten bidaiarien 
garraio-zerbi tzua emateari buruzko kexak aztertu dira ge-
hienbat, bai hiriko baita hiriarteko zerbi tzuei dagokienez ere.

1. Ildo horretan, aipatu behar dugu Arartekoan Bizkaibusen 
garraio-zerbi tzuko erabil tzaileen kexa asko jaso direla; kexa 
horiekin sala tzen zuten Bermeo-Bilbo eta Gernika-Bilbo li-
neetako autobusak Zorno tzatik 07:00ak eta 08:00ak aldera 
igaro tzean ia beteta zeudela.

Gainera, kexetan adierazitakoaren arabera, Zornotzako era-
biltzaile guztiak zutik doaz ibilgailuan, edo, bestela, kanpoan 
geratzen dira ez dagoelako lekurik halakoetan, hurrengo 
 autobusaren zain egon behar izaten dute, eta berandu iristen 
dira lantokira–.

Arartekoak eskatutako informazio eskaerari erantzunez,  
Bizkaiko Foru Aldundiko Garraioak, Mugikortasuna eta Lu-
rraldearen Kohesioa Sustatzeko Sailak, lineak egun duen 
egoerari buruzko diagnostiko zehatza helarazi zigun, Zorno-
tzako geltokietatik Bilboko noranzkoan bidaia edo autobus 
bakoitzeko egindako kargei buruzko datuak aztertuz, eta bai-
ta zerbitzuaren kalitateari buruz ere maiztasunari eta bidaia 
kopuruari dagokienez. Alde horretatik, dagoen errealitateari 
buruzko datu fidagarriak lortzeko asmoz, zenbait metodolo-
gia baliatu ziren eta, haiei esker, aztertuko aldian ibilgailuak 
izandako kargari buruzko informazioa eskuratu ahal izan zen. 
Gainera, Zornotzako geltokietako datuak hartu ziren erabile-
raren kasuistika ezberdinaren aldi esanguratsuenetan.
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3. Bestalde, ohikoak izan dira garraio txartelen arazoen-
gatiko kexak, bereziki, txartelak baliogabetzeengatik (Mugi 
txartelak, batez ere); izan ere, balizko jarduera irregularrak 
hauteman dira tarifak bateratzeko sisteman modu iruzurtian 
deskontu handiagoak lortzeko asmoz. Arartekoan azter-
tutako kasuetan egiaztatu ahal izan zen Gipuzkoako Ga-
rraioaren Lurralde Agintaritzak txartel horiek baliogabetzeko 
abiarazitako prozedura hauei egokitu zitzaiela: Gipuzkoako 
Lurralde Historikoan tarifak bateratzeko sistema kontratatze-
ko eta erabiltzeko baldintza orokorretan finkatutako irizpideei 
eta prozedurari (2014ko apirilaren 4an GAOn argitaratua). 

4. Halaber, Arartekoaren ebazpena, 2018ko apirilaren 27koa, 
aipatu behar dugu. Horren bitartez, Euskal Trenbide Sareari 
iradokitzen zaio Durangoko tren geltokian komun publikorik 
ez jartzeko erabakia berriz azter dezala. 

Horri buruz, aipatu behar dugu, Durangoko tren geltoki  
berrian komun publikorik ez jar tzeko erabakia har tzeko arra-
zoien gainean Euskal Trenbide Sareari egindako lehenengo 
informazio eskaerari eran tzunez, erakunde horrek honako 
hau jakinarazi zigula: 

“…jakinarazi nahi dizut Durangoko geltokiaren Eraikun tza 
Proiektuaren barruan ez zela komun publikorik instala tzea 
aurreikusi, geltoki horrek duen zebi tzu motu kontuan iza-
nik; esperien tziak eraku tsi digunez, geltokietan komunak 
instala tzeak arazo ugari sor tzen ditu (drogak, erasoak, 
bandalismoa, garbiketa…). Hori dela eta, komenigarria 
iruditu zaigu ez instala tzea.

Amai tzeko aipatu behar da geltokien egundo diseinu ar-
kitektonikoaren errealitatea espazio irekiak eta ondo ikus-
ten direnak sor tzea dela, erabil tzaileen eta instalazioen 
segurtasuna hobe tzeko, batez ere.

Hori dela eta, adierazi behar dizugu, momentuz, Erakun-
de Publiko honek ez duela aurreikusita geltoki horretan 
inolako jarduketarik egiterik.”

Hori dena aintzat hartuta, Arartekoak ETSri iradokizun hori 
igorri zion, uste baitzuen komenigarria izango zela erakun-
de horrek bere azpiegiturak diseinatzean, geltokietan ko-
munik ez jartzea erabakitzean aintzat hartutako irizpideak 
ez ezik, beste irizpide batzuk ere kontuan hartzea; izan ere, 
bada gizarte konbentzio bat erabiltzaileei pentsarazten die-
na geltokian komun publikoak izango direla, eta komun ho-
riek, oro har, biztanle guztien premiak asetzen dituzte, eta 
bereziki adineko pertsonenak, mugikortasun urriko pertso-
nenak, adingabeenak eta gernu-ihesa pairatzen duten per-
tsonenak.

Emandako ebazpenari eran tzunez, ETSk hasieran jakinara-
zitako jarrera errepikatu du; horregatik, Arartekoak egindako 
iradokizuna ez du onartu. 

5. Azkenik, udal esparruan, gaurkotasuneko alor batean in-
teresak gidaria duen alokairuko ibilgailuen zerbi tzuekin bat ez 
datozelako, bidaiarien turismo ibilgailuen bidezko hiriko eta 
hiriarteko garraio publikoa, aurreran tzean taxia, izan da hi-
zpide. Hala, Hernaniko taxilari batek kexa bat aurkeztu zuen 
taxilarien elkarte batek nahiz Burun tzaldeko taxi ba tzordeak 

da eta gainkostu bera du Barik txartela erabiliz gero; izan 
ere, tren aldaketa horiek beste bidaia tzat har tzen jarraitu 
da. Kostu gehigarri horrek Txorierritik abiatutako bidaiariei 
bakarrik eragiten die, 3. lineako Bilboko bide zatian hasi edo 
amai tzen delako horien ibilbidea.

Txorierriko erabil tzaileek uste zuten Bizkaiko Garraio Par-
tzuergoak Txorierrin bizi diren per tsonei aplikatutako tarifak 
nahiz zonaka tzea zuzendu egin behar zituela, Durangalde-
ko bidaiariekin egin zuen moduan; halaber, ezin bada hori 
gauzatu, zen tzuzkoa irudituko li tzaieke garraio-maiztasunak 
lehengo berberak izatea, hau da, 7,5 minuturo gu txi gora-
behera.

Arartekoari beharrezkoa iruditu zi tzaion Bizkaiko Garraio 
Par tzuergoari beste lankide tza eskaera bat helaraztea. Izan 
ere, hartutako erabakiek oinarri zituzten arrazoiei buruzko 
behar besteko azalpena behar zuen, Txorierriko trenbidea-
ren erabil tzaileek egindako alegazioei eran tzun arrazoitu eta 
zen tzuduna eman ahal izateko.

Eskaera horri eran tzunez, fun tsean, Bizkaiko Garraio Par-
tzuergoak Arartekoari jakinarazi zion 3. linea Metro Zerbi-
tzuaren barnean dagoela, 1. eta 2. lineak bezala; izan ere, 
dituen ezaugarri bereziengatik erakundeek bere garaian 
adostu zuten linea horren ibilbidea Metro Zerbi tzuaren bar-
nean sar tzea, eta duen berezitasunagatik hala jaso tzen da 
berariaz ordenan tzaren 1. eranskinaren 4.4 apartatuan.

Bestalde, igorritako txostenean zehazten zen ezin zela tratu 
desberdinik salatu Txorierriko lineako erabil tzaileen tzat me-
troko edozein linea erabil tzeko egin beharreko tren aldaketa 
ordain tzeagatik; izan ere, hori da Bizkaiko garraiobide guz-
tietarako arau orokorra. 

Bizkaiko Garraio Par tzuergoak igorritako txostenak nahiz 
erakunde horrek emandako dokumentazioa ain tzat hartuta, 
Arartekoak ondorio hauek atera zituen:

a)  Euskotrenek, Metro Bilbaok eta Bizkaiko Garraio Par-
tzuergoak 2016ko apirilaren 21ean hartutako erabakiak, 
3. linea berriaren ibilbideari buruzkoak, erakunde honek 
dituen kontrola tzeko aukeretatik at dagoen jardun ere-
mu bati eragiten dio. Izan ere, trenbide sistemaren an-
tolaketari buruzko ahalmeneko erabakia da, eskumen 
hori duten erakunde publikoek hartu beharrekoa.

b)  Tren aldaketaren gaineko irizpidea arau orokorrean 
dago ezarrita Bizkaiko bidaiarien garraio publikoko 
sistema osorako. Hortaz, aztergai dugun kasuan, ezin 
da alegatu tratu desberdina ematen ari zaienik Txorie-
rriko linearen erabil tzaileei, metroko edozein lineatara 
egindako aldaketak ordaindu behar badituzte ere.

c)  Azkenik, erakunde publiko horiek informazio hau 
eman zuten, sistema metropolitarrean linea berri bat 
sartuko zela jakinarazte aldera zabaldutako informa-
zio liburuxken bitartez: alde batetik, metroko 3. linea 
berriak egingo zuen ibilbidearen berri eman zen, eta 
bestalde, azpimarratu zen linea horrek loturak hobe-
tuko zituela Txorierriko metro sistemarekin nahiz Bilbo 
Busturialdea eta Durangaldeko udalerriekin lo tzen di-
tuen Euskotrenen sarearekin.
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berrezar tzen azpiegiturak eta herri lanak gauza tzen direnean. 
Obra baterako aurreikusitako aurrekontu orokorraren aldean, 
zenbaitetan kaltetutako ondasunak jatorrizko egoerara i tzul-
tzeari dagozkion partiden zenbatekoak txiki samarrak dira, 
eta horrek kaltetutako espazioaren egoki tzapen zuzenari 
eragiten dio. 

Bestalde, herri-lanen alorrean kezka eragiten duen beste 
kontu bat lehendik dauden urbanizazioak hobe tzea da eta 
haiek irisgarritasuneko araudiari egoki tzea. Ondorio ho-
rietarako, Euskadiko irisgarritasuna susta tzeko abenduaren 
4ko 20/1997 Legea indarrean jarri zenetik, egoki tzapeneko 
defizit garran tzi tsuak daude espazio publikoetan, bizitegi-
eremu zaharrenetan batez ere; haietako asko orografia 
guztiz desegokiko lekuetan daude (maldak, desnibelak...). 

Hori dela-eta, udalei bereziki gogorazi behar zaie, baina 
baita zerbitzu publikoak ematen dituzten gainerako admi-
nistrazioei ere (osasuna, gizarte zerbitzuak, hezkuntza eta 
abar), irisgarritasun-baldintzei egokitu behar zaizkien beren 
titulartasuneko ondasun eta espazio publikoen katalogo bat 
izan behar dutela; hala, jarduketen lehentasun-hurrenkera 
ezarriko da, gauzatzeko egutegia eta programa ekono-
miko-finantzarioa. Ondorio horietarako, apirilaren 20ko 
505/2007  Errege Dekretuak, espazio publikoen eta eraiki-
nen sarbide eta erabilpena ezgaitasuna duten pertsonen-
tzat irisgarria eta ez diskriminatzailea izan dadin oinarrizko 
baldintzak onartzen dituena, honako hau xedatu du: irisga-
rritasunaren eta diskriminaziorik ezaren onartutako oinarriz-
ko baldintzak nahitaezkoak izango direla 2019ko urtarrilaren 
1etik aurrera, arrazoizko doikuntzak egiteko aukera ematen 
duten lehendik dauden eraikinetan (azken xedapenetako 
bosgarrena, 173/2010 Errege Dekretuaren 1.3 azken xeda-
penak aldatuta).

Arartekoak jakin badaki aurrekontuak beti mugatuak direla 
herri-administrazioek bere betebehar guztiei aurre egiteko; 
hala ere, ingurune eraikiaren erabilera normalizatuaren alde 
egingo duten ekintza positiboko neurriak har tzea ezgaitasu-
nen bat duten per tsonak integra tzeko politika baten aldeko 
eskakizun berezi bat da.

Horri dagokionez, udal mailako lizitazio-iragarkiren bat iku-
si dugu irisgarritasun plana arlo horretan indarrean dagoen 
araudiaren arabera idazteko, eta hori nabarmendu egin  
behar da zer-nolako gabeziak dauden kontuan hartuta. Jaki-
narazi denez, plan horrek lehendik dauden titulartasun, era-
bilera edo zerbi tzu publikoko hiri ingurune, espazio publiko, 
eraikin, garraio eta informazio-sistemen irisgarritasuna ber-
matu eta sustatu beharko du, elementu horiek pixkanaka le-
gean ezarritako irisgarritasun-baldin tzei egoki tzeko jarduke-
ta zeha tzen programa bat ezar tzeaz gain. 

Garraio publikoetan, lurralde historiko bakoi tzeko ga-
rraio-sistema integra tzeko orduan izandako aurrerapenak 
gai garran tzi tsu bihurtu dira berriz ere, garraio-modalita-
te bakoi tzari zuzenean lotutako kontuak eta erabil tzaileek 
eska tzen duten kalitatezko zerbi tzu baterako arazoak alde 
batera u tzita. Alor honetako aurrerapenetan izan daitezkeen 
gertaera aipagarrienen artean, honako hau aipatu behar 
da: Arabako Mugikortasunaren Agintari tza erakunde arteko 

Hernanin taxi-lizen tzia bat duen titularrari adierazitako  
zerbi tzuaren baldin tzekin ados ez zegoela eta. Bedera-
tzi lagunen tzako ibilgailu berriaren erabilera muga tzeko 
baldin tzak, besteak beste, zerbi tzuaren ordenan tzarekin ez 
zetozen bat. Horrenbestez, ibilgailu baimenduak bedera tzi 
lagunen tzako lekua badu (eta hala du), taxilariak zerbi tzua 
bete behar du, baldin eta muga hori gaindi tzen ez badu, eta 
udalak ezingo ditu elkarte-izaerako akordioak baliatu, dago-
kion lege-oinarriarekin bere gain hartu eta ebazpenean sar-
tzen baditu salbu.

3.  Herritarren eskubideen 
egoeraren balorazioa

Herri-administrazioek eskumen zabalak dituzte aginduta di-
tuzten fun tzioak bete tzeko, baldin eta interes orokorrak ase-
tzeko gauza tzen badira; interes horiek, gainera, egindako 
jarduketaren arda tz egitura tzailea izango dira beti, legea eta 
zuzenbidea errespetatu behar dituztela ahaztu gabe. Ildo 
horretan, administrazioak zuzenbide publiko nahiz priba-
tuko per tsonekin akordioak eta itunak egin di tzake, baldin 
eta ordenamendu juridikoaren aurka jo tzen ez badute eta 
transakzioak dakar tzan gaiei buruzkoak ez badira. Gainera, 
akordio eta itun horien xedea aginduta duten interes publi-
koa ase tzea izango da (Urriaren 1eko 39/2015  Legearen, 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari 
buruzkoaren, 86.1 artikulua). Hortaz, akordio eta itun horiek 
behar bezala egiaztatu eta justifikatu behar dira izapidetu 
beharreko nahitaezko administrazio-espedientean edukia 
legeak dioenarekin bat etor dadin. 

Administrazio prozedura bete tzeko esparruan hauteman-
dako arazoen ildo beretik, ebazpen bat arrazoi tzeko balio 
dezaketen txosten edo irizpenen onarpena haren testuan 
jaso behar dira (39/2015 Legearen 88.6 artikulua). Bestalde, 
araudiak hala xeda tzen badu salbu, txostenak eta irizpenak 
aukerakoak dira eta ez lotesleak (lege horren 80.1 artiku-
lua); horrenbestez, zenbaitetan txostena bera arrazoiketaren  
oinarri gisa onar tzeak eska tzen du hartutako erabakiaren 
nondik norakoak are gehiago arrazoi tzea.

Herri-lan eta azpiegituren proiektuei dagokienez eta 
gauza tzeko plangin tzari buruzko erabakietan esku har tzeko 
per tsonen eskubideei dagokienez, oinarrizkoa da proiek-
tuaren izapide-fasea eta, zehazki, jendaurrean jar tzea; hala, 
zuzenean kaltetutako per tsonek eta jendeak, oro har, proie-
ktua azter dezakete eta dagozkien alegazioak aurkeztu, hori 
egitea egokia irudi tzen bazaie. Nolanahi ere, izapide horiek 
kaltetutako per tsonen alegazioak eze tsiz amai tzen dira sarri-
tan, gauzatu beharreko obra eta azpiegitura proiektuen edu-
kiari buruzko erabakiak diskrezionalitate izaera zabala baitu. 
Ondorio horietarako, kasu horietan Arartekoaren fun tzioa 
hau da: hartutako erabakia behar beste arrazoituta dagoela 
egiazta tzea eta ez dela arbitrarioa; horrek eska tzen du admi-
nistrazioak jarduketarekin lortu nahi diren helburuak egiazta-
tzea eta eman beharreko irtenbidea arrazoi tzea.

Herri-administrazioek ere ahalegin handia egin behar dute 
kaltetutako ondasun eta eskubideak erremata tzen eta 
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https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1997006324&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-10565


II

114

Euskal Herriko administrazio publikoen jarduera ikuskatzea

Eusko Legebiltzarrarentzako urteko txostena 2018

 organo gisa era tzea garraio publikoa orokorrean arautu eta 
koordina tzeko; hala, gainerako lurralde historikoetan dagoe-
neko fun tziona tzen duten organoak osatuko lirateke. Orga-
no honen fun tzioetako bat da garraio sistema integral bat 
ezar tzeko garraioko politikak eta estrategiak batera tzea, hiru 
erakundeek ematen dituzten politika publikoen koordinazioa 
hobetuz: Eusko Jaurlari tzak tranbiarekin, Gasteizko Udalak 
TUVISArekin eta Arabako Foru Aldundiak hiriarteko foru ga-
rraioarekin.

Laburbilduz, lurralde bakoi tzean neurriak har tzeko proze-
suan aurrera egiteko urra tsak egiten ari dira; hala, urra ts ho-
riei esker, garraio publikoaren mugikortasuna hobetu ahalko 
da, bai eta hainbat garraiobidetarako ordainketa-moduen 
elkarreragingarritasuna ere, zerbi tzuaren titulartasuna zer 
administraziori dagokion alde batera u tzi gabe. Ildo horretan, 
aipamen berezia merezi dute teknologia berrien erabileran 
izandako aurrerapenek; haiei esker, telefono mugikorraren 
bidez, errazagoa eskura daiteke dauden zerbi tzuei eta beste 
fun tzio ba tzuei buruzko informazioa. 
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http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hasiera/
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https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=eu&claveTema=2&claveArea=1&accion=cuadroMando&accionWe001=ficha
https://web.araba.eus/eu/home
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2. Kexarik aipagarrienak
2.1.  Nekazaritza, abeltzaintza, arrantza 

eta industria

Atal honetan 5 kexa jaso dira, ekonomiaren lehenengo eta 
bigarren sektoreek gara tzen dituzten jardueren gaineko kon-
trolarekin zerikusia dutenak. Kontrol-jarduera hori gauza-
tzea, halakoetan, Eusko Jaurlari tzako Ekonomiaren Garapen 
eta Azpiegitura Sailari dagokio.

Adibide gisa, aipatu Saileko Arrantza eta Nekazaritza 
Zuzendaritzak ezarritako murrizketaren aurka jarritako kexa  
aipatuko dugu: izan ere, angula ontzitik arrantzatzeko epea 
murriztu egin da, hala ere, aurreko urteetan bezalako epea 
utzi da angula lehorretik arrantzatzeko lizentziak dituzten ti-
tularrentzat.

Horri dagokionez, sailak azaldu zuen on tzitik arran tza tzea 
azken hiru denboraldietan emandako lizen tzien 5,6koa izan 
zela batez beste, eta egindako harrapaketak guztien % 37,7 
izan zirela; hori dela eta, espeziearen egoera delikatua de-
nez, ezarritako neurriak berrikusi egin ziren. 

2.2.  Merkataritza, turismoa eta kontsumoa

Aurreko urteetan bezala, azpiatal honetan jasotako kexa 
gehienak enpresa pribatuen jardunari buruzkoak izan dira; 
baina euskal administrazio publikorik tartean egon ez denez, 
erakunde honek ezin du arlo horretan esku hartu.

Oro har, mahai gainean jarritako gai zeha tzaren inguruan 
egoki iri tzitako informazioa kexa horiek aurkeztu zituzten 
interesatuei helarazteaz gain, jakinarazi diegu Kon tsumi-
tzaileen Informaziorako Udal Bulegoak eta Kon tsumobide 
direla kexa horiek izapide tzeaz ardura tzen direnak eta, le-
geak hala aginduta, une honetan, gure esku har tzeko ahal-
mena jarduerak ordenamendu juridikoarekin bat etor tzen ote 
diren azter tzera muga tzen dela.

1. Arloa kopurutan
2018an, 43 kexa-espediente jaso dira arlo honetan, alegia, 
erakundeak ekitaldi honetan zehar jaso dituen kexa guztien 
% 1,93.

Kexa horiek honako administrazio hauei dagozkie:

•  Autonomia Erkidegoko administrazio orokorra 
(Eusko Jaurlaritza) ......................................................................................  20

• Foru administrazioa ...................................................................................  3

Azpiarloak, berriz, honakoak izan dira:

• Merkatari tza, turismoa eta kon tsumoa .......................................  17
• Finan tza-erakundeak eta aseguru-e txeak................................  11
• Nekazari tza, abel tzain tza, arran tza eta industria ................  5
• Telefonia zerbi tzuak ...................................................................................  5
•  Administrazioaren funtzionamendua eta  

administrazioaren prozedura ..............................................................  2
• Energiaz (elektrizitatea eta gasa) horni tzeko zerbi tzuak ...  2
•  Kontratazio-araubidea, ondarea eta administrazio- 

eran tzukizuna .................................................................................................  1
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http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/ekonomiaren-garapen-lehiakortasun-saila/hasiera/
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/ekonomiaren-garapen-lehiakortasun-saila/hasiera/
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kb2home/eu/
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bat sina tzen edo finan tza-produktu bat erosten dutenek 
hauta dezaketen jardunbide bakarra; izan ere, per tsona 
horiek kon tsumi tzaileen informaziorako udal-bulegoetara  
(KIUBetara) jo dezakete, baita Kon tsumobidera ere, eta kon-
tsumi tzaileen eta erabil tzaileen eskubideak defenda tzeko 
lagun tza eskatu.

Ezin dugu ahaztu banku-produktuak eta aseguruak kontrata-
tzen dituzten per tsonak ere kon tsumi tzaileak eta erabil-
tzaileak direla; hortaz, kon tsumoko araudiak ezar tzen dituen 
babes-estandarrak aplikagarriak dira kontratu horietan.

Bestalde, kontuan hartu behar da bai banku-erakundeek, 
bai aseguru-etxeek espezializatutako barneko erreklamazio-
zerbi tzua dutela. Banku-erakundeen kasuan, Espainiako 
Bankuaren Erreklamazio Zerbi tzua da, eta, bigarrenen ka-
suan, Ekonomia, eta Lehiakortasun Ministerioko Aseguruen 
eta Pen tsio-fun tsen Zuzendari tza Nagusia.

Gatazkak ebazteko judizioz kanpoko prozedura horien aban-
taila nagusiak –kexak jar tzen dituzten per tsonen tzat– ho-
nako hauek dira: organo horiek doakoak eta espezializatuak 
izatea. Hala ere, azpimarratu behar da prozedura horiek ez 
dituztela barne har tzen jarduera ekonomikoaren esparru ho-
rietan aldeen artean sor daitezkeen arazo guztiak.

2018an Arartekora jo duten banku-produktuen kon tsumi-
tzaileek eta erabil tzaileek erakunde honi helarazi diote ez 
daudela ados Banco Santander bankuak Banco Popular 
bankua euro baten truke erosi izanarekin; izan ere, opera-
zio horrekin, inber tsio-i txaropenak gal tzeaz gain, zituzten 
aurrezkiak galdu dituzte, ukitutako per tsonak akziodunak 
bai tziren Banco Popularrean. Era berean, erabateko desa-
dostasuna adierazi dute hipoteka bat ken tzeagatik, libreta 
eduki tzeagatik edo, kon tzeptua adierazita, hirugarren baten 
banku-kontuan dirua sar tzeagatik banku-komisioak ordain-
tzearekin2. Bestalde, kexagileek ezintasuna ere adierazten 
dute bankuak haien kontuetan komisioak karga tzen ditue-
nean. Askotan, herritarrek ez dakite zergatik kobratu den 
komisioa, aldez aurretik ez baitie argi eta garbi esan noiz 
ordaindu behar diren komisioak zerbi tzu eta eragiketa jakin 
ba tzuengatik.

Aseguruei dagokienez, sinatutako polizen derrigorrezko lu-
zapenaren erregimena salatu da nagusiki herritarrengandik 
jasotako kexetan, baita aseguru-e txeek eskain tzen dituzten 
kalte-ordainen zenbatekoa ere, e txeko eta trafiko-istripuen 
kasuetan.

2 Arabako Probin tzia Auzitegiaren Lehenengo Atalak praktika horri buruzko 
iri tzia eman zuen 2018ko azaroaren 12ko epaian. Hain zuzen, esan zuen 
horren oinarrian dagoen klausula abusuzkoa dela, negoziazioan gardenta-
sunik ez dagoelako, eta modu inposa tzailean, informaziorik eta negoziazio-
rik gabe, ordainketa eska tzen zaion beste erabil tzaile bati eragiten diolako. 
Probin tzia Auzitegi horrek azpimarratu zuenez, zerbi tzu bera bai beste per-
tsona horri, bai bankuko bezeroari kobra tzen zaio, bezeroak banku-kontua 
manten tzeagatik ordain tzen duen komisioa ere zerbi tzu hori ordain tzeko 
erabil tzen delako. Ondorioz, banku-erakundeak praktika hori baztertu 
behar du, eta bankuko bulegoetara eskudirua kontu batean sar tzera edo 
ordainagiri bat ordain tzera jo tzen duten hirugarrenei komisio horiek kobra-
tzeari u tzi.

Izapidetu ditugun kexei dagokienez, aurreko urteetan beza-
la, fun tsean, honi buruzkoak izan dira: interesdunek desa-
dostasuna adierazi dute kon tsumo eta turismoaren arloan 
Kon tsumobideren aurrean aurkezten diren kexei lotutako 
prozedura eta ar txiba tzearen ondorioz; izan ere, ez da egiaz-
tatu administrazioaren arau-hausteren bat egon den.

Ildo horretan, nabarmendu behar dugu Arartekoak Facua 
(Kon tsumi tzaileak eta Erabil tzaileak Ekinean) elkarteak aur-
keztutako hainbat kexa jaso dituela. Horien bidez, elkarteak 
azaldu du kon tsumoaren arloko ustezko arau-hausteak hain-
bat aldiz salatu ondoren, elkartekide askoren ordezkari tzan, 
Kon tsumobidek dagozkion ebazpenak jakinarazi dizkie, ho-
nako hau esanez “Erreferen tziako espedientea Zerbi tzu Juri-
dikoen esku uzten da, erreklamazioaren objektu den jokabi-
dea kon tsumo legeriaren arabera hu tsegite administratibo 
gisa tipifikatuak izan daitezkeen analiza tzeko. Zure errekla-
mazioa ar txibatua gera tzen da.”

Aipatu elkartearen arabera, abenduaren 22ko 6/2003 Le-
gearen 32.d) artikuluarekin bat, kon tsumi tzaileen eta erabil-
tzaileen elkarteek eskubidea dute administrazioaren ze-
hapen-prozeduretan alde interesdun gisa ager tzeko, eta, 
beraz, jakinarazpenak jaso tzeko salatutako kontuei loturiko 
ikuskapenei buruz, zehapen-espedientea hasteko (edo ez) 
arrazoitutako erabakiari buru, baita ebazpenari buruz ere. 
Ildo horretan, uste dute jarritako salaketak ar txiba tzen ba-
dira, administrazioak dagokion zehapenak ezar tzeko ahal-
mena gauza tzea galarazi gabe, kon tsumi tzaile eta erabil-
tzaileen banakako eta taldeko interesak defenda tzen dituen 
elkarteak ez duela hasitako ikuskapen-jardueren izapide tze-
egoera ezagu tzeko aukerarik.

Gai horri dagokionez, esan behar da txostena idazten den 
bitartean aipatu espedienteak ebazpenaren zain daudela.

2.3.  Finantza-erakundeak eta aseguru-
etxeak

Bankuen eta aseguru-e txeen jardunak gatazka ugari sor-
tzen du erakunde mailega tzaileen eta zerbi tzu horiek erabil-
tzen dituzten per tsonen artean. Hala ere, desadostasun eta 
diferen tzia horiek euskal administrazio publiko bati ego tz 
dakiokeen esku-har tze edo omisio baten ondorio zuzenak 
edo zeharkakoak ez diren jarduketa-esparruei dagozkienez, 
Ararteko erakundearen ikuska tze ahalmena gaindi tzen duten 
gatazkak dira.

Hala eta guztiz ere, herritarren kexa eta kon tsulta horiek jaso-
tzen direnez, eskura dituzten erreklamazio-bideei buruzko 
informazioa eta jarraibideak eman nahi zaizkie kexagileei, 
daukaten arazoaren konponbidea bidera tzeko eta, hala ba-
dagokio, haien interesen ikuspuntutik egokia den soluziobi-
dea lor tzeko.

Guren ordenamendu juridikoaren arabera, justizia-auzitegiei 
dagokie enpresa pribatuen jarduera azter tzea, baita harre-
man zibil horretan parte har tzen duten alde kontrata tzaileen-
tzat sor daitezkeen ondorioak ezar tzea ere. Hala ere, auzite-
gietan demanda bat aurkezteko aukera ez da aseguru-poliza 
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http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kb2home/eu/
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/podemosayudarte/consultasreclama/comorealizarrecl/
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/podemosayudarte/consultasreclama/comorealizarrecl/
http://www.dgsfp.mineco.es/
http://www.dgsfp.mineco.es/
https://www.facua.org/
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Desadostasunik egonez gero, kon tsumi tzaileek dagozkien 
kon tsumo-zerbi tzuetan erreklamazioa jar dezakete, kon-
tsumi tzaileak defenda tzeko araudiak ezarritako moduan.

Hori dela eta, Arartekoak jakinarazi zion kexagileari auto-
nomia-erkidegoko kon tsumo-erakunde administratiboeta-
ra jo zezakeela. Era berean, jakinarazi zi tzaion kon tsumo-
erakunde horien jarduketarekin edo –erakunde horien 
eskumena den zerbi tzu publikoari loturiko betebeharrak 
direla eta– enpresen jokabidearekin ados egon ezean, Arar-
tekoan kexa jar tzeko aukera zuela, erakunde honek kontuan 
azter zezan.

3.  Araudi- eta  
gizarte-testuingurua

3.1. 2018an zehar, lehen auzialdiko epaitegien hainbat 
erabakitan, baita probin tzia auzitegi baten erabakian ere, 
2017ko esku-har tzearen aurretik sinatu diren kontratuen  
–Banco Popularren akzioak erosteko– deuseztasuna dekla-
ratu da. Ondorioz, Banco Santanderrek –akzioak erosi zituen 
banku-erakundeak– akziodunek egindako inber tsioaren 
zenbatekoa i tzuli behar izan zien, kontratua sinatu zenetik 
sortutako legezko interesekin batera. Erabakia kontratuaren 
fun tsezko elementuetan an tzemandako aka ts barkagarrian 
oinarri tzen zen: erosleek, kontratuaren inguruko borondatea 
adierazteko orduan, banku-erakundeak kaudimena zuela 
uste zuten, eta ez zen horrela. Hau da, akzioak produktu 
konplexu tzat jo tzen ez badira ere, organo judizialek erabaki 
dute banku-erakundeak ez zuela bete bere ekonomia-egoe-
rari buruzko informazio argi, erreal eta osoa emateko bete-
beharra, eska tzen zaiona. Informazio hori erabakigarria izan 
zen inberti tzaileen negoziazio-borondatea sor tzean.

Azkenik, aipatu behar da Auzitegi Gorenaren erabaki desber-
dinen segida anormala, hipoteka-bermedun maileguak es-
kritura publikoan jaso tzen direnean, ondare-eskualdaketen 
eta egin tza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren sub-
jektu pasiboa zehazteari dagokionez.

Eztabaidagaia berez zerga arlokoa bada ere, hipoteka-mai-
leguen eskriturak egitean eragina duenez, atal honetan aipa-
tzea komeni da.

Hasteko esan behar da Auzitegi Gorenaren Zibileko Salak, 
2015eko abenduaren 23ko epaian, deusez tzat jo zituela  
–abusuzkoak izateagatik– bi finan tza-erakundek erabil tzen 
zituzten klausulak, horien bidez, inposa tzen bai tzieten beze-
roei hipoteka-mailegu bati lotutako gastu, zerga eta komisio 
guztiak ordain tzeko betebeharra. Zibileko Salak kon tsumi-
tzaile eta erabil tzaileen eskubideak defendatu beharra kon-
tuan hartuta eba tzi zuen kontua, baina zergaren ikuspuntutik 
aztertu gabe.

Bestalde, Administrazioarekiko Auzien Salak behin baino ge-
hiagotan erabaki zuen, kreditu-erakundeek emandako hipo-
teka-maileguei dagokienez, egin tza juridiko dokumentatuen 
gaineko zergaren subjektu pasiboa mailegu-har tzailea zela, 

2.4. Energia

Arartekoak per tsona baten kon tsulta jaso du; per tsona ho-
rrek azken baliabidea delakoa merkatura tzen duen zerbi tzu 
elektrikoen enpresara jo zuen urriaren 6ko 897/2017 Errege 
Dekretuan aurreikusitako gizarte-bonua eska tzeko, familiako 
kide bati % 33tik gorako desgaitasuna aitortu diotelako.

Kexan adierazi dunez, eskaera egin zuenetik hiru hilabete 
baino gehiago igaro arren, ez zuen Iberdrolaren eran tzunik 
jaso.

Gai horri dagokionez, enpresa pribatuek kudea tzen dituzten 
zerbi tzuei loturiko kontuak azter di tzake Arartekoak, enpresa 
horiek zerbi tzu publiko bat ematen badute, eta, Autonomia 
Estatutuak Euskal Autonomia Erkidegoari ematen dizkion 
eskumenak diren gaiei dagokienez, administrazioaren kon-
trolpean edo tutore tzapean baldin badaude.

2009ko uztailaren 13ko 2009/72/CE Zuzentarauarekin bat, 
gizarte-bonua zerbi tzu publikoaren betebeharra dela aipatu 
behar da. Halaber, azpimarratu behar da Euskal Autonomia 
Erkidegoak eskumen garran tzi tsuak dituela gizarte-bonuaren 
erregulazioari eragiten dioten kon tsumo eta gizarte-zerbi-
tzuen gaietan, Estatuari dagozkion beste eskumen-tituluak 
galarazi gabe, hala nola ekonomiaren antolaketa orokorra 
eta energia erregimena (Konstituzio Auzitegiaren 62/2016 
Epaia, 2016ko mar txoaren 17koa).

Hala, kon tsumi tzaile kalteberak zein diren, gizarte-bonua eta 
energia elektrikoaren e txeko kon tsumi tzaileen tzako beste 
babes-neurri ba tzuk arau tzen dituen urriaren 6ko 897/2017 
Errege Dekretuak eta geroago emandako urriaren 6ko 
ETU/943/2017 Aginduak kon tsumi tzaile kalteberaren figura 
defini tzen dute, baita horrek gizarte bonua eska tzeko bete 
eta egiaztatu behar dituen betekizunak ere, hori guztia gi-
zarte mailako, kon tsumoko eta errenta mailako ezaugarrien 
arabera.

ETU/943/2017 Aginduak, urriaren 6koak, jaso tzen du 2.7. 
artikuluan eskaerarekin batera honako dokumentazio hau 
aurkeztu beharko dela: IFZ edo AIZ agiriaren fotokopia eta 
errolda-ziurtagiria. Gizarte Seguran tzako Sistemako pen-
tsiodunen kasuan, erretiroagatik edo ezintasun iraunkorra-
gatik pen tsioa jaso tzen badute, Gizarte Seguran tzaren ziur-
tagiria ere.

Eska tzaileak aurkeztutako dokumentazioa osatu gabe ba-
dago, enpresa merkatura tzailea kon tsumi tzailearekin ha-
rremanetan jarriko da eta falta diren egiaztagiriak eskatuko 
dizkio. 

Erreferen tziako merkatura tzaileak gehienez ere hamabost 
egun balioduneko epea izango du gizarte-bonua aplika tze 
aldera burututako egiaztapenen emai tza eska tzaileari jaki-
narazteko, gizarte-bonuaren eskaera osoa –kasu bakoi tzean 
behar diren egiaztagiriekin– jaso tzen duen egunetik zenba-
tzen hasita. Eskaerari ezezkoa ematen bazaio, enpresa 
merkatura tzaileak ukapenaren arrazoia azaldu beharko dio 
eska tzaileari.
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Cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía 
hipotecaria, se considerará sujeto pasivo al prestamista”.

EAEn bestelakoa da egoera, zerga hori erregula tzen duten 
foru arauek ezar tzen dutelako –denek ere elkarren an tzera–, 
egin tza juridiko dokumentatuen modalitatean, karga mailaz 
maila ezar tzetik salbue tsita daudela mailegu edo kreditu bat 
ordainduko dela berma tze aldera eratutako hipoteken erake-
ta edo ezereztea dokumenta tzen duten notario-eskrituren 
lehenengo kopiak, betiere mailegu edo kreditu hori ohiko 
e txebizi tza erosteko edo birgai tzeko erabil tzen bada.

Nolanahi ere, sina litezkeen hipoteka-bermedun maileguek 
ez baliote ohiko e txebizi tzari eragingo, sortutako zerga- 
zorra ordain tzeko betebeharra ezarriko li tzaioke mailegu-
har tzaileari (hipoteka-zorduna), Estatuan ez bezala.

3.2. Orain dela gu txi honako hau onartu da: 15/2018 Erre-
ge Lege Dekretua, urriaren 5ekoa, tran tsizio energetikoa 
buru tzeko eta kon tsumi tzaileak babesteko premiazko neu-
rriei buruzkoa, energia gizartearen tzat fun tsezko ondasuna 
dela aitor tzen duena. E txeen kasuan, energia ezinbesteko 
ondasuna da oinarrizko premiak ase tzeko, besteak beste ar-
gia, elikagaiak eta klimatizazioa –osasun tsu egoteko moduko 
erosotasun-baldin tzei eu tsi ahal izateko–. 15/2018  Errege 
Lege Dekretuak aipa tzen du hauexek direla energia-sis-
temaren tran tsizioa buru tzeko gakoak: deskarbonizazioa, 
sor tzeko prozesuaren deszentralizazioa, ekonomiaren elek-
trifikazioa, kon tsumi tzaileen parte-har tze aktiboagoa eta 
baliabideen erabilera jasangarriagoa. Energia-tran tsizioak 
aukera ematen du iturri berriztagarrietatik datorren ener-
giaren eraldaketa teknologikoa buru tzeko eta kon tsumoko 
azken prezioa murrizteko. Tran tsizio horrek bidezkoa izan 
behar du, eta, hortaz, berariazko mekanismoak ezarri be-
har dira, ahalmen ekonomiko txikiagoa duten kon tsumi tzaile 
zaurgarrienak babesteko, prezio altuei aurre egin diezaieten. 
15/2018  Errege Lege-Dekretuan, urriaren 5ekoan, zenbait 
neurri interesgarri jaso dira, kon tsumi tzaileak babesteko, 
energia-pobretasunaren aurka borroka tzeko eta autokon-
tsumoa susta tzeko.

Autokon tsumo elektriko berriztagarria. 15/2018  Errege 
Lege-Dekretuak, urriaren 5ekoak, jarduera hori zuzenduko 
duten hiru prin tzipio ezar tzen ditu: i) energia elektrikoa doan 
autokon tsumi tzeko eskubidea aitor tzen da; ii) kon tsumi-
tzaile batek edo gehiagok autokon tsumoa parteka tzeko es-
kubidea aitor tzen da, eskalako ekonomiak aprobe txa tzeko; 
eta iii) sinplifikazio administratiboaren eta teknikoaren prin-
tzipioa txerta tzen da, batik bat poten tzia txikiko instalazioe-
tarako. 15/2018  Errege Lege Dekretuak, urriaren 5ekoak, 
24/2013 Legearen (abenduaren 26koa, Sektore Elektrikoari 
buruzkoa) 9. artikulua alda tzen du, arau tzeko nola kon tsumi-
tzen duten kon tsumi tzaile batek edo ba tzuek kon tsumoko 
instalazioen an tzekoak diren ekoizpen-instalazioetatik da-
torren energia elektrikoa. Autokon tsumoak soberakinak di-
tuela jo tzen da sor tzeko instalazioek, autokon tsumorako 
energia hornitu ez ezik, soberan dagoen energia txerta de-
zaketenean garraio- eta banaketa-sareetan. 100 kW-etik 
beherako poten tzia duten ekoizpen-instalazioak, sobera-
kinak dituen autokon tsumoko hornidura-modalitateei lotu-
ta badaude, salbue tsita egongo dira argindarra ekoizteko 

hala xeda tzen baitu Ondare-eskualdaketen eta dokumen-
tatutako egin tza juridikoen zergari buruzko Legearen testu 
bategina onar tzen duen irailaren 24ko 1/1993 Legegin tzako 
Errege Dekretuak, 29. artikuluan. Horren arabera, nota-
rio-agirietan, ondasunaren edo eskubidearen eskura tzailea 
da subjektu pasiboa. Era berean, ondare-eskualdaketen eta 
egin tza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren arautegia-
ren 68. artikuluak zehazten du mailegu bermeduna era tzeko 
eskrituretan mailegu-har tzailea dela eskura tzailea.

2015eko abenduaren 23ko epaitik aurrera emandako epaiek 
ebazpen desberdinak ekarri dituzte, kontuan hartutako Auzi-
tegi Gorenaren jurispruden tzia-lerroaren arabera. Ondorioz, 
Auzitegi Gorenak bi kasazio-errekur tso onartu behar izan 
ditu izapide tzeko, iri tzia argi azal tzeko eta ziurgabetasun ju-
ridikoa saihesteko.

Hala ere, liskar juridikoa behin betiko ebazteko modua ez da 
polemikatik libre izan. Izan ere, Auzitegi Gorenaren Hiruga-
rren Salako Bigarren Atalak, bere lehenengo epaian, 2018ko 
urriaren 16koan, Ondare-eskualdaketen eta dokumenta-
tutako egin tza juridikoen zergari buruzko Legearen testu 
bategina eta dagokion arautegia aztertu ondoren, erabaki 
zuen azken zerga horren subjektu pasiboa ez zela mailegu-
har tzailea mailegua ematen duen erakundea baizik, hau da, 
mailegu-emailea.

Bere epaian, Administrazioarekiko Auzien Salako Bigarren 
Atalak defendatu zuenez, hipoteka zen negozio inskribaga-
rria, eta eskritura publikoan formaliza tzeko eta gero hipote-
ka-bermea Jabe tza Erregistroan inskriba tzeko interesa duen 
bakarra mailegu-emailea zen; izan ere, “soilik aipatu inskri-
pzioaren bidez gauza dezake hipotekatik datorren betearaz-
pen-akzio pribilegiatua”.

Eba tzi gabe zeuden gai berari buruzko hiru kasazio-errekur-
tsoren ebazpena Hirugarren Salaren osoko bilkuran aurkeztu 
zen, eta hark, luze eztabaidatu ondoren, gehiengo egokiaren 
bidez, gai horren inguruan lehenago emandako jurispruden-
tziari eustea erabaki zuen. Horrela, Administrazioarekiko 
Auzien Salaren Osoko Bilkuraren 2018ko azaroaren 27ko 
epaiaren bidez, gai tze tsi egin ziren aurkeztutako kasazio-
errekur tsoak, eta berreskuratu zen sala horren aurreko 
jurispruden tzian jasotako irizpidea. Horri jarraituz, hipoteka- 
maileguak eskrituretan jaso tzen direnean, mailegu-har tzailea 
da egin tza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren sub-
jektu pasiboa.

Hortaz, hipoteka-zordunari ezarri zi tzaion berriz ere egin tza 
juridiko dokumentatuaren gaineko zergaren kuota ordain-
tzeko betebeharra. Hori horrela izanik, 17/2018 Errege Lege 
Dekretua, azaroaren 8koa, one tsi da lurralde erkidean; lege- 
dekretu horrek aldatu egiten du irailaren 24ko 1/1993 Errege 
Lege Dekretuaren bidez onartutako Ondare-eskualdaketen 
eta egin tza juridiko dokumentatuen gaineko zergari buruzko 
Legearen testu bategina. Izan ere, lehenago aipatutako 29. 
artikuluko xedapenak aldatuta, honela geratu dira:

“Será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en 
su defecto, las personas que insten o soliciten los docu-
mentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan.
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4.  Jarduera-planaren 
esparruko bestelako 
esku-hartzeak

Pasa den 2018ko urriaren 29an, Arartekoak EAEko tran tsizio 
energetikoari buruzko txosten berezia aurkeztu zion Eusko 
Legebil tzarreko lehendakariari.

Txosten berezi honen helburua aldaketa horiek guztiak tes-
tuinguruan jar tzea da, herritarrek EAEko energia sistemari 
buruzko hausnarketarako abiapuntu tzat har dezaten. Az-
terlanaren helburuak honako hauek dira: administrazioaren 
maila desberdinetan gara tzen ari diren politikak ezagutaraz-
tea; gaur egungo egoeraren diagnostikoa egitea; eta ener-
giaren etorkizunari buruz hausnar tzeko fun tsezkoak diren 
elementuak plantea tzea.

Hasierako agiri hau presta tzeko, Euskadiko i tzal handiko 
ikerketa-zentro baten lagun tza izan dugu, Basque Centre 
for Climate Change-BC3 / Klima Aldaketa lkergai (BC3) zen-
troarena, alegia. 

2018ko abenduaren 19an, arartekoa Ekonomiaren Garapen 
eta Azpiegituren Ba tzordean agertu zen, txosten berezi ho-
rren gai nagusiak azal tzeko.

5.  Herritarren eskubideen 
egoeraren balorazioa

Oro har, azpimarratu behar da oso gu txi direla arlo hone-
tan jaso diren kexak. Hala ere, horien guztien artean nabar-
mendu behar ditugu fun tsezko tzat jo di tzakegun zerbi tzuen 
erabil tzaileek aurkeztutako kexak, hala nola, gas eta elek-
trizitate-hornidurarekin edo telefoniarekin loturikoak. Zerbi-
tzu horiek enpresa pribatuek ematen badituzte ere, interes 
orokorreko zerbi tzuei dagokienez, herri administrazioak 
ardura tzen dira aginduzko kontrolak egiteaz.

Bestalde, arlo horretan esku-har tzea ez dagokio Arartekoari, 
finan tza- eta kreditu-erakundeen jardunaren kontrola ez bai-
tago o tsailaren 27ko 3/1985 Legeak, Arartekoaren erakun-
dea sortu eta arau tzen duenak, erakundeari ematen dizkion 
eskumenen artean. Hala eta guztiz ere, per tsona horiek 
orienta tzen saia tzen gara, beren erreklamazioak eta kexak 
organo eskudunei aurkez diezazkieten.

Arartekoak gogorarazi du Euskal Autonomia Erkidegoan 
energia-pobretasunaren aurka borroka tzeko gizartean piztu 
den eztabaidarekin jarraitu behar dela, fenomenoaren ondo-
rioak murriztu eta arin tzeko. Horretarako, Euskadin orain arte 
eman diren urra tsak egiturazko neurrien bidez indartu behar 
dira, gizarte-politiken, e txebizi tzen edo energiaren kon tsumi-
tzaileen arloetan.

 instalazioen administrazio-erregistroan izena eman beharre-
tik. Ai tzitik, autonomia-erkidegoek alta eman ahalko diete, 
ofizioz, instalazio horiei kasuan-kasuko autokon tsumoko 
administrazio-erregistroetan. Arlo horretan eskudun diren 
autonomia-erkidegoek dagozkion lurralde-erregistroak sortu 
eta kudeatu ahalko dituzte, eta horietan izena emanda egon 
beharko dute lurralde-eremu horretan kokatutako edozein 
argindarraren autokon tsumo-modalitate aplikatuta duten 
kon tsumi tzaile guztiek. Behe-ten tsioko sareetara –sor tzeko 
instalazioa behe-ten tsiokoa izanik eta ezarritako poten tzia 
100  kW baino txikiagoa izanik– konektatutako autokon-
tsumoko kon tsumi tzaileen izena autonomia-erkidegoek 
emango dute, ofizioz, zeinek bere erregistroan. Iturri berri-
ztagarrietan, kogenerazioan edo hondakinetan jatorria duen 
autokon tsumitutako energia salbue tsita egongo da kargu 
eta ordainsari oro ordaindu beharretik. Autokon tsumoaren 
an tzeko helburuak dituzten instalazioetan banaketa-sare bi-
dezko energia-transferen tziarik eginez gero, banaketa-sare 
hori erabil tzeagatik aplika tzekoak diren zenbatekoak ezarri 
ahalko dira. Autokon tsumoari lotutako sor tzeko instalazioen 
soberakinak gainerako ekoizpen-instalazioek sortutako 
energia bezalaxe tratatuko dira. Halaber, autokon tsumi-
tzaileek garraio- nahiz banaketa-sarearen bidez eskuratu-
tako energia-defizitak gainerako kon tsumi tzaileen defizitak 
bezalaxe tratatuko dira.

3.3. Gobernuak Energia-pobretasunaren aurkako es-
trategia nazionala one tsiko du sei hilabeteren buruan, eta, 
hori aurrera eramateko, ezinbesteko izango ditu autonomia- 
erkidegoen nahiz toki-erakundeen parte-har tzea, bai eta 
ukitutako gizarte-eragile eta -taldeena ere. Kon tsumi tzaile 
zaurgarriak direla-eta, gizarte-bonua aplika dakiokeen ur-
teko gehienezko energia % 15 igo da. Horrez gain, gizar-
te-bonua beste inguruabar ba tzuetan aplika tzea erabaki da, 
hala nola guraso bakarreko familien kasuan; zabaldu egin da 
fun tsezko hornidura eta debekatu egin da gizarte-bonuaren 
onuradun diren eta 16 urtetik beherako inor bizi den e txeetan 
hornidura moztea. 

Erabilera termikoetarako gizarte-bonua. Erabilera termi-
koetarako gizarte-bonua sortu da, eta gas naturala azken 
baliabide gisa horni tzeko betebeharra beren gain har tzen du-
ten enpresa merkatura tzaileekin kontratua duten gas natura-
laren kon tsumi tzaileei dago zuzenduta. Bonuaren zenbate-
koa e txebizi tza kokatuta dagoen zona klimatikoari egokituko 
zaio, eta e txearen zaurgarritasun mailaren araberakoa izango 
da. Gizarte-bonu termikoa Estatuko Aurrekontu Orokorren 
kargura finan tzatuko da. Halaber, diru-lagun tzak emango 
dira, gizarte-bonu termiko gisa, baldin eta behar adinako  
aurrekontua badago, eta, hala izatekotan, ordainketa bakarra 
egingo da urtean. Autonomia-erkidegoek kudeatuko eta or-
dainduko dute gizarte-bonu termikoa. Autonomia-erkide-
goek beren aurrekontuen kargura handitu ahal izango dute 
kasuan-kasuan onartutako zenbatekoa. 
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kon tsumi tzaileen parte-har tze aktiboagoa eta baliabideen 
erabilera jasangarriagoa. Energia-tran tsizioak aukera ema-
ten du iturri berriztagarrietatik datorren energiaren eraldake-
ta teknologikoa buru tzeko eta kon tsumoko azken prezioa 
murrizteko. Tran tsizio horrek bidezkoa izan behar du, eta, 
hortaz, berariazko mekanismoak ezarri behar dira, ahalmen 
ekonomiko txikiagoa duten kon tsumi tzaile zaurgarrienak ba-
besteko, prezio altuei aurre egin diezaieten. 15/2018 Errege 
Lege-Dekretuan, urriaren 5ekoan, zenbait neurri interesga-
rri jaso dira, kon tsumi tzaileak babesteko, energia-pobreta-
sunaren aurka borroka tzeko eta autokon tsumoa susta tzeko.

Orain dela gu txi onartutako 15/2018  Errege Lege Dekre-
tuak, urriaren 5ekoak, tran tsizio energetikoa buru tzeko eta 
kon tsumi tzaileak babesteko premiazko neurriei buruzkoak, 
aitor tzen du energia fun tsezko ondasuna dela gizartearen-
tzat. E txeen kasuan, energia ezinbesteko ondasuna da oi-
narrizko premiak ase tzeko, besteak beste argia, elikagaiak 
eta klimatizazioa –osasun tsu egoteko moduko erosotasun-
baldin tzei eu tsi ahal izateko–. 15/2018  Errege Lege De-
kretuak aipa tzen du hauexek direla energia-sistemaren 
tran tsizioa buru tzeko gakoak: deskarbonizazioa, sor tzeko 
prozesuaren deszentralizazioa, ekonomiaren elektrifikazioa, 
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2. Kexarik aipagarrienak
2.1. Lan-poltsak eta desgaitasuna

EAEko administrazio orokorrak sortutako lan-pol tsetan da-
goen per tsona batek Arartekoaren esku-har tzea eskatu du, 
ez baita aplikatu diskriminazio positiboko neurriak desgaita-
suna duten per tsonak enplegua eskura tzen lagun tzea xede 
duten lan-pol tsa horiek kudea tzeko orduan.

Esku har tzeko aukerak azter tzean, erakunde honek kontuan 
hartu du Eusko Jaurlari tzako Fun tzio Publikoko Zuzendari-
tzak, dirudienez, bere gain hartu duela, i tzulingururik gabe, 
lantokian beharrezkoak diren egoki tzapenak egin beharra, 
enplegu publikoaren esparruan aukera-berdintasuna berma-
tzeko eta ezgaitasunagatiko bereizkeriari aurre egiteko.

Hala ere, erakunde honen iri tziz, zuzendari tzak ez du ain-
tzat har tzen beste konpromiso ba tzuk, aipatutakoak bezain 
garran tzi tsuak edo garran tzi tsuagoak, hala nola lanpostuak 
erreserba tzeko beharra, erakunde honen gomendio ba-
tean hizpide bihurtu zena (Arartekoaren 4/2013 Gomendio 
Orokorra, mar txoaren 4koa. Aldi baterako kontratazio-bur tsak 
erregula tzen dituzten arauetan, diskriminazio positiborako 
neurriak ezar daitezela, ezgaituak euren ezaugarrietarako 
egokiak diren lanpostuetara iri tsi ahal izatea errazteko).

Era berean, zuzendari tzak ez dio eran tzun kexa aurkez-
tu duen per tsonaren uziari; izan ere, kexaren arabera, dis-
kriminazio positiboko neurria ezarri behar da desgaitasun 
larria eta mugi tzeko arazo larriak dituztenei, bere kasuan be-
zala, deialdian lehentasuna emateko, ezaugarri berezietara 
egokituta dauden lanpostuak bete di tzaten. Azken batean, 
interesdunak proposatu du EAEko administrazio orokorrak 
lan-pol tsak kudea tzeko sisteman sar dezan ezgaitasunak di-
tuzten per tsonak enplegu publikoan eta lanpostu hornikun-
tzan sar tzeko prozesua arau tzen duen abenduaren 3ko 
2271/2004  Errege Dekretuaren 9. artikuluan ezarritakoaren 
an tzeko xedapena. Ezarpen horrek aukera ematen die ezgai-
tasunen bat duten per tsonei plazak aukera tzeko hurrenkera 
alda tzeko eskaera egin dezaten, mendekotasun per tsonalari 
edo joan-etorriei lotutako arrazoiengatik eta an tzeko beste 
arrazoi ba tzuk direla tarteko, betiere horiek behar bezala 
egiaztatuz gero.

Arartekoak iri tzia eskatu dionez, EAEko administrazio 
orokorra, arloan arau tzeko gaitasunik eza aipatu ondoren, 
mar txoaren 4ko 4/2013 Gomendio Orokorra ain tzat har-
tzeko asmoa adierazita, eztabaida pizteko eta administrazio 

1. Arloa kopurutan
2018an, Ararteko erakundeak 108 kexa-espediente jaso ditu 
herri-administrazioen zerbi tzura lan egiten duten langileen 
arloan. Kopuru hori erakunde honen jarduera-arlo guztien 
% 4,85 da.

Honako administrazio hauei eragin diete:

•  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra 
(Eusko Jaurlaritza) ......................................................................................  65

• Tokiko administrazioa ..............................................................................  11
• Foru administrazioa ...................................................................................  9

Edukiari erreparatuta, espediente horiek arlo hauekin izan 
dute zerikusia:

• Fun tzio publikoan sar tzeko hautaketa-prozesuak .............  39
• Beste alderdi ba tzuk .................................................................................  14
• Ordezkapenak ...............................................................................................  12
• Oporrak, lizen tziak eta baimenak ...................................................  10
• Lanpostuak bete tzea ................................................................................  9
•  Administrazioaren funtzionamendua eta administrazio 

prozedura ..........................................................................................................  6
• Hizkun tz normalizazioa ...........................................................................  5
• Barne sustapena .........................................................................................  4
• Ordainsariak ....................................................................................................  4
• Herritarren eskubideak............................................................................  2
• Laneko jazarpena ........................................................................................  1
• Prestakun tza ...................................................................................................  1
• Lanpostuen balorazioa ...........................................................................  1

Urte honetan zehar kudeatu diren kexa horien (jasotakoak 
zein ebazteke egoteagatik horiei gaineratutakoak) izapide tze 
prozesuaren xehetasunei dagokienez, azpimarra tzekoa da 
txosten hau ida tzi den unean honako egoera honetan dau-
dela:
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156 69 87 20 53 1 13
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http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Establecimiento+en+las+normas+reguladoras+de+las+bolsas+de+contrataci%F3n+temporal+de+medidas+de+discriminaci%F3n+positiva+que+faciliten+el+acceso+de+las+personas+con+discapacidad+a+aquellos+puestos+de+trabajo+que+sean+adecuados+a+sus+caracter%EDsticas.&contenido=8923&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=43&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Establecimiento+en+las+normas+reguladoras+de+las+bolsas+de+contrataci%F3n+temporal+de+medidas+de+discriminaci%F3n+positiva+que+faciliten+el+acceso+de+las+personas+con+discapacidad+a+aquellos+puestos+de+trabajo+que+sean+adecuados+a+sus+caracter%EDsticas.&contenido=8923&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=43&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21221
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21221
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klausula edo xedapena, horixe baita ondoriorik gabe u tzi 
nahi dena.

Nolanahi ere, hala gertatuz gero, hau da, eragozpen horiek 
an tzemanez gero, erakunde honek ondorioztatu du ez luke-
ela alde batera u tzi behar jardundakoa lehengora tzeko auke-
ra, trukea lehengora tzea agin tzen duen administrazio eraba-
kiari berezko izaera aitortuz; hala, aurkara tze bereizia egiteko 
aukera sortuko li tzateke. Trukea lehengora tzeko agindua 
ematen duen azken egin tza horri berezko izaera aitor tzeari 
esker, ez genuke gauza tze hu tsezko berreste-egin tza bat 
izango, eta hari ezin zaio aurkara tzerik egin; izan ere, egoera 
horrek, azken finean, truka tzea emateko baimenaren baldin-
tzak berriz azter tzeko eta ezar tzeko aukera zabalduko luke 
figura horren araubidearekin bat.

Dena den, administrazioak erakunde honen iri tzia kontuan 
har tzeko eskaerari eze tz esan dionez, fun tzionarioa admi-
nistrazioarekiko auzien jurisdikzioan errekur tsoa aurkeztu 
behar izan du. Ondorioz, Arartekoak eten egin behar izan 
du bere esku-har tzea, erakundea sor tzen eta arau tzen duen 
 o tsailaren 27ko 3/1985 Legearen 13.1.  artikuluan xedatu-
takoa aplikatuta.

2.3.  Ospitalean egon ondoren, etxean 
geratzeko baimena

Fun tzionario batek zalan tzan jarri du erakunde honetan bere 
lantokia den udal administrazioak Udalhi tzaren 49. artikulua 
erabil tzeko modua; izan ere, ahaideak ospitalean dituzten 
langileen tzat aurreikusitako baimenaren iraupena ospitalean 
egotearen arabera ematen da, hau da, ospitalizazioa amaitu 
den ala ez kontuan hartuta. Horretarako, Auzitegi Gorenaren 
hainbat erabakitan oinarri tzen da administrazioa, non ukatu 
egin baita ospitalera tze kasuetan baimenak ospitalean alta 
hartu bezain pronto automatikoki amaitu behar direla.

Interesdunak kexaren oinarria justifika tzeko erabili dituen 
Auzitegi Gorenaren erabakiak gizarte arloko jurisdikzio-orde-
nan hartu dira, interpreta tzeko orduan Langileen Estatutuaren 
37.3.b artikuluan xedatutakoa derrigorrezko erreferen tzia-
tzat hartuz. Artikulu horrek espresuki ezar tzen ditu baimena 
emateko kasuak: herio tza edo gaixotasun larria, ospitaleratu  
beharrik gabeko ebakun tza kirurgikoak, baldin eta e txean 
a tsedena izan behar bada (horri buruzkoa da 2012ko mar-
txoaren 5eko epaia, 57/2011 zk. errekur tsoa ebaztekoa).

Ai tzitik, fun tzio publikoaren arloan, Enplegatu Publikoaren 
Oinarrizko Estatutuaren 48.a) artikuluaren gaur egungo 
idazketak ahaideen herio tza, istripua edo gaixotasun larria 
jaso tzen ditu bakarrik baimena emateko arrazoien artean.

Ondorioz, herri-defendatzailea bezalako erakundeek bere 
garaian (2015eko abuztua) gomendatu zioten Ogasuneko 
eta Administrazio Publikoetako Ministerioari Enplegatu Publi-
koaren Oinarrizko Estatutuaren 48.a) artikuluan espresuki sar 
zezaten ahaideak edo senideak ospitaleratzean edo ospitale-
ratu beharrik ez duen baina etxean geratzea eskatzen duen 
ebakuntza kirurgikoaren kasuan hartzeko baimena, aurrekari 
moduan Langileen Estatutuan jasotako erregulazioa hartuta.

orokorraren sektoreko negoziazio-mahaian sindikatuen or-
dezkariekin akordioak bila tzeko konpromisoa hartu du, har 
daitezkeen neurriak negoziazio kolektiboko prozesuaren bai-
tan hartu behar direla uste duelako.

2.2. Trukea lehengoratzea

Garai batean lanpostuak truka tzeko baimena lortu zuen fun-
tzionario batek erakunde honetara jo du eta kexatu egin da 
baimena eman zion administrazioak trukea lehengora tzea 
eta formalizatu aurreko egoerara i tzul tzea erabaki duelako.

Trukea baimentzeko orduan aipatutako baldintzetako bat 
egoera lehengoratzeko aukera ezarri zen, lanpostuak truka-
tzen duten fun tzionarioetako batek trukearen jatorria den 
zerbi tzu-harremana bertan behera uzten badu, arrazoia 
edozein dela ere. Hain zuzen ere, beste fun tzionarioaren 
lan-harremana eten egin da, beste administrazio batean 
zerbi tzuak ematera joan denez, eszeden tzia egoera onartu 
diotelako, eta ondorioz, trukea lehengora tzea erabaki da.

Fun tzionarioak azaldu dio erakunde honi xedapen horrek 
ez zuela estaldurarik, eta horregatik, baliogabetu behar zela 
lehengora tzeko erabakia.

Azaldutako egoera aztertuta, Arartekoak ondorioztatu du 
edozein administraziok truka tzeko eskaera mota horien ba-
lizko baimenaren gainean ebaztean duen eskumenekota-
sun-tartea honetara muga tzen dela: lanpostuak bete tzeko 
salbuespeneko formula hori erabil tzea justifika di tzakeen 
interes publikoko arrazoiak balora tzera.

Hala ere, erakunde honen aburuz, hori egitea erabakiz gero, 
ez da bidezkoa o tsailaren 7ko 315/1964 Dekretuaren bidez 
onartutako Estatuko Fun tzionario Zibilei buruzko Legearen 
62. artikuluan jasotako erregulazioa ez bete tzea; azken ho-
rren arabera, truka tzea baliogabe daiteke, baldin eta hori 
gertatu eta hurrengo bi urteetan truka tzaileetako batek bere 
borondatez erretiroa har tzen badu. Izan ere, beste era ba-
tera jokatuz gero, figura hori aplika tzea edo haren erabilera 
diskrezionala egiteak honako hau ekar dezake: administra-
zio orok bere jardunean legezkotasun prin tzipioa bete behar 
duela ez jakitea.

Behin baimendutako trukea lehengoratzeko erabakia balio-
gabetzeko aukerari dagokionez, eta interesdunak aurkara-
tu ez duenez egin tza irmoa eta onartua dela egia bada ere, 
Arartekoaren iri tziz, ez da oztopoa, legezkotasunaren arra-
zoiak direla medio, berriz aztertu edo baliogabe tzeko. Ho-
rretarako, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 
Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 109.1. artikuluan 
araututako berrikuspenari jarraitu behar zaio.

Hala ere, erakunde honek jakin badaki kasu horretan fun-
tzionario horren lanpostua truka tzeko erabakia baliogabe-
tzeak eragozpen ba tzuk izan di tzakeela; izan ere, baliogabe-
tzeak preskripzio-epea bete behar du eta, horrez gain, 
erabaki hori baliogabe tze par tzial baten modura zehaztu 
beharko li tzateke, berrikusi beharrekoa honako hau baita: 
truka tzea baimen tzea baino, hura lehengora tzeari buruzko 

Aurrekoa ikusi

http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/9_219_3.pdf
http://www.eudel.eus/eu/publicaciones/libros/udalhitz__acuerdo_regulador_de_las_condiciones_de_trabajo_del_personal_de_las_instituciones_locales_vascas_2008_2010_
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-11430
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-11719
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-11719
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1964-2140
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565
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berri jaso du. Jarraian, kexak Eusko Jaurlari tzako Lan eta 
Justizia Sailaren jardueran jarri du arreta, sailak ez baitio 
eran tzun Justizia Administrazioaren zuzendariari zuzendu-
tako idazki bati. Idazkian, besteak beste, salatutako egita-
teetan parte hartu zuten Justizia Administrazioko langileei 
eran tzukizunak eska tzea eska tzen zen.

Komeni da azal tzea Datuak Babesteko Euskal Bulegoak, 
Biz kaiko Justizia Administrazioko Langileen Ba tzordearen 
salaketa jaso ondoren, arau-hauste prozedura hastea eraba-
ki zuela. Prozeduran egiaztatu zen Eusko Jaurlari tzako Jus-
tizia Administrazioko Zuzendari tzak audio-grabaketa bidez 
Justizia Administrazioko langileen datu per tsonalak bildu 
zirela interesdunen baimenik gabe, lan arloko gatazka egoe-
ra bat iker tzeko hasitako jarduketa batean. Ondoren, datu 
horiek salatutako administrazioak erabili zituen lehenengo 
ikerketa horren ostean irekitako diziplina-prozedura batean.

Datuak Babesteko Euskal Bulegoak erabaki zuen egita-
te horietan Justizia Administrazioko Zuzendari tzak hau tsi 
egin zuela Izaera Per tsonaleko Datuak Babesteari buruzko 
abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 6. artikuluan 
xedatutakoa. Arau-hauste hori larri tzat har tzen da Datu per-
tsonaletarako jabe tza publikoko fi txategiei eta Datuak Ba-
besteko Euskal Bulegoa sor tzeari buruzko o tsailaren 25eko 
2/2004 Legearen 22.3.c) artikuluan, egiaztatu bai tzen ez zela 
jaso interesdunen baimenik haien datu per tsonalak bil tzeko 
eta diziplina-prozeduran erabil tzeko.

Jakina denez, Datu per tsonaletarako jabe tza publikoko fi-
txategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa sor tzeari 
buruzko o tsailaren 25eko 2/2004 Legearen 24.  artikuluari 
jarraikiz, administrazio publikoek, erakundeek eta Zuzenbi-
de publikoko korporazioek arau-hauste bat egiten dutenean, 
bulegoak, ebazpena ematerakoan, diziplinazko bidetik jo-
tzeko ere proposa dezake. Horri dagokionez, azaldu behar 
da administrazio publikoetan lan egiten duten fun tzionarioen 
eta langileen diziplina-araubidea zehazten duten legeetan 
ezarritakoak izango direla erabili beharreko prozedurak eta 
jarri beharreko zigorrak, eta ondorio horietarako, lege hone-
tan tipifikaturiko arau-hausteak aplikatu beharreko dizipli-
na-araubidearen osagarri izango dira.

Kexa eragin duen kasuan, Datuak Babesteko Euskal Bule-
goak, Bizkaiko Justizia Administrazioko Langileen Batzor-
deak salaketa egin ondoren hasitako arau-hauste prozedura 
amaitu zuen ebazpena ematerakoan, ez zituen aztertutako 
egitateak diziplina arloko arau-haustetzat jo, eta ondorioz, ez 
zuen proposatu diziplina neurriak aplikatzea.

Eusko Jaurlaritzako Lan eta Justiziako sailburuak, bulegoak 
arau-hauste larritzat jotako egitateekin zerikusia izan zuten 
funtzionarioei diziplina erantzukizunak eskatu behar zaien 
ala ez galdetuta, adierazi du bat dagoela bulegoak esan-
dakoarekin, ez baitu ikusten Datuak Babesteko Euskal Bule-
goak izapidetutako arau-hauste prozeduraren baitan azter-
tutako egitateetan parte hartu zuten funtzionarioei diziplina 
erantzukizunak eskatzeko arrazoirik.

Azpimarratu eta agerian jarri behar da Datuak Babesteko 
Euskal Bulegoak izapidetzen dituen arau-hauste prozedu-
retan nolabait nahasturik egon daitezkeen langile publikoei 

Egia da Udalhi tz hi tzarmenaren gaur egungo idazketak, 
baita kexan aipatutako udaleko Tokiko Gobernu Ba tzarrak 
onartutako beste akordio osagarri ba tzuek ere, hobekun tzak 
ekarri dituztela Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuan 
jasotako gu txieneko erregulazioaren aldean, ospitalera tze 
kasuetan baimena har tzeko aukerari dagokionez.

Hala ere, erakunde honen iri tziz, hobekun tza horiek ez dute 
nahikoa indarrik gizarte-ordenan defendatu den interpretazio 
bera fun tzionarioek eska tzen dituzten baimenetara zabal tzeko 
aukera plantea tzeko. Izan ere, administrazioarekiko auzien 
jurisdikzioan badaude erabakiak, kexan zalan tzan jarritako 
praktika berma tzen dutenak. Adibidez, Kataluniako Justizia 
Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzien Salak irai-
laren 5eko 881/2013 Epaiaren arabera (JUR 2013/359779), 
“ospitalera tzeari” loturiko baimenaren interpretazio bakarra 
osasun-zentroan sartu eta egotea izan behar da.

Hori guztia dela eta, erakunde honen iri tziz, araudia proposa-
tutako moduan aldatu arte, kexaren arrazoi bihurtu den jar-
duketa berrikusi behar da lan-baldin tzak negozia tzeko, eta 
horrela, ospitalera tzean, edo ospitaleratu beharrik ez baina 
e txean gera tzea eska tzen duten ebakun tza kirurgikoetan 
ere baimena ematea ahalbide tzen duten hobekun tza berriak 
sar tzen saia tzeko.

2.4.  Amatasun-baimena eta 
prestakuntza-ikastaroak

Amatasun-baimenean dagoen irakasle funtzionario batek 
erakunde honetara jo du, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza 
Sailak sustatutako prestakuntza-jardueran parte hartzeko 
edo hura egiteko eragozpenak jarri zizkiotelako.

Eragozpen horiek ikastaroaren antolatzaileek jarri zizkioten 
interesdunari, Hezkuntza Sailak emandako jarraibideak be-
tetzen zituztela esanez. Hori dela eta, Arartekoak erabaki 
du egokiena izango dela interesdunari jakinaraztea amata-
sun-baimenean edo seme-alabak zaintzeko eszedentzian 
dauden funtzionarioek badutela aukera administrazioak 
antolatzen dituen prestakuntza-ikastaroetan parte hartzeko 
[Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 49.a) eta 
89.4 artikuluak], interesdunak informazio hori ikastaroaren 
antolatzaileei helarazteko.

Azkenean, azalpena eman ondoren, interesdunak lortu egin 
du prestakun tzarekin jarrai tzea.

2.5.  Datuak Babesteko Euskal Bulegoak 
izapidetutako arau-hauste 
prozedurarekin zerikusia duten 
funtzionarioei diziplinako 
erantzukizunak eskatzea

Arartekoak Bizkaiko Justizia Administrazioko Langileen Ba-
tzordearen kexa jaso du. Horren bidez, erakunde honek  
Datuak Babesteko Euskal Bulegoan egiten diren jarduketen 
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https://www.boe.es/eli/es/lo/1999/12/13/15
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2004001184
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2004001184
http://www.avpd.euskadi.eus/s04-5213/eu
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egindako prozesuen objektibotasun eta inpar tzialtasunaren 
inguruan. Hori dela eta, erakunde honen iri tziz, Osakide-
tzaren 2016-2017rako lan-eskain tza publikoak inflexio-pun-
tua izan behar du; hortik aurrera, hausnarketa prozesua 
hasi behar da medikuen hautaketa “berriz pen tsa tzeko” 
eta herritarrek erakundeen jardun egokian izan behar duten 
konfian tza berreskura tzen saia tzeko.

Eusko Jaurlari tzako Osasun Sailak adituei iri tzia eskatu izana 
une hauetan dagoen kezkaren seinale da; hain zuzen, ba-
tetik, lanpostuak eskura tzeko ereduan pixkanaka-pixkanaka 
aldaketak egiteko aukera aztertu nahi da, horretarako egin-
dako txostenean esan bezala, talentua ezagutu eta erakar-
tzea hobe tzeko, eta hautaketa-prozesuetan berdintasun, 
merezimendu, gaitasun, objektibotasun, inpar tzialtasun eta 
profesionalizazioaren prin tzipioak, baita gardentasuna, arin-
tasuna eta, batez ere, fidagarritasuna eta baliagarritasuna 
berma tzeko; eta bestetik, belaunaldien arteko errelebuak, 
digitalizazioak eta automatizazioak ekarriko dituen erronka 
estrategikoei aurre egin nahi zaie.

Azken hori, hau da, erronka estrategiko horiei aurre egite-
ko beharra ez dagokio osasun sektoreari bakarrik, baizik eta 
euskal administrazio publiko guztietan nabari tzen da neurri 
berean. Horregatik, erakunde honen iri tziz, txostenean jaso-
tako proposamenetako asko fun tzio publikoaren beste arlo 
ba tzuetan ere azter tzeko modukoak dira eta aztertu behar 
dira, jakina, arlo horietako bakoi tzaren berezitasunak kontuan 
hartuta. Horrela gerta tzen da, adibidez, giza baliabideen pla-
nifikazio estrategikoaren lana buru tzeko edo erronka horiei 
eran tzutea helburu duen langileak har tzeko politika bat era-
tzeko premiarekin zerikusia duten proposamenen kasuan. 
Horiei gehitu behar zaie gaur egungo hautaketa-prozesuak, 
eta batez ere hautaketa-metodoak, estrategiaren aldetik be-
rriz pen tsa tzeko beharrari buruzko proposamena.

Edonola ere, txosten honetan esan bezala, euskal adminis-
trazio publiko guztiek daukaten beste erronka estrategiko 
bat aldi baterako enplegua egonkor tzea da.

Joera alda tzen hasi zela ikusi genuen azken ekitaldietan; 
enplegu-eskain tza publikoa gero eta handiagoa da, eta, hain 
zuzen ere, aldi baterako enplegua egonkor tzea edo finko 
bihur tzea xede duten berri tze-tasa berriak ezar tzen dira. 
Izan ere, orain dela gu txi, Eusko Jaurlari tzak lan-eskain tza 
publiko handia iragarri du, guztira 4.402  lanpostu Hezkun-
tzan, Osakide tzan, Er tzain tzan eta administrazio orokorrean. 
Horrez gain, beste iragarki ba tzuk ere agertu dira, hala nola 
foru-administrazioenak eta udal ba tzuenak; horietako ba tzuk 
ere enplegu publikoko eskain tza masibo moduan aurkeztu 
dira.

Gogoan hartu behar da Euskal Enplegu Publikoaren Legea 
izapide tzea gero eta gehiago a tzera tzen denez, jarrai dai-
tezkeen hautaketa-prozesuak ezin direla planteatu sendo-
tze-prozesu berezi gisa, aipatu legearen aurreproiektuetako 
ba tzuetan ezarritako moduan.

Hala ere, saiatu behar da prozesu horiek lehenago aipatu-
tako beharrezko planifikazio estrategikoa egiteko lanari lo-
turik egon behar dute. Era berean, horietan ere, sektore pu-
blikoan gara tzen den hautaketa-prozesu guztiek bete behar 

balizko diziplina erantzukizunak eskatzeko orduan derri-
gorrezko erreferentzia bakarra administrazio publikoen 
zerbitzura diharduten funtzionario eta langileei dagokien 
diziplina-araubideari buruzko legedia izan daitekeela, da-
tu-babesaren arloan antzemandako arau-hausteak alde ba-
tera utzita edo horiek gorabehera.

Gauzak horrela, Arartekoa bat dator bai Datuak Babesteko 
Euskal Bulegoaren, bai Eusko Jaurlari tzako Lan eta Justizia 
Sailaren irizpenekin. Izan ere, uler tzen duenez, Bizkaiko Jus-
tizia Administrazioko Langileen Ba tzordeak salatu zituen eta 
dagokion arau-hauste prozedura hastea eragin zuten egita-
teak ezin dira jo Justizia Administrazioaren zerbi tzura dihar-
duten langileen diziplina araubidea arau tzen duen legedian 
arau-hauste gisa tipifikatuta dauden jokabide tzat.

3. Bestelako esku-hartzeak

3.1.  Osakidetzaren 2016-2017rako Lan 
Eskaintza Publikoa

Ekainaren lehenengo egunetan, Osakide tzaren 2016-2017rako 
Lan Eskain tza Publikoaren baitan egindako hautaketa- 
proba ba tzuen emai tzak (batez ere, mediku-espezialitateen 
kasuan) ezagutu ondoren aurkeztutako salaketei buruzko al-
bisteak agertu ziren komunikabide eta sare sozialetan.

Fiskal tzan ere aurkeztu ziren salaketa horien arabera, adi-
tzera emandako emai tzek erakusten zuten prozesuan irre-
gulartasunak egon zirela eta parte-har tzaile ba tzuei proben 
edukia azterketa egin aurretik jakinarazi zi tzaiela, deialdia-
ren bidez bete nahi izan ziren mediku lanpostuak eskura tzea 
errazteko asmoz.

Eusko Jaurlaritzako Osasuneko sailburuak berak ararte-
koarekin biltzeko eskatu zuen, egoera azaltzeko, proben 
emaitzak aztertzeko hartu ziren presazko neurrien berri ema-
teko (txosten psikometrikoa) eta jasotako salaketen oinarria 
azaltzeko (informazio-espedienteak irekitzea). Bilera egin 
ondoren, erakunde honek ofiziozko espedientea irekitzea 
erabaki zuen, Osakidetzak eta IVAPek hautaketa-prozeduren 
inguruan egin zituzten jarduketak ezagutze aldera.

Urteko txosten hau presta tzen buka tzen den bitartean, 
erakunde hau –esku-har tzea buka tzeko– amaierako txoste-
na presta tzen ari da.

4.  Herritarren eskubideen 
egoeraren balorazioa

Osakide tzaren 2016-2017rako lan-eskain tza publikoak 
alarma handia eragin du gizartean. Argi dago EAEko he-
rritarrak beldurtuta daudela berdintasun, merezimendu eta 
gaitasunaren prin tzipio konstituzionalak hau tsi daitezkeela 
ikusi dutelako, eta, gainera, mesfidan tza larria sortu dela 
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Arrazoiketa, administrazioaren jardunbidean arbitrariotas-
unik ezaren froga denez, erakunde honen esku-har tzeetan 
gehien errepika tzen diren errekerimenduetako bat izaten 
da. Adibide moduan, espezialitate jakin batean, irakasle or-
dezkapenak egin ahal izateko titulu akademiko zeha tz bat 
onar tzeari buruzko kexa aipa dezakegu. Erakundearen esku-
har tzean egiaztatu da Eusko Jaurlari tzako Hezkun tza Saila-
ren ezezko eran tzuna –alegazioan aipatutako tituluaren ka-
suan (i tzulpengin tza eta interpretazioan lizen tziadun titulua, 
B hizkun tza: ingelesa, C hizkun tza: fran tsesa), fran tsesa es-
pezialitatea emateko 1. mailako baliokidetasuna aitor tzeko 
eskaera uka tzea–, behar bezala oinarrituta zegoela, eska-
tzaileak ez zituelako nahikoa kreditu espezialitateari loturiko 
enborreko gaietan eta derrigorrezko ikasgaietan. Ondorio 
horietarako, ez ziren ain tzat hartu balizko hautazko irakas-
gaiei dagozkien kredituak, irakasle ordezkapenak egiteko 
gaur egungo sisteman ez baitago hautagaien espediente 
akademikoak banan-banan azter tzeko aukerarik.

Gauza bera gertatu da lana eta familia uztar tzeko lanaldi- 
murrizketaren eskaerei loturiko hainbat kexatan. Horri dago-
kionez, gogorarazi behar da arrazoiketaren beharra azpima-
rratu zela Arartekoaren abenduaren 28ko 5/2010 Gomendio  
orokorrean. Izan ere, gomendio horretan azpimarra tzen  
genuenez, lana eta familia uztar tzeko lanaldia egoki tzeko  
eskaerak ukatu nahi izanez gero, behar bezala arrazoitu  
behar da erabakia. Izan ere, antolamendu-zailtasun ob-
jektibo eta arrazoizkoak azaldu behar dira, eska tzen dena 
onar tzeko ezintasuna justifika tzen dutenak. Gomendio hori 
nolabait berre tsi edo egiaztatu egin da geroago emandako 
irizpen judizialetan, hala nola Euskal Autonomia Erkidegoko 
Justizia Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzien 
Salak 2012ko mar txoaren 22an emandakoan (mar txoaren 
22ko 209/2012 Epaia RJCA 2012\213).

dituzten prin tzipioak bermatu behar dira. Ezin da berriro hel-
du Osakide tzaren lan-eskain tza publikoaren kasuan aurten 
eragindako mesfidan tza mailara.

Bestalde, azpimarratu behar dugu, berriz ere, erakunde ho-
nek administrazio publikoen zerbi tzura diharduten langileen 
arloan egiten dituen esku-har tze askoren arrazoiak adminis-
trazio onaren prin tzipiotik ondoriozta tzen diren eskakizune-
kin bat ez datozen jarduketak izaten direla.

Besteak beste, kexetan aipa tzen diren administrazioen isil-
tasuna izaten da esku-har tzearen arrazoia. Adibide moduan, 
Arartekoaren 2018ko azaroaren 8ko ebazpenaren bidez 
amaitutako esku-har tzea azalduko dugu. Horren bidez, go-
mendatu diogu Eusko Jaurlari tzako Gobernan tza Publiko eta 
Autogobernu Sailari bere isiltasun jarrera amaitu dezala eta 
administrazio errekur tsoa berariaz eba tzi dezala. Arartekoa 
ez zegoen bat sailaren iri tziarekin. Izan ere, sailaren arabera, 
interesdunak galdu egin zituen administrazioarekiko auzi-
errekur tsoa jar tzeko epeak. Ondorioz, onartezina zen ebaz-
pena garaiz kanpo ematea, horrek kolokan jarriko bai tzuen 
segurtasun juridikoaren prin tzipioa.

Bestalde, azpimarratu behar dira administrazio-espedien-
teak eskuratu nahi izan dituzten herritarrek sustatuko jar-
duketak. Aurten, erakunde honek behin baino gehiagotan 
gogoratu behar izan du Auzitegi Gorenaren jurispruden tzia; 
izan ere, hautaketarako organo teknikoei aitor tzen zaien es-
kumenekotasuna behar bezala kontrola tzeko beharrezkoa 
den arrazoiketaren premia zehazteaz gain, hautaketa-proze-
suetan parte har tzen dutenen eskubidea nabarmendu du 
auzitegiak: interesdun direnez, beste hautagaiek egindako 
ariketak ikus di tzakete, baita horien kopiak jaso ere.
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http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Tratamiento+de+las+solicitudes+de+reducci%F3n+y+adaptaci%F3n+o+de+modificaci%F3n+de+jornada+como+medidas+de+conciliaci%F3n+de+la+vida+personal+familiar+y+laboral&contenido=6861&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=43&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Tratamiento+de+las+solicitudes+de+reducci%F3n+y+adaptaci%F3n+o+de+modificaci%F3n+de+jornada+como+medidas+de+conciliaci%F3n+de+la+vida+personal+familiar+y+laboral&contenido=6861&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=43&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018R-402-17+del+Ararteko+de+8+de+noviembre+de+2018&contenido=12721&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/gobernantza-publiko-autogobernu-saila/
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/gobernantza-publiko-autogobernu-saila/
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Animaliak babestea eta edukitzea

Ekitaldi honetan izapidetutako kasuetan, ikusi dugu kalte-
tutako toki-erakunde gehienek, oro har, zenbait neurri hartu 
dituztela e txeko animaliak dituzten per tsonen eta gainerako 
herritarren artean bizikide tza orekatua berma tzeko. Ildo horre-
tan, egiaztatu ahal izan dugu zenbait udalerrik animaliak eduki-
tzea eta babestea arau tzen duten udal ordenan tzak errealita-
te berrietara moldatu dituztela, animalien titularrei betebehar 
ba tzuk finkatuz, xede honekin: animaliek gizarteari ahalik eta 
arrisku txikiena eragitea. Hala, gizarte bizikide tza egoki bat 
berma tzen saiatuko da eta animalia modu ardura tsuan eduki-
tzeko beharra azpimarratuko, animaliarekiko tratuari nahiz 
udalerrian elkarrekin bizi diren gainerako herritarrekiko adeita-
sunari, errespetuari dagokionez. Araudian egindako aldaketa 
horietan, halaber, animalienganako izaera protekzionista sus-
tatu eta nabarmendu nahi izan da, horretarako, beren izaera-
rekin bat datorren bizi tza bermatu nahian eta jaso behar duten 
gu txieneko arreta jasoz tratu, higiene, babes eta garraioari 
dagokionez. Alde horretatik, udalerriek informazio-kanpainak 
egin dituztela jabetu gara animalien jabeei zer betebehar di-
tuzten gogorarazteko eta, horrez gain, haienganako tratuan 
sen tsibilitate maila areagotu zein susta tzeko.

Kontuan hartuz neurri horiek har tzea beharrezkoak direla bi-
zilagunen artean sor tzen diren gatazkak saihesteko, egia da 
ere, udalek egiaztatu behar dutela animaliek eragin di tzaketen 
eragozpen eta kalteen gainean salatutako gertaerak eta, hala 
badagokio, beharrezkoak diren neurriak hartu behar dituz-
tela animaliak eduki tzea eta babestea arau tzen duten udal 
ordenan tzetan jasotako aurreikuspenak bete tzeko.

Bestalde, Ararteko hau kezkati agertu da ekitaldi honetan 
gai honi buruz jasotako kexa kopuruarekin: EAEko udalerri  
ba tzuetako bizilagunek duten babesgabetasun-egoera 
arrisku tsuak izan daitezkeen txakurren zenbait jabek eraku-
tsitako jarrera dela-eta; izan ere, azken horiek era sistemati-
koan urra tzen dituzte araudi aplikagarriak segurtasun arloan 
ezarritako betebeharrak. Egoera horri eran tsi behar diogu, 
zenbaitetan, udal agintariek salaketen harira ez dutela ino-
lako jardunik egin.

Mar txoaren 22ko 287/2002 Errege Dekretuaren 8. artikuluak, 
–50/1999 Legea, abenduaren 23koa, arrisku tsuak izan dai-
tezkeen animaliak eduki tzeko araubide juridikoari buruzkoa, 

1. Arloa kopurutan
2018an 15 kexa jaso dira animalien babesaren arloan, ale-
gia, erakundeak urte osoan zehar erregistratu dituen kexen 
%0,67.

GU
ZT

IR
A

Iz
ap

id
et

ze
n

Am
ai

tu
ta

Ja
rd

ue
ra

 
ok

er
ra

Ja
rd

ue
ra

 
ok

er
rik

 e
z

He
rr

ita
rr

ei
 

ah
ol

ku
ak

 e
ta

 
in

fo
rm

az
io

a 
em

at
ea

Ge
ro

ra
 

ez
 d

ira
 o

na
rt

u

15 9 6 4 2 – –

2. Kexarik aipagarrienak
Ekitaldi honetan nabarmen ugaritu da hainbat arlotan per-
tsonen eta animalien arteko bizikide tzan sortutako gatazkei 
buruz jasotako kexa kopurua. 

Herritarrek erakunde honetara jo tzen dute zenbait animaliek 
espazio publiko jakin ba tzuetan eragindako gertakari ba tzuei 
lotuta administrazioek esku-har tzerik ez dutela egin sala tzeko.

Arartekoak jakin badaki per tsonen eta animalien artean gero 
eta gehiago sor tzen diren bizikide tza gatazkek zerikusia du-
tela Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrietan txakur gehia-
go egotearekin.

Arartekoak jakin badaki ere, udalek beren eskumeneko zere-
ginak bete tzeko eskura dauden giza baliabideak mugatuak 
direla beti; horregatik, hain zuzen ere, baliabide publikoak 
esleitu eta erabil tzeko orduan efizien tziaz eta eraginkortasu-
nez jokatu behar da, ikuskapenak egiteak legedia benetan 
bete tzea ekar dezan, horretarako, balia daitezkeen neurri 
guztiak erabiliz. Hala, eskumena duenaren ardura izango da 
eskura dituen mekanismoak abian jar tzea salatutako egoe-
rak egiazta tzeko dagozkion egiaztapenak egite aldera.

Aurrekoa ikusi

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-6016
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-24419
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Arrisku tsua izan daitekeen animalia bat eskura tzeak haren 
gainean kontrol handiagoa izatea dakar, ikusi ahal izan du-
gun moduan, baina baita animaliaren jabearen gainean ere. 
Ondorio horietarako, abenduaren 23ko 50/1999  Legeak 
(arrisku tsuak izan daitezkeen animaliak eduki tzearen araubi-
de juridikoari buruzkoa) era honetako animalia bat adoptatu 
nahi dutenei betekizun hauek bete tzera behar tzen die: 

•  Adinez nagusia izatea.

•  Honako delitu hauengatiko zigorrik ez izatea: homizi-
dioak, lesioak, edo sexu-askatasun, osasun publiko, as-
katasun eta osotasun moralaren aurka jo tzen dutenak. 
Ebazpen judizialagatik era honetako animaliak eduki-
tzeko eskubidea ere ez dute debekatuta izan behar. 

•  Arrisku tsua izan daitekeen txakur bat eduki tzeak eska-
tzen dituen gaitasun fisiko eta psikologikoa izatea. 

•  Hirugarrenei eragindako kalteengatiko eran tzukizun 
zibileko asegurua egiazta tzea, 120.000 euro baino es-
taldura handiagokoa.

•  Arau-hauste larriak egiteagatik zigortuta ez izatea 
abenduaren 23ko 50/1999  Legearen 13. artikuluaren 
3. apartatuak xeda tzen duenaren arabera, arrisku tsuak 
izan daitezkeen animaliak eduki tzeko araubide juridi-
koari dagokionez.

Administrazioaren lizen tzia 5 urtetik behin berritu behar da 
adierazitako betekizunak bete tzen dituela berriro egiaztatuz; 
hau da, berri tze bakoi tzean beharrezkoa da beste azterketa 
psikofisiko bat egitea eska tzailearen gaitasun bisualak, en-
tzumenezkoak kontrola tzeko, bai eta sistema neurologikoa 
zein lokomoziokoa kontrola tzeko ere.

Araudi horretan jasotako betebeharrak bete tzen ez badira, 
zigor handiak ezarriko dira.

Beraz, araudia zeha tz-meha tz aplikatu behar da; hala, gure 
udalerrietan gerta tzen ari diren arrisku egoerak hein handi 
batean ekidingo dira, kontuan hartuz animalia arrisku tsuen 
kopurua ugari tzen ari dela (ez daude beti kontrolatuta).

gara tzen duena– agin tzen du animalia horien jabeek segur-
tasun neurri hauek bete behar dituztela: 

“1. La presencia de animales potencialmente peligrosos 
en lugares o espacios públicos exigirá que la persona que 
los conduzca y controle lleve consigo la licencia adminis-
trativa a que se refiere el artículo 3 de este Real Decreto, 
así como certificación acreditativa de la inscripción del 
animal en el Registro Municipal de animales potencial-
mente peligrosos.

2. Los animales de la especie canina potencialmente pe-
ligrosos, en lugares y espacios públicos, deberán llevar 
obligatoriamente bozal apropiado para la tipología racial 
de cada animal.

3. Igualmente los perros potencialmente peligrosos, en 
lugares y espacios públicos, deberán ser conducidos y 
controlados con cadena o correa no extensible de menos 
de 2 metros, sin que pueda llevarse más de uno de estos 
perros por persona.

4. Los animales potencialmente peligrosos, que se en-
cuentran en una finca, casa de campo, chalet, parcela, 
terraza, patio o cualquier otro lugar delimitado, habrán de 
estar atados, a no ser que se disponga de habitáculo con 
la superficie, altura y adecuado cerramiento, para pro-
teger a las personas o animales que accedan o se acer-
quen a estos lugares.

5. Los criadores, adiestradores y comerciantes de ani-
males potencialmente peligrosos habrán de disponer de 
instalaciones y medios adecuados para su tenencia.

6. La sustracción o pérdida del animal habrá de ser co-
municada por su titular al responsable del Registro Muni-
cipal de animales potencialmente peligrosos en el plazo 
máximo de cuarenta y ocho horas desde que tenga co-
nocimiento de esos hechos.”

Arartekoan jasotako kexek espazio publikoetan aske eta 
muturrekorik gabe doazen eta arrisku tsuak izan daitezkeen 
txakurrak aipa tzen dituzte. Izapidetutako salaketa gehiene-
tan egiaztatu dugu, txakur bat baino gehiago dituen jabe 
bakarra dela. Horri dagokionez, gogora ekarri behar da, 
araudia betez, per tsona bakoi tzak arrisku tsua izan daitekeen 
txakur bat bakarrik pasea dezakeela.

Aurrekoa ikusi
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aurkeztutako eskaerei; gainera, garran tzi tsua da har tzen di-
ren erabakiei ezinbesteko arrazoiketa eranstea, batetik, egi-
tatezko arrazoiak, eta bestetik, administrazioak har tzen duen 
egin tza administratiboaren zuzenbide-oinarriak adierazten 
dituena. Herri-administrazioetan, eskumenekotasun maila 
handiko egin tzek ere bete behar dute arrazoi tzeko betebehar 
hori, hain zuzen ere, arrazoiketarik eza dela eta arbitrarioak 
izan daitezkeen jarduketetan per tsonen defen tsa-gabezia 
saihesteko. Aurrekoaren harira, administrazio-espedientea 
egoki bidera tzeko behar diren izapideak ez bete tzeak era-
giten dituen arazoak ere kexa ugariren arrazoi bihurtu dira, 
interesdunak defen tsa-gabezia egoeran geratu baitira, ad-
ministrazio-prozedurari jarraitu ez zaiolako edo herrita-
rren eskubideak berma tzen dituzten oinarrizko izapideak 
bete ez direlako; azken horiei dagokienez, espresuki aipatu 
behar dira honako kasu hauek: administrazio-egin tzarik 
eza, eta administrazio-egin tzaren jakinarazpenak erabateko 
eraginkortasuna izateko beharrezkoak diren elementuak ez 
eduki tzea.

Jaso ditugun kexa gehienen izapidetze-egoera arrazoizkoa 
da erantzuteko epeei dagokienez, baita herri-administrazioek 
ematen diguten informazioaren edukiari dagokionez ere; infor-
mazio hori beharrezkoa izaten da administrazioaren jarduna 
salatu duten kexagileek azaldutako kontua egiaztatzeko eta, 
hala badagokio, antzemandako jarduera desegokia zuzentze-
ko proposamena aurkeztu ahal izateko. Ildo horretan, herri- 
administrazio gehienek kontuan hartu dituzte helarazi dizkie-
gun gogoetak. Hala eta guztiz ere, jarraitu behar dugu nabar-
mentzen erakunde honen eskaerei erantzuteko betebeharra, 
Arartekoa Eusko Legebiltzarraren goi mandataria delako; hori 
dela eta, bereziki aipatzen dugu informazio-eskaera bidali dio-
gun administrazio baten laguntzarik eza.

Arloari buruzko zertzelada laburra amaitzeko, oraindik ere 
aurkezten dira espazio publikoetan terrazak eta mahai 
hankabakarrak jartzearen ondoriozko arazoei eta hiri-hon-
dakin solidoak biltzeko edukiontzien kokapenak eragindako 
eragozpenei buruzko kexak.

2. Kexarik aipagarrienak
Arlo honetan izapidetutako kexa esangura tsuenak –lan tzen 
den gaia dela eta edo kexan aipatutako gaia berria delako– 
laburbildu dira atal honetan; gomendioren bat jaso dutenak 
bereziki azpimarratu dira, dagozkien azpiarlo materialetan 
jarraian azaldutako epigrafeka mul tzokatuta.

1. Arloa kopurutan
Aurten 148 espediente kudeatu dira sail honetan eta honakoa 
izan da eragindako administrazioen araberako banaketa:

• Tokiko administrazioa ...........................................................................  114
•  Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorra 

(Eusko Jaurlaritza) ...................................................................................   4
• Foru administrazioa ................................................................................   2

Azpiarloen araberako banaketari erreparatuz gero, honela 
sailkatuko li tzateke:

•  Administrazioaren funtzionamendua eta administrazio-
prozedura ........................................................................................................  58

•  Kontratazio-araubidea, ondarea eta administrazio- 
eran tzukizuna ...............................................................................................  44

• Tokiko zerbi tzu publikoak ...................................................................  32
• Udal-erroldaren kudeaketa ................................................................  10
• Informazioa eta herritarren parte-har tzea ..............................   2
• Beste alderdi ba tzuk ..............................................................................   2

Aurten hainbat kexa bideratu ditugu, ekitaldi honetan jaso-
takoak eta aurreko ekitaldietan eba tzi geratu zirenak. Kexa 
horien biderapenari buruzko xehetasunak direla eta, nabar-
mendu behar da ondorengo egoeran daudela txosten hau 
ida tzi den unean:

GU
ZT

IR
A

Iz
ap

id
et

ze
n

Am
ai

tu
ta

Ja
rd

ue
ra

 
ok

er
ra

Ja
rd

ue
ra

 
ok

er
rik

 e
z

He
rr

ita
rr

ei
 

ah
ol

ku
ak

 e
ta

 
in

fo
rm

az
io

a 
em

at
ea

Ge
ro

ra
 

ez
 d

ira
 o

na
rt

u

177 49 128 65 29 19 15

Arlo honetan, azal tzen den esparrua orokorra denez, gai ge-
hienak toki administrazioetara bideratutako kexen gainekoak 
dira. Eduki materialaren ikuspuntutik, aurreko urteetan be-
zala, kexa gehienak herri-administrazioen fun tzionamendu 
orokorrari buruzkoak dira, tokiko zerbi tzu publikoekin zeriku-
sia duten kexen kopurua nabarmena bada ere.

Horiei dagokienez, azpimarratu behar da herri-administra-
zioek arrazoizko denboran eran tzun behar dietela herritarrek 

Aurrekoa ikusi
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Amai tzeko, aipatu behar den beste fun tsezko kontu bat, kexa-
ren arrazoia izaten dena, legediak eska tzen dituen izapide edo 
administrazio-egin tza guztiak behar bezala jakinaraztea da. 
Indarrean dagoen erregulazioak xehetasunez azal tzen du ja-
kinarazpenaz inor ardura tzen ez denean, hori espedientean 
jasoko dela, saialdia egin den eguna eta ordua adierazita; be-
rriro saiatuko da (behin bakarrik) hurrengo hiru egunetan eta 
beste ordu batean. Jakinarazpena egiteko lehenengo saialdia 
15:00ak baino lehen egin bada, bigarrena 15:00ak baino ge-
roago egingo da, eta alderan tziz, betiere saialdi bien artean 
gu txienez hiru orduko tartea u tzirik. Bigarren saialdian ere hu-
ts egiten bada, Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratutako 
iragarkiaren bidez egingo da jakinarazpena (Herri-adminis-
trazioen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 42. 
eta 44. artikuluak). Baldin tza horiek guztiak bete behar dira 
jakinarazpena baliozko tzat har tzeko; baina horrez gain, egin-
tzak ediktuen bidez jakinarazteak jardunbide osagarria eta 
salbuespenezkoa izan behar du, eta administrazioa behartuta 
dago justifika tzera aurrez aurre jakinarazteko izapideak egin 
dituela, eta, beraz, ez duela interesdunaren eskubidea urratu 
eta ez diola babesgabetasunik eragin (Konstituzio Auzitegia-
ren 138. Epaia, 2017ko azaroaren 27koa).

2.2. Udal erroldaren kudeaketa

Biztanleen errolda dela eta bideratu diren kexen arrazoiari 
dagokionez, kasu berriak azaldu dira. Gehiegizkotzat edo 
justifikatu gabekotzat jotzen dituzten dokumentuak edo 
egiaztatu beharreko baldintzak eskatzearekin ados ez dau-
den pertsonen kexez gain, administrazio-prozeduraren on-
doriozko kexetan nabarmendu behar da oraindik ere iza-
pidetzen direla ofiziozko bajari eta interesdunaren bermeei 
buruzko kexak. 

Ildo horretan, Arartekoaren 2018ko azaroaren 5eko ebazpe-
nean, Balmasedako Udalari per tsona bat biztanleen errolda-
tik ofizioz bajan emateari buruzko espedientea berrikustea 
gomendatu genion, eta azpimarratu genuen interesduna 
erroldaturik dagoen e txebizi tzan bizi ez dela ziurta tzeko oi-
narri diren elementuen egiaztapenek eztabaidaezinak eta 
zalan tzarik gabekoak izan behar dutela. Gauzak horrela, 
Uztailaren 11ko 1690/1986 Errege Dekretuaren bidez one-
tsitako Tokiko Erakundeen Biztanleriari eta Lurralde Muga-
penari buruzko Erregelamenduaren 54. artikuluaren arabera, 
nahitaezkoa da erroldako tokiak “ohiko” bizitokia izatea, hain 
zuzen ere urtean denbora gehien bizi deneko toki tzat hartu-
ta, baina onartu egiten da per tsona bat urteko zati batean 
beste e txebizi tza batean egotea. Beraz, per tsona e txebizi tza 
jakin batean bizi ez dela ondoriozta tzeko, zalan tzarik gabeko 
egiaztapena behar da. Gomendio hori onartu egin da.

2.3.  Informazioa eta herritarren  
parte-hartzea

Arlo honi dagokionez, kon tsultak jaso dira batez ere, toki ba-
teko biztanle izatean interesatuta dauden per tsonengandik 
zein udal karguak bete tzen dituztenengandik, azken horiek, 
beren iri tziz, oztopoak topa tzen baitituzte dagozkion organo 
ordezkarietan parte har tzeko.

2.1.  Administrazio prozedura eta 
Administrazioaren funtzionamendua

Administrazioak, Arartekoak urtero azpimarratzen duenez, 
objektibotasunez egin behar du lan interes orokorren alde, 
Konstituzioari, legeari eta zuzenbideari men eginez, eta, bere 
jardueran eta harremanetan, Sektore Publikoaren araubide 
Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legeak (3. artiku-
luan) xedatzen dituen printzipio orokorrak bete behar ditu. Ildo 
horretan, Arartekoaren 2018ko apirilaren 23ko ebazpenean, 
gomendatu zitzaion Pauleko Administrazio Batzarrari  
berrikus zezan eta behar bezala izapidetu zezan bidezidorrei 
buruzko ordenantza, eduki materialari zein artikuluak alda-
tzeko jarraitutako prozedurari dagokionez. Gomendio hori 
onartu egin da.

Arartekoak jakin badaki tamaina txikiko toki-erakundeek, 
dauzkaten baliabide material eta giza baliabide eskasekin, 
ahaleginak egin behar dituztela indarrean dagoen legediak 
eskatzen dituen izapideak betetzeko. Hala ere, ezin dira 
ahaztu eska daitezkeen administrazio-prozedurak eta iza-
pidetzeak; izan ere, horiek berdin-berdin behartzen dituzte 
herri-administrazio guztiak, horien tamaina eta eskuragarri 
dituzten bitartekoak gorabehera. Arazo bereziak sortzen dira 
udalerria baino maila baxuagoko lurralde-esparruko toki- 
erakundeetan, hala nola Arabako Lurralde Historikoan asko 
zabalduta dauden kontzejuetan, aipatutako gomendioaren 
hizpide dena bezalakoetan. Dena den, lege-betebeharrak 
betetze aldera, toki-erakundeek Arabako Foru Aldundiaren 
laguntza eska dezakete, aholkularitza juridikoa jasotzeko, 
foru-aldundiak foru-araudiek aitortzen dioten eskumeneko 
gaietan aholkuak eta lankidetza ematen dituelako.

Bestalde, berriz aipatu behar dugu administrazioaren isil-
tasuna, herri-administrazioek oraindik sarriegi erabil tzen 
baitute baliabide hori herritarrek aurkezten dituzten eskae-
rei ez eran tzuteko. Figura hori ez dator bat prozedura bat 
amai tzeko legez ezarritako modu batekin ere, prozedura bat 
amai tzeko ebazpena eman behar delako, edo bestela, a tze-
ra egin daiteke, eskaeraren oinarri den eskubideari uko egin 
(baldin eta ordenamendu juridikoak uko egitea debekatu ez 
badu) edo iraungi tzat jo, Herri-administrazioen Administrazio 
Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 84.1. 
artikuluari jarraikiz.

Prozedura bat iraungi tzat jo tzeari dagokionez, Arartekoak 
aukera izan du azpimarra tzeko iraungi tzea ofizioz adierazi 
behar dela; horrela, arrazoi hori dela medio prozedura bat 
objekturik gabe geratu bada, administrazioak prozedura 
iraungi izana adierazteko erabakia hartu behar du, eta dagoz-
kion jarduketak ar txibatu, segurtasun juridikoaren prin tzipioa 
betez; horrekin bat, espedientea ezin da etengabe aribidean 
egon, argi baitago egoera horrek interesdunaren defen tsa-
gabezia eragiten duela. Horiek horrela, zehapen-espedien-
te bat hasi izanaren ondorioz bideratutako kexa batean, 
interesdunak aurkeztu zituen alegazioetan, besteak beste, 
prozedura iraungi tzat jo tzeko eskatu zuen, baina udalak ez 
zuen ezer erabaki. Azkenean, dagokion espedientea iraungi-
tzea adierazi zuten, herritarrak eskatu zuen moduan.
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http://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2018-281.pdf
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-10566
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018R-2790-17+del+Ararteko+de+23+de+abril+de+2018&contenido=12501&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
https://web.araba.eus/eu/home
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-10565
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 Ebazpenak jaso tzen zituen beste kontuei buruz ezer aipatu 
ez zutenez, esku-har tzeari amaiera eman zi tzaion, gomen-
dioa ez zela onartu ulertuta.

Dena den, proposamen positibo gisa jasota u tzi da, ezar-
tzeak ekarriko duen emai tzaren zain, Bilboko Udalak Plaza 
Barria barnean har tzen duen “Terrazen Plan Gidaria” abia-
raztea iragarri zuela, mugikortasuna eta irisgarritasuna hobe-
tze aldera.

Bestalde, espazio publikoari loturiko bestelako baimenei 
dagokienez, oraindik ere jaso tzen dira kalez kaleko sal-
mentarako postuak (azoka bereziak antola tzen direnean) 
eslei tzeko moduari buruzko kexak; izan ere, hau tsi egiten da 
erregulazio aplikagarria, horrek eska tzen baitu irizpide argi, 
ulergarri, objektibo eta aurreikus daitezkeenak ezar tzen di-
tuen deialdiko oinarrien bidezko lehia publikoa, edo beste-
la, zozketaren bidez eslei tzea. Horren harira, Arartekoaren 
2018ko ekainaren 26ko ebazpenean, gomendatu zi tzaion 
Bermeoko Udalari San Martin azokan espazio publikoa 
okupa tzeko baimenaren arauketa berrikusi eta legezkotasu-
nera egokitu zezan. Izan ere, udalak dagoeneko jaso zuen 
gai horri buruzko gomendio bat, 2016. urtean. Gomendioa 
ez da onartu.

Ondare publikoaren kudeaketari dagokionez, Arartekoaren 
2018ko azaroaren 14ko ebazpenaren bidez, gomendatu zi-
tzaion Ortuellako Udalari dagozkion jarduerak egin zi tzan, 
behar ez bezala hartutako udalaren ondasun bat berreskura-
tzeko. Hain zuzen, interesdunak 15 urte zeraman “Espazio 
Libreen Tokiko Sisteman” sartu behar den lursail bat –hiru-
garren batek eskubiderik gabe hartutakoa– berreskura tzeko 
eska tzen. Gomendio horren eran tzuna oraindik ez dugu jaso 
eta errekerimendua egin dugu. 

2.5. Ondare-erantzukizuna

Herritarren iri tziz zerbi tzu publikoen fun tzionamenduaren on-
doriozkoak diren kalte per tsonalak eta/edo materialak direla 
eta ordaina jaso tzeko asmoz herri-administrazioei zuzen tzen 
dizkieten eskaerak, haien kopurua kontuan hartuta, ugari 
dira oraindik ere, arloan erregistra tzen diren espedienteen 
artean.

Eskaerari ezezkoa ematen dion ebazpenarekiko desadosta-
sunaz gain, hain zuzen ere, erreklamazioei berariazko eran-
tzunik eza izaten da, nahi baino gehiagotan, interesdunek 
Arartekoan aurkezten dituzten kexen arrazoia, aribidean 
dauden administrazio-espedienteak amaitu gabe daude-
lako, denbora igaro arren.

Administrazioaren jardunbide okerraren adibidea da, eta, 
aurreko txostenetan nabarmendu bazen ere, ekitaldi desber-
dinetan –azter tzen ari den ekitaldia barne– behin eta berriro 
gerta tzen denez, berriz aipa tzea komeni da.

Kasu horietan, administrazioek dituzten baliabideen eska-
siak legeak ebazpena emateko ezarri dituen epeak gaindi-
tzearekin zerikusia izan dezakeela kontuan hartuta ere, ez 
dago justifikatuta arrazoizko muga hori baino askoz denbora 

Herritarren kontu publikoetan parte har tzeari buruzko kon-
tsultak ere jaso dira. Toki-erakundeek gero eta gehiagotan 
erabil tzen dituzte askotariko tresnak herritarrei parte har-
tzea errazteko. Hain zuzen ere, Euskadiko Toki Erakundeei 
buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 79. artikuluak xeda-
tzen duenez, EAEko toki-erakundeek kon tsulta edo delibe-
razio publikoko prozesuak abiaraziko dituzte, gastuaren in-
guruko erabaki edo alderdi puntual ba tzuk defini tze aldera 
erakundea hurrengo urteko aurrekontuak presta tzen hasi 
behar denean. Kon tsulta egin zuen per tsonak zalan tzan jarri 
zituen prozesuan parte har tzeko arauak, alegia, udalak bere 
ahalmenak betez aldez aurretik ezarri zituen arauak; edozein 
kasutan, interesdunak ez zituen erabili prozeduraren fase 
desberdinetan hartutako erabakiei aurre egiteko bideak. 

2.4. Herri-administrazioen ondarea

Arlo honetan, espazio publikoa modu pribatuan erabil tzeari 
buruzko kexei ematen zaie arreta, agerian uzten baitituzte 
arazo orokorrak: baimendutako erabilera pribatuko baldin-
tzak ez bete tzea, eta erabateko desoreka, herritar guztien 
erabil tzeko eta goza tzeko eskubideari dagokionez, espazio 
horien xede nagusia horixe izan arren. Hiriguneetako kaleak 
oinezkoen tzako bihur tzea, bere garaian, kostata egin zen 
merkatarien erreparoak zirela medio, jarduera-aukerak gal-
duko zituztela uste zutelako; orain, berriz, neurri hori ezar-
tzerakoan, inguruan bizi diren auzokoak beldur dira, lehe-
nago ibilgailuek okupa tzen zuten espazioan automatikoki 
terrazak eta mahai hankabakarrak jar tzen direlako, in-
gurukoei eragozpenak sortuz eta oinezkoen joan-etorri as-
kea mugatuz. 

Praktikan, nahi gabeko ondorioak sor tzen dira; izan ere, era-
bilera orokorreko espazio publikoa handiagotu nahian, ur-
banizazioak berri tzen direnean – besteak beste, espazioen 
irisgarritasuna hobe tzeko– okupazio pribatua baimenduta, 
oztopoak sor tzen direlako, desgaitasuna duten per tsonak 
sar tzeko aukera murriztuz. Hori guztia, toleran tzia handiegia 
delako, eta agintariek ez dutelako baliabiderik jar tzen espa-
zio publikoa har tzeko baimena lor tzeko baldin tzak bete tzen 
ote diren kontrola tzeko. 

Hain zuzen ere, aurten, Arartekoaren 2018ko uztailaren 11ko 
ebazpena nabarmendu nahi dugu. Horren bidez, gomen-
datu zi tzaion Bilboko Udalari hainbat neurri –her tsa tzaileak 
eta zigor tzaileak barne– har zi tzan, Plaza Barrian terrazak 
jar tzeko orduan espazio publikoei buruzko ordenan tza bete-
tzeko. 2015. urtean, espazio bera bihurtu zen erakunde ho-
nen beste gomendio bateko hizpide. Udalak eran tzun zion 
erakunde honi espazio publikoa kontrola tzeko ikuskapenak 
egiten zituztela eta ez zegoela kontuan hartu beharreko 
arau-hausterik, unean uneko kasu batean izan ezik; azken 
horretan, titularra ohartarazi zuten, eta hartutako espazioa 
baimenaren arabera mugatu zuenez, ez zen beharrezkoa 
espedienterik ireki tzea. Hain zuzen ere, eran tzuki horixe zen 
arrazoietako bat neurri her tsa tzaileak eska tzeko, 2015eko 
gomendioan dagoeneko aipatu ziren eta behin baino ge-
hiagotan an tzeman ziren ez-bete tzeak ikusita. Bestalde, 
arkupeetan jarritako kupel erdiak ez dira kendu, eta ozto-
po horiek, erakunde honen iri tziz, legearen aurka daude. 
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Hondakinak bil tzeko jarduerak sor tzen duen zarataren kon-
trolari dagokionez, azpimarratu behar da herritarrek jasan 
dezaketen zarataren parametroak ez direla berdinak, eta 
ordu-tarteen arabera alda tzen direla. Ondorio horietarako, 
213/2012  Dekretuak, urriaren 16koak, Euskal Autonomia 
Erkidegoko ho ts-ku tsadurari buruzkoak, baimendutako 
muga-balioak ezar tzen ditu. Hain zuzen ere, dekretu horren  
I. eranskinak hiriguneek kalitate akustikoari (zarata) dago-
kionez bete behar dituzten helburuak jaso tzen ditu (B taula). 
Hona hemen ezarritako parametroak: 45/45/35 egunez, arra-
tsaldez eta gauez, hurrenez hurren, geletako etengabeko za-
ratari dagokionez; eta logeletako zaratari dagokionez, berriz, 
40/40/30. 

Kasu horretan, froga tzen bada jarduera horren ondoriozko 
zaratek egoi tza-eremuetan onar tzen diren mugak gaindi tzen 
dituztela, deskan tsa tzeko eskubidea eta jaso tze-zerbi tzuen 
beharra bateragarri egitea xede duten neurriak hartu behar-
ko dira, ahalik eta modu eraginkorrenean.

Beste oinarrizko udal zerbi tzuak emateari dagokionez, 
ur-hornidura aipatu behar da, oraindik ere izaten baita 
kexen arrazoi; izan ere, zerbi tzua azpiegitura orokorretik eta 
hiri-lurzoruetatik urrundutako landa-eremuetan ematea sala-
tzen da, baita horniduraren kalitatea eta zerbi tzua emateko 
modua ere. Horren harira, Ge txoko auzokideen komunitate 
batek aurkeztutako kexa aipatu behar dugu: horren bidez, 
ur-ihes bat konpon tze aldera gil tza nagusia ixteko eskaera-
ri eran tzun ez izana salatu zuten. Komunitateak salatutako 
eran tzunik eza azkenean zuzendu egin zen arren, kexaren 
gaia azter tzean agerian u tzi zen Ge txoko Udalak ez zuela 
bete Arartekoaren 2011ko azaroaren 2ko ebazpena. Izan 
ere, ebazpenean gomendatu zi tzaion Ge txoko Udalari lehen-
bailehen erregula zezan bere lurralde-eremuko bigarren mai-
lako sarearen bidez urez horni tzeko zerbi tzua, hau da, behar 
bezala zeha tz zi tzan, besteak beste, erabil tzaileen eskubide 
eta betebeharrak, prozeduraren bermeak, arau-hauste eta 
zehapenen erregimena. Udalak ez zuen bete urez horni tzeko 
zerbi tzua arau tzeko ordenan tza izateko betebeharra. 

3. Ofiziozko espedienteak
Aurten ez da ofizioz irekitako espedienterik egon, hala ere, 
iaz izapidetutako ofiziozko espediente baten (hain zuzen, 
“Abiadura murriztaileak hiri eta hiriarteko bideetan” izen-
buruko Arartekoaren abenduaren 14ko 10/2011 Gomendio 
Orokorrarekin lotutako espedientearen) jarraipena egiteko, 
esan beharra dago Eusko Jaurlari tzak 2018ko urriaren 22ko 
agindua eman duela, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegi-
turetako sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko erre-
pide-sareko zeharbideetan abiadura-murriztaileak instala-
tzeko instrukzio teknikoa onar tzeko dena.

Gainera, udalerrietan instalatutako abiadura-erreduktoreak 
berrikusteko beharrari buruz iaz adierazitakoaren harira, 
kontuarekin zerikusia duten udal obrak egiteko proiektuak 
daude eta ba tzuek dauden sakanguneak ken tzea proposa-
tzen dute, berrurbaniza tzeko proiektuak egitean.

luzeagoa igaro tzea; gainera, espediente ba tzuen kasuan, 
kexagileek hainbat kudeaketa egin dituzte izapide tze-egoera 
jakiteko, arazoaren berri Arartekoari eman aurretik.

Horiek horrela, Arartekoak, kexa bakoi tzak eragindako iza-
pide propioez gain, aldi berean, abagune horiek erabil tzen 
ditu administrazio arduradunei gogorarazteko esanbidezko 
ebazpena eman behar dutela, salbuespenik gabe; halaber, 
ohartarazten du isiltasunak, legearen aurkakoa izateaz gain, 
ondorio kaltegarriak dakarzkiela interesdunei.

2.6. Tokiko zerbitzu publikoak

Arlo honetan, hiri-hondakin solidoak bil tzeko edukion-
tzien kokapenari buruzko kexak areago tzea da berritasun 
nagusia. Udal asko berrantolaketa berria ezar tzen ari dira, 
legezko helburuei aurre egiteko asmoz, sor tzen diren hon-
dakinak birzikla tzean maila handiagoa lor tzeko; ondorioz, 
aldaketak egon dira edukion tzien kokapenean eta/edo mota 
ba tzuetako edukion tziak elkar tzean, hondakin mota desber-
dinak bereizita uztea errazteko.

Hondakin eta lurzoru ku tsatuei buruzko 22/2011 Legeak, 
uztailaren 28koak, udalen betebeharrak ezar tzen ditu, arlo 
horri dagokionez; izan ere, 22. artikuluak berariaz aipa tzen 
du honako helburu hauek lor tzea berma tzeko neurriak har-
tzeko betebeharra:

“a) Antes de 2020, la cantidad de residuos domésticos y 
comerciales destinados a la preparación para la reutiliza-
ción y el reciclado para las fracciones de papel, metales, 
vidrio, plástico, biorresiduos u otras fracciones recicla-
bles deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50% 
en peso en materia de recogida selectiva de residuos do-
miciliarios.” 

Helburu horiek bete tze aldera, praktika interesgarria eta ona 
da ordenan tzaren edo an tzeko tresna baten bidez edukion-
tzien kokapena zehazteko oinarrizko irizpide ba tzuk ezar-
tzea, hala nola:

•  Zerbitzua bermatzea, edukiontziak taldekatuta egoki 
kudeatzeko, prebentzioa eta berrerabiltzeko eta birzi-
klatzeko prestaketa oinarri.

•  Zerbitzua erabiltzaileengandik hurbil egotea.

•  Bide segurtasuna.

•  Kokalekuaren irisgarritasuna.

Irizpide orokor horiek zehaztu eta gero, adostutako kokape-
nak behar bezala arrazoitu behar dira, eta herritarrei jaki-
tera eman, hartutako erabakia arbitrario tzat jo ez dezaten. 
Aurre ko urteetan behin baino gehiagotan azaldu genuenez, 
neurriak hartu behar dira zerbi tzuaren erabil tzaileek honda-
kinak era ordenatuan uztea eraginkorra izan dadin (kon tzien-
tziazio-kanpainak, ikuskapenak, zehapenak eta abar); era 
berean, ahal den heinean, zarata maila kontrola tzeko behar 
diren zuzenketak egin behar dira, jarduerak zalan tzarik gabe 
badituen ondorio negatiboak murrizte aldera.
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 elektronikoz harremanetan jar tzera behar tzea, eta horretan 
arreta berezia jarri behar da. Gai horren inguruan hartuko 
diren erabakiak behar bezala justifikatu eta arrazoitu behar-
ko dira, baliabide elektronikoak eta sinadura elektronikoa 
erabil tzeko orduan fun tzionario gaituaren lagun tza jaso tzeko 
eskubidean arreta berezia jarrita. 

Herritarren partaide tzari dagokionez, honako hau aipatu 
behar da: 2017ko urtarrilaren 12ko ebazpena, Araubide Ju-
ridikoaren sailburuordearena, zeinaren bidez argitara ema-
ten baita Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia 
Erkidegoko Administrazioak osatutako aldebiko lankide-
tza-ba tzordearen akordioa (EHAA, 34. zk., o tsailaren 17koa), 
Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016  
Legearen interpretazio interesgarria egiten duelako. Akor-
dioak, besteak beste, legearen 30.2.  artikulua aipa tzen 
du, Tokiko Gobernu Ba tzarraren bileren izaera publikoari 
buruzkoa. Gai horri dagokionez, artikulua akordioaren 1.D) 
apartatuak xedatutako moduan interpretatu behar dela 
azpimarra tzen du ebazpenak. Ondorioz, Toki-araubidearen 
oinarriei buruzko apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70.1) arti-
kuluko bigarren paragrafoan (araubide erkideko udalerrie-
tarako), eta 126.5) artikuluan (biztanle-kopuru handiko uda-
lerrietarako) xedatutakoa aplika tzen bada, Tokiko Gobernu 
Ba tzarraren bilerak ez dira publikoak.

Informazioa jaso tzeko eskubideaz balia tzeari dagokionez, 
bideratutako kexak toki mailakoak dira nagusiki. Iaz aipa-
tu zenez, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legeak eta  
abenduaren 9ko 19/2013 Legeak, gardentasunari, informazio 
publikoa eskura tzeko bideari eta gobernu onari buruzkoak, 
xeda tzen dute legeriak ezarritako mugak era murriztailean 
interpretatu behar direla, eta, informazioa berariaz ukatu 
nahi denean, lehendabizi ebaluazio sakona egingo da, kasu 
bakoi tzean zabaldutako informazioak daukan interes publi-
koa azter tzeko. Jaso tzen diren kexak ikusita, jarraitu behar 
da gai horretaz hi tz egiten. Muturreko adibide bat jar tzeko, 
izapidetutako kon tsulta batean planteatu zen ea, interesdu-
nei bilera bateko akten kopia entrega tzeko, toki-erakundeak 
honako hau adierazten duen agiria sina tzeko eska ziezaie-
keen “Akten kopiak pribatuak dira, norberak erabil tzeko, eta 
ezin dira pren tsan argitaratu”. Erabaki tzeko ahalmena duten 
erakundeen aktak ez dira pribatuak, eta, jakina, argitara dai-
tezke, libre heda tzeko mugak egotea –besteak beste, datu 
per tsonalak babesteko beharraren ondoriozkoak– galarazi 
gabe. hainbat egoeratan, informazioa emateko betebeharra 
bereizitako informazioa emanez bete daiteke arazorik gabe, 
horrela errespeta tzen baita datu per tsonalak babesteko es-
kubidea. 

Tokiko zerbi tzu publikoei dagokienez, herritarrek gero 
eta kalitate hobea eska tzen diete dagoeneko ematen diren 
zerbi tzuei; horrez gain, beste zerbi tzu ba tzuk jar tzeko eska-
tzen dute. Izan ere, kale-garbiketa, parke eta lorategien 
manten tzea, argi publikoak, kiroldegiak eta abarrei dagokie-
nez, askotan kexaren arrazoi izaten dira, zerbi tzua nahikoa 
ez delako, maiztasuna desegokia delako, eduki eskasa due-
lako edo ongizate mailak desegokiak direlako. Herri-admi-
nistrazioek ematen dituzten zerbi tzuen kalitate maila zehaztu 
eta jakitera eman behar dute (zerbi tzuen zerrendaren edo 
beste tresna egoki baten bidez); horrela, herritarrek auke-
ra izango dute adostutako zerbi tzu-estandarrak benetan   

4.  Herritarren eskubideen 
egoeraren balorazioa

Araubide juridikoaren arloan herritarren eskubideen egoera 
laburbil tzean, iaz bezala, ezer baino lehen, administrazio- 
prozedura aipatu behar da, herritarrek herri-administra-
zioekiko harremanetan dituzten eskubide eta betebeharren 
hari nagusia delako. Prozedura administratiboa, oro har, 
Herri-administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari  
buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean araututa dago.  
Horrez gain, Arartekoaren aurrean aurkezten diren kontu 
guztiek prozedurarekin zerikusia duen ildo bat izaten dute 
beti, erakundearen iri tzipean jarritako kontuaren eduki ma-
terialetik haratago.

Ikuspuntu horretatik, administrazio-espedienteak izapide-
tzean an tzemandako irregulartasunekin zerikusia duten 
kontuen in tziden tzia gatazka-iturri nagusia da bideratutako 
kexetan. Kontu berberak urtero-urtero aipatu arren, jarraitu 
behar ditugu nabarmen tzen administrazioan aurkeztu diren 
eta eran tzunik jaso ez duten eskaerei lotutako ez-bete tze 
kasu horiek, interesdunek eskaerei eran tzuna behin eta be-
rriz eska tzen dutenean, eta, are gehiago, administrazioaren 
jardun zeha tz baten emai tza eska tzen duenean. Bestalde, 
oraindik ere bidera tzen dira administrazio-prozeduratik da-
tozen bermeak ez bete tzea sala tzen duten kexak; jakina-
razpenak egitean an tzemandako irregulartasunak aipa tzen 
dira bereziki, arlo horretan nabarmendutako kexei buruzko 
atalean aipatu dugunez. 

Azkenean, legezkotasuna ez bete tzea ere aipatu behar da: 
udal mailari dagokionez, batez ere ordenan tza eta errege-
lamendu propioak oker aplika tzeari eta/edo –legeak eskatu 
arren– erregulaziorik ez izateari lotuta daude kasu horiek. 
Toki erakundeek arau tzeko duten ahalmena ordenan tzak 
eta araudiak onar tzeko gaitasunean gauza tzen da, eta ha-
lakoak derrigorrez bete beharreko arau juridikoak dira haien 
har tzaileen tzat, indarrean dagoen ordenamendu juridikoaren 
esparruan. Gainera, erregulazio horrek esan nahi du aurretik 
ezagu tzen direla bai zerbi tzu publikoa erabil tzen duten per-
tsonen betebeharrak, baita dagozkien eskubideak ere.

Bestalde, Herri-administrazioen Administrazio Prozedura 
Erkidearen Legeak dakartzan berritasunak herri-adminis-
trazioetan ezartzea atzeratu egiten da. Izan ere, erregis-
tro elektronikoa, enplegatu publiko gaituen erregistroa 
eta administrazioaren sarbide-puntu elektroniko oroko-
rra 2020ko urriaren 2ra arte abian jarriko direla proposatu 
da, abuztuaren 31ko 11/2018 Errege Lege Dekretuaren bi-
dez. Administrazioarekin harremanetan jar tzeko baliabide 
elektronikoak erabil tzea per tsonen eskubidea da, baina, 
bete-betean aplika tzeko, ahalegin handia eskatuko du, 
administrazio-antolakun tzan egin behar den aldaketaren 
konplexutasuna dela medio. Administrazioarekin baliabide 
elektronikoen bitartez harremanetan jar tzeko eskubideak  
aipatuta, bide hori erabil tzeko aukerarik ez duten edo era-
bili nahi ez duten per tsonen eskubideak ere aipatu behar 
dira. Izan ere, gerta daiteke (eta sintoma ba tzuk an tzeman 
dira) administrazioa elektronikoki fun tziona tzen hasten de-
nean, per tsona fisikoen kolektibo gero eta handiagoak bide 
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ordainak erreklama tzeko aurkezten dira. Izan ere, herritarrek 
uste dute ez dituztela ordaindu behar administrazioaren jar-
dunbide baten ondorioz haien ondasun edo eskubideetan 
eragindako kalteak. Horretarako, aurreikusitako prozedura 
orokorrari jarraitu behar zaio, ondare-eran tzukizuna dela 
eta sor tzen diren erreklamazioei loturiko berariazkotasunak 
gehituta. Prozedura horiek amai tzeko, kasu guztietan, ebaz-
pena eman behar da, dagozkion izapideak bete ondoren; 
ebazpenean administrazio eskudunak berariazko eran tzuna 
eman behar die interesdunen eskakizunei. 

Azkenean, ondare publikoaren kudeaketa eta defenda tzeari 
dagokienez, gai horri buruzko epigrafean adierazitako mo-
duan, terrazak eta mahai hankabakarrak jar tzeak sor tzen 
dituen arazoak gatazka-iturri dira oraindik ere. Herritarrek 
sala tzen dute administrazioak ez duela ezer egiten espazio 
publikoaren erabilera pribatua autoriza tzeko ematen diren 
baimenetan jasotako baldin tzak betearazteko. Salaketetan 
aipatutako kontuen artean aipagarrienak dira instalazioen 
erabilera okerrak inguruko biztanleei eragiten dizkien era-
gozpenak, batez ere, per tsonen irisgarritasuna eta espazio 
publikoan joan-etorri askea oztopa tzea. 

bete tzen  diren egiazta tzeko. Ildo horretan, erabil tzaileak bo-
rondatezko lagun tzaile tzat jo daitezke, zerbi tzu publikoen 
eraginkortasuna eta efizien tzia hobe tzen lagun tzen dutelako. 

Kontu horri dagokionez, oraindik ere jaso tzen dira kexak, 
zerbi tzu publiko bat hobe tzeko beharra ikusita ere, so-
luziobidea aurrekontuko kredituaren menpe gera tzen delako, 
gehiago zehaztu gabe. Ahalegin handiagoa egin behar da 
administrazioaren aurreikuspenak jakinarazteko, buru tzeko 
jarduketak lehenesterakoan kontuan har tzen diren irizpi-
deak zehaztuta. Horrela, eduki ekonomikoaz eta aurrekon-
tu-eskuragarritasunaz gain, eska tzen den jarduketaren xede 
izango den zerbi tzuaren fun tsezkotasuna (edo halakorik 
eza) edo per tsonen segurtasunean izan dezakeen eragina 
bezalako kontuak irizpide tzat hartu beharko lirateke eraba-
kiak har tzerakoan. Ildo horretan, udal aurrekontuetako gas-
tu-konpromisoak zehazteko prozesuan herritarren parte-har-
tzea erabakiak har tzeko bide egokia izan daiteke (Euskadiko 
Toki Erakundeei buruzko Legearen 79. artikulua). 

Ondare-eran tzukizunari dagokionez, gai horri buruzko 
apartatuan adierazi denez, herritarren eskaerak kalte- 
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a tzerritarren osasun-lagun tza susta tzeko lanean dihar-
duten gizarte-erakundeek, hala nola Munduko Medikuak 
erakundeak, jar tzen dituzte horiek. Batik bat, interesdunek 
osasun-egiaztagiria jaulki tzeko eskatu edo osasun-zentro 
batera lagun tza eske jo dutela-eta jar tzen dira kexak.

Iazko txostenean jaso zenez, Arartekoak jo zuen 
252/2017 Dekretua, azaroaren 21ekoa –114/2012 Dekretua, 
ekainaren 26koa, Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan 
Osasun Sistema Nazionalaren osasun-prestazioak emateko 
araubideari buruzkoa, aldatu zuena– onar tzean, konpondu 
egingo zirela mota horretako arazoetako asko Euskal Auto-
nomia Erkidegoan.

Ai tzitik, txosten horretan adierazi zenez, Konstituzio Auzite-
giaren 134/2017 Epaiak ondorerik gabe u tzi zuen aipatutako 
dekretuetan bigarrena, eta, hortaz, baita horren aldaketa 
ere, jo bai tzen autonomia-erkidegoek ezin dutela zabaldu 
osasun-lagun tza jaso tzen duten per tsonen espektroa, Esta-
tuko araudiak ezarritako mugetatik haratago. Finean, epai 
horrek nekezago bihur tzen du aipatutako dekretuen helburua 
lor tzea, ho ts, osasun-lagun tza berma tzea asegurudun edo 
onuradun ez direnei ere.

Hori dela eta, nabarmendu beharra dago, 2018an, aurrera-
pauso handia egin dela gure autonomia-erkidegoan, berme 
hori ziurta tzeko programa eta prozedura berezi bana ezarri 
dira-eta. Izan ere, 2018ko urtarrilaren 25ean, Administrazio 
eta Finan tzaketa Sanitarioko Sailburuorde tzak, instrukzio 
baten bitartez, one tsi egin zuen osasunaren babes integra-
leko programa, administrazio-egoera irregularrean dauden 
eta Euskadiko udalerri batean erroldatuta dauden per tsonek 
gaixotasunak izan di tzaten ekiditeko, horien osasuna susta-
tzeko eta osasun-lagun tza ematekoa.

Sailburuordetza horren helburua izan da osasunaren babes 
integraleko programa bat sortzea, eta programa hori Osa-
kidetzaren esparruan aplika tzeko prozedura bat ezar tzea, 
osasun-lagun tza berma tzeko Euskadiko udalerriren batean 
erroldatuta zeuden baina Osasun Sistema Nazionalaren ase-
gurudun ez ziren eta, gainera, osasun-aseguru publiko zein 
pribatua sina tzeko behar adina baliabide ekonomikorik ez 
zuten per tsonei. 

1. Arloa kopurutan
Aurten arlo honetan 144 kexa jaso dira guztira. Kexa horiek 
zenbait azpiarlotan sailkatu dira:

• Osasun lagun tza ..........................................................................................  52
• Erabil tzaileen eskubideak .....................................................................  50
•  Administrazioaren funtzionamendua eta prozedura 

administratiboa .............................................................................................  20
• I txaron zerrendak ........................................................................................  8
• Osasun publikoa ..........................................................................................  5
•  Kontratazio-araubidea, ondarea eta administrazioaren 

eran tzukizuna .................................................................................................  4
• Herritarren eskubideak............................................................................  3
• Beste alderdi ba tzuk .................................................................................  2

Hauxe da arloan izapidetu diren kexen estatistika-informa-
zioa abenduaren 31n.
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2. Kexarik aipagarrienak
2.1. Hautapena

Urte honetan, zenbait a tzerritarrek kexak aurkeztu dituz-
te berriz ere, salatuz zailtasunak dituztela osasun-lagun tza 
eskura tzeko.

Kexa horiek, ba tzuetan, interesdunek berek aurkezten 
dituzte zuzenean Arartekoan; beste zenbaitetan, berriz, 
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osasun-sistemaren zerrenda osagarrian ere. Zerrenda horren 
arabera, zerbi tzuk horiek Osasun Sistema Nazionaleko zen-
tro eta establezimendu bereki edo itunduek emango dituz-
te, salbu eta justifika tzen denean ezin izan direla horrelako 
zentroen bitartekoak erabili interesdunaren bizi tza arriskuan 
zegoelako. Halaber, ezar tzen du, halako kasuetan, horren 
gastuak i tzuliko direla, behin egiaztatuta ezin izan direla era-
bili haren zerbi tzuak, eta, hortaz, ez dela salbuespenaren 
erabilera okerra edo gehiegizkoa egiten ari.

Aztergai dugun kasuan, kexagileen tzat ere ez zen ezinezkoa 
izan Osakide tzako osasun-zentro batera joatea; beren bo-
rondatez erabaki zuten umea e txean izatea eta osasun-
zerbi tzuak zentro pribatu batekin kontrata tzea. Horregatik, 
Arartekoaren ustez, interesdunak eskatutako osasun-gas-
tuen i tzulketari uko egiteak badu oinarria.

Osasun-zerbi tzuen erabil tzaileen eskubideei dagokienez, 
herritar batek kexa bat aurkeztu zuen, semeari eman beha-
rreko xurga tzaileak zirela-eta –patologia larriarekin jaio zen, 
eta, beraz, ez zituen esfinterrak kontrola tzen–. Kexan aipatu-
takoaren arabera, semeak egunean pixoihal gehiago behar  
bazituen ere, ezarritakoak, ho ts, lau bakarrik, ordain tzen  
zizkioten eguneko, baina ez zen nahikoa bere beharrak ase-
tzeko. Ain tzat hartuta justifikatutako premia bereziak zituela, 
Arartekoak izapide tzeko onartu zuen kexa hori, eta horren 
berri galdetu zion Osasun Sailari. Sail horrek, azkenean, uler-
tu zuen paziente horren egoera salbuespenezkoa zela, eta 
onartu egin zuen amaren eskaera.

Lagun tza-harremanei lotutako eskubideei buruzko atalean, 
147/2015  Dekretuak, uztailaren 21ekoak, intimitaterako, 
konfiden tzialtasunerako eta norberaren datuen babeserako 
eskubidea arau tzen du.

Hori dela eta, interesgarria da per tsona batek egindako kon-
tsulta aipa tzea. Interesdunaren esanetan, amari gaixotasun 
larri bat diagnostikatu ziotenean, hark ahalorde orokor bat 
eman zion, haren interesak defenda tze aldera beharrezko-
tzat jo tzen zituen izapideak egin zi tzan. Per tsona horrek 
amaren historia klinikoa kon tsulta tzeko aukera emateko es-
katu zuen, amaren ahalordea eta hark sinatutako eskaera 
aurkeztuz. Hala ere, osasun-erakundeak ukatu egin zion, ez 
zuelako aurkeztu amak zehazki horretarako emandako bai-
men sinaturik.

Interesdunak galdetu zigun berak aurkeztutako dokumenta-
zioa nahikoa ote zen, eta, horri eran tzute aldera, erakunde 
honek mar txoaren 13ko 38/2012  Dekretuan (historia klini-
koari eta osasun-arloko paziente eta profesionalek doku-
mentazio klinikoaren arloan dituzten eskubide eta obligazioei 
buruzkoa) xedatutakoa aipatu zuen, zehazki 12.3. artikuluan 
ezarritakoa –haren arabera, pazienteak sarbide-eskubidea 
erabil dezake beste per tsona baten ordezkari tza ziurtatu  
bidez. Horretarako, pazientearen baimen sinatua aurkeztu 
beharko da, non zeha tz eta garbi adierazi behar baitira sarbi-
dearen nondik norakoak–.

Hau da, pazienteak izendatu behar du, berariaz, hura or-
dezkatuko duen per tsona, historia klinikoa kon tsulta tzeko 
eskubidea balia dezan. Hortaz, ahalorde orokorra ezin da 

2.2. Erabiltzaileen eskubideak

Euskal Osasun Sistemaren erabil tzaileen eta profesionalen 
arteko harreman guztiak uztailaren 21eko 147/2015 Dekretuak, 
Euskadiko osasun-sisteman per tsonen Eskubideei eta Be-
tebeharrei buruzko Adierazpena onar tzen duenak, arau tzen 
dituen eskubide eta betebeharren esparrukoak direla esan 
daiteke. Besteak beste, osasun-politika bereziei lotutako 
eskubideen artean, bizi tzaren fase bakoi tzari sexualitatea, 
ugalketa, haur tzaroa eta nerabezaroa– egokitutako osasun-
lagun tza jaso tzeko eskubidea aipa tzen du dekretu horrek.

Esparru horretan, nabarmendu beharra dago haurdunaldian 
zehar artatuko zuen ginekologiako espezialista emakumea 
izateko eskatu zuen emakume batek aurkeztutako kexa. In-
teresdunaren esanetan, ukatu egin zioten egindako eskaera, 
telefonoz. Kexan azaldu zuen ez zekiela zergatik ukatu zio-
ten, Osakide tzak ez ziolako jakinarazi.

Osakide tzak erakunde honi igorritako eran tzunean argitu 
zenez, haurdunaldian zehar artatuko zuen ginekologiako 
espezialista emakumea izateko eskaera ukatu zioten, hain 
zuzen ere, mediku espezialista bat sexuaren arabera aukera-
tzeak profesional hori diskrimina tzea zekarrelako.

Arartekoak beste zenbaitetan adierazi duenez, ezin da on-
dorioztatu pazientearen erlijio-askatasunerako eskubidearen 
edukia nahikoa oinarri denik salbuesteko mediku eta osasun 
arloko profesionalek duten berdintasunerako eskubidea ain-
tzat har tzetik –Osakide tzak bere osotasunean errespetatu 
behar du hori–. Hori dela eta, zuzen tzat jo genuen euskal 
osasun-sistemak emandako eran tzuna.

Hala ere, Arartekoak bere esku-har tzea amai tze aldera eman-
dako ebazpenean adierazi zen Osakide tzak, aztergai duguna 
bezalako kasuetan, zenbait formula azter tzeko aukera ain-
tzat har zezakeela. Formula horiek, profesionalak generoaren 
arabera aukera tzeko parada eman ez arren, haurdunaldian 
zein erdi tzean ginekologia-arretari eusteko aukera eman 
lezakete, esate baterako, pazienteak artatuz emakumeen 
kargu egon ohi den hurbileko ginekologia-zerbi tzu baten 
bitartez; modu horretan, ekidin egingo lirateke emakumeek 
haurdunaldian beharrezko osasun-lagun tzarik ez jaso tzeak 
ekar li tzakeen zailtasunak.

Halaber, zenbait emakumek, beren haurdunaldiaren, erdi-
tzearen eta erdiondoaren azken jarraipena egite aldera e-
txean jasotako osasun-lagun tzagatiko gastuak i tzul tzeko 
eskaerak ukatu egin ditu Osasun Sailak, eta horrek ere kexa 
ba tzuk aurkeztea ekarri du.

Interesdunek adierazi zuten erabaki zutela e txean erdi tzea 
zela aukerarik egokiena. Horretarako, zentro pribatu baten 
zerbi tzuak eskatu zituzten osasun-lagun tza jaso tzeko, eta, 
haien ustez, erabaki horren ondoriozko gastuak osasun-admi-
nistrazioak ordaindu behar lituzke –ez da hala gertatu, ordea–.

Izan ere, Osasun Sailak ukatu egin zituen gastuak i tzul tzeko 
eskaerak, esanez e txean erdi tzen duten emakumeen tzako 
arreta, berez, ez dagoela jasota Osasun Sistema Nazionale-
ko zerbi tzu erkideen oinarrizko zerrendan, ez eta Euskadiko 
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azaldu zuen, berak larrialdietako zerbi tzura deitu ondoren, 
semea Santiagoko ospitalera eraman zutela anbulan tzian, 
Er tzain tzak zain tzen zuela. Ai tzitik, haren esanetan, ez zioten 
behar bezalako arreta eman.

Interesdunak bere idazkian adierazi du, osasun-zentrora iri tsi 
zirenean, larrialdietako harreran u tzi zutela bere semea, eta 
joan egin zirela, ospitaleko langileekin adostu gabe egoerari 
nola aurre egin. Hortaz, pazienteak zentrotik alde egin zuen, 
inor konturatu gabe. Zentro horretako psikiatriako profe-
sionalek uste dute hori ez dela beren egitekoa, ospitaleko 
segurtasun-zain tzaileak dio ez dela bere eran tzukizuna, eta 
Er tzain tzak ere argudio horixe bera baliatu du.

Arartekoak mahaigaineratutako gaiaren berri emateko eska-
tu dio Osakide tzari, eta, jasotako eran tzunari erreparatuta, 
egiaztatu du zerbi tzu horrek egitateei buruz emandako ber-
tsioa bat datorrela kexagileak emandakoarekin. Diotenez, 
Er tzain tzak larrialdietako zerbi tzura lagundu zuen pazientea, 
ospitalera tzeko agindu judizialik gabe, eta i txarote-eremura 
eraman zuen, artatu arte han egon zedin baina, berarekin 
batera zihoazen er tzainak han ez zirenean, zerbi tzutik alde 
egitea erabaki zuen, eta, beraz, larrialdietako zerbi tzuko 
osasun-langileek ez zuten izan hura balora tzeko aukerarik.

Horrez gain, Osakide tzak berariaz aitor tzen du tartean di-
ren eragile guztiek osasun-sistemak– arazoari aurre egiteko 
duten modua ez dela egokiena horrelako egoerei irtenbidea 
emateko. Halaber, zerbi tzu horrek, erakunde honi igorri dion 
txostenean, onartu du, horrelakoetan, ezinbestekoa dela tar-
tean diren eragile guztien –osasun-larrialdiak, Er tzain tza eta 
ospitaleko larrialdietako zerbi tzua– arteko koordinazioa eta 
elkarri informazioa emateko modua hobe tzea.

Jasotako eran tzuna ain tzat hartuta, Arartekoak Osakide-
tzako ordezkari nagusiari gogorarazten dio, duela zenbait 
urte Gipuzkoan izandako an tzeko kasu batean, Osakide-
tzako Zuzendari tza Nagusiak erakunde honi jakinarazi zio-
la egoera horietan esku har tzeko modua Gogoz kontrako 
ospitalera tze psikiatrikoko kasuetarako jarduketa-protokoloa 
izeneko dokumentuan zegoela jasota –protokolo hori 2003ko 
abenduaren 11n sinatu zuten Gipuzkoarako, Osakide tzak, 
Donostiako Epaitegiko epaile dekanoak eta Gipuzkoako Er-
tzain tzaren lurraldeburuak–.

Protokolo horrek xeda tzen du, anbulan tzian eraman beha-
rreko paziente psikiatriko bat lagun tzeko eska tzen denean, 
SOS Deiak zerbi tzuaren bitartez, eta larrialdietako zerbi tzuari 
“arta tzeko agindua” bidalita psikiatra batek “pazientearen al-
dez aurretiko balorazioa egin dezan”, jarduketa egiten duen 
patruila, anbulan tziarekin batera joateaz gain, harremanetan 
jarriko dela larrialdietako zerbi tzuko arduradunarekin edo 
guardiako psikiatrarekin, patruila han egotea behar duten 
galde tzeko, zehaztu arte paziente hori “ospitalera tzeko agin-
dua” emango den ala ez. Horren guztiaren helburua da eki-
ditea horrelako pazienteek, Er tzain tza ospitalean ez dagoe-
la-eta, liskarrak sor tzea edo ihes egitea.

Hori dela tarteko, Arartekoak galdetu zuen Araban an tzeko 
protokolo bat ezar tzerik ote zegoen, eta, esku-har tze ho-
rri eran tzunez, Osakide tzak esan du, Arabako Koordinazio 
Soziosanitarioko Ba tzordearen azken bileran proposatu zela, 

baliozko dokumentu tzat hartu, ez duelako berariaz jaso tzen 
ordezka tzen duen per tsonak baimena duenik historia klini-
koan ageri diren datuak eskura tzeko.

2.3.  Buruko gaixotasunak edo 
nahasmenduak dituzten pertsonak

Burutik gaixo dauden edo buruko nahasmenduren bat du-
ten per tsonak zaurgarritasun bereziko egoeran daude, eta, 
beraz, Arartekoak arreta berezia ematen dio kolektibo horri. 
Arlo horretan egiten dugun lanak honako ikuspegi hau du oi-
narri: burutik gaixo dauden edo buruko nahasmenduren bat 
duten per tsonak eskubide osoko herritarrak direla.

Autonomia per tsonala sustatu, estigma desagerrarazi eta 
etengabeko zain tza ematea, horiexek izan behar dute zerbi-
tzu publikoen, batik bat osasun-, gizarte-, hezkun tza-, 
lan-, justizia- eta e txebizi tza-arloetako zerbi tzuen, jarduna 
inspira tzen duten prin tzipioak, eta, hortaz botere publikoen 
jarduketak prin tzipio horietan oinarritu behar dira.

Kexarik aipagarrienak

Aurreko urteetan bezala, gogoz kontra ospitaleratutako zen-
bait per tsonak kexak aurkeztu dituzte, prozedura berezi hori 
erabilita barneratu dituztela-eta. Horrelakoetan, Arartekoak 
informazioa eska tzen du. Izan ere, erakunde honek jakin nahi 
du ospitalera tzeko prozedura errespetatu den, ospitalera-
tzearen kontrol judiziala berma tzeko ezarritako betebeharrak 
bete diren egiazta tze aldera.

Mediku batek hala erabakita norbait ospitalera tzeko aukera 
ebalua tzeko orduan, ezinbestekoa da honako hau kontuan 
har tzea: gogoz kontrako ospitalera tzea askatasunaren eta 
per tsonen borondatearen aurkako neurria izanik, helburu 
terapeutikoa izan behar duela erabaki horrek eta baimen ju-
diziala behar dela horretarako. Legez, larrialdietan bakarrik 
ospitaleratu daiteke norbait gogoz kontra aldez aurretik  
oinarrizko izapide hori egin gabe. Horrelakoetan, lekuaren 
arabera dagokion epaileari jakinarazi behar zaio lehenbaile-
hen. Agintari tza judizialak, muturreko neurri hori justifika tzen 
duen mediku- txostena aztertu eta, hala badagokio, ukitutako 
per tsonari en tzun ondoren, neurria baliozkotu dezake edo ez.

Bestalde, per tsona batek psikofarmako jakin bat har tzegatik 
ondorio negatiboak jasan izanak ere ekarri du kexa bat aur-
keztea. Kexagileari jakinarazi zi tzaionez, bere idazkiak kontu 
mediko bat zuen hizpide, eta erakunde honek ezin du bere 
iri tzia eman osasun-langileek agindutako sendagaiak har-
tzeko moduaren inguruan. Hori dela eta, azaldutako desa-
dostasunak profesional horiei helarazi behar zaizkie, haiei 
baitagokie pazienteei aipatutako kontuen inguruko argibi-
deak ematea.

Berriz ere aipatu behar dugu Arartekoan burutik gaixo dauden 
per tsonen zain tzari buruzko kexa bat jaso dugula. Hain zuzen 
ere, salatu da er tzainek per tsona horiek lagun tzen dituztela 
osasun-zentrora, arta di tzaten, eta, zentrora iri tsitakoan, ber-
tan behera uzten dela zain tza. Esate baterako, ama batek 
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Farmazia-prestazioa dela-eta, per tsona batek kexa batean 
azaldu du ez datorrela bat farmazia-prestazio gisa esleitutako 
ekarpenaren ehunekoarekin; zehazki, ez dago ados ehuneko 
hori kalkula tzeko ain tzat hartutako diru-sarrerekin. Interesdu-
nak arazo horren berri eman zuen Osasun Sailean, eta han 
jakinarazi zioten administrazio autonomoak ez zuela ekarpen 
ekonomiko hori ezar tzeko eskumenik, ez zuelako behar adi-
nako babes juridikorik hura ezar tzeko edo alda tzeko.

Interesdunari Estatuko Herriaren Defenda tzailea 2017ko 
azaroaren 29ko gomendioaren kopia bat bidalita amaitu 
zen erakunde honen jarduna. Horren bitartez, besteak bes-
te, Osasun, Gizarte Zerbi tzu eta Berdintasun Ministerioari 
gomenda tzen zaio, herritarrek farmazia-prestazioari eusteko 
egin beharreko ekarpenari begira, progresibitate-prin tzipioa 
aplikatuz, erabil tzaileei esleitutako diru-sarrerek bat egin de-
zaten horien gaur egungo ahalmen ekonomiko errealarekin.

Azkenik, Osakide tzak onartu egin du Arartekoaren iradoki-
zuna, Arartekoaren 2017ko irailaren 20ko ebazpenean ja-
sotakoa: berma tzeko ebakun tzari berari lotutako alderdien 
(erabilitako materiala atera tzeko baimen informatuko agirian 
jasotakoak) berri eman ez ezik, anestesiaren inguruko kon-
tuak ere jakinarazten direla.

Osakide tzak gai horren inguruan helarazi digun azken komu-
nikazioan, adierazi da ohar bat igorriko dela helbide mediko 
guztietara, eta, horrekin batera, Arartekoaren ebazpen ho-
nen kopia bidaliko dela, eta azpimarratuko dela kon tsultan 
informazioa emateko prozesuak hobetu beharra dagoela 
eta bilakaerari buruzko oharretan adierazi beharra dagoela 
zer informazio eman zaion interesdunari. Halaber, proposa-
tuko da pazienteei ematen zaien baimen informatuko agi-
ritik ezaba tzea Anestesia Zerbi tzura jo tzeko dioen esaldia, 
eta, haren ordez, beste esaldi labur bat idaztea, informazioa 
emanez.

2.5. Itxaron-zerrendak

Ebakun tza kirurgikoak egiteko i txarote-denborari buruzko 
atal horretan, aurreko urteko txostenetan jasotako gogoeta  
bera egin behar dugu, ho ts, mar txoaren 21eko 65/2006   
Dekretuan (prozedura kirurgiko programatuetara eta urgen-
teak ez direnetara iristeko gehienezko epeak ezar tzeko 
dena), ezar tzen dela, horrelako kasuetan, i txarote-denbora, 
gehienez ere, 180 egunekoa izango dela.

I txarote-denbora hori gainditu zuten ebakun tza kirurgikoei 
buruzko kexa gehienak bideratu egin dira izapideak egin 
ahala. Hala ere, Arartekoak azpimarratu du, beti bezala, in-
formazio argia eman behar zaiela egoera horretan dauden 
per tsonei, ziurgabetasuna murrizte aldera.

Horrez gain, zenbait kexa aurkeztu dira, kon tsulten hi-
tzorduak a tzeratu eta bertan behera u tzi direla-eta. Per tsona 
bat kexatu zen proba diagnostikoak egin eta handik 12 egu-
nera eman ziotelako hi tzordua onkologoarekin. Haren iri tziz, 
ba tzuetan, denbora luze igaro tzen da proba diagnostikoak 
egiten direnetik pazienteei horien emai tzak jakinarazi arte, 
eta, ain tzat hartuta emai tzak oso garran tzi tsuak direla eta 

hizpide duguna bezalako kasuetan, tartean diren eragileak 
harremanetan jar tzen dituen gaur egungo protokoloa egune-
ratu eta hobetu beharra zegoela, kexa eragin duenaren an-
tzeko egitaterik ez gerta tzeko.

Jasotako eran tzuna ikusita, Arartekoak amaitu tzat jo du kexa 
honen harira egindako esku-har tzea. Nolanahi ere, hizpide 
duguna bezalako kasuei aurre egiteko har daitezkeen neu-
rrien jarraipena egingo dugu.

Erakunde honek betidanik izan du buruko osasunarekiko 
kezka. Horren harria, aurten, bilera bat egin dugu Osakide-
tzako langile batekin, eta hark Araba ESIn, haur eta gazteen 
buru-osasunaren arloan, abian diren zerbi tzuen eta progra-
men berri eman dio Arartekoari.

Nabarmen tzekoa da profesional horrek osasun-erakundeak 
arlo horretan dituen baliabideak aipatu dituela, eta, horren 
ondoren, adierazi duela iaz arte erakunde arteko lantalde bat 
izan zela abian, eta talde horrek oso programa interesgarriak 
abiarazi zituela, kasu jakin ba tzuk –korapila tsuenak, norma-
lean– arrakasta handiz aurre egitea lortu dutenak.

Langile horren esanetan, talde horretan gizarte-zerbi tzuen 
sistemako profesionalek –Arabako Foru Aldundikoak zein 
Gasteizko Udalekoak, eta hezkun tza- nahiz osasun-siste-
makoak– hartu zuten parte. Haren ustez, parte-har tzaile guz-
tiek gogobetetasun-maila handia zuten sortutako dinamika-
rekiko eta lortutako emai tzekiko, eta kexatu da talde horren 
lana bertan behera u tzi delako (ez daki zergatik).

2.4. Osasun laguntza

Txosten hau idazteko orduan, erakunde honek artean ez 
zuen jasoa lankide tza-eskaerari emandako eran tzunik, eta, 
beraz, ez da kontu horren inguruko behin betiko baloraziorik 
egin. Ai tzitik, aipatu beharra dago kexa bana jaso dugula, 
erdi tzean arreta emateko Guru tzetako eta Basurtuko ospita-
leen protokoloen inguruan. Kexagileak azpimarratu duenez, 
protokolo horiek Erdi tze Arruntaren gaineko Arreta Estra-
tegian eta Osasun Ministerioko Jardute Klinikoko Gidetan 
ageri diren jarraibideak bete behar dituzten arren, bi ospitale 
horietakoek ez dituzte bete tzen.

Interesdunaren esanetan, ondorio hori atera du aztertu on-
doren zer eran tzun eman dizkieten bi osasun-erakundeetako 
pazientearen arreta zerbi tzuek eta Osasun Saileko Bizkaiko 
Osasuneko Lurralde Ordezkari tzak kexagileak gai horri buruz 
galde tzeko igorritako idazkiei.

Iruditu zaigu atal horretan sailkatutako kexa ba tzuk, ale-
gia, osasun-lagun tzari buruzkoak, ondare-eran tzukizuneko 
prozeduraren bitartez bideratu beharko liratekeela, eta ho-
rren berri eman diegu erakunde honetara jo duten per tsonei. 
Halaber, jakinarazi diegu Arartekoak honako esku-har tze 
hau egiten duela horrelako kontuetan: egiazta tzen du espe-
dienteak izapide tzeko orduan errespetatu egin direla orde-
namendu juridikoan aurreikusitako bermeak (batik bat, en-
tzunaldi-izapidea), eta, izapide tzea gehiegi luza tzen ari bada, 
administrazioari ohartarazten dio.
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3.  Araudi- eta  
gizarte-testuingurua

2018ko uztailaren 31n jarri zen indarrean 7/2018,  Errege 
Lege-Dekretua, uztailaren 27koa, Osasun Sistema Naziona-
lerako sarbide uniber tsalari buruzkoa. Dekretu horrek erro-
tikako aldakun tza dakar, Osasun Sistema Nazionalak eman-
dako osasun-lagun tza jaso tzeko eskubideari dagokionean 
behin tzat; izan ere, eskubide hori Gizarte Seguran tzaren 
esparrutik atera eta bizilekuari lotutako herritarren eskubide 
uniber tsal bilaka tzen da, eta Espainian modu irregularrean 
dauden per tsonei ere aplika tzen zaie, zenbait mugarekin 
bada ere –2012tik zuten ukatuta eskubide hori–.

Zioen azalpenean bertan aitortu zenez, eredu horrek hautsi 
egiten du Gizarte Segurantzako funts publikoekin ordaindu-
tako aseguramenduarekiko lotura, eta Espainian bizitzeari 
lotzen zaio, bai eta, ohiko bizilekua Espainian izan ez arren, 
beste edozein titulu juridikoren bitartez Espainian osasun- 
laguntza jasotzeko eskubidea aitortuta duten pertsonei ere. 

Horiek horrela, finkatu egin zen osasun laguntza jaso-
tzeko eskubidearen –Konstituzioaren 43. artikuluan ja-
sotakoa– eta Gizarte Segurantzarako eskubidearen 
arteko bereizketa; prozesu hori apirilaren 25eko 14/1986 
Legearekin (Osasunaren Lege Orokorra) hasi zen, eta, inda-
rrean jarri zenetik, aldaketa batzuk egin dira.

Bestalde, erakunde honek jakin du, joan den azaroan, gober-
nuak zenbait gomendio helarazi zizkiela autonomia-erkide-
goei, eskatu, erregistratu eta jaulki zezaten Espainian egon 
arren legezko bizilekua ez duten per tsonei osasun-lagun tza 
jaso tzeko baimena ematen dien egiaztagiria. 

Gomendio horien arabera, egoera horretan daudenek, Es-
painian hiru hilabetez bizi izana egiazta tzen duen doku-
mentazioa –errolda-ziurtagiria, esate baterako– aurkeztu 
behar dute, eta eska tzaileak ezin badu agiri horren bitartez 
egiaztatu Espainian bizi izana, aurretik Espainian bizi izana 
egiaztatu ahalko du, gu txienez 3 hilabete lehenago, Esta-
tuko edozein administraziok jaulkitako agiri ofizialak aurkez-
tuta (kon tsulatuak jaulkitako bidaia-gutuna, ikaste txeetako 
izen-emateak, gizarte-zerbi tzuetara egindako bisiten erre-
gistroa, GKEek jaulkitako agiriak, etab). 

4.  Jarduera-planaren 
esparruko bestelako 
esku-hartzeak

Banakako kexei ematen zaizkien eran tzunak izan dira 
erakunde honek, arlo horri dagokionean, esku har tzeko arra-
zoi nagusia.

4.1. Bilerak

Arartekoa Hiru Hamabi elkarteko ordezkariekin bildu da. 
Hartutako kalte zerebrala duten umeen egoera aurkeztu du  

zain egoteak larritasuna eragiten diela pazienteei, Osakide-
tzak prest egon behar luke azaldutakoa bezalako egoerei 
lehenbailehen eran tzuteko, emai tzak telefonoz jakinaraziz, 
esate baterako.

Arartekoak uler tzen du interesdunak azaldutako egoe-
ra. Ai tzitik, Osakide tzaren gogoeta ere uler tzen du, alegia, 
profesionalei lan handia ekarriko liekeela, herritar horren 
proposamena onartuz, interesdunei proba diagnostikoen 
emai tzak jakinaraztea mediku espezialistarekin kon tsulta 
izan aurretik. Hortaz, kexagilearen eskaera eta Osakide tzak 
emandako informazioa aztertu genuen, eta ez genuen hau-
teman irregulartasun-zan tzurik zegoenik kexa eragin zuen 
jardunean.

2.6. Anbulantzien funtzionamendua

Per tsona ba tzuek anbulan tzian eramateko i txaron behar izan 
duten gehiegizko denborak kexak eragin ditu berriz ere.

Besteak beste, gil tzurrunetik gaixo dauden per tsona ba-
tzuk kexatu dira. Interesdunek aldian behin joan behar dute 
Osakide tzako osasun-zentroetara dialisi-saioak jaso tzera. 
Herritar horiek adierazi dute anbulan tzia-zerbi tzua kudea tzen 
duen enpresak tratu gizagabea ematen diela. Izan ere, gaixo 
kroniko horiek hiruzpalau orduko tratamendu konplexuak 
jaso tzen dituzte, eta, saio bakoi tza amaitutakoan, denbora 
luzez egon behar dute anbulan tziaren zain e txera i tzul tzeko. 
Diotenez, zerbi tzua esleitua duen enpresak ez ditu bete tzen 
adostutako ordutegiak –horiek, normalean, dialisi-tratamen-
duak amai tzen diren orduarekin bat datoz–.

Osasun Sailari lagun tzeko eskatu zion erakunde honek, eta 
jakinarazi zigun zenbait bilera egin zituela zerbi tzu hori eslei-
tua zuen enpresarekin, zerbi tzuaren egoera eta gil tzurrunetik 
gaixo dauden paziente horiek beren salaketan azaldutako 
arrazoiak balora tze aldera. Sail horrek azaldu zuen bilera 
horietan salaketen edukiaren berri eman zi tzaiola enpresari, 
eskatu zi tzaiola beharrezkoak ziren neurriak har tzeko, arre-
ta irisgarria eta kalitatezkoa emateko, eta enpresak hori lor-
tzeko neurri jakin ba tzuk aurkeztu zituela.

Osasun-arduradunaren iri tziz, jarduketa horiek progresiboki 
ezar tzearen helburua zen berma tzea interesdunei denbora 
egokian eran tzuten zi tzaiela, ez gerta tzeko salatutakoak be-
zalako egoerarik. Gainera, adierazi zuen hiru hilabeteko epea 
ezarri zela neurriak abian jar tzeko, eta sail horrek eta enpre-
sa esleipendunak jarraipena egingo zutela, batera, lortutako 
emai tzak balora tzeko.

Kolektibo horrek ez du berriz ere erakunde honetara jo. Ai-
tzitik, horren ondoren, an tzeko beste kexa ba tzuk jaso ditugu; 
horietan, interesdunek adierazi dute anbulan tziak a tzeratu 
egin direla, eta, horren ondorioz, ba tzuetan, ez direla garaiz 
iri tsi osasun-zentroetan programatuta zituzten hi tzorduetara. 
Kontu horiei zer eran tzun ematen zaien, Arartekoak baloratu 
ahal izango du zer emai tza izan duten Osasun Sailak aipa-
tutako bilerek, zer egoeratan dagoen gaur egun kontu hori, 
eta, hala badagokio, etorkizunean, gai horri lotuta egokiak 
irudi tzen zaizkion esku-har tzeak egin ahal izango ditu.
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elkarte horrek, eta, fun tsean, aipatu du Osakide tzak osasun-
lagun tza urria ematen diela ume horiei, 6-16 urtekoei bereziki.

Erakunde honek hi tzeman du esku-har tze bat egingo duela 
kontu horren inguruan galde tzeko, eta esku-har tze horren 
baitan erabakiko dela zein diren aurreran tzean egin beharre-
ko jarduketak3.

Bestalde, Munduko Medikuak erakundearekin bildu da, eta, 
haren esanetan, beren horretan diraute a tzerritarrek osasun-
lagun tza eskura tzeko arazoek.

Beste ba tzuetan bezala, ukitutako per tsonen aldeko irtenbi-
dea eman zaie arazoei. Hona hemen sortutako arazoak: 
osasun-erakundeko langileek behar bezalako azalpenik ez 
ematea, osasun-zentroetako langileek informaziorik ez ema-
tea edo informazio desegokia zein disuasiokoa ematea, eta, 
nahiz eta gure autonomia-erkidegoak aurrerakada handia 
egin duen osasunaren babes integraleko programa ezar tzeari 
dagokionez, osasun-lagun tza ukatu izana hura jaso tzeko es-
kubidea duten per tsonei. Diotenez, kasu gehienetan, urratu 
egin da aplika tzekoa den araudia. Horrez gain, adierazi dute, 
ba tzuetan, fakturatu egin zaiela arreta urgentea, edo ez direla 
izapide tzeko onartu osasun-lagun tza jaso tzeko eskaerak.

Azkenik, aipatu dute zer egoeratan dagoen Bizkaia egoera 
irregularrean dauden etorkinek sendagaiak doan eskura-
tzeari dagokionez. Erakunde honek emandako informa-
zioaren arabera, ANESVAD fundazioak zenbait urte darama-
tza hainbat erakundek bideratutako per tsonei sendagaiak 
doan eskura tzen lagun tzen. 2017ko abendutik aurrera ba-
liabide hori kudea tzeari uztea erabaki zuen fundazio horren 
ba tzordeak. Orduan, Bizkaiko Guru tze Gorriak hartu zuen 
bere gain kudeaketa-lan hori, eta ANESVADek, berriz, hura 
finan tza tzen jarraitu zuen. 

Ai tzitik, jakinarazi digutenez, 2018ko abenduaren 31n, amai-
tu egingo da Bilboko sendagaien programa, ANESVADek 
sendagaiak finan tza tzeari u tziko baitio behin betiko; horrek 
ziurgabetasun handia dakar baliabide gu txiago dituzten per-
tsonen osasunerako eskubideari dagokionez.

3 Informazio gehiago eskura tzeko, Haurren eta Nerabeen Bulegoaren txoste-
na kon tsulta daiteke.

4.2. Ponentziak

2018ko ekainaren 7an, Kursaal jauregian, “Per tsona arda tz 
duen osasun-arreta integrala” hi tzaldia aurkeztu zuen Arar-
tekoak. Hi tzaldi horretan, osasun-lagun tzaren testuinguruan 
per tsona arda tz duen arreta-ereduaren eraketa, Euskadin 
eredu horrek oinarri dituen eskubideak eta Arartekora jo tzen 
duten per tsonek eskubide horiei lotuta aurkezten dituzten 
kexen edukia izan ziren hizpide.

5.  Herritarren eskubideen 
egoeraren balorazioa

Interesdunek nahiz Munduko Medikuak erakundeak Arar-
tekoari igorritako kexekin eta informazioarekin bat etorriz, 
berriz ere gogorarazi beharra dago osasun-lagun tza eskura-
tzeko eskaerei, bai eta hura jaso tzeko eskubidea aitor tzekoei 
ere, emandako eran tzunek arazoak eragin dizkietela, batik 
bat, a tzerritarrei.

7/2018 Lege-Dekretua indarrean jar tzeaz batera egoera ho-
rrek hobera egingo duelakoan gaude. Hala ere, uste dugu 
oraindik ere bide luzea egin beharra dagoela osasun-estal-
dura uniber tsala lor tzeko.

Arartekoaren iri tziz, ezinbestekoa da gogoz kontrako 
ospitalera tze psikiatrikoen kasuetan esku har tzen duten 
eragile guztien –osasun-larrialdiak, Er tzain tza eta ospitaleko 
larrialdietako zerbi tzua– arteko koordinazioa eta elkarri infor-
mazioa emateko modua hobe tzea. Koordinazio hori gauza-
tzeko aurrekari baliagarria da Gipuzkoan indarrean dagoen 
Gogoz kontrako ospitalera tze psikiatrikoko kasuetarako jar-
duketa-protokoloa.
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2018an kexa gehien jaso dituzten administrazioak Eusko 
Jaurlari tzako Segurtasun Saila eta Bilboko nahiz Gasteizko 
Udalak izan dira. Donostiako Udalera eta beste udal ba-
tzuetara ere bidali dira kexak, gu txiago izan badira ere. 

Aurreko urteetan gertatu den moduan, atal honetan eskain-
tzen diren zifrek ez dute jaso tzen Arartekoak esku hartu ezin 
ahal izan duen kexarik, ukapenerako legezko kasuren batean 
egoteagatik nahiz herriaren defenda tzailearen edo beste 
defen tsa bulego ba tzuen eskumen-eremukoak izateagatik.

Administrazioek beren jarduketa zuzendu dute aurten 
izapidetutako zenbait kexatan. 

Oro har, administrazioek modu onargarrian bete dute Arar-
tekoarekin elkarlanean ari tzeko betebeharra. Hala ere, 
erakunde honek bere lana egiteko zailtasunak topa tzen ditu 
oraindik. Arartekoak egindako galderei ez eran tzuteak, eska-
tutako informazioa emateko orduan dauden a tzerapenak eta 
behar den dokumentazioa eskura tzeko zailtasunak jarrai-
tzen dute izaten arazo ohikoenak. Aurten egindako gomen-
dio ba tzuk dira jokabide horien adierazgarri. Administrazioak 
Arartekoak egindako gomendioei eran tzun gabe jarrai tzen du 
gainera, eta horregatik, erakunde honek uste du ez zaiela ino-
lako jaramonik egin. Arartekoak berriro esan behar du bere 
eskaeretan azal tzen diren kontuei eran tzunik ez ematea edo 
eran tzun eskasak ematea oztopo handia direla legez eslei-
tutako eginkizunak behar bezala bete tzeko; gainera, horrek 
modu larrian kalte tzen ditu ordenamendu juridikoak beren 
interesak defenda tzeko eskura jar tzen dizkien tresnetako bat 
erabiliz erakunde honetara jo tzen dutenen eskubideak. 

2. Kexarik aipagarrienak
2.1. Herritarren eskubideak

Esparru honetan 2018an izapidetutako kexa ba tzuk po-
liziaren eginkizuna gauza tzeari buruzkoak izan dira. 
Aurten gu txiago izan diren kexa horiek kontu errepikatuei 
buruzkoak izan dira berriz, esaterako: kexen barne-iker-
keta; atestatuen edukiaren eta administrazio salaketen 
kontrola, horiek arrazoi tzen dituzten egitateei dagokienez; 
agenteek lanbide-identifikazioa ez ematea; eta poliziaren 
deontologia-kodea ez bete tzea agenteek beren esku-har-
tzeei eta botere-gehiegikeriari buruz emandako tratuari eta 

1. Arloa kopurutan
2018an ida tzizko 80 kexa aurkeztu dira segurtasun arloan, 
eta Arartekoak aldi horretan erregistratu dituen kexa guztien 
% 3,59 da hori. Eragindako herri-administrazioak eta azpiar-
loak kontuan hartuta, honakoa izan da kexen banaketa:

Administrazioka:

• Tokiko Administrazioa ..............................................................................  51
•  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra 

(Eusko Jaurlaritza) ......................................................................................  17

Azpiarloka:

• Trafikoa ...............................................................................................................  55
•  Administrazioaren fun tzionamendua eta administrazio 

prozedura ..........................................................................................................  15
• Herritarren eskubideak............................................................................  3
• Beste alderdi ba tzuk .................................................................................  3
• Herritarren segurtasuna .........................................................................  3
• Jokoak eta ikuskizunak ..........................................................................  1

Txostena i txi zen egunean, hurrengo egoeran zeuden urte 
horretan izapidetutako kexak:
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247 176 71 25 18 7 21

Bestalde, honako azpi-arloetan 6 espediente izapidetu ditu-
gu ofizioz:

• A txiloketa zentroak ....................................................................................  2
• Herritarren eskubideak............................................................................  1
• Administrazioaren fun tzionamendua eta administrazio 

prozedura ..........................................................................................................  1
• Babes zibila .....................................................................................................  1
• Trafikoa ...............................................................................................................  1
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izan ere, neurketa bakar bat egin zen derrigorrezkoak diren 
bi proben ordez eta, gainera, laginketa edo hurbilketako 
etilometro batekin, ez ofizialki baimendutako batekin, le-
hen aipatutako arauek eska tzen duten moduan, arrazoi hau 
dela bide: hurbilketako etilometroarekin egindako neurketak 
emai tza negatiboa eman zuela, eta horregatik, alkoholik ez 
zuela jakiteko nahikoa zela pen tsatu zen eta proba gehia-
go egitea ez zela beharrezkoa. Justizia auzitegiek adierazi 
dute ofizialki baimendutako etilometroak direla legez eza-
rritako xedapen teknikoak bete tzen dituztenak, hau da, 
Metrologiako Espainiako Zentroak egiten duen hasierako 
kontrola gainditu dutenak eta, hala badagokio, geroko aldiz-
kako egiaztapenak gainditu dituztenak, baita zentro horrek 
konponketa edo aldaketa baten ostean egin behar ditue-
nak ere. Laginketako etilometroak, kexa honetan erabili zen 
bezala, ez ditu, aldiz, eskakizun horiek bete tzen. Auzitegiek 
zehaztu dute alkoholemia-proba arautu bakarra dagoela eta 
bi neurketa arautuek osa tzen dutela. Halaber, adierazi dute, 
probak legez ezarritako eskakizunen arabera egitea berme 
bat dela, bai ukitutako pertsonarentzat, bai erakundeeta-
rako. (Auzitegi Gorenaren 531/2017 Epaia, uztailaren 11koa, 
besteak beste). Azaldutako doktrina jurisprudentzialak 
honako hauek oinarritzat hartzen dituen kasuei buruz hitz 
egiten du: akusazioak zantzuen araberako frogan lortutako 
emaitza positiboa edo legez baimendutako etilometroare-
kin egindako lehenengo proba. Kexa horretan ez zen halako 
emaitzarik izan, baina bai pertsona baten heriotza eragin 
zuen istripu larri bat; horregatik, erakunde honen ustez, pro-
ba berme guztiekin egin behar zen, haien artean, legeak es-
katzen duenaren arabera egitea, zegokion egiaztagiriarekin 
dokumentatzea eta erabilitako neurketa-tresnak egokiak 
zirela egiaztatzen zuten agiriak aurkeztuz. Azken eskakizun 
hori ere ez zen bete kexa honetan, proba egin zuten agen-
teen adierazpenekin baino ez baitzen dokumentatu.

Azpiarlo horretan 2018an behar bezala eba tzi diren kexen 
artean, herritar batek 112 larrialdietarako telefonora deitu-
ta zirkulazioa arau tzeko poliziak ager tzeko egindako eskaera 
bat aipatu behar da. Izan ere, bere ibilgailua ma txuratu egin 
zen eta gal tzada-zati bat har tzen zuen zirkulazio handiko 
Bilboko sarrera-irteerako bide batean. Egoera horrek arris-
ku handia eragiten zien bideko zirkulazioari eta herritar horri 
berari ere. Kexagileak erakunde horretara jo zuen egindako 
deiari jaramonik ez egiteko zer arrazoi zeuden jakite aldera. 
Horren eran tzukizuna Bilboko Udal tzaingoari egozten zion. 
Kexaren izapideak agerian u tzi zuen, hala ere, Er tzain tzak 
Udal tzaingoari deiari buruz igorritako informazioa ez zetorre-
la bat egin zuen errekerimenduarekin; izan ere, SOS Deiak 
Larrialdiak Koordina tzeko Zentroan abisuaren ondorioz 
egindako informatika-jardunak ez zuen adierazi interesdunak 
jakinarazitako arrisku-egoera hori. Horrek eragin zuen jardu-
teko eskumena zuen Er tzain tza (polizia horri zegokion Udal-
tzaingoari gorabehera horren berri ematea) arrisku horretaz 
ez jabe tzea eta Udal tzaingoari soilik gorabeheraren berri 
ematea, jakin zezan; inolako arrisku egoerarik ez zegoela 
esan zion, gainera. Informazio horrek eragin zuen, finean, 
Udal tzaingoak esku hartu ez izana. Gertaerak argi tzeaz gain, 
Eusko Jaurlari tzako Segurtasun Sailak erakunde honi jaki-
narazi zion zegozkion neurriak hartuko zituela kasu horretan 
gertatukoa bezalako egoera bat errepika ez zedin. 

arrazoiketari lotuta. Halaber, bide publikoan egindako iden-
tifikazioei buruzko kontuak sortu dira berriz ere.

Aipatutako kontu asko Gasteizko Udalak aurten egindako 
gomendio batean aztertu dira agente baten jarduketari 
buruzko kexa bati erakunde honen gomendioekin bat dato-
rren tratamendua emateko, eta honen ondorioz kexagileari 
ezarritako isuna berrikusteko: agenteak trafiko-araudia urra-
tzeagatiko jarduketa horretan haren aurka jarritako salaketa 
(Arartekoaren Ebazpena, 2018ko abenduaren 20koa). 

2018an jasotako eta behar bezala eba tzi diren kexen ar-
tean, Sopelako Udal tzaingoak identifikazioa eskatu zion 
herritar batek aurkeztutakoa aipatu behar da; izan ere, ez 
zioten esan zergatik eska tzen zi tzaion identifikazio, beti na-
hitaez jakinarazi behar duten moduan (4/2015 Lege Organi-
koa, mar txoaren 30ekoa, herritarren segurtasuna babesteari 
buruzkoa). Udalak (herritarrak ondoren bertara jo zuen infor-
mazio hori eman ziezaion), ez zion eman, harik eta Ararte-
koak kexaren ondorioz bertan esku hartu zuen arte.

Aurten izapidetutako kexek erakusten dute bete gabe jarrai-
tzen dutela erakunde honek gehiegikeriak saihesteko eta, 
horiek gertatuz gero, hauteman ahal izateko proposatu di-
tuen preben tzio eta kontrol mekanismoetako askok; hemen 
jaso tzen direnak, bereziki: 7/2011 Gomendio Orokorra, urria-
ren 28koa. Ondorengo 4.3. ida tz-zatian, gabezia horietako 
ba tzuk azalduko dira. 

2.2.  Administrazioaren funtzionamendua 
eta administrazio prozedura

Kexa baten izapidea amaitu du aurten, eta bertan, trafiko- 
istripu batean hildako gazte baten familia ez zetorren bat 
Er tzain tzak istripuaren eta bere jarduketaren beste alderdi 
ba tzuen gainean egindako ikerketarekin.

Arartekoaren aburuz, behar besteko oinarririk ez zuen egin-
dako ikerketaren arrazoiketaren eta nahikotasunaren gai-
nean Eusko Jaurlari tzako Segurtasun Sailak helarazi zion 
balorazio orokorra zalan tzan jarri ahal izateko, haren izae-
ra eta lege-xedea ain tzat hartuta, bai eta lo tzen zi tzaizkion 
lege-mugak ere. Halaber, uste zuen familiak aurkeztutako 
salaketa izapide tzeaz ardura tzen ziren organo judizialei ze-
gokiela egitateak iker tzea; hala badagokio, aldeek propo-
satutako edo horiek egoki tzat jo tzen zituzten frogak egitea 
erabaki tzea egitateak argi tzeko eta, ezar tzea, egindako iker-
ketaren arabera, egindako frogaren eta aldeen alegatuen ba-
loraziotik abiatuta, zein ziren frogatutako egitateak eta horiei 
dagokien eran tzukizuna (Prozedura Kriminalaren Legearen 
282. artikulua eta hurrengoak eta 796. artikulua). 

Nolanahi ere, aldi berean ulertu zuen, ezbeharrean inpli-
katutako beste ibilgailua gida tzen zuen per tsona iker tzean 
Er tzain tzak egindako alkohol proba ez zela izan legeak 
alkoholemia-tasa egiazta tzeko ezar tzen duena (Prozedura 
Kriminalaren Legearen 796.1.7. artikulua, trafikoari, ibilgai-
lu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko 
Legearen testu bateginaren 14.3. artikuluari eta Zirkulazioko 
Erregelamendu Orokorraren 22. eta 23. artikuluei lotuta); 

Aurrekoa ikusi

https://www.cem.es/
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8104926&links=%22531%2F2017%22&optimize=20170721&publicinterface=true
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/segurtasun-saila/hasiera/
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=eu&accion=home&accionWe001=ficha
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018R-2864-17+del+Ararteko+de+20+de+diciembre+de+2018+&contenido=12797&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.sopelaudala.org/index.php/eu/hasiera
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-3442
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-3442
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&contenido=8009&tipo=5&layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&codMenu=43&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&contenido=8009&tipo=5&layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&codMenu=43&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/segurtasun-saila/hasiera/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1882-6036
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-11722
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-11722
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-11722
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-23514
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-23514
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Arartekoak azpiarlo honetan 2018an izapidetutako zenbait 
kexak zehapen-araubidea aipatu izan dute, aurreko urteetan 
bezala, prozedurari lotutako arazoak azaldu dituzte berriz, 
eta haien gainean ere errepika tzen diren gaiak sortu dira, esa-
te baterako: izapide estandarizatua, arau-haustearen froga 
eta jakinarazpenak. Beste gai ba tzuk ere sortu dira, isun bat 
halabeharrez gauza tzea, esaterako, aurrez haren aurka ja-
rritako aukerako berrazter tzeko errekur tsoa eta gauza tze hori 
eteteko eskaera oraindik eba tzita izan gabe, eta biak ala biak 
ebazteko epeak oraindik gainditu ez direnean.

Adierazitako kontu ba tzuk kexa batean aztertu dira, eta ho-
rren izapidea amaitu da Gasteizko Udalak egindako go-
mendio batekin. Gomendio hori onartu egin da ibilgailu bat 
ken tzeko egin tza berriz azter zezan, bai eta udal tzain ba-
tek ibilgailua ken tzea eragin zuen salaketa baten ondorioz 
egindako zehapen-jarduketak ere (Arartekoaren ebazpena, 
2018ko urriaren 30ekoa). Matrikula fran tsesa duen ibilgailua 
bide publikotik kendu zuten ezgaitasuna duten per tsonen-
tzat erreserbatutako plaza batean aparkatuta zegoenean 
kexagilea titular zen per tsona horien tzako aparka tzeko 
txartel europarra ikusgai zuela (Fran tzian emandakoa); izan 
ere, ibilgailua ken tzeko agindua eman zuen eta interesdunari 
jakinarazi zion agenteak uste zuen txartel hori ez zela jato-
rrizkoa, kopia bat baizik. Kexagileak ukatu egin zuen. Ibilgai-
luen udal gordailuan egiaztatu zuen autoan bertan ikusgai 
zuen txartela jatorrizkoa zela baina, hala ere, ibilgailua ken-
tzeari dagozkion tasa eta isuna ordaindu behar izan zituela 
berreskuratu ahal izateko. Arartekoaren iri tziz, udalak sa-
laketari froga-balio osoa eman zion eta hori ez dator bat 
konstituzioan jasotako errugabetasun-presun tziorako 
eskubidearekin (Espainiako Konstituzioaren 24.2. artiku-
lua); horrez gain, kexagileak ordaindutako isuna ez zela bo-
rondatezkoa uste zuen, udalak defenda tzen zuen moduan, 
nahitaezkoa baizik, behin-behineko gordailu gisa, ez bai-
tzen Espainian bizi. 

Eragindako administrazioek kexen alde jardun dute az-
piarlo honetan 2018an jasotako izapidetutako zenbaitetan. 
Hori da, adibidez, Barakaldoko Udalaren kasua. Udal ho-
rrek herritar bati i tzuli egin dio udal gordailutik ibilgailua 
berreskura tzeko ordaindu behar izan zuen tasa (herritar ho-
rri ibilgailua bide publikoan aparkatuta zuenean kendu zi-
tzaion), Arartekoaren esku-har tzearen ondorioz honako hau 
egiaztatu ondoren: kexagileak ibilgailua aparkatu zuen da-
tan toki horretan aparka tzeko baimena zegoela eta ibilgailua 
ken tzea eragin zuen aparka tzeko debekua aldi baterako zela 
(aparkatu ondorengokoa, gainera). Aipa daitezke ere, Eus-
ko Jaurlari tzako Segurtasun Sailak baliogabetu dituen 
isunei lotutako kexa ba tzuk. Kexetan, kexagileek zigorrek 
hizpide zituzten gertakariak ukatu zituzten eta, kasu horietan 
bat egiten zuten inguruabarrak ikusita, zalan tzan jar tzen zu-
ten Er tzain tzako agenteek egindako salaketak nahikoa froga 
direnik errugabetasun presun tzioa indargabe tzeko.

Konpondu diren 2018an izapidetutako kexen artean,  
Sestaoko Udalak ondoriorik gabe u tzitako isun bati buruzkoa 
aipatu behar da, honako hau egiaztatu baitu Arartekoak 
egindako esku-har tzearen ondorioz: isuna oinarritu zen in-
teresdunari jakinarazitako salaketak ez zituela lege-eskaki-
zunak bete tzen zehapen-prozedura abiarazi ahal izateko eta 
isun bat ezar tzeko. 

2.3. Trafikoa

Arartekoak zenbait gomendio igorri dizkie udal hauei:  
Arrasate (Arartekoaren ebazpena, 2018ko o tsailaren 27koa), 
Donostia (Arartekoaren ebazpena, 2018ko azaroaren 12koa) 
eta Oñati (Arartekoaren ebazpena, 2018ko irailaren 4koa), 
beren udalerrietan bide segurtasuna eta trafiko araudia 
bete tzen dela berma dezaten. Administrazio horiei ere go-
mendatu die hartutako neurriei buruzko jarraipena egin deza-
tela; horrenbestez, sortutako arazoak konpon tzeko egokiak 
diren egiaztatu ahalko da. Arrasaten eta Donostian, Uribe 
Auzoan eta Gal tzaraberrin sortu ziren arazoak, hurrenez 
hurren, oker egindako aparka tzeengatik; Oñatin, berriz, 
Berezaoko industrialdeko sarbidean (Aran tzazuko ama 
kaletik) oinezkoek duten segurtasun faltagatik. 

Aurten Gorlizen, udan, aparkaleku arautuko sistema bat 
(TAO) ezarri izanak hainbat kexa eragin ditu, ez bai tzeuden 
ados udala sistema ezar tzeko kudea tzen ari zen moduare-
kin nahiz zerbi tzua arau tzen duen ordenan tzaren alderdi ba-
tzuekin. Kexa horietako askoren ondorioz Arartekoak egin 
beharreko esku-har tzea, honen mende gera tzen da: interes-
dunek aurrez udalean bertan aurkeztea; izan ere, ez da ageri 
halakorik egin zutenik erakunde honetara jo zutenean. 

Izapidetutako kexen artean, emakume dibor tziatu ba-
tek aurkeztutakoa nabarmendu behar da; horren harira,  
Gorlizko Udalak ez zion uzten egoiliarren araubidea balia-
tzen, bere ibilgailuaren zirkulazio-baimenean senar 
ohia bakarrik ager tzen bai tzen titular gisa. Ibilgailua se-
nar-emazteen irabazpidezko ondasunen sozietatearen zati 
zen, oraindik likidatu ez zena; beraz, berea ere bazen. Gaine-
ra, dibor tzioaren epai irmoagatik kexagileari esleitu zi tzaion, 
berak bakarrik erabil tzen bai tzuen eta ibilgailuak sortutako 
gastuak ere berak ordain tzen bai tzituen. Erakunde honek 
egindako esku-har tzearen ondorioz, udalak interesdunari 
ibilgailu horretarako egoiliar-araubidearen onuradun izaera 
aitortu zion, bai eta izaera horri dagozkion onurak ere. 

Izapidetutako beste kexa batean oporretako egoiliar bat ez 
zetorren bat ordenan tzak egoiliarrei eta oporretako egoi-
liarrei ematen dien tratamendu desberdinarekin, erregula-
zioaren beste alderdi ba tzuen artean. Oporretako egoiliarren-
tzako bonuak emateko kudea tzeko erarekin ere ez zetorren 
bat, interesa zuten per tsonei eragozpenak eta gastuak era-
giten ari zi tzaizkielako. Udalak aitortu zuen zerbi tzua abian 
jarri izanak agerian u tzi zituela berrikusi eta aldatu beharreko 
ordenan tzaren alderdi ba tzuk. Egungo araubidea alda tzeak 
ezarpenaren lehen urteko espedientean ain tzat hartuko zue-
la jakinarazi zuen, bai eta kaltetutako per tsonen iradokizun 
nahiz kexak ere; halaber, jakinarazi zuen kalterik ez eragi-
teko zenbait neurri iragankor hartu zituela. Aitortu zuen ere, 
oporretako egoiliarren tzako bonuen kudeaketak aurreikus-
pen guztiak gainditu zituela; hala, haiek emateko orduan 
a tzerapenak sor tzez gain, eragozpenak eragin zi tzaizkien 
erabil tzaileei, eta eragozpen horiek arin tzen saiatu ziren 
zerbi tzuaren erabateko fun tzionamendua a tzeratuz. Nolana-
hi ere, ordenan tzak egoiliarrei eta oporretako egoiliarrei ema-
ten dien tratamendu desberdina babestu zuen. Udalak tratu 
desberdintasuna oinarri tzeko baliatutako justifikazioa aztertu 
ondoren, Arartekoari egokia iruditu zaio gaia berriz azal tzea.

Aurrekoa ikusi

https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=eu&accion=home&accionWe001=ficha
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018R-1869-17+del+Ararteko+de+30+de+octubre+de+2018+&contenido=12689&layout=contenedor.jsp&codResi=1&tipo=5&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018R-1869-17+del+Ararteko+de+30+de+octubre+de+2018+&contenido=12689&layout=contenedor.jsp&codResi=1&tipo=5&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.barakaldo.org/portal/eu/web/barakaldo/barakaldo
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/segurtasun-saila/hasiera/
http://www.sestao.eus/eu-ES/Orrialdeak/default.aspx
https://www.arrasate.eus/eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018R-1243-17+del+Ararteko+de+27+de+febrero+de+2018&contenido=12435&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.donostia.eus/taxo.nsf/fwHome?ReadForm&idioma=eus
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018R-1686-15+del+Ararteko+de+12+de+noviembre+de+2018&contenido=12733&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
https://www.oñati.eus/eu?set_language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018R-2979-17+del+Ararteko+de+4+de+septiembre+de+2018&contenido=12659&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.gorliz.eu/eu-ES/Udala/Ordenantzak/Orrialdeak/Ordenanzareguladoradelserviciop%C3%BAblicodecontroldelimitaci%C3%B3nyordenaci%C3%B3n.aspx
http://www.gorliz.eu/eu-ES/Orrialdeak/default.aspx
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Txostena bete tzeari buruz erakunde honek duen iri tzia 4.5. 
atalean ageri da, laburtuta.

4.3. Gomendio orokorren segimendua

Arartekoak aurten izapidetu dituen kexek eta egindako ofi-
ziozko jardunek zein ikuskapen-bisitaldiek aukera eman 
digute urriaren 28ko 7/201201  Gomendio Orokorraren 
jarraipena egiteko. Gomendio horretan, Arartekoak bere 
ibilbidearen hasieratik segurtasun-arloan egin dituen go-
mendio gehienak bildu dira. 

Polizia-jardunen barne-ikerketetan gabezia handiak haute-
maten ditugu oraindik ere (II.1.1. atala). Ikerketak urriak iza-
tea eta ikerketarik ez egitea dira oraindik ere irauten duten 
arazoetako ba tzuk. Gainera, egiaztatu dugu oraindik ere ez 
direla jarduera-protokolo argiak eta zeha tzak ezar tzen espa-
rru horretan. Azaldutako gabezien adierazgarri da Bizkaiko 
Probin tzia Auzitegiak, Er tzain tzak jaurti zuen gomazko 
pilota batek jota gazte bat hil izanaren harira, aurten eman-
dako epaia (82/2018 Epaia, azaroaren 29koa), eskas tzat jo-
tzen duena polizia-kidego horrek egitateen inguruan egindako 
ikerketa. Gogorarazi beharra dago poliziaren jardunak, gai-
nera, Arartekoaren esku-har tzea eragin zuela, eta erakunde 
honek ere agerian u tzi zituela egindako ikerketaren gabeziak 
(Arartekoaren ebazpena, 2012ko azaroaren 30ekoa). 

Oraindik ere ez da bete tzen Arartekoak egindako gomen-
dioa, polizia-fun tzionarioek polizia-uniformean identifika-
tzeko balio duen zenbakia edo erreferen tzia eraku ts dezaten 
(V. atala). Kasu ba tzuetan gomendioa ez da bete tzen unifor-
meak identifikaziorik ez duelako, edo hura ez delako arropa 
guztietan ageri. Besteetan, aldiz, eramaten den identifikazioa 
ez da nahikoa –hala gerta tzen da, oro har, Er tzain tzan–. Arar-
tekoak berriz ere azpimarratu behar du gomendioa: herrita-
rrak agenteekin erlazionatu ohi diren distan tziatik zalan tzarik 
gabe ikusteko moduan jarri behar dela zenbaki hori. 

Halaber, hauteman dugu oraindik ere gabeziak daudela 
atestatuen eta administrazio-salaketen kontrolean, horiek 
presta tzeko orduan gehiegikeriaz ez joka tzeko (II.2.3. atala).

Arartekoak hauteman du, oraindik ere, zenbait egoeratan, ez 
direla gomendioak bete tzen preben tzio- eta kontrol-me-
kanismoak ezar tzeari dagokionez. Aurreko urteetan bezala, 
aurten ere, honako egoera hauetan hauteman ditugu ez-
bete tzeak: barne ikerketetan; indarraren erabileran eta haren 
barne-kontrolean; eta atestatuen eta administrazio-salake-
ten gaineko kontrolean, horiek presta tzeko orduan gehiegi-
keriaz ez joka tzeko (II.1.1., II.2.1. eta II.2.3. atalak).

Horrez gain, atxiloketa-zentroetara egindako bisitaldiek 
aukera eman diote erakunde honi gomendio orokor horren 
III. atalean eta “Miaketa pertsonalaren dilijentzia polizia-
ren bulegoetan” izeneko Gomendio Orokorrean (2001eko 
ohiko txostena) formulatutakoaren jarraipena egiteko. 4.5. 
atalean, jarraipen horren emaitza jaso dugu. labur.

Trafikoari dagokion azpiarloan jarraitu dugu egiazta tzen 
zigor tzeko prozeduren zioen atalak ez dituela beti bete tzen 

3. Araudi-testuingurua
2018ean indarrean jarri da 920/2017 Errege Dekretua, urria-
ren 23koa, ibilgailuen azterketa teknikoa arau tzen duena, 
eta Gidarien Araudi Orokorraren IV. eranskina, gida-baime-
na edo gida-lizen tzia eskura tzeko eta indarraldia luza tzeko 
behar diren gaitasun psikofisikoei buruzkoa, aldatu egin da 
(PRA/375/2018 Agindua, apirilaren 11koa).

Aurten ere aldatu egin dira urriaren 16ko147/2  Dekretua, 
Jokoaren Euskal Behatokia sor tzen eta arau tzen duena, eta 
urriaren 23ko 151/2018 Dekretua, Euskadiko trafiko istripuen 
biktimen erregistroa sor tzen eta arau tzen duena.

4.  Jarduera-planaren 
esparruko bestelako 
esku-hartzeak

4.1.  Ofiziozko espedienteak

2018an izapidetu ditugun ofiziozko jardun ba tzuek, aurreko 
urteetan bezala, a txiloketa-zentroen egoera egiazta tzea 
izan dute helburu. Horrez gain, aztertu dugu a txiloketari 
buruz eta poliziaren esku-har tzeetako berme-sistemari 
buruz Arartekoak egindako gomendioak bete tzen ote diren. 
4.5. atalean, jarduketa horien laburpena egin da.

Horrez gain, aurten, ofiziozko jardun bat izapidetu da,  
Er tzain tzak Donostian egindako esku-har tze baten ondo-
rioz hildako mutil bat zer baldin tzatan hil zen argi tze aldera 
Eusko Jaurlari tzako Segurtasun Sailak abiarazitako bar-
ne-ikerketaren jarraipena egiteko.

Beste kexa baten bitartez, zalan tzan jarri zen genero indar-
keriari lotutako delitu bat sala tzeko edo babesa eska tzeko 
polizia-e txera jo tzen duten genero indarkeriaren biktimei 
lehenengo arreta emateko Er tzain tzak duen modua. Kexa-
gileak ezin izan zuen salaketa jarri, urtebete baino gehiago 
igaroa zelako hura eragin zuten egitateak jazo zirenetik. 
Ai tzitik, kexa horren ondorioz, ofiziozko jardun bat abiara-
zi dugu, jakin nahi baikenuen nola ematen den, oro har (ez 
bakarrik genero-indarkeriaren biktimen kasuan), lehenen-
go arreta, eta nola berma tzen den lehenengo une horretan 
emandako informazioa ez duela en tzuten esparru horretan 
arta tzeko zain dagoen beste inork. Kexa horretan azaldu-
takoaren arabera, arreta hori emateko baldin tzek ez dute 
berma tzen zerbi tzua eska tzen duen per tsonari arreta ematen 
dion agentearen eta per tsona horren beraren artean dagoen 
komunikazioaren konfiden tzialtasuna eta pribatutasuna. 

4.2. Txosten berezien segimendua

A txiloketa-zentroetara egindako bisitaldiek eta kexak izapide-
tu bitartean bildutako informazioak aukera eman diote Arar-
tekoari Kalabozoak, Er tzain tzaren eta udalen a txiloketa 
egoi tzak” (1991) txosten bereziaren jarraipena egiteko.

Aurrekoa ikusi

http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&contenido=8009&tipo=5&layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&codMenu=43&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/01c378a5eab59613/20181203
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=26-2012&contenido=8789&tipo=5&layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&contenido=1749&tipo=5&layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&codMenu=43&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&contenido=1749&tipo=5&layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&codMenu=43&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/08/
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/08/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-9481
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-4958
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018005179
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018005343
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/segurtasun-saila/hasiera/
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Segurtasuna

Eusko Legebiltzarrarentzako urteko txostena 2018

“Trafikoa, ibilgailu motordunen zirkulazioa eta bide 
segurtasuna: aurrez taxututako ereduen erabilera 
zehapen prozedurak tramita tzean. Zenbait arazo defen-
tsarako eskubidearen inguruan” izeneko gomendioan 
(2003ko urteko txostena) adierazi genituen eskakizunak. 

4.4. Gomendio orokor berriak

Arartekoak gomendio orokor bat egin du aurten ezgaita-
sunen bat duten per tsonen tzako aparka tzeko txartela-
ren titularrek – txartela erregula tzen duen araudiak ezarri-
tako baldin tzetan– aparkaldi mugatuko guneetan (TAO) 
aparka tzeko duten eskubidearen inguruan (Arartekoaren 
4/2018  Gomendio Orokorra, 2018ko urriaren 9koa), egiaz-
tatu baitu udalaren gaur egungo erregulazioak, oro har, ez 
datozela bat araudi horrekin, eta, hala eta guztiz ere, apli-
katu egiten direla oraindik ere; inguruabar hori dela-eta, eta 
erregulazio asko egotearen eta horiek argiak ez izatearen 
ondorioz, zailagoa da ziur jakitea zer araubide aplika tzen 
den udalerri bakoi tzean, eta urratu egiten dira Espainiako 
Konstituzioan jasotako legezkotasun-prin tzipioa eta segur-
tasun juridikoaren prin tzipioa (Espainiako Konstituzioaren 
9.3. artikulua).

4.5. Ikuskapen bisitak

Er tzain tzaren Durangoko a txiloketa-zentroa bisitatu du 
Arartekoak 2018an, bai eta Donostiako Udal tzaingoaren 
polizia-e txe berria ere.

Erakunde honek oso balorazio ona egin du Udal tzaingoaren 
a txiloketa-zentro berriaren instalazioen inguruan. Zentroak 
adingabeen tzako polizia-e txe berezia du, 5/2000  Lege 
Organikoak, urtarrilaren 2koak, adingabeen eran tzukizun 
penala arautu duenak (17.3. artikulua), ezarritakoarekin bat 
etorriz. Hala ere, adin nagusikoek eta adingabeek ziegetara 
eta eremu horretako beste gune komun ba tzuetara iristeko 
ibilbidearen zati bat parteka tzen dute, eta adingabeak adin 
nagusikoekin harremanetan jar litezke han; beraz, zentro horri 
gomendatu diogu neurriak har di tzan halakorik ez gerta tzeko. 
Er tzain tzaren zentroak, berriz, ez du adingabeen tzako 
polizia-e txe berezirik, eta lege hori indarrean jarri zenetik 
erakunde honek bisitatu dituen Er tzain tzaren a txiloketa-zen-
tro ia-ia guztiek dute gabezia hori. Zentro horren instalazioe-
tan behar bezalako manten tze-lanak egin beharko lirateke.

Bi zentroek dute a txiloketa bideoan graba tzeko sistema. 
Er tzain tzaren zentroak a txiloketaren bideo-grabaketa sis-
tema bat du, fun tsean, 2006ko ohiko txostenean (I.  kapi-
tulua, 7.1. atala) aztertu genuen ereduari dagokiona. Gure 
ikuspuntuaren arabera, aztertutako sistemak ez ditu bete-
tzen mekanismo horrek eraginkorra izateko eduki beharko 
lituzkeen baldin tza guztiak, urriaren 6ko 81/1999 Gomen-
dioan adierazi genuen moduan (1999ko ohiko txostena, II. 
kapitulua, 7.2. atala). Er tzain tzako beste zentro ba tzuetan 
gerta tzen den moduan, zentroak ez ditu txertatu, oro har, 
a txiloketen bideo-grabaketari buruzko proposamen berriak, 
Inkomunikatutako a txiloketaren eremuko berme sistemari 
buruzko azterlana eta hobekun tza proposamenak ikerketan 

(2010eko ohiko txostena) eta urriaren 28ko 7/2011 Gomen-
dio Orokorrean (III.8. atala) jaso ditugunak. Udal tzaingoaren 
zentroak ere ez ditu erabat bete tzen erakunde honen iri tziz 
sistema eraginkorra izan dadin beharrezkoak diren baldin-
tzak. Azpimarratu beharra dago iruditan jasotako jarduketen 
ondorioz sor litezkeen eran tzukizun administratiboak eta pe-
nalak preskribatu arte gorde behar dela grabatutako ma-
teriala. Halaber, ondorio horietarako, ain tzat hartu behar da 
giza-eskubideak berma tzen dituzten erakundeek, hala nola 
Arartekoak, esku-har tzeko epea zein den; izan ere, behar 
baino epe laburragoak ezar tzea –hala egiten da, etenga-
be, Er tzain tzaren zentroetan, eta Udal tzaingoarenetan ere, 
tarteka– ez dator bat aipatutako irizpidearekin, eta mugatu 
egiten du mekanismo horren izaera berma tzailea. Gainera, 
Udal tzaingoaren zentroetan, sistemak isil-gordeko elkarri-
zketa graba tzen du. Horrenbestez, ez dira berma tzen jar-
duera horren berezko ezaugarriak diren pribatutasuna eta 
isilpekotasuna. 

Udal tzaingoak ez du adingabeen a txiloketak jaso tzeko 
erregistro berezirik, uztailaren 30eko 1774/2004  Errege 
Dekretuak, urtarrilaren 12ko 5/2000 Lege Organikoaren erre-
gelamendua onar tzen duenak, hala exijitu arren (3.5. art.). 

Udal tzaingoak baliatutako eskubideen berri emateko ak-
taren ereduak ez du behar bezala berma tzen a txilotuak bere 
eskubideak ulertu dituela eta ulertutakoaren arabera erabi-
liko dituela. Dirudienez, Er tzain tzak eredu bera darabil po-
lizia-kidego horren a txiloketa-zentro guztietan, eta artean 
ez ditu bete tzen Prozedura Kriminalaren Legearen (520. 
artikulua) eskakizunak, doako lagun tza juridikoa eska tzeko 
prozedurari, eta hura eskura tzeko baldin tzei, nahiz egokia 
den kasuetan abokatuen lagun tza izateko eskubideari uko 
egiteari dagokionez. Udal tzaingoak darabilen ereduak ere 
ez ditu bete tzen azken eskakizun horiek. Bi zentroetako ba-
tean ere a txilotuari ez zaio uzten akta bere esku eduki tzea, 
a txiloketak irauten duen bitartean, lege horrek eska tzen 
duen eta Europako Kon tseiluko Tortura eta tratu edo zigor 
krudel edo umiliagarriak prebeni tzeko Europako Ba tzordeak 
2016an Espainiara egindako bisitari buruz 2017ko azaroaren 
16ko txostenean gogora ekarri duen moduan. Izan ere, bere 
eskubideak jakinarazitakoan dokumentua kendu eta ez zaio 
berriz ematen a txiloketa amaitu arte. 

Bisitatutako bi zentroetan ez zaio a txilotuari ematen, a txiloke-
taren unean bertan, momentu horretan bere eskubideei buruz 
ahoz ematen zaion informazioa jaso tzen duen dokumentu-
rik, Arartekoak hemen adierazitako eran: 7/2011  Gomendio 
Orokorra, urriaren 28koa (III.2 atala). 

Er tzain tzaren zentroan, a txilotuari egin zaion gorpu tz-
miaketa mota baino ez da ida tziz jaso tzen, orokorrean, ze-
hazki zer izan den zehaztu gabe eta modu horretara egiteko 
arrazoiak azaldu gabe, miaketa biluzik egiten denean salbu. 
Udal tzaingoak soilik ida tziz jaso du erregistroa nola egin den 
eta haren arrazoia miaketa biluzik egiten denean. Hiru zen-
troetako joka tzeko moduak urrun tzen dira gure gomendioe-
tatik (urriaren 28ko 7/2011 Gomendio Orokorraren III.5. atala 
eta “Miaketa per tsonalaren dilijen tzia poliziaren bulegoetan” 
izenburuko dokumentua). 

Aurrekoa ikusi

http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&contenido=1793&tipo=5&layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&codMenu=43&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&contenido=1793&tipo=5&layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&codMenu=43&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&contenido=1793&tipo=5&layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&codMenu=43&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&contenido=1793&tipo=5&layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&codMenu=43&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Recomendaci%F3n+General+del+Ararteko+4%2F2018+de+9+de+octubre+de+2018.&contenido=12673&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=43&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Recomendaci%F3n+General+del+Ararteko+4%2F2018+de+9+de+octubre+de+2018.&contenido=12673&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=43&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
https://www.donostia.eus/info/ciudadano/guardia_municipal.nsf/fwHome?ReadForm&idioma=eus&id=A336670344276
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-641
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-641
http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_240_1.pdf
http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_28_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/6_2093_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/6_2093_1.pdf
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Poliziaren+jarduera+eta+praktiketako+berme+sistemari+buruzkoa.&contenido=8009&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=43&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Poliziaren+jarduera+eta+praktiketako+berme+sistemari+buruzkoa.&contenido=8009&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=43&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-15601
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-15601
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-641
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1882-6036
https://rm.coe.int/pdf/168076696c
https://rm.coe.int/pdf/168076696c
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Poliziaren+jarduera+eta+praktiketako+berme+sistemari+buruzkoa.&contenido=8009&layout=contenedor.jsp&codResi=1&tipo=5&codMenu=43&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Poliziaren+jarduera+eta+praktiketako+berme+sistemari+buruzkoa.&contenido=8009&layout=contenedor.jsp&codResi=1&tipo=5&codMenu=43&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_917_1.pdf
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Euskal Herriko administrazio publikoen jarduera ikuskatzea

Eusko Legebiltzarrarentzako urteko txostena 2018

Udal tzaingoan abokatuaren lagun tza ez da ematen  
a txiloketa gerta tzen den unetik bertatik aurrera, nahiz eta 
erakunde honek hasieratik eman behar dela uste izan (urria-
ren 28ko 7/2011 Gomendio Orokorraren III.1 atala).

A txiloketa egin duten agenteak batera ager tzen dira ates-
tatuan bi zentroetan, ez banaka, Arartekoak gomenda tzen 
duen moduan a txiloketa dokumentu horretan leialtasun eta 
zehaztasun handienarekin adierazita gera dadin eta alor 
honetan izan daitezkeen gehiegikeriak saihesteko (urriaren 
28ko 7/2011 Gomendio Orokorraren II.2.3 atala). 

Erakunde honek bi zentroetan egiaztatu zituen a txiloketak, 
oro har, behar bezala zeuden bideratuta, horien erregis-
troak behar bezala beteta eta jarduerak arrazoizko denboran 
eginda, disfun tzio ba tzuk an tzeman diren arren. Horren on-
dorioz, gogorarazi beharra daukagu ahalik eta zehaztasun 
eta xehetasun handienaz adierazi behar dela nola gertatu 
den a txiloketa, bat ez etor tzeak saihestu behar direla eta ere-
mu horretan gerta daitezkeen balizko hu tsegiteak ezagu tzea 
eta zuzen tzea ahalbidetuko duten neurriak hartu behar direla 
(urriaren 28ko 7/2011 Gomendio Orokorraren III.6. atala). 

Udal tzaingoaren zentroan ikuskatu zen a txiloketa baten es-
kubideen informazio-aktan a txiloketa eragin zuten egita-
teei buruzko informazioa a txilotuari eman zi tzaion egozten 
zi tzaion delituagatik eta ez egitateengatik, eta horrek ez ditu 
bete tzen Prozedura Kriminalaren Legearen 520. artikuluaren 
eskakizunak. A txiloketa berean egiaztatu zen i tzulpen-zerbi-
tzua behar zuen a txilotuari ez zi tzaiola jakinarazi zerbi tzu hori 
doan jaso tzeko eskubidea zuela eta i tzulpen-zerbi tzua ere ez 
ziotela eman deklarazioa hartu arte. 

Er tzain tzako zentroan egindako beste a txiloketa batean, 
a txilotua lekuz aldatu zuten agenteek egin zioten gorpu tz-
miaketa eta haiek egiten zuten zain tza-lana ere poliziaren 
bulegoetan. Erakunde honen aburuz, zeregin ba tzuk eta 
besteak egiten dituzten agenteek desberdinak izan behar 
dute (urriaren 28ko 7/2011 Gomendio Orokorraren III.2 eta 
III.5 atalak), eta irizpide orokorra aplikatu ez izana behar be-
zala justifikatu eta dokumentu behar da.

Bisitaldietan, era berean, mar txoaren 30eko 4/2015  Lege 
Organikoa, herritarren segurtasuna babestekoa, aplika tzeko 
moduaren jarraipena egin dugu, poliziaren bulegoetatik 
kanpo egindako identifikazioei eta gorpu tz-miaketei da-
gokienean (16. eta 20. artikuluak). Bi zentroei gogorarazi zaie 
miaketa horiei buruzko dokumentuak jasota u tzi behar direla, 
haien arrazoiei buruzkoa, eta lege horrek ezarritako eskaki-
zunei buruzkoa (20. artikulua), horren gainean zenbait gabezi 
ikusi ahal izan bai tziren. Er tzain tzaren zentroan egindako iden-
tifikazio baten dokumentazioan ere ez ageri hau: identifika-
tuari identifikazio-eskaeraren arrazoien berri eman izana eta 
agenteekin batera polizia-e txera joateko egindako errekeri-
mendua, derrigorrez egin behar den moduan (16. artikulua).

4.6. Bestelako jarduerak

Arartekoa Eusko Legebil tzarreko Erakunde, Segurtasun 
eta Gobernan tza Publikoaren Ba tzordean izan da aurten 

 ba tzordeak hala eskatuta, erakunde horretan izapide tzen 
ari den honi buruzko iri tzia emateko: Euskal Herriko Poliziari 
buruzko Legearen bosgarren aldaketaren lege-proiektua. 

5.  Herritarren eskubideen 
egoeraren balorazioa

5.1. Eusko Jaurlari tzako Segurtasun Saila, Bilboko 
Udala eta Gasteizko Udala dira 2108an kexa gehien jaso 
dituzten administrazioak. Aurten aurkeztutako zenbait 
kexaren ondorioz, administrazioek berrikusi egin dute be-
ren jarduera. Oro har, modu onargarrian bete dute Ararte-
koarekin elkarlanean ari tzeko betebeharra. Nolanahi ere, 
erakunde honek jarrai tzen du bere zereginak behar bezala 
bete tzeko oztopo ba tzuk izaten, eta horrek kalte egiten die 
–ordenamendu juridikoak beren eskubideak babesteko es-
kura jarri dizkien mekanismoak erabilita– Arartekora jo tzen 
duten per tsonen eskubideei. Arazorik ohikoenak hauek dira 
oraindik ere: informazioa berandu ematea, Arartekoak egin-
dako galderei eta egiten dituen gomendioei ez eran tzutea, 
eta eskatutako agiriak ez bidal tzea. 

5.2. Aurten izapidetu ditugun kexek berriz ere izan dituzte 
hizpide polizia-fun tzioa bete tzeari lotutako ohiko kontuak; 
hala nola ustez zuzenak ez diren jardueren barne-ikerketa, 
eta atestatuak eta administrazio-salaketak kontrola tzea, 
horiek presta tzeko orduan gehiegikeriaz ez joka tzeko. Ho-
rrez gain, poliziaren deontologia-kodeari eta bide publi-
koan egindako identifikazioei buruzko zenbait kontu ma-
haigaineratu dira. Kontu horietako asko Gasteizko Udalari 
aurten egindako gomendio batean azaldu dira (Arartekoaren 
Ebazpena, 2018ko abenduaren 20koa). 

5.3. Oraindik ere ez dira ezarri Arartekoak, atestatuen 
eta administrazio-salaketen edukia eta indarraren erabi-
lera ikuska tzeko, gomendatutako mekanismoak. Oro har, 
erakunde honek poliziaren praktikak gainbegira tzeko 
gomendatu dituen mekanismo gehienak ere (urriaren 28ko 
7/2011 Gomendio Orokorraren II. atala) ez dira oraindik eza-
rri. Ikerketaren kasuan, aurreko urteetan hauteman ditugun 
gabeziek bere horretan diraute. Edukia eskasa izatea eta 
ikerketarik ez egitea dira oraindik ere hautematen diren ara-
zoetako ba tzuk. Gainera, egiaztatu dugu oraindik ere ez di-
rela jarduera-protokolo argiak eta zeha tzak ezar tzen esparru 
horretan. 

5.4. Arartekoak egiaztatu du oraindik ez dela bete tzen for-
mulatu dugun gomendioa, alegia, polizia-fun tzionarioek po-
lizia-uniformean identifika tzeko balio duen zenbakia edo 
erreferen tzia eraman dezatela. Herritarrak agenteekin erla-
zionatu ohi diren distan tziatik zalan tzarik gabe ikusteko mo-
duan jarri behar da zenbaki hori, eta, horrez gain, kanpoko 
arropa guztietan ageri behar da. 

5.5. Er tzain tzaren Durangoko a txiloketa-zentroa bi-
sitatu du erakunde honek 2018an. Zentro horrek ez du 
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adingabeen tzako polizia-e txe berezirik, beraz ez du bete-
tzen 5/2000 Lege Organikoa, urtarrilaren 12koa, adingabeen 
eran tzukizun penala arau tzen duena (17.3. art.); horixe bera 
gerta tzen da erakunde honek, aipatutako legea indarrean ja-
rri zenetik, bisitatutako polizia-kidego horren zentro ia guz-
tietan. Donostiako Udal tzaingoaren zentro berriak –hura 
ere aurten bisitatu dugu– badu adingabeen tzako polizia-
e txe berezi bat, baina neurriak hartu behar ditu a txilotuta 
dauden adin nagusikoak eta adingabeak espazio komunetan 
harremanetan jar ez daitezen. 

A txiloketen bideo-grabaketarako sistema dute bi zentroek, 
baina horrek ez ditu erabat bete tzen eraginkor izateko izan 
behar dituen baldin tzak, eta izaera berma tzailea muga tzen 
du horrek. 

Udal tzaingoak ez du adingabeen a txiloketak jaso tzeko 
erregistro berezirik, uztailaren 30eko 1774/2004  Errege 
Dekretuak, urtarrilaren 12ko 5/2000 Lege Organikoaren erre-
gelamendua onar tzen duenak, hala exijitu arren (3.5. art.).

Gorpu tza mia tzeko eta jasota uzteko modua, zentro bietan, 
ez dator bat erakunde honen gomendioekin. 

Bisitaldietan egiaztatu genituen a txiloketak, oro har, behar 
bezala zeuden bideratuta, horien erregistroak behar bezala 
beteta, eta eginbideak arrazoizko epean eginda. Nolanahi 
ere, disfun tzio ba tzuk hauteman genituen. A txilotuari ez zaio 
uzten, bi zentro horietako ezeinetan ere, a txiloketak dirauen 
bitartean eskubideen berri emateko akta eskutan izaten. 
Ai tzitik, Prozedura Kriminalaren Legeak ezar tzen du horreta-
rako eskubidea duela, eta horixe bera gogorarazi du Europar 
Kon tseiluko Tortura eta Zigorrak edo Tratu Anker edo Apa-
lesgarrien Preben tziorako Ba tzordeak. Gainera, bi zentroe-
tako ezeinetan ere ez zaio a txilotuari ematen, a txiloketaren 
unean bertan, bere eskubideei buruz ahoz ematen zaion in-
formazioa jaso tzen duen dokumenturik, Arartekoak urriaren 
28ko 7/2011  Gomendio Orokorrean adierazitako moduan 
(III.2. atala). 

Udal tzaingoari gomendatu zaio mekanismo egokiak ezar 
di tzala berma tzeko jarduketa horietan nahiz haiekin harre-
manetan jar tzeko orduan erabilitako hizkun tza uler tzen ez 
dutenei, interprete bat jar tzen zaiela, doan, a txiloketan 
lagun tzeko, eta eskubide hori ez dela berma tzen soilik dekla-
razioa har tzeko unean. Izan ere, egiaztatu zen zerbi tzu hori 
behar zuen per tsona bati ez zi tzaiola bere eskubidearen berri 
eman, eta ez zi tzaiola zerbi tzua eman deklarazioa hartu arte. 

Bi zentro horiei gogorarazi zaie a txiloketaren legezkota-
suna aurkara tzeko fun tsezkoak diren jarduketen ele-
mentuak eskura tzeko eskubidea balia tzeko, Konstituzio 
Auzitegiak 21/2018  Epaian, mar txoaren 5ekoan, horreta-
rako ezarri duen doktrinari jarraitu behar diotela.

5.6. Egiaztatu da, zenbaitetan, ez dela bete identifikatu-
tako per tsonei zergatik identifikatu dituzten jakinarazteko 
eta kanpoko gorpu tz-miaketak behar bezala dokumenta-
tzeko betebeharrak, Herritarren Segurtasunaren Babesari 
buruzko mar txoaren 30eko 4/2015 Lege Organikoaren 16.2. 
eta 20. artikuluetan jasotakoak.

5.7. Arartekoak gomendio orokor bat egin du (Ararte-
koaren 4/2018 Gomendio Orokorra, 2018ko urriaren 9koa), 
udalek aparkaldi mugatuko sistemak arau tzen dituzten 
ordenan tzak (TAO) egokitu di tzaten, ezgaitasunen bat 
duten per tsonen tzako aparka tzeko txartelaren egungo 
araudiarekin bat egin dezaten (1056/2014  Errege Dekretua, 
abenduaren 12koa, eta 50/2016 Dekretua, mar txoaren 22koa) 
eta berma dezaten txartel horren titularrek eskubidea dutela 
araudi horrek [bi dekretuen 7.1.c) art.] aitortutako eremuetan 
behar duten denboraz aparka tzeko, hauteman baita es-
parru horretan, oro har, ez direla bete tzen segurtasun juri-
dikoaren prin tzipioa eta legezkotasun-prin tzipioa (Espai-
niako Konstituzioaren 9.3. art.).

5.8. Udalek ziurtatu behar dute, beren udalerrietan, bide 
segurtasuna bermatuta dagoela, eta trafikoko araudia 
bete tzen dela. Arartekoak, aurten, gai horren inguruko go-
mendio bana egin die Arrasateko Udalari (Arartekoaren 
Ebazpena, 2018ko o tsailaren 27koa), Donostiako Udalari 
(Arartekoaren Ebazpena, 2018ko azaroaren 12koa) eta  
Oñatiko Udalari (Arartekoaren Ebazpena, 2018ko irailaren 
4koa).

5.9. Hildakoak dauden trafiko-istripu larrien polizia- 
ikerketetan egindako alkohola detekta tzeko frogak egite-
ko, ofizialki baimendutako etilometroa erabili behar da, 
hurbil tze-etilometroarekin egindako frogaren emai tza negati-
boa izanik ere. Halaber, istripuan froga egiten zaien per tsonak 
ez beste ba tzuk kaltetu izana aukera bat denean ere ofizialki 
baimendutako etilometroa erabiliko da. Halaber, behar beza-
la jaso behar da frogak egin direla. Horretarako, frogak egin 
izana egiazta tzen duen agiria jaulkiko da, eta alkohola neur-
tzeko erabilitako tresnak egokiak direla dioen dokumentazioa 
emango da. Horren helburua da legean ezarritakoa kontuan 
har tzea (Prozedura Kriminalaren Legearen 796.1.7. artikulua, 
trafiko, motor-ibilgailuen zirkulazio eta bide segurtasuna-
ri buruzko legearen testu bateginaren 14.3. artikuluari eta  
Zirkulazioko Erregelamendu Orokorraren 22. eta 23. artikuluei 
lotutakoa) eta berma tzea frogak errekerimendu horien ara-
bera egiten direla; izan ere, azken batean, eskakizun horiek 
bete tzeak berma tzen du, legez, egindako neurketa egokia 
dela eta horretarako erabilitako etilometroa fidagarria dela. 

5.10. Aurtengo udako hilabeteetan, Gorlizen, arautu-
tako aparkamendu sistema (TAO) ezarri izanak kexa ugari 
eragin ditu. Horien bitartez, zalan tzan jarri da udalak sistema 
horren ezarpena kudea tzeko modua, bai eta zerbi tzu hori 
arau tzen duen ordenan tzaren zenbait alderdi ere, esate ba-
terako egoiliarrei eta oporretako egoiliarrei tratamendu ez-
berdina ematea.

5.11. Aurreko urteetan bezala, 2018an, trafikoaren  
arloko zehapen-araubidearen inguruko kexa batzuk jaso 
dira. Batez ere prozedurari buruzkoak ziren kexak, eta hari 
lotutako zenbait kontu mahaigaineratu dira berriz ere, hala 
nola hura izapidetzeko orduan izandako irregulartasunak, 
izapidetze estandarizatua, jakinarazpenak eta arau- 
haustearen froga. Kontu horietako batzuk aztertu ditu 
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erakunde honek Gasteizko Udalari helarazitako bi gomen-
diotan (Arartekoaren 2018ko urriaren 30eko ebazpena, eta 
2018ko abenduaren 20koa). Gomendioetan adierazi da  
udalak salatutako arau-haustearen erabateko froga-ba-
lioa eman ziola salaketari, hori ez zetorrela bat Espainiako 
Konstituzioak aitortutako errugabetasun-presun tziorako 
eskubidearekin (Espainiako Konstituzioaren 24. artikulua), 
eta agenteak hura jar tzeko orduan gehiegikeriaz jokatu ez 
duela argi dagoen salaketei bakarrik aplika dakiekeela derri-
gorrezko salaketei esleitutako egiazkotasun-ustea.

Berriz ere egiaztatu dugu, halaber, zigor tzeko prozedurak 
izapide tzeko orduan ez direla beti bete tzen “Ibilgailu motor-
dunen zirkulazioa eta bide segurtasuna: aurrez taxutu-
tako ereduen erabilera zehapen prozedurak tramita tzean. 
Zenbait arazo defen tsarako eskubidearen inguruan” ize-
neko gomendioan adierazi genituen eskakizunak.

5.12. Administrazio egokiaren prin tzipioak eta Euro-
par Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Gutunean aipatu-
tako administrazio egokirako eskubidea (41.  artikulua)  
–Auzitegi Gorenak aitortu egin du (Auzitegi Gorenaren 
5342/2015  Epaia, azaroaren 20koa) horiek babes orokorra 
dutela barne-ordenamendu juridikoan– berma tzeko, ezin-
bestekoa da administrazioak trafikoko zehapenak nahitaez 
betearazi aurretik, horien betearazpena eteteko eskaera 
ebaztea, eta horiek ebazteko epea agor tzea. Horrela egin 
ezean, bazter u tziko lirateke betearazpena eteteko eskubi-
dea, eskaera behar bezala ain tzat har tzekoa eta hura une 
egokian ebaztekoa, ebazpenak zen tzua izan dezan ikuspegi 
juridikotik. Arartekoak horixe bera pen tsa tzen du zehapenak 
nahitaez betearazteari buruz, aldez aurretik zehapenen aur-
ka jarritako aukerako berrazter tzeko errekur tsoa eba tzi 
gabe, eta artean hura ebazteko epea amaitu ez dela. 
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Aurrekariak 
Egindako kexak eta kon tsultak azter tzeaz gain, lan-esparru 
honen helburuetako bat hauxe da: datuak babestearekin eta 
administrazio elektronikotik eratorritako eskubideekin lotura 
duten herritarren eskubideen garran tzia azpimarra tzea. Era 
berean, eskubide horiek zabal tzean eginkizun proaktiboa 
eduki nahi du, horien erabilerak eta babesak berrikun tza-
poten tzial handiagoa duten herritarrak susta tzen lagun tzen 
dutelako uste osoa du eta.

Arlo horretan jorratutako beste eremu batek gardentasun, 
gobernu on eta herritarren parte-har tzearekin du zerikusia; 
izan ere, Arartekoak estrategiko tzat jo tzen ditu hiru elemen-
tu horiek, kalitatezko gobernua –demokrazia aurreratuaren 
prin tzipioetan eta irekitasunean oinarritua, eta espazio pu-
blikoa eraiki tzea helburu duena– izateko fun tsezko osagaiak 
direlakoan.

1. Arloa kopurutan
2018an, arlo honetan 6 kexa jaso ziren eta horiek ekitaldi 
honetan erakundeak jasotako kexa guztien %0,28 dira. 

Azter tzen diren gaiak edo azpiarloak kontuan hartuta, honela 
sailka daitezke jasotako kexak:

• Datuak babestea ............................................................................................  4
• Beste alderdi batzuk ....................................................................................  1
• Gardentasuna ...................................................................................................  1

Datuen babesari dagokionez, Euskal administrazioek datuak 
babesteko araudia bete tzen dutela kontrola tzeko erakun-
de espezifiko bat dago, hau da, –Datuak Babesteko Euskal 
Bulegoa–. Hori dela-eta, gai horren inguruko kexa gehienak 
aurkezten dira erakunde horren aurrean. Edozein kasutan, 
aztergai dugun estatistikan jasota ez dauden beste kasu ba-
tzuetan, hainbat gairi lotutako kon tsultak jaso ditu erakunde 
honek, besteak beste, ahaztura digitalerako eskubideari edo 
argazkiak Interneten edo sare sozialetan erabil tzeari lotu-
takoak. Arartekoak lagun tza eman die kon tsulta horiek egin 
dituzten kexagileei.

2018ko maia tzaren 25ean, indarrean sartu zen 2016/679 
Erregelamendua (EB), Europako Parlamentu eta Kon-
tseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, per tsona fisikoak 
babesteari buruzkoa, betiere datu per tsonalen tratamendua-
ri eta datu horiek aske zirkula tzeari dagokionez (hemendik  
aurrera, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra). Erre-
gelamendu hori indarrean sartu denez, euskal herri-ad-
ministrazioek datu per tsonalak babesteari buruzko haien 
prozedurak egokitu dituzte, eta, horrez gain, aldez aurreko 
pribatutasun-araudiak berritu dituzte. Datu Per tsonalak Ba-
besteari eta eskubide digitalak berma tzeari buruzko aben-
duaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa onar tzeak arau-mul tzoa 
osatu du, lege horrek eskubide digitalak gehitu bai tzituen, 
Espainiako Konstituzioaren 18.4 artikulua gara tze aldera.

2. Kexarik aipagarrienak
Atal honetan, 2018an jasotako kexa batzuk aipatzeaz gain, 
2017an planteatutako eta informazioa ematen den urtean 
amaitutzat emandako beste hainbat kexa nabarmenduko dira. 

2.1.  Kirol-jarduerak egiteko izena 
emateko orri batean jasotako datu 
pertsonalak lagatzea 

Pertsona batek esku hartzeko galdegin zion Arartekoari, 
agian datu pertsonalak babesteko eskubidea urratu zelako. 
Adierazi zigunez, bere datu pertsonalak beste batzuei laga 
zizkien Zallako Udalak adingabeentzako kirol-jarduerak es-
kaini zituen eta kexagileak bere semeak kirol anitzeko jar-
dueran inskribatzeko orria bete zuen. Han agertzen ziren 
udalak besteri utzitako datu horiek. Geroago, bere semeen 
kirol-jardueren beri emateko bi mezu labur jaso zituen, iden-
tifikatu gabeko bi telefono mugikorretatik bidaliak, eta, gai-
nera, ia berrogeita hamar lagunek osatutako whatsapp talde 
batean sartu zuten.

Kexagileak adierazi zuen ez zuela inolako baimenik eman 
bere datu per tsonalak erabil tzeko, kirol jardueran izena eman 
eta hura ordain tzea alde batera u tzita. Zallako Udalak hauxe 
jakinarazi zigun: kirol ani tzeko zerbi tzua egin zedin errazteko 
asmoz, gurasoen harremanetarako datuak adierazi zizkiela 

Aurrekoa ikusi

http://www.avpd.euskadi.net/s04-5213/es/
http://www.avpd.euskadi.net/s04-5213/es/
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673
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bai zerbi tzua egiten duen enpresari, bai ikaste txeko ikasleen 
gurasoen elkarteari (IGE).

Arartekoak, 2018ko apirilaren 17ko Ebazpenaren bidez, go-
mendatu dio Zallako Udalari alda dezala udal inprimakietan 
datu per tsonalak trata tzeari buruz ager tzen den informa-
zio-klausularen edukia, eta berma dezala argi eta labur jaki-
narazten dela lagapenaren ondorioz zein tzuek jasoko dituz-
ten bildutako datuak. Udalak gomendioa onartu du.

Erakunde honek Datuak Babesteko Espainiako Agen tziaren 
eta Auzitegi Nazionalaren doktrina aipa tzen du bere ebazpe-
nean: hain zuzen ere, datu per tsonalak helburu zeha tz bate-
rako eman badira, ezin direla beste helburu baterako erabili 
(adibidez, wha tsapp talde bat sor tzeko). Hala ere, IGE elkar-
te pribatua denez gero, Arartekoak ezin du egin tza horretaz 
ezer adierazi. 

2.2.  Hirugarren pertsonei buruzko 
datu pertsonalak jaso dituen 
administrazio-espediente bat 
eskuratzea

2017an, erakunde honen esku-har tzea eska tze aldera egin-
dako kexa bat izapide tzea onartu zuen Arartekoak, datu 
per tsonalak babesteko eskubidearen balizko urraketa bat 
dela-eta aurkeztutakoa, hain zuzen. Kexa aurkeztu zen udal 
batek udal espediente batean jasotako kexagilearen datu 
per tsonalak laga zizkielako salatutako per tsonei eta Bake 
Epaitegiari. 

Arartekoak ondorioztatu zuen udalak kasu guztiak aztertu 
eta haztatu behar dituela datu per tsonalak dituzten admi-
nistrazio-espedienteak laga baino lehen. Espediente horiek 
inolako arazorik gabe laga zitezkeen salaketa egin zuen per-
tsonaren datu per tsonalak behin ezabatuta, edo per tsona 
horri baimena eskatu eta gero. Iradokizuna onartu egin dute.

2.3.  Datu biometrikoak biltzea 
Lanbideren bulegoetan

Datu biometrikoak bil tzearen inguruan jasotako kexa bat 
aipatu behar da. Izan ere, Lanbideren bulego ba tzuetan, 
erabil tzaileei 2018an jakinarazi zi tzaien identifikazio digi-
tala beharrezkoa izango dela laster. Horrenbestez, datu 
biometrikoak bil tzeko gunera bertara tzeko eskatu zi tzaien. 
Arartekoak ikuska tzeak egin ditu Lanbidek ezarritako proze-
durari buruzko informazioa jaso tzeko; kexa horrek izapide-
tze-prozesuan jarrai tzen du. Datuak Babesteko Euskal 
Agen tziak gai beraren inguruko beste kexa bat jaso du, eta 
Datuak Babesteko Espainiako Agen tziari igorri dio kexa hori, 
eskumen-arazoak direla eta. Izan ere, IZENPE SA ziurtapen 
eta zerbi tzu enpresak du jabe tza pribatuko fi txategiak trata-
tzeko ardura.

2.4.  Bestelako kexak eta aurkeztutako 
kontsultak 

Arartekoak kexa bat izapidetu du, herritar baten ziurtagiri 
elektronikoa ezeztatu zelako eta IZENPE SA Ziurtapen eta 
Zerbi tzu Enpresak ez zielako kexei arretarik eman. Kexa ber-
tan behera geratu zen ziurtagiri berria bidal tzeko helbideari 
lotutako aka ts batek eragindako arazoa konpondu bezain 
laster.

Horrez gain, Facebooki lotutako beste hainbat kon tsulta 
kudeatu dira. Kon tsulta horietako bat irudien erabilerari ze-
goen lotuta, argazki bat argitaratu bai tzen udal bateko Fa-
cebookeko orrian baimenik eskatu izan gabe, eta, gainera, 
iruzkinak egin ziren aipatu sare sozialean; beste kon tsulta 
batean, Googlek datu per tsonalak trata tzeko modua salatu 
zen; eta beste kon tsulta batean, erakunde finan tzario bati 
NANaren kopia emateko derrigortasunaren inguruko galdera 
egin zen. Kasu horietan, Arartekoak beharreko informazioa 
eman die erakunde honetara bertaratu ziren per tsonei, beren 
eskubideez balia tzeko ahalmena izan zezaten.

2.5. Beste arlo ba tzuetan kudeatutako kexak eta kon-
tsultak bideratu bitartean, informazio publikoa eta datuen 
babesa eskura tzearen inguruko kontuak agertu dira, eta ho-
nako hauek aipatuko ditugu, interesgarriak baitira:

Herri-administrazioen araubide juridikoei eta ondasun eta 
zerbi tzuei buruzko epigrafean modu zabalagoan adierazi de-
nez, hainbat kexa jaso dira informazioa jaso tzeko eskubidea 
gauza tzeari dagokionez, bereziki toki-eremuan. Kexa horiek 
direla eta, Arartekoak honako hau gogorarazi du berriro ere: 
2/2016 Legeak, apirilaren 7koak, Euskadiko Toki Erakundeei 
buruzkoak, eta 19/2013 Legeak, abenduaren 9koak, garden-
tasunari, informazio publikoa eskura tzeko bideari eta go-
bernu onari buruzkoak, legezko mugak modu murriztailean 
interpretatu behar direla ezarri dutela.

Herritarren parte-har tzea gai publikoetan ere kon tsultatu da, 
tokiko erakundeak herritarren partaide tza errazteko gero eta 
hainbat tresna gehiago erabil tzen hasi baitira. 

Atal honetako herri-lanen, garraioen eta azpiegituren arloan, 
informazio publikoa eskura tzeari buruz aurkeztutako kexak 
azter tzean, honako hau aipatu zen: arrazoitu egingo direla 
informazioa eskura tzeko eskaerak uka tzeko ebazpenak, in-
formazioa jaso tzea soilik neurri batean edo eskatutakoa ez 
den beste modalitate bat erabiliz onar tzen dutenak, eta hiru-
garren baten kontrakotasunaren ondoren jaso tzea onar tzen 
duten ebazpenak; hori guztia, abenduaren 9ko 19/2013 Le-
geak, gardentasunari, informazio publikoa eskura tzeko bi-
deari eta gobernu onari buruzkoak, 20. artikuluan xeda-
tutakoarekin bat etorriz. Honako hau ere gogorarazi da: 
zenbaitetan, egiaztatu da salatutako informazioa eskura-
tzeko eskaera administrazioak bere antolaketari lotutako al-
dizkako informazio eguneratua egoi tza elektronikoaren edo 
webguneen bidez emateko betebeharra ez bete tzearen on-
dorioa dela, garran tzi juridikoa eta ekonomikoa izango due-
na, baita aurrekontuetan ere. 

Aurrekoa ikusi

http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12457&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-2438-17+Ebazpena%2C+2018ko+apirilaren+17koa
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_4500_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_4500_1.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2016001544
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12887
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3.  Araudi- eta  
gizarte-testuingurua

• Europa mailan

Adimen Artifiziala –baita bere aplikazio ugariak ere–  
eta Blockchain teknologia berrikun tzaren palanka gaur egun 
aktiba tzen duten gailuetako bi dira, eta, Big Data Analytics 
delakoarekin, errealitate handituarekin eta puntako beste 
hainbat teknologiarekin batera, bi gailu horiek eragina izan-
go dute 2019an, zalan tzarik gabe. Horrexegatik da garran-
tzi tsua hainbat erreferente izatea, besteak beste, Europako 
Ekonomia eta Gizarte Lan Taldeak egindako irizpena, ho-
nako gai honen inguruan: “Inteligencia artificial: las conse-
cuencias de la inteligencia artificial para el mercado único 
(digital), la producción, el consumo, el empleo y la socie-
dad”. (DOUE C 440/01, 6.12.2018)

Europako Ekonomia eta Gizarte Lan Taldeak egindako iriz-
penean emandako gomendioen artean, honako hauek aipa-
tuko ditugu, interesgarriak baitira:

•  Giza kontrolaren beharra (human-in-comand), betiere 
makinak makina hu tsak izango direla eta gizakiek ma-
kina horiek uneoro kontrolatu ahalko dituztela berma-
tzeko hainbat baldin tzarekin.

•  Deontologia-kode bat era tzeko eskaera, adimen arti-
fiziala gara tze, zabal tze eta erabil tze aldera, bere fun-
tzionamenduak giza duintasunaren eta osotasun fisi-
koaren prin tzipioekin bat egiteko moduan.

• Estatu mailan

– Europako Parlamentu eta Kon tseiluak 2016ko apirilaren 
27an egindako 2016/679 Erregelamenduaren (EB) inda-
rraldia

2018ko maia tzaren 25ean, Europako Parlamentu eta 
Kon tseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erre-
gelamendua (EB) aplikatu zen bere osotasunean. Erre-
gelamendua per tsona fisikoak babesteari buruzkoa da, 
betiere datu per tsonalen tratamenduari eta datu horiek 
aske zirkula tzeari dagokionez. Erregelamendu berri ho-
rrek 95/46/CE Zuzentaraua indargabetu zuen, Datu Per-
tsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Or-
ganikoaren eta zuzentarau hori garatu zuen abenduaren 
21eko 1720/2007 Errege Dekretuaren bidez Espainian 
egokitutakoa; eta datu per tsonalak tratatuko dituzten 
erakunde guztiek aurkeztu beharko dituzten hainbat 
berrikun tza gehitu zituen. Erreforma horren xedea da-
tuen babesa aro digitalera egoki tzea da, baita herritarrek 
haien informazio pribatua gehiago kontrolatu dezaten 
ere. Halaber, beste xedeetako bat da erregulazioa Euro-
par Batasunean homogeneiza tzeko saiakera egitea.

– Datuak Babesteko Lege Organikoaren Proiektua, 
Espainiako legedia Europar Batasunaren 2016/679 
Erregelamenduaren xedapenetara egoki tzen duena

Aipatu Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra 
zuzenean aplikatu badaiteke ere estatu kide guztietan  
–zuzentaraua ez bezala–, arauan bertan aurreikusita dago 
estatuen barne eskubideak arau hori zehaztu dezakeela. 
Espainian, zehaztapen horrek 1999ko legea ordezkatuko 
duen datuak babesteko lege organiko berriaren bidez 
egingo dela erabaki da.

Abenduaren 6an, Datu Per tsonalak Babesteari eta es-
kubide digitalak berma tzeari buruzko abenduaren 5eko 
3/2018 Lege Organikoa argitaratu zuen Estatuko Aldizka-
ri Ofizialak. Legeak Datuak Babesteko Erregelamendu 
Orokorrera egokitu zuen Espainiako ordenamendu juri-
dikoa, eta erregelamendu horren xedapenak osatu eta 
garatu zituen. Gainera, legeak X. titulua gehitu zuen 
–“Eskubide digitalak berma tzea”–, herritarrek dituzten 
eskubide digitalen mul tzo berria aitortu eta gara tzeko  
xedez, Konstituzioaren 18.4 artikuluan ezarritakoarekin 
bat eginez.

Aipatu beharreko ezaugarri berrien artean, legeak Inter-
neten ahaztua izateko eskubidea zehaztu du. Era berean, 
94. artikuluan modu zabalagoan dago adierazita ezaba-
tzeko eskubideari, hau da, ahaztua izateko eskubideari 
buruzko Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 
xedapena, betiere Interneteko bilaketak egitean edo sare 
sozialak erabil tzean, eta, datuak eman dituen interesdu-
nak hala eskatuta, datu horiek ezabatuko dira –adinga-
beei buruzko datuak beti ezabatuko dira–. Honako kasu 
hauetan ere ezabatuko dira datuak: baldin eta hirugarren 
per tsonek eman badituzte, datuok desegokiak, zehaz-
tugabeak edo gehiegizkoak badira, baita eguneratuta 
ez badaude, beharrezkoak ez badira edo denbora igaro 
ahala aipatu ezaugarriak jaso badituzte ere. Edozein ka-
sutan, ain tzat hartuko dira datuok bildu edo tratatu zi-
reneko helburuak, igarotako denbora eta informazioaren 
izaera eta interes publikoa. Laburbilduz, sare horietako 
edukiak kontrola tzeko betebeharra gehitu du legeak, 
eta erabil tzaileen jarduketen eran tzulea zerbi tzu-emailea 
izango da.

Datu Per tsonalak Babesteari eta eskubide digitalak 
berma tzeari buruzko Lege Organikoaren zazpigarren  
xedapen gehigarriak ongi arautu zuen honako hau: in-
teresatuak identifika tzea administrazio-egin tzen iragarki 
eta argitalpenen bidezko jakinarazpenetan, eta ezin izan-
go da NANari, izenari eta abizenei lotutako datuak batera 
argitaratu.

– Onartutako bestelako arauak:

12/2018 Legegin tzako Errege Dekretua, irailaren 
7koa, sareen eta informazio sistemen segurtasunari 
buruzkoa; horren bidez, Espainiako ordenamendu juridi-
kora egokitu zen Europako Parlamentu eta Kon tseiluaren 
2016ko uztailaren 6ko 2016/1148 Zuzentaraua (EB),  
Europar Batasuneko sareen eta informazio sistemen se-
gurtasun maila komun eta handia berma tzeko neurriei 
buruzkoa. Dekretu horri dagokionez, fun tsezko zerbi-
tzuen operadoreek eta zerbi tzu digitalen horni tzaileek 
neurri egokiak hartu beharko dituzte erabil tzen dituzten 
sareen eta informazio sistemen segurtasunaren inguruan 
suertatutako arriskuak kudea tzeko, kudeaketa kanpoan 
egiten bada ere

Aurrekoa ikusi

https://www.ticbeat.com/innovacion/la-inteligencia-artificial-empresarial-movera-6-141-millones-de-dolares-en-2022/
https://www.ticbeat.com/innovacion/10-datos-que-debes-saber-sobre-el-blockchain/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.01.0001.01.SPA
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-12257
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-12257
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ECE/1166/2018 Agindua, urriaren 29koa, zeinaren 
bidez 30 Mb/s-ko edo gehiagoko abiadurako banda 
zabaleko zerbi tzuak eskura tzeko estaldura emate-
ko plana onartu bai tzen. 800Mhz-ko banda-frekuen-
tzietarako sarbidea duten eragileek –besteak beste, 
Telefónicak, Vodafonek eta Orangek– betearazi behar 
dute lege hori, eta elkarrekin osatu beharko dute 5.000 
biztanle baino gu txiagoko herrietako biztanleen % 90eko 
estaldura, 2020ko urtarrilaren 1a baino lehen.

– Gardentasunari, informazio publikoa eskura tzeko bideari  
eta gobernu onari buruzko 19/2013 Legea gara tzeko 
Errege Dekretuaren proiektua

Iazko txostenean dagoeneko aipatu genuenez, kome-
nigarria li tzateke Gardentasunari, informazio publikoa 
eskura tzeari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 
19/2013 Legea gara tzen duen araudi bat eduki tzea, lege 
horretatik eratorritako eskubideak eta betebeharrak eta 
horiek gauza tzeko modua xehetasun handiagoz ezagu-
tzeko. Halaber, komenigarria li tzateke bertan jasotako 
manuak bete tzen ez dituztenei ezarriko zaizkien zigorren 
katalogo bat eduki tzea. Konpromiso hori Espainiak Go-
bernu Irekirako Alian tzaren baitan 2017ko ekainean onar-
tu zuen Gobernu Irekiaren Hirugarren Planean (2017-
2019) jasota dago (3.5. konpromisoa). 2018ko irailean, 7 
ministeriok eta Datuak Babesteko Espainiako Bulegoak 
egindako eskatutako txostena jaso zen, eta oraindik 
jaso behar da Gardentasun eta Gobernu Onaren Kon-
tseiluaren txostena. Informazio publikoa 2018ko maia-
tzaren 3tik 31ra izapidetu zen, eta 37 ekarpen jaso ziren.

– 30/2015 Legean aurreikusitako administrazio elektroni-
koari buruzko neurri zeha tz ba tzuk indarrean sartu dai-
tezen a tzera tzea

11/2018 Legegin tzako Errege Dekretuak, abuztuaren 
31koak, Administrazio Publikoen Administrazio Proze-
dura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen azken 
xedapenetako zazpigarrena aldatu zuen ustekabean. 
Hala, erregistro elektronikoari, ahalorde-erregistroari, 
gaitutako langile publikoen erregistroari, administra-
zioaren sarbide elektroniko orokorrari eta fi txategi elek-
troniko bakarrei buruzko xedapenak indarrean sar tzeko 
eguna beste bi urte a tzeratu zen.

Horrenbestez, xedapen horiek beranduago indarrean 
sar tzeak –aurretiaz ere a tzeratu zen eguna– administra-
zio elektronikoari buruzko hainbat xedapeni eragiten die, 
eta Gobernuak honako justifikazio hau eman du: alderdi 
fun tzional elkarreragileei babesa eman behar dieten sis-
tema teknologikoak ez daude Administrazio Prozedura-
ren Legeak ezarritako betebeharretara egokituta, berezi-
ki administrazioen arteko interoperabilitateari eragiten 
dietenak. Hain zuzen ere, interoperabilitate hori gerta-
tzeko administrazio guztiek landu beharreko eraldaketa 
eta bilakaera ere garran tzi tsuak dira. Izan ere, eraldaketa 
eta bilakaera horiek honako hauei eragiten diete: anto-
laera-, teknologia- eta langile-aldaketei, lan-prozesue-
tan oso garran tzi tsuak direnei; prozedurak errazteko eta 
prestakun tzarako beharrari, baita, bereziki, erakundeen 
kulturari ere; halaber, oraindik guztiz garaturik ez zeuden 
administrazioen arteko akordioak ere eska tzen dituzte. 

Edozein kasutan, argi dago legezko xedapen horien 
eraginkortasuna a tzera tzeak ez lukeela zertan helburua 
lor tzeko presioa gal tzea eragin beharko, egin beharreko 
jarduerak oso garran tzi tsuak direlako, baita zailak ez di-
relako ere.

– Azterlanak

Internetek duen sarreraren alorrean Arartekoa gehien 
kezka tzen duen gaietako bat haurren eta nerabeen eten 
digitalari dago lotuta. Aurreko urtean, “Los niños y niñas 
de la brecha digital en España” izeneko azterlan interes-
garria argitaratu zen. Ikerketa horren bidez, sareak haur, 
gazte eta kolektibo kalteberenei emandako aukerak eta 
haiei eragindako arriskuak aztertu ziren. 

Interesgarria denez, azterlan horretan emandako lehe-
nengo gomendioa nabarmendu nahi dugu: “Reconocer, 
identificar y asumir social y proactivamente que la tec-
nología tiene un impacto sobre la vida y los derechos de 
la infancia. Esto exige actualizar y/o desarrollar nuevas 
leyes y asignar recursos para garantizar un acceso a in-
ternet universal, seguro y responsable para la infancia, 
exigiendo a las administraciones públicas que regulen e 
intervengan frente a situaciones problemáticas y peligros 
en la red e incluyan a los niños en el debate sobre las 
TIC”.

• Autonomia-erkidego mailan

– Berriz ere, esan beharra dago gardentasunari eta infor-
mazio publikoa eskura tzeari buruzko araudia –autono-
mia-erkidego mailakoa– onartu gabe dagoela; izan ere, 
arlo horretan dagoen lege-erreferen tzia bakarra estatuko 
oinarrizko legea da (ez da gauza bera gerta tzen foru 
aldundiaren eta udalerriaren mailan, haiek berariazko 
araudiak dituztelako). 2018ko lehenengo lauhilekoan Go-
bernu Kon tseiluan onartu zedin Legegin tza Egitarauan 
aurreikusitako Legearen Proiektua lege-proposamen gisa 
aurkeztu zen Eusko Legebil tzarrean, 2017ko uztailaren 
20an, Euskal Jel tzaleen eta Sozialisten parlamentu tal-
deen ekimenez. Jasotako azken izapidea Legebil tzarreko 
Mahaiak 2018ko o tsailean aurkeztutako zuzenketak 
kalifika tzeari dagokiona izan da, eta ez da aurrerakun tza 
nabarmenik egin.

– Eusko Jaurlari tzak 2017ko abenduaren 12an onartu-
tako Gobernan tza eta Berrikun tza Publikoko 2020 
Plan Estrategikoa (PEGIP 2020)ren hainbat ekin tza 
jarri dira mar txan. Aurreko urtean egindako proiektuen 
artean, honako hauek dira aipa tzekoak: egoi tza elek-
troniko berria dagoela; Zerbi tzuak Digitaliza tzeko Plana 
(PDS 2018-2020) osatu dela; eta kide ani tzeko organoek 
inbentarioa eta azterketak egiteko fasea, baita iri tziak 
ematekoa ere, amaitu dela. Horrez gain, kide ani tzeko 
organoek azterketak eta diagnostikoak egiteko fasea ere 
hasi dela aipatu behar da. Halaber, Tramitagune-PLATEA 
izapide tze-tresnaren beste ber tsio bat dago, eta ber tsio 
horrek plataformako hainbat tresna eta moduluen arteko 
integrazioa osatu du; orain, interesdunen eta haien or-
dezkarien datu-base bera parteka tzen dute, eta horrek 
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http://www.euskadi.eus/gobernantza-eta-berrikuntza-publikoko-2020-plan-estrategikoa/web01-b2pegip/eu/
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herritarren eta gainerako erakundeen arteko interakzio 
elektronikoa erraztuko du, zalan tzarik gabe.

– Ekipamendu eta zerbi tzu elektronikoei dagokienez, 
EUSTATek 2018ko lehenengo hiruhilekoko Euskadiko 
familiei zuzendutako Informazioaren Gizarteari buruzko 
Inkestan emandako datuen arabera, Euskadin Inter-
net erabil tzen duten 15 urte eta gehiagoko per tsonen 
kopurua 1.461.600 da, hau da, herritarren ia % 78. Aurre-
ko urtearekin alderatuz, % 3,6 areagotu da kopuru hori. 

Internet erabil tzen duten herritarren ehunekoari dago-
kionez, Araba da buru lurralde historikoen sailkapenean 
% 81arekin. Horren a tzetik, Gipuzkoa ia % 79arekin 
(propor tzionalki, lurralde horretan hazi da gehien erabil-
tzaileen kopurua) eta Bizkaia % 78rekin. 

E txeen IKT ekipamenduari dagokionez, euskal familien 
ia % 70ak ordenagailu per tsonal bat dauka eta ia %80k 
Interneteko konexioa dauka. Hortaz, esan daiteke Eus-
kadin bost per tsonetatik lauk Internet erabil tzen dutela. 

E txea da euskal herritar gehienek aukera tzen duten lekua 
Internetera konekta tzeko (% 98). 

Telefono mugikorrari dagokionez, inkestan parte hartu 
dutenen % 95ak adierazi dute telefono mugikor bat dute-
la (ia % 97ak 15 urte baino gehiagoko per tsonen kasuan). 
Beraz, telefono mugikorra da edozein teknologiaren eta 
zerbi tzu digitalaren euskarri tzat hartu beharreko oinarriz-
ko tresna. Izan ere, hori da ekipamendu eta erabilerako 
edozein eten osorik gaindi tzen duen bakarra.

Lanik egin ezin duten per tsonen eta langabeen % 54,5ek 
Internet erabil tzen dute, eta ehuneko hori gorakadarik 
handiena da aurreko urtearen aldean (% 6,6ko goraka-
da). Hala ere, eten ekonomikoa desberdintasunen iturria 
da oraindik ere.

Ordenagailuak erabiltzeari dagokionez, genero-etena 
% 10,4koa da. Azken hiru hilabeteotan ordenagailuak era-
bili dituzten pertsonei dagokienez, erabiltzaileen % 71,8 
gizonezkoak ziren –15 urte edo gehiagokoak–, eta % 61,5, 
ordea, emakumezkoak.

Internetek Euskadin duen sarrera Espainiako gainon-
tzeko autonomia-erkidegoetan duenarekin konpara-
tzen badugu, Espainia eta EB-28ren arteko eten digitala 
–Internet erabil tzen dutenen ehunekoari begira– desa-
gertu egin da, eta autonomien arteko desberdintasuna 
hiru bati bakarrik dagokio 2008tik, Valen tziako Ikerketa 
Ekonomikoen Institutuak –VIEk– eta BBVA Fundazioak 
orain dela gu txi egindako azterlan batean jaso den legez.

Internet erabil tzen duten per tsonen kopururik handie-
na duen seigarren autonomia erkidegoa da Euskadi 
–% 87,2–, eta Madril da buru; izan ere, % 91k erabil tzen 
dute Internet han. Aipa tzekoa da sarerako loturarik ez 
duten per tsonek emandako arrazoi nagusia honako hau 
dela: Internet interesa tzen ez zaiela eta, hortaz, ez du-
tela haren beharrik. Hain zuzen ere, lotura hori ez duten 
% 13,2ren erdiak arrazoi hori eman du Euskadin. 

– Deusturen Adierazpena Giza Eskubideak Ingurune 
Digitalean. Interesgarria denez, ekimen hori nabarmen-
duko dugu. Deustuko Uniber tsitateak bere gain hartu 

zuen ekimen hori, 2018ko azaroaren 26an, eta, haren 
bidez, giza eskubideen laugarren belaunaldi bat aitortu 
zen, alegia: aro digitaleko fun tsezko eskubideen, bes-
teak beste, Interneten ahaztua izateko eskubidearen, 
“ondare digital”erako eskubidearen, nortasun per tsonal 
eta digitalaren, sareko adierazpen askatasunaren, tekno-
logia erabil tzean per tsona-osotasuna babesteko eskubi-
dearen, Internet erabil tzeko guztion irisgarritasunaren, 
alfabeta tze digitalaren, sare segurua erabil tzeko eskubi-
dearen eta abarren belaunaldia.

4.  Jarduera-planaren 
esparruko bestelako 
esku-hartzeak

2018an, Arartekoaren erakundeak zenbait jarduketa planifi-
katu eta garatu ditu kexa eta kontsultak izapidetzea osatze-
ko. Interesgarriak direnez, jarraian zerrendatuko dira:

4.1. Arartekoaren pribatutasun-politika

Arartekoak bere pribatutasun-politika argitaratu du, Datuak 
Babesteko Erregelamendu Orokorraren 30. artikuluarekin 
bat eginez.

Politika horren bitartez, honako ezaugarri hauei buruzko 
informazioa eman da: Arartekoak erabil tzen dituen datu 
per tsonalen inguruan herritarrek gauzatu ahalko dituzten 
eskubideak, eskubide horiek gauza tzeko modua eta ho-
rretarako norengana jo behar den. Horrez gain, hartutako 
segurtasun neurriei eta Arartekoak egindako tratamenduei 
buruzko informazioa ere eman da. Zehazki, Arartekoaren 
2018ko maia tzaren 19ko ebazpenak datu per tsonalen tra-
tamendu-jardueren barne erregistroa onartu zuen eta gaur 
egungo tratamendu mul tzoa definitu zuen. Arartekoak egin-
dako 9 tratamenduak labur tzen dira ebazpen horretan, baita 
honako ezaugarri hauei buruzko informazio osoa ere: trata-
mendu bakoi tzaren helburua; ebazpenaren oinarri juridikoa; 
tratamendu bakoi tzeko datuen kategoria; datuen har tzaileak; 
eta datuak ezaba tzeko epeak.

Arartekoak hartutako beste erabakietako bat, Datuak Babes-
teko Erregelamendu Orokorrarekin bat, Arartekoaren 2018ko 
ekainaren 12ko ebazpenak osatu du. Ebazpen horren bidez, 
datuak babesteko ordezkariaren irudia sortu eta arautu zen, 
eta izendapen hori 2018ko ekainaren 18ko ebazpenaren bi-
tartez egin zen.

4.2.  ELGErekin eta Europako Herriaren 
Defendatzailearekin elkarlanean

Ekonomiako Lankide tza eta Garapenerako Erakun-
dearekin (ELGErekin) bildu zen Arartekoaren ordezkari tza 
bat, gardentasuna, gobernu irekia eta herritarren parte-  
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http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_4561_1.pdf
http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_4561_1.pdf
http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_4566_1.pdf
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http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_4559_1.pdf
http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_4560_1.pdf
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har tzeari buruz hi tz egiteko. Bileraren helburua zen parte-
har tzeko formulak ezar tzea eta sinergiak sor tzea bi erakun-
deen artean. Prin tzipio horiek euskal erakunde publikoen fun-
tzionamenduan eta Arartekoaren barne-fun tzionamenduan 
ezar tzen lagunduko dute sinergiok.

Arartekoak ere erakunde horrekin parte hartu du aktiboki, 
ELGEk eta Europako Herriaren Defenda tzaileak elkarrekin 
osatutako txostena argitara tzeko informazioa emanez. Hona 
hemen txosten horren izenburua: The Role of Ombudsman 
Institutions in Open Government. Zehazki, ELGEk eta Euro-
pako Herriaren Defenda tzaileak egindako inkestaren emai-
tzak herriaren defen tsa erakundeen Europako sareak 
(ENOk) egindako gobernu irekiari, sarearen bidezko 
lankide tzari eta komunikazioari buruzko mintegian aur-
keztu ziren, eta Arartekoak min tzaldi horretan pare hartu 
zuen.

4.3.  Arartekoak IOIko honako tailer 
honetan parte hartu zuen:  
“General Data Protection Regulation 
Poldershop”

Erakundeko ordezkari batek honako tailer honetan parte 
hartu zuen: “General Data Protection Regulation Polder-
shop”. Tailerra Europako defen tsa erakundeen lana Da-
tuak Babesteko Erregelamendu Orokorrari egoki tzeari 
buruzkoa izan zen, eta Herbehereetako Ombudsmanak 
(anfitrioiak) antolatu zuen, Ombudsman Nazioarteko Institu-
tuaren mintegien esparruan. Arartekoaz gain, Europa osoko 
Ombudsman erakunde ba tzuek hartu zuten parte; guztira, 
hainbat herrialdetako 25 kidek. Mintegia Amsterdamen egin 
zen, azaroaren 5ean, eta, bertan, gogoeta handia egin zen, 
eta Europako erregelamendu berri hori ezar tzeari buruzko 
debate aberasgarria egin zen. Erregelamendua erronka da, 
bai Ombudsman erakundeen jarrerari dagokionez –gai ho-
rren inguruan egin beharreko jarduketa publikoei lotutako 
eskakizunen inguruan–, bai defen tsa erakundeetan izapide-
tze bidean dauden espedienteetako datu per tsonalak ba-
besteari dagokionez. Honako gai nagusi hauek landu ziren: 
datuen xede-prin tzipioaren eragina, poliziak arauz kontrako 
administrazio-egoeran dauden a tzerriko per tsonak mugi-
tzean edo jatorrizko herrialdera buelta tzen dituztenean, edo 
esparru berean baimenduta ez dauden datuak laga tzen dire-
nean; datuak minimiza tzearen prin tzipioaren eragina eta on-
dorioak, kexa-espedienteak izapide tzean; datu per tsonalen 
inguruko informazioa manten tzeko epeak, helburu estatistiko 
edo historikorik ez dagoenean; interesatuen kexa-espedien-
te elektronikoak eskura tzeko eskubidearen eragina (defen tsa 
erakundeek ikuspuntu oso dibergenteak dituzte, jabe tzari 
buruzko kultur juridikoaren arabera); defen tsa erakundee-
tako langileek dauzkaten mugak kexa-espedienteak eskura-
tzeko; eraginari buruzko txostenak egitea (PIA direlakoak, 
alegia, “privacy impact assesment”) defen tsa erakundeetako 
prozedura guztietan; hirugarren per tsonen datu per tsonalak 
trata tzea. Laburbilduz, hainbat jardunbide egoki ere aurkeztu 
ziren, eta jardunbide horiek guztiz erabilgarri suerta litezke 
esparru berri batean lanean hasteko, besteak beste, datu 
per tsonalak babestearen esparruan. Izan ere, azken horrek 

eragin zuzena du oinarrizko eginkizunetan, eta eginkizun 
horiei esker, hainbat alderditan desadostasun ukaezinak ba-
daude ere, Europako defen tsa erakundeek bat egingo dute. 
Mintegi horretan egindako elkartruke horren emai tza honako 
hau izan da: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrari 
buruzko talde iraunkor bat era tzea Nazioarteko Ombudsman 
Institutuan.

4.4.  Arartekoaren parte-hartzea OGP 
Euskadi proiektuaren konpromiso 
taldeetan

OGP Euskadi Euskadin gobernu irekiari dagokionez aurre-
rapausoak emateko lehenengo erakunde plana da, Gober-
nu Irekirako Nazioarteko Alian tzako kide gisa egindakoa. 
Alderdi ani tzeko ekimena da, eta bere xedea da gobernuek 
konpromiso zeha tzak hartu di tzaten ziurta tzea, betiere gar-
dentasuna susta tze, herritarrak treba tze, iruzurraren kontra 
borroka tze eta gobernagarritasuna indar tzeko teknologia 
berriak aprobe txa tze aldera. Eusko Jaurlari tzak, hiru foru 
aldundiek eta Euskadiko hiru hiriburuetako udalek sus-
tatu dute plan hori, eta gizarte antolatu eta ez antolatuen 
lankide tza du. 5 konpromiso daude sartuta plan horren 
baitan, eta bi urtetan bete beharko dira (2020-08-31 baino 
lehenago). 

Bost konpromiso talde horietatik hirutan parte har tzeko 
gonbidatu dute Arartekoa; erakunde honek hainbat bilera-
tan parte hartu zuen 2018ko azken hiruhilekoan, eta bilera  
gehiagotan parte hartuko du 2019an: 

–  1. konpromiso taldea. Kontuak ematea agintaldien 
planen bidez. Talde honen xedea da kontu-ematea 
finka tzea agintaldien planen bidez eta herritarrek kon-
tu-ematearen jarraipenean eta azterketan parte hartuz. 
Horrez gain, kontu publikoetan herritarrek gehiago par-
te hartu dezaten ere du xede.

–  2. konpromiso taldea. Open data Euskadi eta 
Linked Open Data. Ezagu tza irekian lagun tzea da  
behin betiko xedea. Horretarako, datu publikoak ireki-
ko dira, baita aberastasuna, kultura, ezagu tza eta/edo 
kudeaketa publikoaren kontu-ematea egitean lagun tza 
sor tzeko zerbi tzu berriak garatu ere.

–  5. konpromiso taldea. Integritatearen Euskal Siste-
ma. Talde honen xedeak honako hauek dira: jokabide 
etikoa sor tzeko tresnak gara tzea; eran tzukizun kor-
poratiboa susta tzea; eta arriskuak ekiditea kudeake-
ta publikoaren arloan. Hori guztia egingo da herrita-
rrek Administrazio eta hango langileekiko konfian tza 
berreskura tze aldera.

4.5. Q-epearekin elkarlanean

Maia tzaren 24an eta 25ean, Q-epeak antolatutako biurte-
ko kongresua antolatu zen Bilbon. Hain zuzen ere, Euska-
diko erakunde publikoen sarea da Q-epea, eta sare horien 
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konpromisoa kudeaketa aurreratua da. Arartekoak kongre-
su horren ba tzorde antola tzailean parte hartu du aktiboki.  
Ba tzordearen arda tz tematikoetako bat erakundeetan al-
daketak egin daitezen bul tza tzeko komunitatearen parte-
har tzea izan da. Saioak erabilgarriak izan ziren erakundeek 
eta per tsonek esperien tziak trukatu zi tzaten inspira tzeko eta 
lagun tzeko, baita kudeaketa-tresna berriak lan tzeko ere.

Arartekoak Q-epea lantaldearen bi bileratan hartu du par-
te aktiboki, Gardentasunaren Legearen aplikazioa barne- 
mailan azter tzeko, proposamenak egiteko eta jarraibide 
komunak ezar tzeko, arauek zehazten ez dituzten gardenta-
sun-informazioaren alderdietan. Horrez gain, gardentasuna-
ren adierazleak identifikatu ahal izan dira, Q-epea taldearen 
mailako gardentasunari dagokionez. 

5.  Herritarren eskubideen 
egoeraren balorazioa

5.1. Arartekoak, per tsonen eskubideak berma tzeko eta 
defenda tzeko sortu den erakundea denez, ohiko eginkizu-
nen artean, bere gain har tzen ditu abenduaren 9ko 19/2013 
Legea, gardentasunari, informazio publikoa eskura tzeko 
bideari eta gobernu onari buruzkoa, EAEko administrazio 
publikoetan aplika tzea zain tzeko eta kontrola tzeko ardurak, 
Arartekoaren erakundea sortu eta arau tzeko o tsailaren 27ko 
3/1985 Legeak oro har esleitu dizkion eginkizunak betez.

Adostasun orokorra dago per tsonen eskubideak defenda-
tzen dituzten erakundeek, besteak beste, Arartekoak ad-
ministrazio egokia eta herritarren eskubideen defen tsa 
kontrola tzeko eginkizunak ere burutu behar dituztela, herri- 
administrazioen jardun oro interes publikoa lor tzera bidera-
tuta egotea bermatuz, interes orokorraren berme gisa.

5.2. Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorretik erato-
rritako datu per tsonalak babesteari buruzko legezko errefor-
mak indarrean sar tzeagatik eta herritarrek erreforma horiek 
eska tzeagatik sortutako erronka handiei aurre egin dizkiete 
herri-administrazioek 2018an. Hala, aipa tzekoak dira interes-
dunei tratamenduaren xede diren datu per tsonalen inguruko 
informazio gardena ziurta tzeko hartutako neurriak, baita neu-
rri horien eraginkortasuna ziurta tzeko bitartekoak ere.

Berriki, Datu Per tsonalak Babesteari eta eskubide digitalak 
berma tzeari buruzko Lege Orokorrak eskubide digitalen ka-
talogo bat gehitu du, eta administrazioek, Internet eta sare 
sozialen zerbi tzuen horni tzaileek, enpresek eta baita partiku-
larrek ere landu beharko dituzten aldaketa askoren motorra 
izango da katalogo hori, zalan tzarik gabe. Internet guztiok 
erabil tzeko eskubidea, hezkun tza digitalerako eskubidea, 
adingabeek dituzten Interneti buruzko eskubideak –14 urtetik 
aurrera gauzatu di tzakete eskubideok–, testamentu digitala, 
zuzenketari eta ezerezteari buruzko eskubideak gauza tzea 
–baita sare sozialetan ere– eta lan-esparruari lotutako es-
kubideak –bereziki deskonekta tzeko eskubidea– berma tzea 
gure gizarteari aukera berriak emango dizkion horizontea da. 

Hainbat kasutan, erregulazio hori honako modu hauetan ga-
ratu behar da: arau bidez (adingabeek Interneti buruz dituz-
ten eskubideak berma tzeko legea, edo testamentu digitala 
arau tzeko errege dekretua); hi tzarmen bidez (adibidez, Go-
bernuak eta autonomia-erkidegoek adostutako Interneterako 
sarbideari buruzko plana); eta aurrekontu-arau bidez, asmo 
handiko araudi horren eraginkortasuna ziurtatuko duenaren 
bidez.

Aurrerakun tza bereziak egin behar dira hainbat neurri ezar-
tzeari dagokionez, eta, eragindako herritarrek hala eska-
tzen duten kasuetan, Interneteko datu per tsonalak ezaba-
tzea ahalbidetuko dute neurri horiek. Horretarako, Datu 
Per tsonalak Babesteari eta eskubide digitalak berma tzeari 
buruzko Lege Orokorraren zazpigarren xedapen gehigarrian 
sartutako neurriak, aldizkari ofizialei buruzkoak, erabaki 
zuzenak dira interesdunak iragarki eta argitalpen ofizialen 
bidez egindako jakinarazpenetan identifika tzeko. Hala, 
per tsonek ez dituzte lan-esparru, esparru per tsonal eta 
ekonomia-esparruko ondorio kaltegarriak jasango, legezko 
abisu nahiz aldizkari ofizialetako eduki zeha tzak ezagu tzetik 
eratorri litezkeenak.

5.3. Herritarrek gero eta gehiago gauza tzen dute herri- 
administrazioek duten informazioa eskura tzeko eskubidea; 
horretarako, administrazioek jarrera berma tzaileak izan  
behar dituzte alde guztien eskubideekin. Izan ere, lehian 
dauden eskubide desberdinak haztatu behar dira eta infor-
mazio edo dokumentazio hori eskura tzea uka tzen den ka-
suak arrazoitu. 

Arartekoaren kasuan, guk daukagun informazio publikoa 
eskura tzeko eskaera egin zuten herritarrek zazpi aldiz, aurre-
ko urtean. Eskaera horiei eran tzun zaie, baita baiezkoa eman 
ere; hala, eskatutako informazioa eman zaie herritar horiei, 
kasu batean izan ezik. Izan ere, kasu horretan, eskatutako 
informazioak erakunde honetan kexa bat aurkeztu zuen hiru-
garren per tsona bati eragin zion.

5.4. 2018an, ez da inolako aurrerakun tzarik egin interes 
taldeak –“lobbie” direlakoak– arau tzeari dagokionez, Euro-
pako Kon tseiluko Ustelkeriaren kontrako Estatuen Taldeak 
(GRECOk) argitaratutako txostenean adierazi den legez. 
Txosten horren bidez, diputatuen eta lobbien arteko ha-
rremana arautu dadin eskatu da, baita presio talde horien 
derrigorrezko erregistro bat onartu dadin ere, beste hainbat 
neurriren artean. Izan ere, nahiz eta aurreko urteetako as-
kotariko ekimenak abiarazi, ekimen horiek ez dira azkenean 
gauzatu.

5.5. Herritarren arteko berdintasuna kontuan hartu-
ta, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek 
muturreraino eraman behar dituzte neurriak, Interneterako 
sarbidearen eskuragarritasuna desberdintasuna sor tzen 
duen beste elementu bat bihur ez dadin bizi tza oso bat ga-
ratu ahal izateko eta gizartearen baliabideak eskura tzeko 
aukeretan. Horretarako, adi egon beharko dute eta eten 
digitalaren arriskua minimiza tzen duten neurriak ezarri. Be-
reziki, adi egon behar dute langabezian dauden per tsonek 
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http://www.qepea.eus/eu/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
https://confilegal.com/wp-content/uploads/2018/01/GrecoRC4201718-Final-eng-Spain-Interim-PUBLIC.pdf
https://confilegal.com/wp-content/uploads/2018/01/GrecoRC4201718-Final-eng-Spain-Interim-PUBLIC.pdf
https://confilegal.com/wp-content/uploads/2018/01/GrecoRC4201718-Final-eng-Spain-Interim-PUBLIC.pdf
http://www.eldiario.es/politica/Congreso-reuniones-organiza-diputados-presion_0_664234349.html
http://www.eldiario.es/politica/Congreso-reuniones-organiza-diputados-presion_0_664234349.html
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dituzten zailtasunek eten ekonomikoko arriskua larriago tzen 
edo enplegagarritasuna kalte tzen ez dutela berma tzeko; bai-
ta genero, adin edo jatorriaren ondoriozko etenak sor tzeko 
edozein arrisku ekiditeko ere.

5.6. Gero eta per tsona gehiagok aurkeztu dituzte kexak 
Arartekoan, elkarrekin tza modu digitalean soilik egitea onar-
tzen duten administrazioekin egindako izapideak ugaritu  
direlako. Ezin da ukatu per tsona fisikoekin izapideak egiteko 
administrazio elektronikoaren erabilera heda tzeko tentazioa 
dutela administrazio askok, per tsona juridikoekin harrema-

netan jar tzeko administrazio elektroniko horren alorrean 
aurrerakun tzak egin dituzten administrazioek, hain zuzen. 
Hala ere, ezin dugu honako hau ahaztu: administrazioare-
kin bitarteko elektronikoen bitartez harremanetan jar tzeko 
herritarrek dituzten eskubideez gain, bitarteko telematikoak 
ez erabil tzeko –bai hori egiteko bitartekorik ez dutelako, 
bai nahi ez dutelako– per tsonen eskubideek ere indarrean 
jarrai tzen dute. Hain zuzen ere, administrazioek langileak ja-
rri behar dituzte bitarteko elektronikorik ez duten per tsonei 
lagun tzeko (legeak bitarteko horiek derrigorrezkoak dire-
la agin tzen ez badu behin tzat, per tsona juridikoen kasuan 
gerta tzen den bezala).

Aurrekoa ikusi
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Lana eta Gizarte Segurantza

1. Arloa kopurutan
2018an arlo honetan guztira 20 kexa ireki dira, eta tramita-
tu direnen informazio estatistikoa, abenduaren 31n, honako 
hau izan da:
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2. Kexarik aipagarrienak
Administrazio prozedura eta administrazioaren 
funtzionamendua

Kexak zerbi tzuen fun tzionamenduari buruzkoak izan dira, 
bereziki enplegu-eskaeren kudeaketari eta prestakun tza-
ikastaroei lotutakoak.

Enplegu-eskaeren kudeaketari dagokionez, hura berri tzeari 
lotutako kexak errepikatu dira, eta, justifikatutako arrazoiren 
bat salbu, xede horretarako finkatutako moduan eta datetan 
egin behar da, ildo horretan Lanbidek egindako jakinarazpe-
narekin zerikusirik ez duena.

Kontuan hartuta agiria berri tzeko betebeharra jakinarazpen 
hori egitearen menpekoa ez dela, jakinarazpena ez egiteak 
ez du justifika tzen, ikuspegi juridikotik, DARDEa ezarritako 
epearen barruan ez berri tzea. Hala, egia da Lanbideren ja-
kinarazpena ez jaso tzearekin batera gertatu daitekeela be-
tebeharra duen per tsona hori gaixorik jar tzea, eta berri tzeko 
betebeharrarekin lotura duten aurrekari zeha tzekin bat egi-
nez, Arartekoaren iri tziz, kontuan hartu beharreko eta aztertu 
beharreko inguruabarrak dira.

Alor horretan, per tsona batek kexa bat aurkeztu zuen Arar-
tekoan; izan ere, eskaeraren berri tzea data jakin batean egin 
behar bazuen ere, ohiko jakinarazpena jaso ez zuenez, eta 
egun horietan osasun-arazo baten ondorioz geldirik izan zela 
ain tzat hartuta, data hori baino hiru egun geroago egin zuen. 

Horrenbestez, Enpleguko Zerbi tzu Publikoak jakinarazi zion 
enplegu eska tzaile gisa an tzinakotasuna galdu zuenez, ez 
zuela eskubiderik jaso tzen ari zen sorospenaren luzapena 
eska tzeko.

Interesdunaren aldi baterako ezgaitasuna eta jakinarazpena 
jaso ez izanak, azken hau beharrezkoa ez bada ere, eta ho-
rri eransten bazaio langabezian zegoela DARDEa berri tzeko 
betebeharra betez beti, alderdi horiek guztiek bul tzatu dute 
Arartekoak Lanbideri honako hau eska tzera: interesdunaren 
an tzinatasun-denbora eteteko erabakia berrikusteko aukera 
azter zezala, argudiatutako arrazoiaren justifikazioa onartuz.

Esku-har tze horri eran tzunez, Lanbidek zioen berri tzeko jaki-
narazpena igorri zela. Gainera, argudiatu zuen kexagilearen 
alegazioa eze tsi egin zela bere ondoezari buruzko medikua-
ren txostena berri tze-eguna baino geroagokoa zelako. Ha-
laber, berri tze eguna baino geroago emandako ziurtagiriak 
baliozkoak ez izatearen irizpidea Lanbideko Lan Txertaketa-
rako Arloak zehaztutako irizpidea dela.

Aurreko guztia ain tzat hartuta, interesdunak argudiatutako 
inguruabarrak Lanbidek berrikusi zituenez, Arartekoak ezin 
zituen egin kexan azaldutako gaiari buruzko jarduketa ge-
hiagorik.

Prestakun tza ikastaroei dagokienez, zenbait per tsonak 
kexak aurkeztu dituzte ez zeudelako ados, bereziki, ikasleak 
hauta tzeko erarekin, irakasleen prestakun tzarekin eta ikasta-
roaren edukiarekin.

Ikasleak hauta tzeko erari dagokionez, herritar batek Ararte-
koari jakinarazi zion ez zegoela ados ingeleseko ikastaro ba-
tean parte har tzeko eskaera ukatu izanarekin. Lanbidek diruz 
lagundutako ikastaroa zen eta erakunde horrekin lan egiten 
duen ikasketa-zentro batek emandakoa. Aipatu zuenez, bere 
hautagai tza baztertu egin zuten nahiz eta bera izan ikastaro-
rako eskatutako betekizun guztiak bete tzen zituen per tsona 
bakarra; hala, Lanbidek bere erreklamazioari emandako 
eran tzunetik eta erakunde honetara igorritako eran tzunetik 
ondoriozta tzen denez, prestakun tza-zentroak finkatutako  
oinarriak ez zituen bete hautagaiak ikastaroa egiteko onar-
tuak izan zitezen.

Beraz, kexagileari eragindako arazoa konpon tzeko aukeraz 
arduratu zen Arartekoa, hau da, interesdunak izena eman 
ahal zezakeen ingeleseko beste ikastaroren batean; horren 
harira, kexagileak erakunde horri jakinarazi dio, azkenean, 
an tzeko ikastaro baterako onartu dutela.

Aurrekoa ikusi
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Beste herritar batek erakunde honetara jo du Lanbideren 
zentro lagun tzaile batek emandako ikastaro baten zen-
bait alderdirekin ados ez dagoela adierazteko. Lehenik eta  
behin, ikastaroko ikasleak hauta tzeko metodoaz ari zen, hau 
da, bertan parte har tzeko gu txieneko betekizun akademiko 
zeha tz ba tzuk finkatu baziren ere, irizpide horiek beste hel-
buru ba tzuen mende zeudela uste zuen, ikastaroa hasteko 
zentroak behar zuen per tsona-kopurua lor tzea, esaterako 
(20 ikasle). Gainera, salatu zuen, izena emateko oinarrietan 
eskatutako titulazioa eta gaitasun-maila ez zuten ikasleek 
eman zutela izena. 

Interesdunak aipatu zuen ere, per tsona horiek onar tzeko  
ai tzakia izan zela prestakun tza-zentroak, Lanbideren ones-
penarekin, proba ba tzuk egin zituela ikastaroan parte har-
tzeko oinarrietan finkatutako betekizunak bete gabeko ikasle 
horiek ustez egoki tzeko asmoz; gainerako ikasleek, ordea, 
prozedura horren baliozkotasunari buruzko informaziorik ez 
zuten jaso aurrez. Ikastaro horretako irakasleen prestakun-
tza-egoki tzapenari dagokionez, kontu horren gainean 
Lanbidek haien egiaztapena bermatu bazuen ere, zentroko 
irakasleren batek emandako edukiei lotutako berariazko 
ezagu tzarik ez zuela salatu zuen. Kexan jasotako beste kon-
tu batek ikastaroan emandako edukiekin du zerikusia, inte-
resdunak uste bai tzuen eduki horiek sakabanatu samarrak 
zeudela eta ez zirela espezifikoak.

Baieztapen horiek Lanbiderekin egiaztatu ondoren, interes-
dunari helarazi zi tzaizkion jasotako eran tzunaren edukia eta 
bere baieztapenak ezeztatuz hari eran tsitako dokumenta-
zioa; interesdunak, baina, erakundeak emandako argudioak 
indargabe tzeko datu berririk ez zuen eman. 

3. Ponentziak
2018ko azaroaren 14an, Laneko Segurtasun eta Osasuneko 
Nazioarteko IV. Bil tzarrean, Arartekoak txosten hau aurkez-
tu zuen: “Lan arriskuen preben tzioa giza eskubide gisa”, 
laneko osasun eta segurtasun eskubideari nazioarteko eta 
estatuko erakundeek emandako tratamendu eta iri tzi garran-
tzi tsuenei buruzkoa, bai eta egungo lan-arriskuen preben-
tzio-sistemetan duen eraginari buruzkoa ere.

4.  Herritarren eskubideen 
egoeraren balorazioa

Administrazio jardueraren beste alor ba tzuetan beza-
la, hemen ere arazoak sortu dira zerbi tzu publikoen fun-
tzionamenduak eraginda. 
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1. Arloa kopurutan
Hirigin tza eta lurralde antolamenduaren arloak euskal bote-
re publikoen jardunari lotutako erreklamazioak har tzen ditu 
barne. Honako hauetan esku har tzen dute botere publi-
koek: herri eta hirietako lurralde antolamenduan, lurzoruaren 
hirigin tza-eraldaketako prozesuetan, hura urbanizatuz eta 
eraikiz, eta hirigin tza legeria zaindu eta babesteko lanetan.

Hirigin tza eta lurralde-antolamenduaren arloan jasotako 
kexak 81 izan dira guztira, hau da, aurkeztu diren errekla-
mazio guztien %3,64. Eragindako administrazioen arabera, 
kexak modu honetan bana tzen dira:

• Tokiko administrazioa ..............................................................................  77
• Foru administrazioa ...................................................................................  1

Azpi-arloak, berriz, honakoak izan dira:

• Hirigin tzako diziplina.................................................................................  51
•  Administrazioaren fun tzionamendua eta prozedura 

administratiboa .............................................................................................  10
• Hirigin tza arloko informazioa jaso ahal izatea .......................  9
• Hirigin tzako kudeaketa ...........................................................................  6
• Lurralde antolamendua ..........................................................................  3
• Irisgarritasuna ................................................................................................  1
• Beste alderdi ba tzuk .................................................................................  1

Arlo honetan jarritako kexen izapide tze-egoerari eta emai-
tzari dagokienez:
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112 46 66 33 20 – 13

2018an hirigin tza arloan egindako kexak hirigin tza-legedia 
babesteko ahal publikoak gauza tzeari dagokie, fun tsean. 
Kexak egin izanaren arrazoi nagusia da ez zaiela benetako 
eran tzunik eman hirigin tza araudia hausteagatik egindako 
salaketei. Kasu gehienetan, administrazioaren jarduerarik 
eza Arartekoan kexa izapidetu eta gero ebazten da. Beste 
kasu ba tzuetan, Arartekoak esku hartu behar du herri-admi-
nistrazioei gogorarazteko aurkeztutako salaketei eran tzuteko 
betebeharra dutela. Beste kexa ba tzuk udal administrazioen 
betebeharrari daude lotuta, hain zuzen ere, jabeei higiezinak 
kon tserba di tzaten eska tzeko betebeharrari. Ondare histori-
ko eraikia defenda tzearen aldeko interesa duten elkarte eta 
per tsonek egindako kexak nabarmendu behar dira.

2. Kexarik aipagarrienak
2.1.  Hirigintza arloko salaketa bati 

erantzuteko udal jarduerak

Per tsona batek kexa bat aurkeztu zuen erakunde honetan. 
Izan ere, Okondoko Udalak ez dio eran tzunik eman hirigin-
tza arloko salaketa bati, udalerri horretako lurzati batean 
egindako obra ba tzuk hizpide dituenari. Kexa horren bidez, 
per tsona horrek Arartekoak esku hartu zezan eskatu zuen, 
obren egoera azter tzeko eta obra horiek hirigin tza lege-
diaren araberakoak zirela egiazta tzeko. Okondoko Udalak 
adierazi zuen ez zi tzaiola eskaera horri eran tzun, obra horiek 
aspaldian egin zirelako. Edozein kasutan, Okondoko Uda-
laren hasierako jarduerak baztertu gabe, gogorarazi behar 
da partikularrek aurkeztutako salaketak, eskaerak, kexak 
eta abar hirigin tza araudian aurreikusitako moduan bideratu 
behar direla. Horrexegatik, Arartekoak gomendio bat eman 
zion –2018ko o tsailaren 23ko ebazpena– Okondoko Udala-
ri, honako hau egin zezan, lurzoruari eta hirigin tzari buruzko 
2/2006 Legean aurreikusitako izapide tzeak eta epeak apli-
katuz: udal jarduerak gauza tzen jarrai zezan, soilik aurkeztu-
tako hirigin tza arloko salaketari eran tzutekoak.
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http://okondokoudala.eus/index.php/eu/
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018R-2184-17+del+Ararteko+23+de+febrero+de+2018&contenido=12385&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2006003776
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2006003776
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2.2.  Abandonatutako hirigintza bateko 
ingurunean segurtasuna eta 
osasungarritasuna bermatzeko 
udalak duen eginbeharra

Gaubea udalerriko higiezin bat kon tserbazio-egoera txarrean 
zegoela adierazi zuen per tsona batek. Izan ere, higiezin hori 
aspalditik abandonatu zuten. 2016ko o tsailean, Arartekoak, 
lehenengo eta behin, gai horren inguruko kexa bat izapidetu 
zuen, eta ebazpena eman zion Gaubeako Udalari. Ebazpen 
horren bidez, udalari eskatu zi tzaion zegokion administra-
zio-espedientea mar txan jar tzeko, per tsonei eragin liezaie-
keten kalte gertagarriak ekiditeko eta higiezinaren segur-
tasunari nahiz osasungarritasunari lotutako edozein arazo 
konpon tzeko. Urtebete beranduago, kexagileak errepikatu 
zuen arazoa ez zela konpondu. Gaubeako Udalak argudia-
tu zuen ezinezkoa izan zela arazo horiek konpon tzea, nahiz 
eta higiezinaren egoeraren berri izan, higiezinaren jabe tzaren 
inguruko hainbat inguruabar zirela eta. Hirigin tza araudiaren 
arabera, udal administrazioak eskumen u tziezina du higiezi-
nak kon tserba tzeko eta manten tzeko legez eska daitezkeen 
eginbeharrak bete daitezen emandako betearazteko agin-
duei jarrai tzen zaiela berma tzeko. Gauzak horrela, Ararte-
koak –2018ko o tsailaren 7ko ebazpenaren bidez– gomendio 
bat eman zion Gaubeako Udalari, per tsonek jasan zi tzaketen 
arriskuak ekiditeko eta aipatu higiezinean segurtasunari na-
hiz osasungarritasunari lotutako edozein arazo konpon tzeko 
beharrezko neurriak har tzeko zegokion administrazio-espe-
dientea mar txan jar zezan.

2.3.  Fatxaden baldintza estetikoak bete 
daitezen eskatzeko udalaren  
esku-hartzea

Donostiako auzo elkarte batek aurkeztutako kexa bat izapi-
detu du Arartekoak. Kexa horren bidez, auzo elkarteak adie-
razi zuen Donostiako Udalak ez zuela esku hartu hirigin tza 
araudia betearazteko, hain zuzen ere Alde Zaharreko lokal 
eta ostalari tza-establezimendu askotako fa txadetan olanak, 
errotuluak, plakak eta horrelako elementuak koka tzeari da-
gokion araudia. Elkarte horrek aspalditik salatu izan du ez 
direla bete tzen Donostiako Alde Zaharra Birgai tzeko Plan 
Berezian fatxaden baldintza estetikoak erregulatzen dituz-
ten arauak. Udalari informazioa eskatutakoan, adostutako 
hirigintza kontrolari lotutako jarduketen inguruko informazioa 
helarazi digu udal horrek. Arau horiek eragindako Donos-
tiako Alde Zaharreko 125 lokaletako eta ostalaritza-esta-
blezimendutako olanak kendu daitezen eska tzea adostu du 
udal erakundeak. Halaber, udalak arauketa bat mar txan jar-
tzea aurreikusi du, betiere kultura ondarea babesteko arau-
diak eragindako eraikin horietako fa txadetako elementuak 
instalatu ahal izateko, baldin tza oso zeha tzetan. Edozein ka-
sutan, Arartekoak 2018ko o tsailaren 8ko ebazpena bidali dio 
Donostiako Udalari, honako hau gogorarazteko: udalak ad-
ministrazio-espedientea izapide tzen jarrai tzeko betebeharra 
du, hain zuzen ere, fa txaden jatorrizko egoera berrezar tzeari 
buruzko espedientea. 

2.4.  Hirigintzako kontsultak ebazteko 
betebeharra

Pertsona batek Arartekoari jakinarazi zion Oiartzungo Udalak 
ez ziola erantzunik eman hirigintzako kontsulta bati, neka-
zaritza- eta abeltzaintza-ustiakuntza bati lotutako borda 
bat berrezartzeko hainbat obra egiteko aukerari buruzkoari. 
Kasu horretan, hirigintzako kontsulta egiteko eskaeran borda 
hori berrezartzeko proposamen berri bat jaso zen. Erakun-
de honek zuen informazioaren arabera, Oiartzungo Udalak 
ez zion berariaz erantzunik eman hirigintzako kontsultari. 
Aiako Harria parke naturalaren kudeaketaz arduratzen den 
foru organoari egindako derrigorrezko txosten baten eskae-
ra baino ez zen jaso. Hirigintzako kontsultak informazioa ja-
sotzeko eskaerak dira, eta, kontsulta horien bidez, partiku-
larrek udal administrazioei proposatzen diete betetzekoak 
dituzten araudien inguruko balorazioa egin dezaten, proiektu 
zehatz bati dagokionez eta zenbait obra egiteko beharrezko 
prozedura motari dagokionez. Hirigintzako kontsulta horien 
oinarria informazio publikoaren printzipioan dago jasota,  
lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 9. arti-
kuluan ezar tzen denean; edo, bestela, finka zeha tzen bati 
aplika tzen zaizkion hirigin tzako araubide eta baldin tzei buruz 
informatuak izateko herritarrek duten eskubidean (urriaren 
30eko 7/2015 Legegin tzako Errege Dekretuaren –Lurzorua-
ren eta Hiri Birgai tzearen Legearen testu bategina onar tzen 
duenaren– 5.d) artikulua). Bestetik, nabarmen tzekoak dira 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 53.1.f) artikuluaren xedape-
nak. Izan ere, artikulu horrek honako eskubide hau arau tzen 
du: “Informazioa eta aholkuak lor tzea indarrean dauden xe-
dapenen arabera proiektu, jarduketa edo eskaerak egitean 
bete beharreko betekizun juridiko eta teknikoei buruz.” Ho-
rrek guztiak, euren lursailek hirigin tza legediak onar tzen 
dizkien eraikun tza eskubideak gara tzeko dituzten aukeren 
gaineko informazioa eta orientazioa izateko aukera ematen 
die obren susta tzaileei, lizen tzia jaso tzeko eskaria egin baino 
lehen. Kon tsultarako eskaera jasota, dagokion administra-
zioa izapide tze egokia egitera behartuta dago, administra-
zio-prozeduran ezarritako izapideak betez. Betebehar horiek 
administrazio egokia izateko eskubidetik erator tzen dira, 
eta, horien artean, aurkeztutako idazkiak jaso izanaren agiria 
emateko, horiek ofizioz bul tza tzeko eta azaldutako kontuei 
zen tzuzko epean eran tzuteko betebeharrak daude. Urriaren 
1eko 39/2015 Legearen –Administrazio Publikoen Adminis-
trazio Prozedura Erkideari buruzkoaren– 21. artikuluak agin-
tzen du gehienez ere hiru hilabeteko epearen barnean eman 
beharko dela berariaz ebazpena. Dagokien derrigorrezko 
txostenak jaso tzeko eskaerak eragin lezake ebazpena ema-
teko gehieneko epea etetea. Zen tzu horretan, 39/2015 Le-
gearen 22. artikuluak honako hau dio: “Administrazio bereko 
edo beste bateko organo bati nahitaez txostena eskatu be-
har zaionean, epea etenda egongo da eskaera egiten dene-
tik txostena jaso arte –interesdunei komunikatu behar zaie 
gauza bat eta bestea–. Eten hori ezin izan daiteke inoiz hiru 
hilabete baino gehiagokoa. Txostena ez bada adierazitako 
epean jaso tzen, jarraitu egingo du prozedurak.” Horrenbes-
tez, behin eskaera aurkezteko epea amaituta, eskaera ofizioz 
bul tza tzeko ardura duen udal administrazioak eskaera hori 
izapide tzen jarraitu beharko luke. Edozein kasutan, ez zen 
aurkeztutako proiektuaren inguruko udal baloraziorik jaso. 

Aurrekoa ikusi

http://www.valdegovia.com/eu/datosgenerales.asp
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018R-497-17+del+Ararteko+de+7+de+febrero+de+2018+&contenido=12375&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
https://www.donostia.eus/taxo.nsf/fwHome?ReadForm&idioma=eus
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018IR-2823-17+del+Ararteko+de+8+de+febrero+de+2018&contenido=12329&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://oiartzun.eus/eu
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2006003776
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-11723
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-11723
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565
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Hain zuzen ere, Oiar tzungo hiri antolamenduko araudiaren 
kasuan aplika tzekoak izan daitezkeen hirigin tzako xedape-
nei buruzkoa zen proiektua. Une horretan, 2018ko abuz-
tuaren 3ko ebazpenaren bitartez, Arartekoak gomendio bat 
eman zion Oiar tzungo Udalari, alegia, abel tzain tza-ustiakun-
tza bati lotutako borda bat berrezar tzeko proiektu bati buruz 
egindako kon tsulta bereziki eba tzi zezala. Oiar tzungo Udalak 
gomendio horri eran tzun dio, eta nabarmendu du egindako 
kon tsula horri eran tzun zaiola. Ebazpenean udal txosten 
teknikoa dago jasota, erreferen tziazko hirigin tza araudiari 
buruzkoa.

2.5.  Birpartzelazio proiektu batetik 
eratorritako hirigintza eginbeharrak 
betetzea

Per tsona batek –Donostiako hirigin tzako jarduketa batek 
eragindako higiezin baten jabeak– Arartekoari jakinarazi ziz-
kion birpar tzelazio proiektua behin betiko onar tzeak eragin 
dizkion ondorio ekonomikoak. Onartutako birpar tzelazioak 
aitorturik zituen e txebizi tza dela-eta kalte-ordaina jaso-
tzeko eskubidea, baita berriro bizilekua emateko hi tzarmena 
ere. Hala ere, kexagileak adierazi zuen dagozkion kalte-or-
dainak ordaindu behar zituen enpresak ez duela ordainke-
ta hori egin ordura arte. Donostiako Udalak hasiera eman 
zion ordain tzeke dagoen diru kopurua bil tzeko prozedurari. 
Hala ere, kexagileak honako hau adierazi du: hiru urte bai-
no gehiago igaro dira, eta, oraindik, ez da diru kopuru hori 
bildu. Termino horietan bertaratu da kexagilea Donostiako 
Udalera, eta hainbat eskari planteatu dizkio; horiek, baina, 
ez dute ordura arte eran tzunik jaso. Erreklamazioan jasotako 
gaiak zerikusia du herri-administrazioen betebehar eta eran-
tzukizunekin. Hirigin tza eginkizun publikoa denez, betebehar 
eta eran tzukizun horiek ezarri dira hirigin tza-antolamendu 
eta -egikari tzeari buruzko xedapenak bete tzen direla ikuska-
tzeko. Eginkizun horrek administrazio-ahalak gauza tzea 
har tzen du barnean, hirigin tza antolamendua betearazteko 
–Lurzoruari eta Hirigin tzari buruzko 2/2006 Legearen 4. ar-
tikulua–. Honako hau ezar tzen du hirigin tza antolamenduak: 
“Herri-administrazio eskudunek hirigin tza-planetan kalita-
teaz, kopuruez eta egikari tze-epeez ezarrita dauden aurrei-
kuspenak bete tzen direla ikuska tzeko duten eginbeharra eta 
eran tzukizuna”. Kasu honetan, hirigin tza-jarduera horiek 
ukitu dituzten per tsonen ondare-eskubide eta -interesak ba-
bestea planteatu da, legerian jasotako moduan.

Lurzoru eta hirigin tzari buruzko 2/2006 Legearen 45. arti-
kuluak ezarri du zer ondorio izango dituen onespen-akor-
dioak. Ondorio juridiko horien artean dago par tzela zaharrak 
berriekin eraginkortasun osoz subroga tzea, eta bateragarri 
ez diren eskubide eta zamak iraungiaraztea. Lurzoruari eta 
hirigin tzari buruzko 2/2006 Legearen 44.8. artikuluan ezarri-
ta dagoen legez, birpar tzela tzeko eragiketa guztiak derrigo-
rrean islatu beharko dira behin-behineko likidazio-kontu ba-
tean. Jabeak har tzekodun garbiak baldin badira, hasierako 
finka “bakarrik dagokion kalte-ordaina aurretiaz ordainduz 
gero eta geroago behin betiko likidazioa egitekotan okupatu 
ahal izango da”. Beste alde batetik, birpar tzelazioak bere-
kin dakar likidazio-kontuaren ondoriozko saldoa ordain tzeko 

betebeharra. Birpar tzelazioaren saldoak zor likidoak dira 
eta, ordaindu ezean, premiamendu bidez ere exiji tzekoak. 
Zor horiek nahitaez bil tzeko ahal publiko horiek xedaezinak 
dira administrazioen tzat, eta gauzatu behar dituzte beren 
baldin tzen arabera eta haiek aitor tzen dituzten legeekin bat; 
betiere, ahalik eta ondoen eta egokien eran tzun behar diete 
interes publikoari eta gainerako interesdunen ondare-interes 
eta -eskubide legitimoei. Termino horietan, Arartekoak go-
mendio bat eman zion Donostiako Udalari, 2018ko o tsaila-
ren 14ko ebazpenaren bidez: birpar tzelazio proiektu batetik 
eratorritako hirigin tza eginbeharrak beteko direla bermatu 
dezan. 

2.6.  Donostiako eraikin bat kultura 
ondare gisa babesteko eskaerari 
erantzuteko betebeharra

Donostiako ondare historikoa babesteko elkarte batek adie-
razi zuen Donostiako eraikin baten kultur balioaren jakitun 
zela. Horrenbestez, Eusko Jaurlari tzako Kultura eta Hizkun-
tza Politika Sailari eskatu zion higiezin hori kultura ondasun 
kalifikatu izenda tzeko espediente bati hasiera emateko. 
Erakundeak Arartekoari jakinarazi zion azkar jardun behar 
zuela, bi arrazoi zirela eta: alde batetik, elementu horietako 
ba tzuk desager tzeko arriskuan egon zitezkeelako; eta, bes-
tetik, ez zi tzaiolako eskaerari eran tzun. Behin kexa izapi-
detuta, Eusko Jaurlari tzako Kultura eta Hizkun tza Politika 
Sailak Arartekoari azaldu zion elkarteari jakinarazi diola ez 
dela hasiera eman behar eraikun tza ondasun kalifikatu gisa 
babesteko espedienteari. Edozein kasutan, ebazpenak dio 
eraikin horrek inbentarioan jasotako ondasun gisako babes 
maila mereziko lukeela, egindako balorazioaren ondoren. 
Ildo horretan, txostenak dio inskribatu ahalko zela Euskal 
Kultura Ondareari buruzko 7/1990  Legearen 16. artikuluak 
eta hurrengoek xedatutako eran. Jakinarazpen horretan 
adierazita dago higiezinaren babes araubidea euskal kul-
tura ondarearen inbentario orokorrean sartu arte indarrean 
dagoen Donostiako Udalaren hirigin tzako plangin tzan jaso-
takoa dela. Gauzak horrela, Arartekoak jakinarazi dio Eusko 
Jaurlari tzako Kultura eta Hizkun tza Politika Sailari Euskal 
Kultura Ondareari buruzko 7/1990 Legeak honako hau diola 
11.2. artikuluan: edozeinek eskatu dezake kalifikazio bideari 
ekiteko. Administrazioak eman behar dio hasiera prozedura 
horri, zio eta guztiko ukoa tartean izaten ez bada salbu; eta 
hau interesdunei jakitera eman beharko zaie. Urriaren 1eko 
39/2015 Legearen –Administrazio Publikoen Administrazio 
Prozedura Erkideari buruzkoaren– 21. artikuluak agin tzen du 
gehienez ere hiru hilabeteko epearen barnean eman behar-
ko dela berariaz ebazpena. Horrenbestez, kultura ondasuna 
babes dadila formalki eskatu ostean, administrazioak espe-
dientea izapide tzen jarraitu beharko du, amaitu tzat eman 
arte. Kultura ondasuna inbentariatu gisa babesten bada, 
kultura administrazioak espedientea sustatu beharko du 
behin betiko amaitu arte, Euskal Kultura Ondareari buruzko 
7/1990 Legearen 17. artikuluan jasotako zehaztapenei jarrai-
kiz. Hori dela eta, Arartekoak gogorarazi dio Eusko Jaurlari-
tzako Kultura eta Hizkun tza Politika Sailari, higiezin horren 
kultura balorazioa ain tzat hartuta, dagokion espedientea 
abiarazi beharko lukeela Euskal Kultura Ondarearen Inben-
tario Orokorrean inskriba tzeko higiezin hori.

Aurrekoa ikusi

http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018R-1094-16+del+Ararteko+de+3+de+agosto+de+2018&contenido=12625&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018R-1094-16+del+Ararteko+de+3+de+agosto+de+2018&contenido=12625&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://oiartzun.eus/eu
https://www.donostia.eus/taxo.nsf/fwHome?ReadForm&idioma=eus
https://www.donostia.eus/taxo.nsf/fwHome?ReadForm&idioma=eus
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2006003776
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018IR-1193-17+del+Ararteko+de+14+de+febrero+de+2018&contenido=12341&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018IR-1193-17+del+Ararteko+de+14+de+febrero+de+2018&contenido=12341&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/kultura-hizkuntza-politika-saila/
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/kultura-hizkuntza-politika-saila/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1990002387
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1990002387
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3.  Araudi- eta  
gizarte-testuingurua

117/2018 Dekretuak, uztailaren 24koak, Euskal Autonomia 
Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoari buruzkoak, Eus-
kal Autonomia Erkidegoan erabilera nagusia bizitegitarakoa 
duten eraikinen ikuskapen teknikoak bete behar dituen iriz-
pideak eta betekizunak arautu ditu. Berrogeita hamar urte 
baino gehiagoko an tzinatasuna duten eraikinen jabeek ikus-
kapen teknikoa egin eta eraikina erabili eta manten tzeko 
plana izan behar dute; betebehar hori araudi horretan dago 
ezarrita.

4.  Jarduera-planaren 
esparruko bestelako 
esku-hartzeak 

Ekin tza-plan honetan jasotako ekimenek lotura zuzena dute 
ingurumen arloko planean sartutakoekin, bereziki ingurume-
naren eremuan jarduten diren elkarteekin izandakoek. Aurre-
tik aipatutako jardunez gain, honako hauek ere aipatu behar 
dira:

4.1. Bilerak elkarte eta erakundeekin

2018an zehar, Arartekoa hainbat talde eta elkarterekin egon 
da harremanetan, besteak beste, Parte Zaharrean Bizi Do-
nostiako auzo elkartearekin. 

Halaber, Arartekoa harremanetan egon da etengabe kultu-
ra ondarea babesteko interesa duten hainbat elkarterekin, 
besteak beste, Áncora Elkartearekin –Donostiako kultura 
ondarea babesteko eta defenda tzeko osatutako elkarte hi-
ritarrarekin–, baita IndustriOndare eta Herri Laneko Euskal 
Elkartearekin ere, ondare historiko eraikia babestearen in-
guruko arazoak helarazte eta hirigin tza eta kultura araudia 
bete tzen dela kontrola tze aldera.

Horrez gain, honako hau ere nabarmendu behar da: Arar-
tekoa Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialaren deka-
noarekin eta elkargo horren artekari gisa diharduten arkitek-
toen elkartearen ordezkariarekin bildu zen, erakunde honek 
duen bitartekari tza zerbi tzua ezagutarazteko, gai zibilei eta 
merkatari tzakoei buruzko auziak konpon tze aldera.

4.2.  Bestelako jarduerak. Jardunaldiak 
eta ikastaroak

Arartekoaren ordezkari batek hiria biziberri tzeari buruzko 
“dinamiT(z)ando” izeneko partaide tza prozesuan hartu du 
parte. Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialak antolatu 
zuen, eta prozesu horren aztergaia gaur egungo oztopoak 
izan zen, hain zuzen ere, hiria osorik biziberri tzeko politikak 
ezar tzearen inguruko oztopoak. 

“Bilbao Metropolitarra 2035. Etorkizunera begira” proiektua-
ren –“I tsasadarrak eta sareak” lan-taldearen barruan dagoe-
naren– gogoeta estrategikoari eta agertokien analisiari lotu-
tako hainbat saiotan ere hartu du parte Arartekoak.

5.  Herritarren eskubideen 
egoeraren balorazioa

– Arartekoak udal administrazioei gogorarazi die 2018an 
zehar hirigin tza diziplinaren inguruan dituzten ahalak 
gauza tzeko betebehar xedaezina eta u tziezina dutela. 
Agintari eta fun tzionarioak behartuta daude lurzoruari eta 
hirigin tzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeak ja-
sotako ahal horiek gauza tze aldera ezarritako prozedurak 
abiaraztera eta izapide tzera, kasuan-kasuan aurreikusi-
tako epean.

Hirigin tza alorreko salaketen kasuan, nabarmendu behar 
da salaketa horiek dagokion administrazio-espedientean 
izapide tzeko ardura duten udal administrazioen betebe-
harra, betiere hirigin tza legeriak ezarritakoari jarraikiz eta 
Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari 
buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean xedatutakoarekin 
bat eginez. Ekin tza publikoa gauza tzeak alde interes-
dunei jakinarazi beharra dakar udalaren esku-har tzea 
ar txibatu dela, kasu bakoi tzean dagozkion ekin tzak eta 
baliabideak erabili ahal izateko.

– Hirigin tza arloan, ondare historiko eraikia babesteari lo-
tutako kexak aurkezten dira oraindik ere. Kexa horietan, 
higiezin berriak babesteko proposamenei eran tzuteko 
eskatu da, bai eta toki mailan babestutako ondarea kon-
tserba tzeko neurriak har tzeko ere, Euskal Kultura Onda-
reari buruzko Legearen xedapenekin bat eginez.

Aurrekoa ikusi

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018004416
http://partezaharreanbizi.blogspot.com/
http://partezaharreanbizi.blogspot.com/
https://www.facebook.com/ancorasansebastian/
http://avpiop.com/
http://avpiop.com/
http://www.coavn.org/coavn/jsp/coavn/agendaColegial_eus.jsp?idioma=eus&/
http://www.coavn.org/coavn/jsp/coavn/agendaColegial_eus.jsp?idioma=eus&
https://www.bm30.eus/eu/comunicaciones/bilbao-metropolitarra-2035-proiektu-estrategikoak/
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1. Arloa kopurutan
2018an, a tzera botatako edo beste defen tsa erakundeeta-
ra igorritako kexak alde batera u tziz gero, E txebizi tza arloan 
113 espediente kudeatu dira, hau da, Arartekoaren erakun-
deak izapidetutako guztien % 5,07. Dagokien administra-
zioen arabera, honela banatu daitezke espediente horiek:

•  Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra  
(Eusko Jaurlaritza) ......................................................................................  88

• Tokiko Administrazioa ..............................................................................  12

Bestalde, gaia kontuan izanez gero, honela banatu dira:

•  E txebizi tzarako sarbidea: premia froga tzea eta  
eslei tzeko prozedura ................................................................................  45

•  Administrazioaren fun tzionamendua eta prozedura 
administratiboa .............................................................................................  27

• E txebizi tza babestuaren alokairua .................................................  22
• Beste alderdi ba tzuk .................................................................................  12
• Kalteak e txebizi tza babestuetan eraiki tze aka tsengatik ...  3
• E txebizi tza erosi eta birgai tzeko lagun tzak..............................  2
• Herritarren eskubideak............................................................................  2

2018an kudeatutako erreklamazioen tramitazio xehetasunari 
dagokionez, dela 2018an jasotakoak dela 2018ko urtarrila-
ren 1ean, txosten hau idazten hasitakoan, indarrean jarrai-
tzen zutenak kontuan izanez gero, hau da arloko egoera:
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Aurreko ekitaldiekin alderatuta, Ararteko erakundearen 
e txebizi tza arloak ez du berritasun handirik izan herritarrek 
kexa edo kon tsulta moduan helarazi dituzten kontu garran-
tzi tsuenen gainean. Babes publikoko e txebizi tzarako edo 
zuzkidura bizilekurako sarbide kontuek har tzen dituzte erre-
klamazio gehien, bai eta errentarien eta administrazio nahiz 
erakunde publiko errenta tzaileen arteko eztabaidek ere.

Jaso diren kexen izapide tze egoerari dagokionez, nabar-
mendu beharra dago Arartekoak administrazio eta erakunde 
publikoei aurten bidali dizkien gomendio eta iradokizun ge-
hienak ez direla onartu.

Ildo horretan, aurtengo 2018ko gomendio eta iradokizun as-
kotan, Arartekoak e txebizi tza duina eta egokia eskura tzeko 
orduan sor tzen diren arazoak aztertu ditu. 

Halaber, kexa ugari jaso dira, e txebizi tza arloko lurralde-
ordezkari tzek “E txebide” E txebizi tza Babestuen Eska tzaileen 
Erregistrotik ken tzea erabaki dutela sala tzeko. 

Oro har, arlo horretan diharduten administrazioek modu 
onargarrian bete dute Arartekoarekin elkarlanean ari tzeko 
betebeharra. Hala ere, erakunde honek bere lana egite-
ko zailtasunak izaten ditu oraindik. Gehienetan, arazoak 
lurralde-ordezkari tzek bidalitako eran tzunetatik datoz, eran-
tzun horiek ba tzuetan nahikoak ez direlako. 

Arartekoak esan behar du bere eskaeretan azal tzen diren 
kontuei epean ez eran tzutea edo eran tzun eskasak ematea 
oztopo handia dela legez esleitutako eginkizunak behar be-
zala bete tzeko; gainera, horrek modu larrian kalte tzen ditu 
erakunde honetara jo tzen duten per tsonen eskubideak. 

Hala ere, aipatu behar da Eusko Jaurlari tzako Ingurumen, 
Lurralde Plangin tza eta E txebizi tza Sailak, herritarren erre-
klamazioei eta Arartekoaren eskaerei eran tzuteko, egunero 
egiten duen ahalegina. 

Azkenik, Konstituzio Auzitegiaren 97/2018 Epaiak, irailaren 
19koak, baie tsi egin ditu E txebizi tzari buruzko ekainaren 
18ko 3/2015 Legean aurkaratu diren artikulu gehienak, eta 
horrek ahalbidetuko du, hemendik aurrera, arau-xedapen 
asko erregelamendu bidez gara tzea. Hori guztia, Ararte-
koaren iri tziz, e txebizi tza duin eta egokia legez okupa tzeko 
eskubidearen eraginkortasuna berma tzeko. 

2. Kexarik aipagarrienak
Aurreko urteetan bezala, e txebizi tza arloa osa tzen duten 
gaien sailkapena kontuan hartuta, herritarren erreklamazioe-
tan azaldu diren kontu nagusiak aztertuko dira.

Aurrekoa ikusi

http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/ingurumen-lurralde-plangintza-etxebizitza-saila/
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/ingurumen-lurralde-plangintza-etxebizitza-saila/
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25739
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25739
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2015002853&BOPV_HIDE_CALENDAR=truedo
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2015002853&BOPV_HIDE_CALENDAR=truedo
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2.1.  Etxebizitzarako sarbidea: premia 
frogatzea eta esleitzeko prozedura

Aurten, areagotu egin dira herritarren kexak eta kon tsultak. 
Horien bidez, kexagileek azaldu dute urgen tziaz babes pu-
blikoko e txebizi tza bat alokairu erregimenean behar dutela, 
eta Eusko Jaurlari tzako Ingurumen, Lurralde Plangin tza eta 
E txebizi tza Sailak ez diela behar bezala eran tzuten haien es-
kaerei. 

Kexa-idazkietan, kexagileek agerian u tzi dute “E txebi-
de” E txebizi tza Babestuen Eska tzaileen Erregistroan izena 
emanda urte asko eraman arren, ez zaiela e txebizi tzarik 
esleitu, eta, diru-sarrera txikiak dituztenez, ezin dituztela 
alokairu pribatuko prezioak ordaindu.

Hain zuzen ere, behar tsuenek e txebizi tza pribatuen merka-
tuko alokairu-erregimenean sar tzeko dituzten zailtasunak di-
rela medio, Arartekoak ofiziozko jarduera ireki du, 4.1. pun-
tuan azalduko den moduan. 

E txebizi tza berehala eskura tzeko premia herritarrek kexa 
moduan helarazi diete Bilboko Udaleko E txebizi tza Arloari 
 a txikitako Tokiko Erakunde Autonomoari eta E txegin tzari 
(Donostiako E txegin tza Enpresa Erakunde Publikoari).

Dena den, erakunde honek aztertutako kasu gehienetan, 
kexagileek babes publikoko e txebizi tza bat berehala eslei-
tzeko eska tzen zutenean, emandako eran tzuna babes pu-
blikoko e txebizi tzak eslei tzeko prozedurak erregula tzeko 
araudiarekin bat zetorrela iri tzi du; kexa horiek, berriz ere, 
agerian uzten dute administrazio publikoek dituzten e txebizi-
tza publikoen kopurua herritarren premia baino askoz txikia-
goa dela.

Ildo horretan, Arartekoak ikusi du kexa askotan titularrak es-
kubide subjektiboa e txebizi tza duin eta egokia legez okupa-
tzeko– aitortua izan arren, eskubide hori ez zela eraginkorta-
sunez bete, hau da, ez zi tzaiela e txebizi tza bat esleitu. 

Gauzak horrela, erakunde honek 2018. urtean jaso dituen 
kexen eta kon tsulten kopuruak konstante bat adierazten du 
babes publikoko e txebizi tza alokairu-erregimenean eskura-
tzeko premiaren planteamenduan. 

Hori guztia dela eta, Arartekoak jakin badaki “E txebide” 
E txebizi tza Babestuen Eska tzaileen Erregistroan izena 
emanda dauden 65.000 per tsonek baino gehiagok dauka-
ten premiari –e txebizi tza duin eta egokia legez okupa tzeko–  
behar bezala eran tzuteko, herritarren eskari horrekin bat da-
torren ahalegina egin behar dela, aurrekontuari dagokionez. 

Egoera horri dagokionez, komeni da E txebizi tzari buruzko 
ekainaren 18ko 3/2015  Legearen 7.4. artikulua gogora-
raztea. Artikuluak ezar tzen duenez, Eusko Jaurlari tzak eta 
administrazio publikoek e txebizi tza arloan eskura dituzten 
baliabideak batez ere alokairu-erregimeneko e txebizi tzak 
susta tzera bideratu behar dituztela, kolektibo behar tsuenei 
begira. Horrela, artikuluaren arabera, birgai tze-lanak egitera 
bideratutako baliabideak salbu, e txebizi tza arloko baliabi-
deen % 80 alokairuaren inguruko politiketara bideratu behar 

dira. Gainera, ehuneko hori % 100era igoko da 2020ra arte, 
lege beraren laugarren azken xedapenarekin bat.

2.2. Etxebizitza babestuaren alokairua

Aurten, 2018. urtean, batez ere errentarien eta administra-
zio eta erakunde publiko errenta tzaileen arteko eztabaiden 
ondorioz, kexa ugari izapidetu ditu Ararteko erakundeak 
e txebizi tza arloan. 

Hala ere, behin eta berriz errepika tzen dira aldeen artean 
sor tzen diren desadostasunak, alokairu publikoen zenbate-
koa dela eta. Kasu ba tzuetan, administrazioak hileko erren-
ta kalkulatu eta ekonomia-egoeraren araberako aldaketak 
aplikatu zituenean, ezinezkoa izan zen ordain tzea. Ondorioz, 
errenta horiek ordain tzen ez zirenez, kasu ba tzuetan, erren-
tariak alokairu-erregimenean esleitutako babes publikoko 
e txebizi tza u tzi behar izan zuen. 

Gainera, aurten, merkatu libreko e txebizi tza bat “Bizigune” 
E txebizi tza Hu tsen Programan sar tzeko asmoz Alokabide  
sozietate publikoari laga dioten jabeen kexak agertu dira  
berriro.

Beste urte batez, erakunde honek jasota u tzi nahi du 
Alokabidetik jasotako lagun tza. Izan ere, Eusko Jaurlari-
tzako Ingurumen, Lurralde Plangin tza eta E txebizi tza Sailari 
a txikitako sozietate publikoak lagundu du babes publikoko 
edo “Bizigune” E txebizi tza Hu tsen Programako e txebizi tza 
bat errentan har tzen dutenek planteatutako eztabaida asko 
errentariaren alde ebazten. 

Ai tzitik, 2018. urte honetan, erakunde honek jakin du 
Alokabide sozietate publikoak ez zuela onartu Arartekoaren 
2017ko abenduaren 14ko ebazpena. Hala ere, Arartekoak 
ikusi du gogoeta ba tzuk baie tsi egin zirela Barakaldoko  
Lehen Auzialdiko 2. zenbakiko Epaitegiaren 142/2018-T  
hi tzezko judizioan, 2018ko uztailaren 17koan. Hain zuzen 
ere, erakunde honen iri tziarekin bat, epaiak onartu egin zuen 
zorpetutako hileko errentari dagozkion zenbatekoak ordain-
tzea, egiaztatu bai tzuen ondasuna titularraren eskura jarri 
arren, sozietate publikoak jarraitu zuela konpon tze-lanak 
egiten, eta jabeak ezin zuela e txebizi tza erabili. 

Azkenik, aurreko urteetan bezala, behin eta berriz agertu dira 
babes publikoko e txebizi tzak alokairu-araubidean hartuta 
duten errentarien kexak. Per tsona horiek e txebizi tza han-
diago bat eslei tzeko eska tzen zuten, bizikide tza-unitatearen 
osaera aldatu zelako eta esleitutako e txebizi tzak legez eza-
rritako gu txieneko ratioa (per tsonako 15 m2 ) bete tzen ez 
zuela egiaztatu zelako.

Kontu zeha tz horri dagokionez, Arartekoak beharrezko tzat 
jo tzen du bai e txebizi tza arloko lurralde-ordezkari tzek, bai 
Alokabide sozietate publikoak eta Bilboko Udaleko “Udal 
E txebizi tzak” toki-erakunde autonomoak, fun tsean, ba-
nan-banan azter di tzaten gehiegizko okupazioaren zergatiak, 
eta beste e txebizi tza bat eslei dezaten, ahalik eta lasterren. 
Hori guztia, e txebizi tza duin eta egokia izateko eskubide 
subjektiboa bete tzea berma tzeko, E txebizi tzari buruzko 
ekainaren 18ko 3/2015 Legearen xedapenak betez.

Aurrekoa ikusi

http://www.alokabide.euskadi.eus/hasiera-alokabide/
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2017S-1296-17+del+Ararteko+de+14+de+diciembre+de+2017&contenido=12255&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2017S-1296-17+del+Ararteko+de+14+de+diciembre+de+2017&contenido=12255&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
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Hala ere, herritarrek beste e txebizi tza bat eska tzeko aur-
keztutako eskaerei dagokienez, Alokabidek hainbat eskaera 
onartu dituela aipatu behar da. Izan ere, Arartekoak egiazta-
tu du sozietate publikoak baimendu zuela beste e txebizi tza 
bat eslei tzea, kexagileak osasun arazo larriak zituela egiazta-
tzen zuenean. 

Behin eta berriz ager tzen diren arazoetako bat hauxe da: 
Alokabide sozietate publikoak ez duela bermearen zenba-
tekoa i tzul tzen, errentamendu-kontratua amaitu eta gero. 
Bermeak i tzul tzeari uko egitea justifika tzeko, honako arra-
zoi hauek erabil tzen dituzte: errenta-zenbateko ba tzuk edo 
an tzekoak ordaindu ez izana; edo e txebizi tzan gabeziak eta 
kalteak egotea, errentari orok bere gain har tzen duen bete-
beharra –e txebizi tza egoera onean manten tzeko– ez bete-
tzea agerian uzten dutenak.

Arartekoaren esku-har tze gehienetan, Alokabide sozietate 
publikoak aditu gaitek egindako txosten teknikoak igorri ditu. 
Txosten horietan egiaztatu egin da egindako a txikipenaren 
arrazoia, eta ezin izan da ondorioztatu administrazioak ardu-
rarik gabe edo gaizki jokatu zuenik.

Hala ere, Arartekoak behin baino gehiagotan aipatu duenez, 
errentariek helarazitako alegazioak ikusita, komenigarria 
izango li tzateke Alokabide sozietate publikoak, alokairu- 
kontratua amaitu aurretik, jakinaraz dezan zer-nolako 
konponketek, oro har, ekar dezaketen u tzitako bermea ez 
i tzul tzeko erabakia har tzea, kontratuan onartutako betebe-
harrak berma tze aldera.

Babes publikoko e txebizi tza errentan har tzen duten baina, 
e txebizi tzak familia-unitateko kideko 15 m2-ko ratioa bete-
tzen ez duenez, e txebizi tza duin, egoki eta ekonomikoki es-
kuragarria izateko eskubide subjektiboa bete ez dela uste 
duten per tsonen kexek aipamen berezia merezi dute aurten.

Arartekoak aurreko urteetako txostenetan dagoeneko ohar-
tarazi zuenez, gero eta handiagoa da e txebizi tza babestuen 
parkeko e txebizi tza alda tzeko eska tzen zuten errentarien es-
kaeren kopurua, eta “e txebizi tza-ibilbideei” buruzko araudi 
berria ezarri beharko li tzateke, E txebizi tzari buruzko ekai-
naren 18ko 3/2015 Legearen 39. artikuluan agindutakoaren 
babesean.

Aurten, Arartekoak egiaztatu du, gainera, kexagileetako ba-
tzuen e txebizi tzek ez dutela bete tzen legez ezarritako ratioa 
(bizikide tza-unitateko kide bakoi tzeko eska tzen den metro 
kopurua); era berean, egiaztatu da gehiegizko okupazioa da-
goela eta urra tzen ari dela e txebizi tza duin eta egokia izateko 
eskubidea.

Laburbilduz, e txebizi tza babestuen parkeko e txebizi tza 
alda tzeko eska tzen zuten errentarien kopurua gero eta 
handiagoa dela ikusita, erakunde honek ohartarazi nahi 
du “e txebizi tza-ibilbideei” buruzko erregulazio berria eza-
rri behar dela, E txebizi tzari buruzko ekainaren 18ko 3/2015 
Legearen 39. artikuluan agindutakoaren babesean. Hala-
ber, suma tzen denez, komenigarria izango li tzateke admi-
nistrazio publikoek, logela-premiari lotutako beste egoera 
ba tzuei eran tzuna ematea alde batera u tzita, behar diren 

baliabideak jar tzea, e txebizi tza babestuaren ibilbideak gau-
zatu daitezen eta gizarte alokairuko e txebizi tzak per tsona 
eta familia errentarien beharrei egokitu daitezen lor tzeko, 
bizi tzako etapa guztietan.

2.3.  Administrazioaren funtzionamendua 
eta prozedura administratiboa

Arartekoaren esku-har tzearen ondorioz, hain zuzen, 3/2016 
Gomendio Orokorraren ondorioz (“Babestutako e txebizi-
tza eska tzaileen erregistroko bajak norbanakoari jakina-
razteko beharra, e txebizi tza duina eduki tzeko eta gizarte 
bazterketarako arriskua saihesteari begirako prestazio 
ekonomikoetarako eskubide subjektiboan duen eragi-
nagatik”), aurten, 2018an, Eusko Jaurlari tzako Ingurumen, 
Lurralde Plangin tza eta E txebizi tza Sailak, jakinarazpenak 
egitean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 
Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40. arti-
kulutik 46. artikulura bitartekoetan ezarritakoa bete tzen ja-
rraitu du.

Horrela, Arartekoak egiaztatu du sailak baztertu egin duela 
erakunde honek askotan kritikatutako praktika. 

Hala ere, gero eta kexa gehiago jasotzen dira honako gai 
honen inguruan: lurralde-ordezkaritzek “Etxebide” Etxebizi-
tza Babestuen Eskatzaileen Erregistrotik kentzea erabakitzen 
dutela, eskatzaileak babes publikoko etxebizitza bat alokai-
ru-erregimenean esleitzeko proposamenari espresuki eran-
tzuten ez badio edo entzunaldi-izapideari erantzuten ez ba-
dio, administrazio-egintza aurrez aurre jakinarazi ezin delako.

Ildo horretan, Eusko Jaurlari tzako Ingurumen, Lurralde 
Plangin tza eta E txebizi tza Sailaren arabera, “Ezinbestekoa 
da esleipen bati berariaz uko egiteko egin tza eta esleipe-
na epe batean ez onar tzeko agin tza (isilbidezko ukapena) 
pareka tzea, e txebizi tzak luzaroan esleitu gabe eta, hortaz, hu-
tsik egotea saihestu nahi bada. Beraz, berariazko ukoak baja 
ekar tzen badu, berariazko onarpenik ezak edo isilbidezko 
ukapenak, agerikoa denez, ‘zigor’ bera eduki behar du”.

Hori dela eta, zuzena dirudi pen tsa tzea sailak, esleipenduna 
“E txebide” E txebizi tza Babestuen Eska tzaileen Erregistrotik 
kendu baino lehen, per tsona horren nahia ezagu tzeko aha-
legindu behar duela.

Arartekoaren iri tziz, jakinarazpen guztien azken helburua 
aktaren edukia interesdunari helaraztea da; betiere berma-
tu behar da defen tsa-gabeziarik eza eta eran tzuteko auke-
ra, eta formaltasunek helburu horren zerbi tzura egon behar 
dute. 

Ildo horretan, erakunde honek gomendatu dio Ingurumen, 
Lurralde Plangin tza eta E txebizi tza Sailari eskura dituen 
baliabideak erabil di tzan E txebizi tza Babestuen Eska-
tzaileen Erregistroan izena emanda dagoen interesdunaren 
helbidea ezagu tzeko (2018ko urtarrilaren 29ko ebazpena, 
2018ko urriaren 31ko ebazpena eta 2018ko azaroaren 29ko 
ebazpena).

Aurrekoa ikusi

http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Recomendaci%F3n+General+del+Ararteko+3/2016+de+25+de+febrero&contenido=10839&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=43&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Recomendaci%F3n+General+del+Ararteko+3/2016+de+25+de+febrero&contenido=10839&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=43&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Arartekoaren+2018R-2315-17+Ebazpena+2018ko+urtarrrilaren+29koa.+&contenido=12317&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12685&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-793-18+Ebazpena,+2018ko+urriaren+31koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018R-676-18+del+Ararteko+de+29+de+noviembre+de+2018&contenido=12751&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018R-676-18+del+Ararteko+de+29+de+noviembre+de+2018&contenido=12751&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
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Horretarako, Arartekoak gogorarazi du izena emateko es-
pedientean, jakinarazpenak egiteko helbideaz gain, telefo-
no-zenbakiak eta helbide elektroniko bat ere ager tzen direla. 
Gainera, askotan, erregistroan izena eman dutenek bide te-
lematikoa aukera tzen dute sailarekin harremanetan egoteko 
lehentasunezko modua hauta tzerakoan.

Azaldutako guztia dela eta, “E txebide” E txebizi tza Babes-
tuen Eska tzaileen Erregistrotik ken tzeak dakar tzan ondorio 
larriak kontuan hartuta, Arartekoak jakinarazpena ediktu bi-
dez egiteari buruz daukan iri tziaren berri eman dio sailari eta, 
interesdunaren helbidea ezagu tzeko, eska tzen den arduraz 
joka dezan gomendatu dio. Kasu gehienetan, nahikoa izan-
go li tzateke espedientean bertan jasotako harreman-datuak 
begira tzea. Iri tzi beraren alde egin zuen Konstituzio Auzite-
giak, mar txoaren 13ko 65/2000 Epaian. Izan ere, eska tzaile 
bati babesa eman zion, erabaki bai tzuen administrazioak 
eska tzailearen helbidea ezagutu behar zuela, espedientean 
telefono-zenbakia jasota zegoelako.

Tamalez, saila ez da iri tzi berekoa, eta horregatik, helarazi 
zaizkion gomendioetako bat ere ez du onartu. 

Azkenik, Arartekoak nabarmendu nahi du Visesaren (Euska-
diko E txebizi tza eta Lurra, E.A.) lagun tza, garaje-lursail libre 
ba tzuk merkatura tzea dela eta, herritarrek izena emateko eta 
ondorengo zozketa egiteko prozedurarekiko desadostasuna 
adierazteko asmoz aurkeztu dituzten hainbat erreklamazio 
izapide tzean.

2.4. Herritarren eskubideak

Arartekoak hainbat aldiz aipatu du guraso bakarra izatea 
ez dagoela legean definituta. Familia-unitatearen kide diren 
per tsonek guraso bakarreko familia direla onar tzeko edo 
izaera hori manten tzeko bete behar dituzten baldin tzak ere 
ez daude zehaztuta.

Era berean, Pobreziaren eta Gizarte Desberdintasunen Inkes-
tak, 2016ko txostenean, agerian u tzi zuen guraso bakarreko 
familiak zaurgarritasun bereziko egoeran daudela. 

Testuinguru berean, European Institute for Gender Equality 
erakundeak adierazi du kezkatuta dagoela emakumeak buru 
dituzten guraso bakarreko familien zaurgarritasun-egoeraz; 
izan ere, honezkero, Europar Batasuneko guraso bakarreko 
familia guztien % 85 dira.

Ildo horretan, Arartekoak Etxebizitzako Bizkaiko Lurralde 
Ordezkaritzaren erabakiko desadostasuna adierazten zuen 
kexa bat jaso zuen, erakunde horrek, eskatzailea etxebizitza-
ren premia berezia duten kolektiboetakoa ez zela jo zuenez, 
eskaeran 10 puntu kendu zizkiolako. Hain zuzen ere, Etxebi-
zitzako Bizkaiko Lurralde Ordezkaritzak argudiatu zuen pun-
tuak kendu zituela, bizikidetza-unitatea osatzen zuen alabe-
tako bat adin-nagusitasunera heldu zela egiaztatu zuelako.

Kexa izapidetu bitartean, Arartekoa konturatu zen sail 
bakoi tzak beste barne-irizpide bat erabil tzen zuela, guraso 
bakarraren kon tzeptuari dagokionez.

Hori dela eta, arlo horretan indarrean dagoen araudia aztertu 
eta konparatu ondoren, familia-unitate bat guraso bakarre-
koa den ala ez esateko, seme-alaben mendekotasun eko-
nomikoa –ez bakarrik haien adina– kontuan hartu behar zela 
erabaki zuen Arartekoak. Azken irizpide hori honako hauetan 
erabili zen, besteak beste: Kataluniako Erkidegoko Familiei 
Lagun tzeko uztailaren 4ko 18/2003 Legea gara tzen duen 
irailaren 29ko 151/2009 Dekretuan; eta orain dela gu txi one-
tsitako Balearretako Familiei Lagun tzeko uztailaren 31ko 
18/2018 Legean (7. artikulua).

Horrez gain, guraso bakarreko familia izatea aitor tzeko eska-
tzen den adinari dagokionez, berritasun moduan, Ararte-
koak jakinarazi zuen Consellek mar txoaren 9an emandako 
19/2018 Dekretuak, Valen tziako Erkidegoan guraso bakarre-
ko familia izatea aitor tzeko prozedura arau tzen duenak, 26 
urtera igo zuela guraso bakarreko familia-unitateko kide iza-
teko adina.

Hori guztia dela eta, Arartekoak gomendatu zion Eusko 
Jaurlari tzako Ingurumen, Lurralde Plangin tza eta E txebizi tza  
Sailari, Arartekoaren 2018ko urriaren 22ko ebazpenean  
berrikus zezan barne-irizpidea, eta sar zi tzan izen-ematearen 
titularra eta bere bizikide tza-unitatea e txebizi tzaren premia 
bereziko taldean, 10 puntu gehigarriak emanez.

Eusko Jaurlari tzako Ingurumen, Lurralde Plangin tza eta 
E txebizi tza Sailak oraingoz ez ditu kontuan hartu gomen-
dioan azaldutako gogoetak. 

3.  Araudi- eta  
gizarte-testuingurua

E txebizi tza arloari dagokionez, Eusko Jaurlari tzaren politi-
kek, 2018koek eta 2020ra arte garatuko direnek, E txebizi-
tzaren Gida Plana izango dute jarduera eremu. 

Hala ere, arlo horretan jorratu behar diren kontu nagusiek, 
aurreko urteetan bezala, E txebizi tzari buruzko ekainaren 
18ko 3/2015 Legearekin dute zerikusia. Legea urte bere-
ko irailaren 26an jarri zen indarrean. Hasieran esan bezala, 
Konstituzio Auzitegiak, irailaren 19ko 97/2018 Epaian, baie-
tsi egin zuen aurkaratutako artikuluetako asko.

Laburbilduz, Konstituzio Auzitegiak aurkaratutako arauetako 
hiru eta laugarren baten ida tz-zati bat bakarrik deusezak zi-
rela adierazi zuen. Hain zuzen ere, 9.4., 74. eta 75.3. artiku-
luak, guztiak hipoteka-exekuzioen ondoriozko e txegabe tze-
prozeduretan sartuta eta gizarte-larrialdiko egoera berezietan 
dauden per tsonen kasuetan e txebizi tzaren erabileraren aldi 
baterako desjabe tzeari buruzkoak, eta 6.1. artikulua, epai-
tegi eta auzitegietan bete tzeko akzio publikoari buruzkoa.  
Gainerako aurkaratutako arauak konstituzional tzat jo dira.

E txebizi tzari buruzko ekainaren 18ko 3/2015 Legeak eza-
rritako eskubidea e txebizi tza izateko– publikoko e txebizi-
tza edo zuzkidura-bizitoki bat alokairu-erregimenean eskura 
jar tzean da tza. Hala ere, egungo e txebizi tza-parkearen mu-
gak direla eta, eskubidea prestazio ekonomiko baten bidez 

Aurrekoa ikusi

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/4049
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/4049
http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/informe_epds_2016_2/eu_epds2012/adjuntos/2016ko%20PGEI-ren%20emaitzen%20txostena%20.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/informe_epds_2016_2/eu_epds2012/adjuntos/2016ko%20PGEI-ren%20emaitzen%20txostena%20.pdf
https://eige.europa.eu/
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018R-2198-16+del+Ararteko+de+22+de+octubre+de+2018&contenido=12693&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.etxebide.euskadi.eus/contenidos/informacion/ovv_pdv_2018_2020/eu_def/adjuntos/2018_2020_AEP.pdf
http://www.etxebide.euskadi.eus/contenidos/informacion/ovv_pdv_2018_2020/eu_def/adjuntos/2018_2020_AEP.pdf
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gauza tzen da; prestazioak merkatu pribatuko e txebizi tza bat 
izatea ordezkatu nahi du. 

Hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoko 2018. urte-
ko Aurrekontu Orokorrak onar tzen dituen abenduaren 22ko 
5/2017 Legearen zor tzigarren xedapen gehigarriarekin bat, 
2018. urtean zehar, e txebizi tza duin eta egokia legez okupa-
tzeko eskubide subjektiboa gauza tzeko, 250 euro ordaindu 
da, hau da, Gizartera tzeko eta Diru Sarrerak Berma tzeko 
abenduaren 23ko 18/2008 Legean ezarritako zenbatekoa.

Hala ere, Arartekoaren ustez, hileko zenbateko hori ezin 
da inola ere nahiko tzat jo, merkatu pribatuko e txebizi tzen 
prezioak kontuan hartuta.

Eskakizunei dagokienez, oraingoz, sailak honako soluziobi-
de hau ematen dio azken kontu horri: laugarren xedapen 
iragankorra aplika tzea (prestazio ekonomikorako eskubi-
dea pixkanaka-pixkanaka aitor tzea). Hain zuzen ere, 2018. 
urtean, 9.000 eurotik beherako urteko diru-sarrerak dituen 
kide batez osatutako bizikide tza-unitateak sartu dira aplika-
zio-esparruan, baldin eta per tsona hori “E txebide” E txebizi-
tza Babestuen Eska tzaileen Erregistroan izena eman bada 
eta e txebizi tza bat alokairu-erregimenean har tzeko eska-
tzaile gisa lau urte edo gehiago badarama tza. 

Hala ere, Arartekoaren iri tziz, e txebizi tza duin eta egokia le-
gez okupa tzeko eskubide subjektiboa xedapen iragankor 
batez aitortu beharrean, erregelamendu bidezko garapena-
rekin osatu behar da behin betiko. 

Testuinguru horretan, Eusko Jaurlari tzako Ingurumen, Lu-
rralde Plangin tza eta E txebizi tza Sailak iaz abiarazi zituen 
e txebizi tza legez okupa tzeko eskubide subjektiboa edo 
E txebizi tzako Prestazio Ekonomikoa delakoa garatuko duen 
Dekretua onar tzeko behar diren izapideak. 

Onar tzeko agindua 2017ko uztailaren 6koa bada ere, dekre-
tua onartu gabe dago. 

Balorazio xeheak egiten hasi gabe, Dekretuaren Proiektuak 
berritasun ugari dakar tza. Hala ere, interesgarri tzat jo tzen di-
ren horiek bakarrik aipatuko dira jarraian. 

Lehenik, garran tzi tsua delako, aipatu behar da a tzerriko na-
zionalitatea daukaten eta Euskal Autonomia Erkidegoko uda-
lerrietako batean errodatuta dauden per tsonak eskubidearen 
titularren taldean sar tzea, egoi tza-baimenik ez badute ere. 
Arartekoaren iri tziz, sailak aplikazio-esparru subjektiboa 
ireki tzea aurrerapausoa da berdintasunik eza ezaba tzeko eta 
per tsona horiek gizartera tzeko.

Era berean, Dekretuaren Proiektuak ezarritako betekizunen 
artean, bizikide tza-unitatea –e txebizi tza edo bizitoki bat iza-
teko baliabide ekonomikorik eza dela eta– gizarte-bazterke-
taren arriskuan egotea eska tzen da. 

Gizarte-bazterketari buruzko baldin tza horren aurrean, sai-
lak 6 hilabeteko gehieneko epea aurreikusten du, eskaera 
onartu edo uka tzeko ebazpena eman eta jakinarazteko. Gai-
nera, gehieneko epe hori eten daiteke eskaera zuzen tzeko 

eta dokumentu osagarriak aurkezteko errekerimenduei da-
gozkien izapideak burutu bitartean. 

Zalan tzarik gabe, Arartekoaren iri tziz, gizarte-bazterketa-
ren arriskua baldin tza gisa ezar tzen bada, jarduketak pre-
miazkoa izan beharko luke, izapidea 6 hilabetez luza tzeko 
aukerarik gabe. 

Azkenik, “E txebide” E txebizi tza Babestuen Eska tzaileen 
Erregistroan alokairu-erregimeneko e txebizi tza babestuaren 
eska tzaile gisa izena emanda egoteko epea 4 urtetik 3 urtera 
jai tsi da.

Era berean, 2018. urtean, honako dekretu hauek one tsi dira: 
117/2018 Dekretua, uztailaren 24koa, Euskal Autonomia 
Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoari buruzkoa, eta 
101/2018 Dekretua, uztailaren 3koa, erabilera turistikoko 
e txebizi tzei eta e txebizi tza partikularretako logelei buruzkoa. 
Azken hori Eusko Jaurlari tzako Turismo, Merkatari tza eta 
Kon tsumo Sailak one tsi du. 

Azkenik, Arartekoak orain dela gu txi jakin du Eusko Jaurlari-
tzako Ingurumen, Lurralde Plangin tza eta E txebizi tza Sailak 
Gaztelagun programa abiarazi zuela, 23 eta 35 urte bitarteko 
gazteen eman tzipazioa susta tzeko, zuzeneko lagun tza eko-
nomikoak ordainduz.

Hala eta guztiz ere, beste urte batez, Arartekoak kezkatuta 
jarrai tzen du Euskal Autonomia Erkidegoan hipoteka betea-
razi dieten per tsonen eta e txetik botatakoen kopuruarekin. 
Horietako askok ezin izan dute hileko alokairua ordaindu. 

Egoera tragiko horren aurka borroka tzeko asmoz, aben-
duaren 18an, e txebizi tzaren eta alokairuaren arloko presako 
neurriei buruzko 21/2018 Errege Lege Dekretua, abenduaren 
14koa, argitaratu zen Estatuko Aldizkari Ofizialean, besteak 
beste, Prozedura Zibilaren urtarrilaren 7ko 1/2000 Legea 
alda tzen duena, arlo horri dagokionez. Zehazki, hori arau-
tzean, 441.1 ter artikulua gehitu zen, aldi baterako, Prozedu-
ra Zibilaren urtarrilaren 7ko 1/2000 Legean; artikulu horretan 
espresuki xedatu zen e txe-gabe tzeak geldiarazi behar zirela 
harik eta gizarte-zerbi tzuek egoki tzat jotako neurriak –beste 
bizitoki bat aurki tzeko– abian jarri arte. Etenaldia gehienez 
hilabetekoa izango zen, organo judizialak gizarte-zerbi tzuen 
jakinarazpena jaso tzen zuenetik zenba tzen hasita, edo hila-
betekoa, eska tzailea per tsona juridikoa bazen.

Hala ere, 2019ko urtarrilaren 22an, Errege Dekretua Dipu-
tatuen Kongresuaren Osoko Bilkuran aztertu zen, baliozko-
tzeko edo indargabe tzeko. Azkenean, ez zen baliozkotu eta 
indargabe tzeko erabakia Estatuko Aldizkari Ofizialean argita-
ratu zen, 2019ko urtarrilaren 24an.

Edonola ere, ez da alboratu behar Nazio Batuetako Ekono-
mia eta Gizarte Kon tseiluko Ekonomia, Gizarte eta Kultura 
Eskubideen Ba tzordeak 2017ko uztailaren 21eko irizpenean, 
urratu tzat jo zuela, besteak beste, adingabeek osatutako 
bizikide tza-unitate baten eskubidea –e txebizi tza egokia iza-
teko–, ez Espainiako estatuak, ezta autonomia-erkidegoko 
agintariek ere, e txebizi tza u tzarazteko prozedura judiziala 
amaituta, beste bizitokirik bermatu ez zutelako.
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http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion_publica/inf_dncg_dec_135117_17_05/eu_def/adjuntos/orden%20aprobacion%20previa%20derecho%20subjetivo%20eus.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018004416
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018003822
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/turismo-merkataritza-kontsumo-saila/
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/turismo-merkataritza-kontsumo-saila/
http://www.alokabide.euskadi.eus/gaztelagun/eu/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Efecto-de-la-Crisis-en-los-organos-judiciales/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Efecto-de-la-Crisis-en-los-organos-judiciales/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-17293
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28130%2F000048*.NDOC.%29
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CESCR/pages/cescrindex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CESCR/pages/cescrindex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CESCR/pages/cescrindex.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/61/D/5/2015&Lang=en
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Horregatik guztiagatik, Arartekoaren iri tziz, are fun tsezkoagoa 
da organo judizialen eta gizarte-zerbi tzu eskudunen arteko 
koordinazioa. Arartekoak uste duenez, horretarako, “Botere 
Judizialaren Kon tseilu Nagusiaren, Eusko Jaurlari tzaren eta 
Euskadiko Udalen Elkartearen arteko lankide tza-hi tzarmena, 
izaera sozialeko neurriak har tzea ahalbide tzeko e txebizi tza fa-
miliarretik bota tzea dela-eta larritasun-egoerak hautemateari 
buruzkoa” berrikusi, eta horren jarraipen xehea egin behar 
da, bizitokiarekin zerikusia duten egoera eta premia berriei 
eran tzuteko. 

4.  Jarduera-planaren 
esparruko bestelako 
esku-hartzeak 

4.1. Ofiziozko jarduerak

E txebizi tza arloko planaren garapenari dagokionez, aurten, 
jarraitu egin da ofiziozko hiru jarduketari loturiko izapidee-
kin; jarduketa horietan, Arartekoak eskatu zien Arabako, Biz-
kaiko eta Gipuzkoako foru-aldundiei bakoi tzak bere ba tzar 
nagusian ondasun higiezinen gaineko zergaren erregulazioa 
alda tzeko aukera azter zezan, udal e txebizi tza bat alokairuan 
hartuta daukatenek zerga hori ordaindu behar ez izateko.

Foru-administrazioek, eran tzun bateratua eta koordenatua 
emateko asmoz, eskaera Zerga Koordinaziorako Organoari 
helaraztea erabaki zuten. Hala ere, txosten hau ixteko egu-
nera arte, Arartekoak ez du organo horren ebazpenik jaso.

Hortaz, ofiziozko hiru espediente horiei dagozkien ebazpe-
nak hurrengo ekitaldian emango dira.

Bestaldetik, Arartekoak kezkaz jaso ditu hainbat kolektibo 
eta gizarte-erakunderen kexak, talde ba tzuek –batez ere, gu-
txiengo etnikoek eta kulturalek– sektore pribatuan e txebizi-
tza bat eskura tzeko izaten dituzten zailtasunen berri ematen 
dutenak.

Ildo horretan, Espainiako SOS Arrazakeria Federazioak, 
2015ean, “Ixten diren ateak” izenburuko testinga egin zuen, 
arazo horiek agerian uzteko asmoz.

2017. urtean, Eusko Jaurlari tzak arraza, etnia edota nazio 
jatorriak, zein sexu-orientazioa eta –identitateak eta genero 
identitateak eragindako diskriminazioari aurre egiteko susta-
tzen duen Eraberean sareak jaso zuen egoera hori. Hain 
zuzen ere, sareak egindako urteko txostenaren arabera, arlo 
pribatuan gertatutako diskriminazio-kasuen % 46k e txebizi-
tza arloarekin izan zuten zerikusia. 

Gainera, 2018an, SOS Arrazakeriak eta Gipuzkoako Foru Al-
dundiak sustatutako Berdin sareak –arrazakeria eta xenofo-
bia delituen aurkakoak– salatu zuen egoera.

Hori guztia dela eta, Arartekoak Eusko Jaurlari tzako Inguru-
men, Lurralde Plangin tza eta E txebizi tza Sailera jo du, sailak 

diskriminazioaren aurka kon tzien tzia areago tzeko, kasu horiek 
saihesteko eta, gerta tzen badira, aurre egiteko hartu dituen 
edo ezarri nahi dituen neurriei buruzko informazioa eska tzeko. 

Txosten hau argitara tzen den egunera arte, Arartekoak ez du 
eskatutako informazioa jaso. 

4.2. Bestelako esku-hartzeak

Aurten, 2018an, Arartekoak e txebizi tza duin eta egokia iza-
teko eskubide subjektiboari buruz duen iri tzia nazioarteko 
mailan adierazteko aukera izan du, hain zuzen, Ombudsma-
naren Iberoamerikako Federazioak azaroaren 21ean antola-
tutako jardunaldian. 

Era berean, Harresiak apurtuz koordinakundeak gonbidatu 
zuen Arartekoa abenduaren 11n eta 18an antolatutako jar-
dunaldietan hizlari moduan parte har tzera. Jardunaldietan, 
lehendik dagoen esparru juridikoaren inguruan eztabaida-
tzeaz gain, erakunde honek koordinakundea osa tzen duten 
elkarte askoren eguneroko lana hurbiletik ezagu tzeko aukera 
izan zuen. 

5.  Herritarren eskubideen 
egoeraren balorazioa

Duela hamarkada ba tzuetatik, bai 1948ko abenduaren 
10eko Giza Eskubideen Adierazpen Uniber tsala (25.1. artiku-
lua), bai 1966ko abenduaren 16ko Eskubide Ekonomikoen, 
Sozialen eta Kulturalen Nazioarteko Ituna (11.1. artikulua) 
eta bai 2000ko abenduaren 7an Europako Parlamentuak, 
Kon tseiluak eta Ba tzordeak one tsitako Europar Batasune-
ko Oinarrizko Eskubideen Gutuna (34.3. artikulua) bat datoz 
e txebizi tzak alde soziala duela, per tsonen eta familien bizi-
baldin tzak hobe tzen dituelako.

Era berean, Ekonomia, Gizarte eta Kultura Eskubideen Ba-
tzordeak dagoeneko 1991. urtean adierazi zuen e txebizi tza 
egokia izateko giza eskubidea oinarrizko eskubidea dela, 
eskubide ekonomiko, sozial eta kultural guztiak goza tzeko 
oinarria dela, eta beste eskubideei lotuta dagoela, bere 
osotasunean. Halaber, agerian u tzi zuen e txebizi tzarako 
eskubidea per tsona guztiei bermatu behar zaiela, haien di-
ru-sarrerak edo baliabide ekonomikoak eskura tzeko aukerak 
edozein direla ere.

Ararteko erakundearen iri tziz, e txebizi tza duin eta egokia 
izateko eskubide subjektiboa pausoz pauso aplika tzea, 
E txebizi tzari buruzko ekainaren 18ko 3/2015 Legearen lau-
garren xedapen iragankorrean adierazitakoa betez, neurri 
ona da, eta 2018. urtean zehar lagungarria izan da e txebizi-
tza-bazterketaren arrisku larrian dauden edo e txebizi tza 
egokia izateko premia handia duten familia askoren ongiza-
tea hobe tzeko.

Hala ere, e txebizi tza duin eta egokia legez okupa tzeari da-
gokionez, oraindik ere zailtasun materialak an tzematen dira. 
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Hain zuzen ere, Arartekoak berriz adierazi nahi du desados-
tasuna E txebizi tza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuak 
2012ko urriaren 15ean emandako Aginduaren 10. artiku-
luarekin. Agindua e txebizi tza-eska tzaileen erregistroari eta 
babes ofizialeko e txebizi tzak nahiz araubide autonomikoko 
zuzkidura-bizitokiak eslei tzeko prozedurei buruzkoa da, eta 
aipatu 10. artikuluak eragozten die “E txebide” E txebizi tza 
Babestuen Eska tzaileen Erregistroan izena ematea adminis-
trazio-egoera irregularrean daudenei.

Hori dela eta, Arartekoak egokia deri tzo Dekretu Proiektua-
ren 2.3. artikuluak xedatutakoari: “E txebide” E txebizi tza Ba-
bestuen Eska tzaileen Erregistroan izena emateko eskubidea 
kolektibo horri ere aplika tzea.

Hi tz batez, aipatu E txebizi tzaren Legean ezarritakoa bete 
nahi izanez gero, EAEko administrazio publikoek arauen eta 
aurrekontuen bidez neurri osagarriak hartu behar dituzte, 
eta ahaleginak egin, gainerako gizarte-eskubideak bezala 
(hezkun tzarakoa eta osasunerakoa), baliabide ekonomiko 
urriak dituzten per tsonen eta familien bizi-baldin tzak hobe-
tzeko oinarrizkoa den eskubidea berma tze aldera; eskubi-
de hori kolektibo osoaren kohesio sozialerako ezinbesteko 

 bermea ere bada, kolektiboa osa tzen duten per tsonen duin-
tasuna eta berdintasuna defenda tzen dituelako.

Arartekoak egiazta tzen duenez, urte batetik bestera, gero 
eta handiagoa da e txebizi tza babestuak alokairuan har tzeko 
eskaeren kopurua; hala ere, bai Eusko Jaurlari tzako Inguru-
men, Lurralde Plangin tza eta E txebizi tza Sailak, bai Bilboko 
Udal E txebizi tzak toki-erakunde autonomoak eta E txegin-
tzak (Donostiako E txegin tza Enpresa Erakunde Publikoak) 
aitortu dute e txebizi tza-parke publikoak muga handiak di-
tuela. Horrek presako neurriak har tzea eskatuko du, dagoen 
eskariaren eta alokairu-araubidean eskura daitezkeen babes 
publikoko e txebizi tzen artean an tzemandako aldea berdin-
tzen saia tzeko. 

Hi tz batez, erakunde honek berriz eskatu nahi die euskal 
administrazio publikoei alokairu-erregimenean eskura dai-
tezkeen babes publikoko e txebizi tzen parkea zabal tzeko, 
E txebizi tzaren Legean ezarritako erronkei behar bezala aurre 
egite aldera, eta, aldi berean, denbora pasa ahala, esleitu-
takoa baino e txebizi tza handiago bat (edo konfigurazio des-
berdina duena) alokairuan hartu behar duten errentari publi-
koen eskaerei eran tzute aldera.
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III. Atala

ARARTEKOAREN JARDUERAK ARRETA 
PUBLIKOA BEHAR DUTEN TALDEAK BABESTEKO

Arartekoaren lan-arloak gaikako banaketaren arabera egitu-
ratu izan dira beti. Banaketa hori osatzeko, Ararteko erakun-
dearen jarduerak sailkatu izan diren alorretan barreiatuta 
dauden eta ezaugarri bereziak dituzten zenbait talderen ara-
zoen berariazko tratamendua egiten da.

Alde horretatik eta Ararteko erakundeak pertsona guztien 
eskubide guztiak bermatu behar dituela uste izanda, beha-
rrezkotzat jo da beren eskubideak burutzean kalteren bat 
izan dezaketen talde batzuekin lehentasunez jardutea, ahul-
tasun handiagoko balizko egoeran daude eta. 

Arreta publikoa behar duten taldeen gaineko arlo horiei es-
ker, ikuspegi praktikotik begiratuta, talde horiekin zerikusia 
duten gaiak bila eta aurki daitezke urteko txostenean, eta 
ikuspegi orokorra ematen dute. Baina garrantzitsuena zera 
da: talde horiek dituzten arazo eta beharrei berariaz eran-
tzuteko eta beraien arazoak ikusarazteko jarduera-esparruak 
sortzeko asmoz eratu zirela. Gainera, talde horien inguruan 
estrategia koherentea burutzen laguntzen dute, talde bakoi-
tzari dagokion arloko jarduera-planaren barruan.

Talde horiekin lehentasunez jarduteari eman nahi zaion ga-
rrantziak justifikatzen du urteko txostenean bakoitzak bere 

atala izatea, haien eskubideen gaineko berme-lan garrantzi-
tsu hori balora dadin.

Aurreko urteetan egin zen moduan, Haur eta Nerabeentzako 
Bulegoa ikusgai egitea sustatu da. Bulego horrek berezko 
proiekzioa izango du, eta bereizitako tokia urteko txosten 
honetan, izan ere, txosten orokor honi erantsitako txosten 
batean bilduko da 2018an burutu duen jarduera.

Atal honetan, bederatzi puntutan bildu dira arreta publikoko 
taldeez burutu diren jarduerak:

1. Familiak
2. Emakumeen berdintasuna eta osotasuna
3. Ezintasunen bat duten pertsonak
4. Espetxeratuak
5. Ijitoak eta beste gutxiengo kultural batzuk
6. Etorkinak eta kultura aniztasuna
7.  Lesbianak, gayak, bisexualak, transexualak eta inter-

sexualak (LGBTI pertsonak)
8. Adinekoak eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak
9. Talde terroristen biktimak

Aurrekoa ikusi
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baita egiteko kuantitatibo eta kualitatibo bat ere, adinga-
beei, adinekoei eta gaixotasunagatik edo mendekotasuna-
gatik premia bereziak dituzten pertsonei arreta emanez be-
tetzen duena.

Arartekoak, arlo honetan, familiak babesteko politika pu-
blikoak bultzatu, hobetu eta indartu daitezen sustatzen 
du, familia-eredu askotarikoen garrantzia kontuan hartuta. 
Zuzenbideak aintzatetsiak ditu familia-ereduok, eta zenbait 
kasutan arreta berezia behar izango dute, beren funtzioak 
betetzeko behar dituzten prestazio guztiak erabateko ber-
dintasunez eskuratzeko. Era berean, familiak babesteko po-
litika publiko horiekin loturiko herritarren kexak bideratzen 
ditugu, baita horiei arreta eskaintzea helburu duen beste 
edozein jarduera publiko ere.

1. Arloa kopurutan
2018an, 17 espediente kudeatu ziren Familien arloan; es-
pediente gehienak familiei buruzko politika publikoen 
ingurukoak izan dira, administrazioaren eta administra-
zio-prozeduraren funtzionamenduaren ingurukoak eta lana, 
bizitza pertsonala eta familiarra adiskidetzearen ingurukoak.

2018ko abenduaren 31n, 2018an jasotako eta 2018ko urta-
rrilaren 1ean izapidetze-prozesuan jarraitzen zuten kexa-es-
pedienteen izapidetzearen egoera hauxe zen:
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Aurrekariak

Botere publikoek familiak babesteko duten betebeharrak 
Konstituzioaren 39. artikuluan du azken oinarri juridikoa. 
Halaber, Euskal Herriko Autonomia Estatutuak 10-39. arti-
kuluetan dio familien babesa eskumen esklusibokoa dela, 
estatutu-arauak “komunitate-garapen, emakume kondizioa-
ren arazo, eta haur, gazte eta hirugarren adinekoen aldeko 
politika” gisa definitzen dituen arloen barrukoa. Euskadin,  
Familiei Laguntzeko abenduaren 12ko 13/2008 Legeak era-
tu du familiei laguntzeko politika publikoen oinarriak finkatu 
berri dituen lege- eta araudi-esparrua. Lege horretan, gai 
horren inguruko esku-hartze publikoaren oinarriak eta prin-
tzipioak ezartzen dira eta Eusko Jaurlaritzak burututako 
araudi-garapenaren bidez osatu da; horrek arautu ditu seme- 
alabengatiko diru-laguntzak, lana eta familia bateragarri egi-
teko laguntza ekonomikoak eta familia-errenta estandariza-
tzeko sistema.

Familiak, zalantzarik gabe, botere publiko guztien babes 
berezia behar du, pertsonen garapen osorako euskarri ma-
terial eta afektiboa izatearen funtzio ezinbestekoa baitu, 
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2. Kexarik aipagarrienak
2.1.  Seme-alabak dituzten familientzako 

diru-laguntzak eta familia eta lana 
bateragarri egiteko diru-laguntzak 
jasotzeko arazoak (martxoaren 17ko 
30/2015 Dekretua, seme-alabak  
dituzten familientzako diru-
laguntzak arautzen dituena; 
ekainaren 29ko 177/2010 Dekretua, 
familia eta lana bateragarri egiteko 
laguntzei buruzkoa)

Aurten ere jaso ditugu seme-alabak dituzten familientzako 
diru-laguntzak eta familia eta lana bateragarri egiteko diru- 
laguntzak arautzeko legeen babesean eskatutako diru- 
laguntzen eskaerak ukatzeari edo artxibatzeari buruzko 
kexak. Horietan guztietan, arazo formalak planteatu dira, 
funtsean, aipatu laguntzak eskatu ahal izateko aurkeztu be-
har den dokumentazioari buruzkoak. Aurreko txostenetan 
jada, kasuistikaren eta erakunde honek gai horren gainean 
egindako balorazioaren gaineko azalpena eman dugu, inte-
resdunei eman beharreko informazioan hobekuntzak propo-
satuz, Eusko Jaurlaritzako Zuzenean zerbitzuaren aurrean 
prozedura irekitzetik hasita.

•   Diru-laguntzak eskuratzeko betekizunak 
egiaztatzen dituzten agirien jatorriarekin eta 
aurkeztearekin lotutako arazoak

Oro har, Arartekoak antzeman du dekretu bien ondoriozko 
diru-laguntzak kudeatzean –kexak batez ere seme-ala-
bengatik diru-laguntzak jasotzeari badagozkio ere- proze-
durazko arazo ugari sortzen dira eta, horien ondorioz, 
laguntza horiek ukatzen zaizkie (gehienetan, eskaerak ar-
txibatu direlako edo onartu ez direlako) laguntzak jasotzeko 
baldintza materialak betetzen dituztenei. Herritarrek aurkez-
tutako eskaeren bidez hasten diren prozedurek sortzen di-
tuzte arazoak: hain zuzen ere, horrela gertatzen da Euskal 
Autonomia Erkidegoan benetan bizi izandako denbo-
ra egiaztatzearen kasuan. Izan ere, askotan, eskatzaileek 
behar ez bezala egiaztatzen dute betekizun hori, besteak 
beste, ez dakitelako, edo udalek igorritako errolda-ziurtagi-
riek erroldatutakoen egungo egoera bakarrik adierazten du-
telako, EAEn izandako erroldatze guztiak zerrendatu gabe; 
zerrenda hori, askotan, ezinbestekoa da EAEn bizi izandako 
aldia egiaztatzeko, eta horrela, diru-laguntza horiek esku-
ratu ahal izateko. “Errolda-ziurtagiri historikoak” deritzenek 
bakarrik jasotzen dituzte erroldatzeari buruzko datu guztiak. 
Horiek eskuratzeko, eskatzaileek udaletan berariaz eskatu 
behar dituzte, bestela, egungo egoerari buruzko agiriak bai-
no ez baitituzte jasoko. Gauzak horrela, Arartekoak uste du 
administrazio jarduleak berak hartu beharko lukeela ad-
ministrazio-agiri horiek lortzeko ardura. Izan ere, Eusko 
Jaurlaritza horrela jokatzen hasi da dagoeneko beste agiri 
batzuk egiaztatzeko orduan, adibidez, diru-sarreren egiaz-
tagirien kasuan (foru-ogasunetan zuzenean jasotzen diren 

ziurtagiri fiskalak; polizia-agintariek eta Espainiako Gober-
nuaren ordezkaritzek, atzerritarren gaietan eskudunek, igor-
tzen dituzten egoitza-baimenak).

Gainera, gai horri dagokionez, erakunde honi 2018an aurkez-
tu zaizkion kasu askotan, kexagileek desadostasuna adieraz-
ten zuten, Eusko Jaurlaritzak, Administrazio Publikoen Ad-
ministrazio Prozedura Erkidearen Legearen 118. artikuluaren 
babesean, errekurtso bidean aurkeztutako dokumentazioa 
ezetsi zuelako, laguntzaren onuradun izateko bete behar di-
ren baldintzak egiaztatzeko agiri horiek aurkeztu ezean, la-
guntza eskatzen zuten pertsonen akatsagatik edo prozedura 
aurretiko fasean horri buruzko informazio egokirik ezagatik. 
Testuinguru horretan, Arartekoak behin baino gehiagotan 
adierazi du komenigarria izango litzatekeela aipatu artikulua 
aplikatzeko zorroztasuna malgutzea, administrazioarekiko 
auzien jurisdikzioaren erabatekotasun izaera kontuan hartuta. 
Izan ere, Konstituzioaren 24.1 artikuluan ezarritako zaintza 
judizial eraginkorra izateko eskubidearekin bat, jurisdikzio 
horrek aukera ematen du auzibidean ebazpena aurkaratzeko 
arrazoi berriak alegatzeko, bide administrazioan alegatu ez 
diren arren. Horrela esan daiteke, hala ere, baldin eta admi-
nistrazioak –eskaera osatu gabe zegoela ikusita– prozedura 
nagusian egindako zuzentzeko errekerimendua nahikoa argi 
izan ez balitz, hasierako eskaera osatzeko aurkeztu beharre-
ko dokumentazioari dagokionez. Horrela, erakunde honetan 
aipatu arrazoia dela eta aurkeztutako kasuak irizpide horri 
jarraikiz aztertu dira, hau da, honako hauek baloratuz: ad-
ministrazioak laguntzen hasierako eskaeran antzemandako 
akatsak zuzentzeko errekerimendua egiteko eta interesdunei 
jakinarazteko modua (argitasuna eta eraginkortasuna). Ba-
lorazio horretatik ondorioztatu da Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 118. artikulua 
egoki aplikatu den ala ez.

Arartekoak 2018an gai horren inguruan emandako ebazpe-
nen artean, azpimarragarria da Arartekoaren 2018ko urriaren 
25eko Ebazpena. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzaren Enple-
gu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatu zaio ezes-
pen-ebazpena berrikusteko eta kexagileak eskatutako la-
guntza aitortzeko. Hain zuzen ere, kexagileak kargura duen 
bigarren semearengatiko laguntzaren mantentzeko egin du 
eskaera, seme-alabak dituzten familientzako diru-lagun-
tzak arautzen dituen martxoaren 17ko 30/2015 Dekre-
tuaren arabera. Gomendioan modu zabalean jorratu dira, 
besteak beste, Arartekoak aipatu manua egoki aplikatzeko 
mo duaren inguruan daukan jarrera defendatzeko hartutako 
oinarriak.

Dena den, azpimarratu behar da -erakunde honek aspaldi-
tik aldarrikatzen duenez, eta hainbatetan Eusko Jaurlaritzari 
helarazi dionez- komenigarria izango litzatekeela seme-ala-
bak dituzten familientzako diru-laguntzak eskuratzeko 
izapideak erraztea, diru-laguntza automatikoki eman 
dezan, diruz lagun daitekeen egoera bat gertatzen de-
nean (jaiotza, adopzioa, adingabea hartzea). Ondorioz, ad-
ministrazio jarduleak berak jaso beharko luke diruz lagun 
daitezkeen inguruabarrak egiaztatzeko behar den adminis-
trazio-dokumentazio osoa. Horrek arinduko luke izapidea, 
baita kudeaketa karga ere, eta erraztuko litzaieke onuradu-
nak izan daitezkeen pertsonei laguntza horiek eskuratze-
ko bidea, saihestuko bailitzateke bidegabeko bazterketak, 
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pertsona batek onuradun izateko baldintza materialak bete 
arren, arrazoi formalak direla medio laguntza lortzen ez due-
nean. Eusko Jaurlaritzak aipatu du gaur egun ezinezkoa dela 
diru-laguntzak lortzeko izapidea automatizatzea, horretarako 
baliabiderik ez dagoelako.

Arartekoaren ustez, ezinezkoa den bitartean, behintzat, diru- 
laguntza lerro biei dagokienez, argiagoa eta herritarren-
tzat ulergarriagoa den informazio-politika bat eskatu  
beharko litzateke. Informazio-politika horretan funtsezkoa da 
Zuzenean zerbitzuaren eginkizuna: herritarrei arreta ematea. 
Eusko Jaurlaritzak orain dela urte batzuk hartu zuen konpro-
misoa Arartekoak salatutako arazoak konpontzen saiatzeko. 
Horretarako, zerbitzu horrek informazio argiagoa eta zeha-
tzagoa emango du eta hobeto azalduko ditu akatsak zuzen-
tzeko errekerimenduak, hasierako eskaerari ez bazaio eran-
tsi betekizunak egiaztatzeko behar den dokumentazio osoa. 
Era berean, hobetu egingo da gai horri buruzko informazio 
orokorra, Eusko Jaurlaritzak bere informazio-webgunean es-
kaintzen duena.

Hala ere, 2018an jasotako kexak ikusita, Arartekoak esan 
behar du oraindik ere hobetzeko tarte handia dagoela 
arlo horretan.

•   Bigarren seme edo alaba kargura izateagatik  
–adopzioetan– ematen diren laguntzek araudian 
daukaten formarekiko desadostasuna. 
(Seme-alabak dituzten familientzako  
diru-laguntzak arautzen dituen dekretua 
aldatzeko uztailaren 30eko 121/2018 Dekretuak 
burututako aldakuntzaren inpaktua)

Familientzako laguntza horiei dagokienez, bigarren semea 
adoptatu duen ama batek erakunde honen aurrean desa-
dostasuna azaldu du, haurraren bizitzaren lehen urtean le-
gozkiokeen laguntzak eskuratu ezin izan zituelako. Izan ere, 
30/2015 Dekretuak xedatutakoarekin bat, hain zuzen, inda-
rrean dagoen 7. artikuluaren idazketarekin bat, kexagileak 
laguntzak eskatu zituenean, bigarren semea edo alabaga-
tik ematen diren laguntza horiek bigarren haurrak urtebete 
bete arte ematen ziren, eta ezin ziren adin-muga horretatik 
haratago luzatu, ezta adopzioaren kasuan ere. Ondorioz, 
haurra adoptatu denean izan duen adinaren arabera, bere 
familia ezin da hurrengo laguntzaren onuradun izan, haurra 
urtebetetik gorakoa bada. Horrela gertatu zen aztertzen ari 
garen kasuan. Hau da, kexa aurkeztu duen familiak laguntza 
jaso zuen bigarren semea adoptatzeagatik semeak urtebe-
tea bete zuen urtean (laguntza hori adoptatzeagatik baitzen, 
beraz, haurra adoptatu zenean zenbat urte zituen kontuan 
hartu gabe); baina, hurrengo urtean, ezin izan zuen laguntza 
hori jaso, urte horretan haurrak urtebete baino gehiago bete 
zituelako. Gauzak horrela, haurrak urtebete zuela adoptatu 
zutenez, familiak jasotako diru-laguntza osoa txikiagoa zen 
familian jaiotako haur biologikoa balitz baino, azken kasu ho-
rretan familiak haurra jaiotzeagatik jasoko bailuke lehenengo 
laguntza, eta bigarrena haurrak urtebete betetzen duen ur-
tean, bigarren semea izateagatik.

Egiaz, kexagileak azaldu duenez, erakunde hau bat dator ez 
dirudiela bidezkoa, formalki –laguntzak jasotzeko eskubidea 
sortzeko adin muga ezartzeari dagokionez– araua objektiboa 
eta haur guztientzat berdina izan arren, praktikan kaltegarria 
izatea, mantenu-laguntzak direlakoei dagokienez, batez ere, 
seme-alabak adoptatu dituzten familientzat, haur horiek urte 
gehiagorekin heltzen baitira familiara, ez jaiotakoan; ondo-
rioz, ezin dute mantenu-laguntza jaso, hori, aipatu araudia-
rekin bat, bigarren semeak urtebete bete zuen urtean zego-
kiolako. 

Hala ere, azkenaldian, funtsezko aldaketa gertatu da erre-
gimen horretan: hain zuzen ere, uztailaren 30eko 121/2018  
Dekretuak, seme-alabak dituzten familientzako diru-lagun-
tzak arautzen dituen Dekretua aldatzeko denak (2018ko 
abuztuaren 1ean jarri da indarrean), oro har, bigarren hau-
rraren kasuan ematen diren mantenu-laguntzak bi urte bete 
arte zabaltzeaz gain, hemen planteatutako gaiari dago-
kionez, kendu egiten du mantenu-laguntzak jasotzeko 
muga hori –adoptatutako haurraren adina kontuan har-
tzea–, eta horrela, familia horiek seme-alaba biologikoak 
dituztenekin parekatzen ditu.

Hain zuzen ere, seme-alabak kargura izateagatik ematen di-
ren laguntzei aplikatzen zaien araudiaren funtsezko aldake-
ta horrekin, Eusko Jaurlaritzako Familia Politika eta Anizta-
sunaren Zuzendaritzak, 2018ko abuztutik, berariazko deia 
egin zien bigarren haurra 2016an izan zuten euskal familiei, 
2018ko abendua baino lehen bigarren haur horren bi urteei 
dagokien mantenu-laguntzaren eskaera aurkez zezaten. 
121/2018 Dekretuaren 7. artikulu berrian ezarritako arauak 
kontuan hartuta, familia adoptatzaileei dagokienez, aipatu 
2016an adoptatutako haurrei irizpide bera aplikatu behar-
ko litzaieke; izan ere, aipatutako familiaren kasuan, bigarren 
semea adoptatu zuten urtea da. Hori dela eta, Arartekoak, 
berrikuntza garrantzitsu hori kexagileari espresuki jakinaraz-
teaz gain, uste du Eusko Jaurlaritzak egindako erreforma 
horrekin zuzendu egin duela familia adoptatzaileentzat 
bidegabea zen erregulazioa; hala ere, arau berriak atze-
rako eraginik ez duenez, ondorio positiboak mugatuta daude 
2016an adoptatutako haurrek bi urte betetzera. 

2.2.  Familia ugariaren titulua lortzeko 
legezko betekizunekin zerikusia 
duten arazoak: Familia ugariaren 
titulua bikoteak apurtzen diren 
kasuetan, bereziki, zaintza 
partekatuaren kasuan

2018an, jarraitu dugu familia ugarien inguruko legediaren 
aplikatzearekin eta kudeatzearekin, eta bereziki, familia uga-
riaren titulua izateko bete behar diren lege baldintzen inter-
pretazioarekin zerikusia duten kexak jasotzen –hori egitea 
foru aldundien eskumena da–. Aipatutako espedienteetan, 
iaz bezala, 2018an ere nabarena izan da dibortzioagatik edo 
banantzeagatik bikotea apurtzen denean familia ugariaren 
titulua guraso bati edo besteari esleitzearen inguruko kexa 
eta kontsulten kopurua. 
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Aurreko txostenetan esandakoarekin konparatuta, gutxi dira 
arlo horretan egindako aurrerapausoak, iragarritako erre-
formak, Familia ugariak babesteko azaroaren 18ko 40/2003  
Legea aldatzekoak,dirudienez, ez baitu aurrera egiten esta-
tuko legegintza-egoitzan.

Erakunde honen aurreko txostenetan Eusko Legebiltza-
rraren aurrean azaldu diren arazoak herritarrek Arartekoan 
behin eta berriz aurkezten dituzten kexetan azaltzen dira, eta 
haien sorburua hauxe da: aipatu estatu mailako legearen 2.2 
c) artikuluak ezartzen du beharrezkoa dela bi gurasoetako 
bat aukeratzea familia ugariko kidearen izaera mantentze-
ko. Horrenbestez, beste gurasoak titulartasuna galduko luke 
eta familia ugaritik kanpo geratu litzateke. Gurasoen arte-
ko adostasunik ez badago, bizikidetzaren irizpidea hartuko 
da kontuan, hau da, familia ugariaren titulartasuna esleitu  
beharko zaio judizialki zaintza duen gurasoari –aitari edo 
amari–. Herritarrentzat zaila da arau hori ulertzea, batez ere, 
kasu batzuetan, zaintza ofizialki gurasoetako bati esleitu 
arren, bisiten araubidea zabala eta –seme-alaben heziketa 
eta ardurari dagokionez– erantzunkidetasuna bi gurasoek 
dutenean. Beraz, bi gurasoetako bat familia ugariaren onure-
tatik baztertzea ez da bidezkoa. Arazoa are larriagoa da, ahal 
dela, estatu mailako erregulazioak, erregimen hori elkarrekin 
seme-alabak dituzten eta banandu edo dibortziatu egiten  
diren bikoteen kasuetan bultzatzen duten lege autonomi-
koak baino lehenagokoa denez, jasotzen ez duen zaintza 
partekatuaren araubidea esleitzen denean judizialki.

Arlo horretako legedian hutsunea dagoenez, hiru foru-aldun-
diek egiten duten kudeaketa eredu erkide moduan –soilik 
zaintza partekatuari dagokionez bada ere–, Eusko Jaurlari-
tzak erabaki du halako kasuetan (irizpide homogeneo gisa) 
gurasoek txandaka izango dutela familia ugariaren titulua 
(urtero aldatuko da). Formula horrek ez du konpontzen zain-
tza partekatua ez duten, baina, banandu eta gero, seme-ala-
bak zaintzeak eragiten dituen erantzukizuna eta kargak de 
facto jasaten dituzten pertsonen arazoa. Gainera, oraindik 
ere, sortzen du herritarren atsekabea, arauketa horrekin ez 
baitira zaintza partekatuaren aukera hautatu duten gurasoen 
legezko itxaropenak asetzen. Izan ere, zaintza partekatua 
aukeratzen duten gurasoek familiei laguntzeko neurri des-
berdinen onurak izaten jarraitu nahi dute zaintza partekatua-
ren araubidea indarrean dagoen bitartean. 

Arartekoaren erakundeak, azken urteetan, Eusko Jaurlari-
tzan planteatu du familien egoera berriak aintzat hartzen ez 
dituen estatuko legeria aplikatzeak disfuntzioa sortzen due-
la, eta, gainera, diskriminazio-iturri bihur daitekeela bikote 
berria osatu ondoren jaiotako seme-alaben kasuetan (ba-
nandu edo dibortziatu ondoren berriz osatutako familietan); 
izan ere, gurasoei bezala, azken horiei ere urtero txandaka-
tzearen irizpidea aplikatuko zaienez, urte batean familia uga-
rien onurak izaten dituzte, hurrengo urtean, aldiz, baztertuta 
geratzen dira.

Arazo horren aurrean, Eusko Jaurlaritzak, bere garaian, 
erantzun zion erakunde honi bat datorrela egindako diag-
nostikoarekin eta era aktiboan lanean ari dela iragarritako 
erreformak, familia ugariak babesteko 40/2003 Estatuko 
Legearenak, aintzat har ditzan disfuntzio horiek. Erreforma 
horren oinarriak autonomia-erkidegoetan eztabaidatzen ari 

dira. Azpimarratu behar da Eusko Legebiltzarrak ekainaren 
30eko 7/2015 Legea, gurasoen banantze edo haustura ka-
suetako familia harremanei buruzkoa, aldarrikatu zuenetik, 
zaintza partekatua lehentasunezko irizpidea dela bikoteki-
deak banantzen edo dibortziatzen direnean. Horrek esan 
nahi du zaintza modalitate hori hedatu egin dela euskal fa-
milietan, gurasoak banantzen direnean. Eusko Jaurlaritzak 
adierazi duenez, estatuko legearen erreformari egindako 
ekarpenetan, dagoeneko ohartarazi dute kontu horretaz eta 
aldatu behar den horietako bat dela uste dute. 

Hala ere, lehenago aipatu denez, arazoa ez da konpondu, 
estatu mailako legegintzan ez delako ezer egin arlo ho-
netan gero eta beharrezkoagoa den erreforma bultza-
tzeko. Horrek, erakunde honen iritziz, aukera planteatzen du 
Eusko Jaurlaritzak onurak ateratzea ahalbidetzeko bes-
te bide batzuk aztertzeko –EAEren eskumen propioen 
esparruan behintzat– familia ugari horientzat. Horretarako, 
banandutako gurasoak dituzten familien eta, hala badago-
kio, berriz osatutako familien errealitatera hobeto egokituta 
dagoen araubidea ezarri behar da. 

2.3.  Guraso bakarreko familiak: udaleko 
kirol instalazioetako tarifak 
familia horiek sustatzeko ikuspegi 
integratzailetik egokitzeko beharra 

Zerbitzu publikoen tarifetan guraso bakarreko familiak ain-
tzat hartzeari dagokionez, agerian utzi behar da alde handiak 
daudela Euskadiko udalerrien artean; izan ere, toki-erakunde 
batzuetan kontuan hartzen da familia horien berezitasuna; 
beste batzuetan, aldiz, alde batera uzten da haien egoera, 
jarrera horrek familia horietako kideei eragiten dien kaltea 
agerikoa izan arren. Izan ere, besteak beste, 2018an, gura-
so bakarreko familia baten egoera kontuan ez hartzea salatu 
zuen kexa bat izapidetu da. Familia horrek ezin zuen erabili 
hiri horretako udal kiroldegiko tarifetan kide gehiago dituz-
ten familientzako abantaila ekonomikorik, ahultasun ekono-
mikoko egoera estatistikaren bidez egiaztatu arren. Halako 
egoeran guraso bakarreko familien erdiak daude, diru-sa-
rreren iturri bakarra izaten dutelako. Horri gehitu behar zaio 
familia ez zela aipatu udalerrian bizi; izan ere, udalerrian bizi 
ziren familiek tarifa hobeak ordaintzen zituzten.

Guraso bakarreko familiak ahultasun egoeran daude gure 
gizartean, familia unitatearentzako errenta jaso dezakeen 
heldu bakar bat dagoelako, eta familia mantendu eta zain-
tzeko ardura pertsona bakar bati dagokiolako. Abiapuntuko 
egoera zailago horri gehitu behar zaio, kasuen ehuneko han-
di batean, guraso bakarreko familia horietan emakumea dela 
familiaren arduraduna. Guraso bakarreko familiak feminiza-
tuak izateak, tamalez, are larriago bihurtzen du gaur egun 
gure gizartean dagoen genero-desberdintasunaren arazoa.

Testuinguru horretan, Arartekoak 2018ko azaroaren 19ko 
Ebazpena, eman zuen. Horren bidez, Irungo Udalari gomen-
datzen zaio berrikus ditzan udal kiroldegiko tarifak, guraso 
bakarreko familien (kide gutxiko familiak barne) sustapena-
ren ikuspegi integratzailetik. Gomendioan, erakunde honek 
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agerian utzi zuen herri agintariek guraso bakarreko familien 
berezitasuna aintzat hartzeko neurriak ezartzeko beharra, 
honako lege honetan ezarritakoaren babesean: 13/2008 Le-
gea, abenduaren 12koa, Familiei laguntzekoa. Lege horrek 
familien eta haien kide guztien ongizatea eta bizi-kalitatea 
hobetzera bideratuta dagoen familia-politika integratua lor-
tzeko esparrua eta oinarriak ezartzen ditu, eta honako hau 
adierazten du esplizituki Zioen adierazpenean: “Gizarte ho-
netan, oinarrizko familia da denetan ohikoena, hau da, gu-
rasoek eta seme-alabek osatua, baina bestelakorik ere ba-
dago, eta, horregatik, lege hau familia-mota guztiei dago 
zuzenduta. Dakartzan laguntza-neurri batzuk orokorrak dira, 
baina era berezian aintzat hartzen ditu egoera bereziki 
ahulean dauden familien arazoak, esate baterako guraso 
bakarreko familienak (…); horrenbestez, lehentasuna dute 
legen honentzat familia horiek”.

Horri dagokionez, merezi du gogoraraztea aipatu legearen 
3.2.c artikuluak zera adierazten duela “Berdintasuna eta 
ekitatea” izenburupean: “Euskal herri-administrazioek fami-
lia-mota guztiak errespeta daitezen sustatu behar dute, di-
renak direla familien osaera eta tamaina edo familia-unitate 
bakoitzaren oinarrian dauden bikote-harremanen eta se-
me-alabatasunaren izaera; eta, ekitate-printzipioa dela bide, 
babes handiagoa eman behar diete egoera bereziki ahulean 
dauden familiei”.

3.  Araudi- eta  
gizarte-testuingurua

Familia babestean zuzeneko eragina duten lege, araudi eta 
beste tresna batzuen testuinguruari dagokionez, bai estatu 
mailan, bai Euskal Autonomia Erkidegoaren mailan, lehenda-
bizi, Familia eta haurtzaroaren aldeko euskal ituna aipatu 
behar da. 

Ituna EAEko hainbat erakundek eta antolakundek sina-
tu dute, hala nola Eusko Jaurlaritzak eta bere sailek, hiru 
foru-aldundiek, Eudelek, Emakundek, baita Familiaren 
Euskal Kontseilua osatzen duten erakunde pribatuek ere, 
Elkarrizketa Zibilerako Mahaia, Gizarte Elkarrizketako Mahaia  
eta gainerako ordezkaritza- eta koordinazio-erakunde osa-
tzen duten beste erakunde eta antolakunde batzuek, itunak 
ukituko dituen arloetan esku hartzen dutenek. Gauzak horre-
la, aipatu itunak 2018an 2018-2022rako Familiei Laguntza 
emateko Erakundeen arteko IV. Plana egiteko balio izan 
du, eta Eusko Jaurlaritzak Euskadi 2020 bitarteko XI. Lege-
gintzaldirako hartutako konpromisoei erantzuten die. Progra-
mak, helburuen artean, jaiotzen tasa haztea eta seme-alabak  
dituzten familientzako laguntza gehiago izatea ezartzen 
ditu, honako hau onartuta: “Euskadik, Europako gizartearen  
gehiengoak bezala, izaera sozial eta demografikoko politikak 
garatzeko erronka dauka, gizartearen zahartze mailakatuari 
eta jaiotza-tasa sustatzeko beharrari aurre egiteko. Horri da-
gokionez, gizarte politiken funtsezko bi oinarri ditugu, batetik, 
adineko pertsonei zuzendutako arreta, bereziki mendekota-
sun-egoeran daudenei, eta, bestetik, familiak eta haurrak ba-
besteko politikak”. Egiaztapen hori abiapuntu hartuta,  aipatu 
ituna sinatu duten hainbat antolakundek eta erakundek 

 aitortzen dute familiak garrantzitsuak direla giza-harremana-
ren, heziketa sozial, afektibo eta komunitarioaren muina dire-
lako, eta familia-ardurak dituzten pertsonei eta familia osatu 
nahi dutenei bizitza-proiektua ahalik eta baldintza onenetan 
betetzea ahalbidetzen dieten politiken aldeko apustua egiten 
dute, eta lanean dabiltza proiektua betetzea oztopa dezake-
ten ekonomia- edo lan-zailtasunak gainditzeko.

Familia eta haurtzaroaren aldeko euskal itunaren bidez lortu 
nahi diren oinarrizko helburuak, Familien IV. Plan berriak gau-
zatu behar dituztenak, honako hauek dira: 

–  Emakume eta gizonen ugalkortasunari loturiko itxa-
ropenak gauzatzen aldeztea eta, Familiei Laguntzeko 
13/2008 Legeak dionaren arabera, trabak ezabatzen 
edo murrizten laguntzea familia-proiektuari ekin eta 
desiratzen diren bezain bat seme-alaba izateko.

–  Europako instituzioek babesturiko haurtzaroaren inber 
tsio-ikuspegia gauzatzea, horretarako haur eta nera-
been aukera-berdintasuna bermatuko duten neurriak 
artikulatuz.

–  Belaunaldien arteko desberdintasuna transmititzeari 
aurre hartu eta ahal bezain gehien murriz tea seme-ala-
bak dituzten familien pobrezia-egora horiek.

Horrela, EAEko Familiei Laguntzeko Erakundeen arte-
ko 2018-2022 aldirako IV. Planean (familietan inbertitu, 
haurtzaroan inbertitu), 2018. urtean egindakoan, jasota 
dago zeintzuk izango diren itunean jasotako konpromisoak 
gauzatzeko balioko duten estrategiak eta neurriak. Plan 
honen esparruan garatu beharreko ekintzek honako ardatz 
hauek izan behar dituzte: 

ü  Gazteen emantzipazioa eta familia berrien sorrera 
erraztea.

ü  Bizitza pertsonalaren, familiaren eta lanaren kontzi-
liazioa eta seme-alabak zaintzeko ardura partekatua 
erraztea.

ü  Familiei laguntzea.

ü  Haurren eta nerabeen ongizatea sustatzea.

ü  Euskal Autonomia Erkidegoan familiaren eta haurtza-
roaren arloko politiken lidergoa, ebaluazioa eta gober-
nantza sustatzea.

Familiei Laguntzeko Erakundeen arteko 2018-2022 aldirako 
IV. Planak guztira 116 jarduketa aurreikusten ditu. Jarduke-
tak bost ardatzen inguruan eta Plana antolatzeko 18 hel-
buruen inguruan antolatzen dira. Izaera askotariko neurri 
edo jarduketak dira, eta horien artean, honako hauek nabar-
mendu behar dira, neurrien motaren arabera: sentsibiliza-
zio kanpainak; arauen garapenak; azterketak eta ikerketak; 
zerga-pizgarriak; programa pilotuak; prestazio ekonomikoak 
eta bekak; arreta zuzeneko zerbitzuak; hirugarren sektoreko 
erakundeentzako diru-laguntzak.

Neurri horiek datozen urteetan garatzeak plan horren aurrei-
kuspenen eraginkortasuna ebaluatzeko aukera emango du, 
bertan ezarritako helburuak lortzeko.

Aurrekoa ikusi

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/bopv2/datos/2008/12/0807144a.pdf
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/bopv2/datos/2008/12/0807144a.pdf
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/bopv2/datos/2008/12/0807144a.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/pactovascofamilias/eu_def/adjuntos/euskalituna_EU.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/plan_departamental/20_plandep_xileg/eu_def/adjuntos/EAEko Familiei Laguntzeko Erakunde Arteko IV Plana 2018_2022.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/plan_departamental/20_plandep_xileg/eu_def/adjuntos/EAEko Familiei Laguntzeko Erakunde Arteko IV Plana 2018_2022.pdf
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Bestalde, azpimarratzekoa da 2018an egindako erreforma, 
seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzak arautzen 
dituen 30/2015 Dekretuarena; erreforma seme-alabak dituz-
ten familientzako diru-laguntzak arautzen dituen Dekretua 
aldatzeko den uztailaren 30eko 121/2018 Dekretuaren bidez 
burutu da, eta azken hori 2018ko abuztuan jarri zen indarrean. 
Horren helburua diru-laguntzen zenbatekoa handitzea da, 
bigarren seme edo alabaren hirugarren urtean jasoko den la-
guntza berri bat gehituta. Erreforma horrekin, gainera, lortu 
nahi da diru-laguntza horien kudeaketa hobetzea, egoera  
berezi iragankorrak (eskaera egin denetik diru-laguntza 
eman arteko aldian zaintza galtzea) aintzat hartzea, eta ho-
rrela, diru-laguntzak jasotzeko aldiak zaintzaren benetako 
iraupenari egokitzea; era berean, aldatu nahi da, adopzio 
eta tutoretza kasuetan, diru-laguntzak eskatzeko hasie-
ra, aipatutako dies a quo edo hasierako eguna, adopzio edo 
tutoretzari buruzko epaian ezarri beharrean, haurra adop-
tatzeari edo tutoretzan hartzeari buruzko inskripzioa erre-
gistroan egin eta hurrengo eguna izan dadin beti (Erregistro 
Zibilean edo, hala badagokio, bulego kontsularrean). Horrez 
gain, erreformaren bidez, bikote hausturan, bitartekaritza-
ren alde apustu irmoa egin nahi da, indarkeriarik gabeko 
gatazkak konpontzeko modua da eta.

4.  Jarduera-planaren 
esparruko bestelako 
esku-hartzeak

2018. urterako egindako jarduketen planaren esparruan, ja-
rraian, arlo horretan burututako jarduketa nagusiak adieraz-
ten ditugu:

4.1. Bilerak elkarteekin

Beste urte batez, harremana eduki dugu –bileren bidez edo 
familien demanda eta interesen inguruko gaiekin lotutako 
foro eta topaguneetan parte hartuz– Euskadiko familia aniz-
tasunaren interesak ordezkatzen dituzten elkarte ezberdine-
kin. Horren bidez, euren lan ildo nagusiak, beharrak eta bo-
tere publikoei eskatzen dizkieten kontuak ezagutu ahal izan 
ditugu.

1.  Lehenik, Euskadiko familia ugarien Hirukide elkarteare-
kin daukagun harreman estua azpimarratu behar dugu; 
izan ere, 2018an zehar hainbat bilera egin ziren elkarte 
horrekin. Elkartearen eskari nagusiei dagokienez, be-
rarentzat garrantzitsua da euskal administrazioek se-
me-alabak dituzten familiengan egiten diren inbertsio 
publikoei bultzada handia ematearen aldeko apustu ir-
moa egitea, bai diru-laguntza zuzenak emanez, bai fami-
lia horiek beren seme-alabak hazi eta hezi bitartean jasan 
behar dituzten diru-karga bereziak zergak ordaintzeko 
orduan aintzat hartuz. Eskari horiei erantzunez, 2018an 
onartu zen familiei buruzko plan berriaren kritikak adiera-
zi dituzte; haien iritziz, planak ez du behar bezalako me-
moriarik edo aurrekontu ekonomikorik bertan jasotako 

ekintzak –Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Poli-
tiketako Sailari esleituta ez daudenak– bermatzeko. Era 
berean, aipatu planaren beste ahulgune bat planteatu 
dute: indarraldiko lau urteetan ekintzak gauzatzeko epe 
zehatzik eza.

2.  Era berean, harremana ezarri da guraso bakarreko fa-
milien elkartearekin, MSPE (bikotekiderik gabe ama 
izatea aukeratu duten emakumeen elkartea). Elkarte 
horrek, Familiei Laguntzeko 13/2008 Legeko aurreikus-
penak garatuz, guraso bakarreko familia argi eta garbi 
definitzen duen esparru arautzailearen beharra azaldu 
du (guraso bakarraren beste egoera batzuk bereizita, 
adibidez, alarguntasunaren ondorioz sortu diren guraso 
bakarreko familiak), familia horiei eskubideak eta pres-
tazioak modu argian eta homogeneoan esleitzeko balio 
duen parametroa eskuratzeko asmoz. Azaldu dutenez, 
udal batzuek definizio propioak ezartzen dituzte, hala 
nola Gasteizko Udala, baina bat gatoz ezinbestekoa 
izango litzatekeela kontzeptu bakarra izatea, EAE oso-
rako homogeneoa den jarduketa-irizpidea bermatzeko. 
Arartekoa bat dator ideia horrekin, eta ahaleginak egiten 
ditu –aspalditik hainbat eztabaidagune, dokumentu eta 
abarrekoetan azaldutakoa– Eusko Jaurlaritzak ekimen 
arautzailea burutu dezan. Ados gaude Eusko Jaurlari-
tzak gaurdaino erakutsitako pasibotasuna ez datorre-
la bat autonomia mailan zentzu horretan ugaldu diren 
neurriekin. Bestalde, familia ugariei buruzko estatu mai-
lako legediaren erreforma –Eusko Jaurlaritzak guraso 
bakarreko familiaren kontzeptua definitzeko esparru era-
ginkorragotzat aipatu zuena– geldituta dago gaur egun. 
Elkarte horien aldarrikapenak bereziki garrantzitsuak 
dira Arartekoarentzat une honetan, ezinbestekotzat jo-
tzen baitu familia horiei esparru arautzaile argia ematea, 
beren eskariak eta premia bereziak jasotzen dituena eta 
haiei laguntzeko neurri eta ekintza publiko eraginkorrak 
lortzeko oinarriak eskaintzen dituena. 

3.  Azkenik, haurdunaldi subrogatuarekin zerikusia du-
ten honako bi elkarte hauekin egindako bilera aipatu  
behar da: SON NUESTROS HIJOS eta haurdunaldi su-
brogatuaren aldeko Espainiako elkartea (AGSE). Elkar-
teek Arartekora jo dute kezkatuta daudela adierazteko; 
hain zuzen ere, beren seme-alabak zaurgarritasun egoe-
ran gera daitezke, haurdunaldi subrogatuaren inguruan 
informazio desitxuratuak ugaldu eta zabaltzen direlako; 
informazio horiek seme-alabak izateko teknika hori era-
bili duten pertsonei arrazoirik gabe delituzko ekintza  
batzuk –hala nola legez kontrakoa den emakume- 
gorputzaren salerosketa, haurrak erostea eta abar– es-
leitzea eragiten duen gizarte-giroa sortzen dute; horiek, 
hala ere, inola ere ez dute adierazten haien istorioa eta 
egoera. Horrek eragin zuzena du haien seme-alabengan, 
aurreiritzi horiek kaltegarriak baitira haientzat; izan ere, 
haurrak hazi ahala, informazio horiek eskuratzen dituzte 
eta urduritasun handia sentitzen hasten dira, haien bizi-
tzako jatorriaren inguruan, baita aita eta amaren fede ona-
ren inguruan ere. Gainera, une hauetan, begien bistakoa 
da haien seme-alaben zaurgarritasuna gizartean, eta  
–jatorriaren arrazoia dela medio– jazarpenaren  biktimak 

Aurrekoa ikusi

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2015001448
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018004066
http://www.hirukide.com/eu/
http://madressolterasporeleccion.org/
http://www.sonnuestroshijos.com/quienes-somos/
http://xn--gestacionsubrogadaenespaa-woc.es/


III

203

Familiak

Eusko Legebiltzarrarentzako urteko txostena 2018

izateko erraztasuna, inguruko haurrek inguruabar horren 
berri izaten badute. Familia-aniztasunarekiko errespetua 
–hain zuzen, horrela osatutako familiekiko (beren fami-
liekiko) errespetua– zabaltzen laguntzeko eskatu diote 
Arartekoari, komunikazio egokia eta –erakundeen eta 
hedabideen aldetik– haurdunaldi subrogatuaren arra-
zoiaren ezagutzarekin bultzatzeko, eta oinarritutako eza-
gutzaren alde egiteko, ez gaur egungo ezjakintasunaren 
alde, haien iritziz, azken hori teknika horrek sorrarazten 
duen arbuio sozialaren arrazoi nagusia delako. Laburbil-
duz, Arartekoak haurrak kontuan hartuta esku hartze-
ko eskatzen dute, haur horiek defendatzen lagun tzeko, 
haien jatorria errespetatzen duen politika sustatzeko, 
eta giza ugalketaren teknika horri buruzko informazio 
egiazkoa eta egokia zabaltzeko. Arartekoak konpro-
misoa hartu du haien kezkaren eta ikuspuntuaren berri 
zabaltzeko, familia eredu horren ikuspegia ezagutarazi 
eta familia-politika guztietan kontuan har dadin, EAEko 
familiei laguntzeko politika guztietan bete behar den fa-
milia-aniztasunarekiko errespetuaren printzipioa betez. 

4.2.  Bilerak Eusko Jaurlaritzako Enplegu 
eta Gizarte Politiketako Sailarekin

2018an, lankidetza-harreman estua izan dugu Eusko Jaur-
laritzako Gizarte Politiketako Sailburuordetzako eta Familia 
Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritzako 
arduradunekin eta teknikariekin, bai Arartekoan aurkeztutako 
kexa-espediente batzuk izapidetzeko eta horien jarraipena 
egiteko, bai lana eta familia bateratzeko diru-laguntzei eta 
seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzei buruzko 
dekretuak interpretatzeko moduari buruz hitz egiteko, bai-
ta lan arlo horretan kezka orokorra sortzen duten beste gai 
batzuk jorratzeko ere, hala nola guraso bakarreko familien 
beharrak edo familia ugariaren titulua kudeatzeko arazoak. 

4.3. Bestelako jarduerak

Arartekoak eta familien arloko zenbait arduradunek jarduke-
ta-eremu horrekin lotutako zenbait jardunaldi eta forotan 
parte hartu dute 2016an. Bereziki nabarmendu behar dugu 
arartekoak parte hartu zuela UPV/EHUk 2018ko azaroan 
antolatutako mintegian, AMATASUN SUBROGATUA ARAU-
TU BEHAR AL DA? izenburukoan. Bertan emandako hitzal-
dian, mintegiko aurkezpenean, erakunde honetan gaiaren 
inguruan sortzen diren kezkak eta zalantzak azaldu zituen.

5.  Herritarren eskubideen 
egoeraren balorazioa

Arartekoak gogorarazi behar du familien beharrei erantzu-
na ematea gizarte osoaren erantzukizuna dela, batez ere, 
agintari publikoena. Frogatuta dago familiei laguntzeko eta 
beren bizi-kalitatea eta ongizatea hobetzeko politikak sus-
tatzen eta finkatzen dituzten gizarteek ekarpen baliotsu 
eta eraginkorra egiten diotela giza garapenari eta kohesio 

ekonomiko eta sozialari. Ildo horretan, ezinbestekoa da fa-
miliei zuzendutako laguntza politika publiko guztietan 
aintzat hartzea, laguntza hori egoera eta osaera desberdi-
nen ondoriozko premia askotarikoetara egokituz eta gizarte 
eta ekonomia arloetako politika publiko desberdinek euskal 
familietan duten eragina ebaluatzeko aukera emango duen 
zeharkako ikuspegia sustatuz. 

2018. urtean zehar, aurrerapauso aipagarriak eman dira no-
rabide horretan, adibidez, familietan egiten den inbertsioa 
handitzearen aldeko apustu irmoa bultzatzen duen Familien 
IV. Plana egitea, edo familientzako diru-laguntzen errefor-
ma, laguntza horiek bigarren seme edo alabaren bizitzako 
bigarren urtean ere emateko, eta guraso biologikoen eta 
adoptatzaileen arteko desberdintasunak sorrarazten zituzten 
disfuntzio batzuk zuzentzeko. Hala ere, familientzat garran-
tzitsuak diren hobekuntza batzuk egin behar dira oraindik 
ere, eta horiek politika publikoen mailan jorratu beharko li-
rateke nahitaez.

Batez ere, erakunde honen iritziz, premiazkoa da neurriak 
hartzea, jorratu behar diren honako arlo hauetan:

•   Guraso bakarreko familiei estatus berezia ematea,  
beren premia bereziei behar bezala erantzuteko.

•   Seme-alabak izateagatik eta lana eta familia uztartze-
ko ematen diren diru-laguntzak jasotzeko izapide ad-
ministratiboa argitu, azkartu eta erraztea, herritarren-
tzat eskuragarriagoak izan daitezen eta laguntza horiek 
izapidetzea ahalik eta automatizatuena izan dadin.

•   Familia ugarien tituluak kudeatzeko irizpideak hobe-
tzea, batez ere, gurasoak bananduta daudenean edo 
bikote berria osatu dutenean edo, hala badagokio, arlo 
horretan erregulazio autonomiko propioa burutzea.

•   Seme-alabak dituzten familietan egiten den inbertsio 
ekonomikoa igotzen jarraitzea, batez ere, zerga arloko 
neurrien bidez.

•   Familiei laguntzeko zerbitzu eta baliabide publikoak 
areagotzea eta hobetzea, batez ere, seme-alabak, adine-
koak, gaixoak, desgaituak edo mendekoak dituzten fami-
lien kasuan.

•   Adinekoek osatutako familien babes eraginkorra area-
gotzea eta hobetzea, gero eta gehiago direla kontuan 
hartuta, zahartzeak dakartzan beharrak asebetetzen 
lagunduz.

•   Familia eta lana uztartzea eta emakumeen eta gizonen 
erantzukidetasuna lortzea ahalbidetzen duten neurriak 
bultzatzen jarraitzea, familia-ardurak betez, ez bakarrik di-
ru-laguntzen bidez, baizik eta balioak aldatzea eta eko-
nomia– eta enplegu-egiturak pertsonen beharretara 
egokitzea bultzatuz.

Familiei laguntzea oso modu eraginkorra da pertsona bakoi-
tzari bere bizi-garapenean laguntzeko, edozein adin eta 
egoeratan. Azken batean, funtsezko baldintza da gizarte- 
justizia lortzeko, eta botere publikoek hori bilatu behar dute, 
eskura dituzten bitarteko guztiak erabiliz.

Aurrekoa ikusi

http://www.euskadi.eus/web01-s2enple/eu/contenidos/organo/vic_asuntossociales/eu_vicas/eu_vicsociales.html
http://www.euskadi.eus/web01-s2enple/eu/contenidos/organo/vic_asuntossociales/eu_vicas/eu_vicsociales.html
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/familia-politika-gizarte-garapena-saila/hasiera/
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/familia-politika-gizarte-garapena-saila/hasiera/
http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4655_3.pdf
http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4655_3.pdf
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Genero-indarkeria emakumeen giza eskubideen kontrako 
atentatu larria da eta, horren oinarrian, gizonen eta emaku-
meen arteko egiturazko desberdintasuna dago, baita balio 
sexisten sistema bat nagusitzea ere. Hala, arlo honetako 
eginkizunen artean, lehentasuna daukate genero-indarkeria 
ezabatzeko borrokak eta ahaleginak.

Arlo honetako jardueran proiektatzen dira, era berean, 
emakumeen herritartasun oso eta aktiboaren eta pro-
tagonismo sozialaren alde egiten duten ekimen desber-
dinen sustapen eta bultzada, oraindik emakumeak gizo-
nen aldean gutxiesten dituzten inertzia kultural eta sozialen 
 aurrean.

1. Kexarik aipagarrienak
Beste urtebetez egiaztatu behar dugu 2018. urtean gene-
roarengatik edo emakumeen eta gizonen arteko desber-
dintasunarengatik diskriminazio-egoerekin zerikusia duten 
kexek eragin urria izan dutela. Arrazoiren bat bilatu nahi 
izanez gero, zalantzarik gabe, administrazio-jardueraren ere-
muan ez direla argi eta garbi sexuarengatik pertsonengan 
diskriminazio- eta preterizio-egoera irekiak antzematen esan 
daiteke. Maizago gertatzen dira, ordea, partikularren arteko 
harremanen arloan. Egia da partikularren arteko harremanek 
erakunde honen kontroletik ihes egiten dutela. Horrez gain, 
Euskadin erakunde bereziak daude, besteak beste, Emakun-
de. Izan ere, berari dagokio legez salaketa hauek bidera tzea. 
Dena den, hori ez da oztopoa aginte publikoei arreta eta 
zaintza bereziaren jarrera eskatzeko eta, batik bat, emaku-
meen diskriminazio– eta preterizio-diskurtso edo –jarrera 
sozial eta banakakoak prebenitzeari begira neurriak sus-
tatzeko. Ildo horri jarraiki, aginte publikoak emakumeen eta 
gizonen arteko berdintasuna bultzatzeko jarrera proaktiboa 
izatera deituak daude. Xede horrez, diskriminazioa sustatzen 
duten diskurtsoak antzemateko neurriak aktibatuko dituzte, 
gizarte-biziaren eremu guztietan emakumeen eta gizonen 
arteko berdintasun osoaren aldeko sentsibilizazio-ekintzekin 
batera. Nolanahi ere, beharrezkoak diren jarduera positiboak 
eragingo dituzte. Deskribatutako testuinguruan, arlo honetan 
2018. urtean hauek dira gairik azpimarragarrienak:

Aurrekariak

Arartekoak, pertsonen eskubideak defendatzeko lanen ba-
rruan, emakumeen eta gizonen berdintasunaren printzipio 
konstituzionala (EK 14. artikulua) betetzen dela ziurtatu eta 
babesteko eginkizuna du. Horretarako, euskal agintari pu-
bliko guztiei eskatzen die beharrezko neurriak har ditzatela, 
berdintasunaren eta sexuagatiko bereizkeriarik ezaren prin-
tzipio hori, ikuspegi formaletik harago, benetakoa eta era-
ginkorra bihur dadin, horretarako helburu hori zailtzen duten 
oztopoak era aktiboan baztertuz (EK 9.2 artikulua).

Berdintasunaren eta sexuagatiko bereizkeriarik ezaren 
eskubidean egiten den edozein urraketari dagokionez 
euskal herri-administrazioen jarduerak edo jarduera-faltak 
kontrolatzea da, funtsean, Arartekoak berdintasunaren ar-
loan duen funtzioa, bai ikuspegi formaletik, bai ikuspegi 
materialetik. Eremu horretan, geroz eta garrantzitsuagoa bi-
lakatzen ari da administrazio desberdinei berdintasun mate-
riala lortzeko ekintza positiboak martxan jartzeko eskatzea, 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Eusko Legebil-
tzarraren 4/2005 Legeak eta emakumeen eta gizonen bene-
tako berdintasunerako 3/2007 Lege Organikoak ezarritako 
parametroen arabera, lehen aipatutako aurreikuspen kons-
tituzionalak garatuz.

Aurrekoa ikusi

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/c78/cons_eusk.pdf
https://www.euskadi.net/bopv2/datos/2005/03/0500982a.pdf
https://www.euskadi.net/bopv2/datos/2005/03/0500982a.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6115
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Bere erantzunean, Eusko Jaurlaritzak Alokabide sozietatea-
ren idazki bat bidali zuen eta argi eta garbi onartzen zuen 
aipatutako lege-esparruaren ondoriozko lege-eskakizunak 
nahitaez bete behar direla. Beraz, agiriak egokitzea ezinbes-
tekoa zen. Horrez gain, idazkian bere komunikazioak beze-
roei hurbiltzeko Alokabideren berezko borondatea azaltzen 
zen. Xede horrez, komunikazioak etengabe aztertu eta ho-
betzen dituzte diziplina askoko lantaldeen bitartez. Azkenik, 
Alokabidek herritarren esku ohiko komunikazio-kanalak era-
biliz formatu egokiak, berdintasunezko mintzaira dutenak, 
jartzeko konpromisoa hartu zuen. Arartekoaren esanetan, 
horretarako, kontratuak administratu eta kudeatzeko zer-
bitzuari adierazpen zehatza helarazi zaio eta, bide batez, 
aldaketa gauzatuko du. Arartekoaren ustez, modu horretan 
gaia behar bezala ebatzia gelditu zen.

Era berean, Espainiako Herriaren Defendatzaileari berdin-
tasunaren eta sexu-diskriminaziorik ezaren printzipioari 
buruzko kexa batzuk helarazi zaizkio. Izan ere, kexa horie-
tan, estatu mailako administrazioen jarduketak, batez ere 
Gizarte Segurantzaren arloan, aipatu dira. Ustezko batean, 
ordea, Madrilen sexu-erasoaren kasuan poliziaren ardu-
ragabekeria saltzen zen.

1.2.  Genero-ikuspegiarekin  
gizarte-zerbitzuen arreta genero-
indarkeriaren egoerak kontatzen 
dituzten emakumeen kasuetan

2018. urtean Arartekoak espediente desberdinak izapide-
tu ditu gai honi modu batean edo bestean eutsiz. Guztie-
tan Arartekoak, orokorrean, genero-indarkeriaren egoeraren 
aurrean izan daitezkeen emakumeak udaletako gizarte zer-
bitzuetara joan ondoren, udalek bideratu edo jakinarazteko, 
baita arreta eskaintzeko ere zer bide erabiltzen dituzten jakin 
nahi izan du. Zehatz-mehatz esanda, ezagutu nahi da nola 
txertatzen den genero-ikuspegia, oro har, udaletako oinarriz-
ko gizarte-zerbitzuen funtzionamenduari dagokionez, eta, 
zehazki, genero-indarkeria prebenitu, hauteman eta indarke-
ria horri aurre egiteari dagokionean, udaletako gizarte-zer-
bitzuek gizarte-laguntzaren bat eskatzen duten emakumeei 
emandako arreta orokorrean.

Genero-indarkeria jasaten duten emakumeei behar adinako 
arreta eta babesa ematen zaiela bermatzea helburu duten 
zenbait legezko nahiz erregelamenduzko xedapen daude, 
eta horietan nabarmendu behar ditugu Emakumeen eta Gi-
zonen Berdintasunerako Legearen (4/2005, otsailaren 18koa) 
54., 55. eta 56. artikuluak, hain zuzen ere mota horretako 
indarkeriaren biktima diren emakumeei behar adinako poli-
zia-babesa, aholkularitza juridikoa eta laguntza psikologikoa 
bermatzea helburu dutenak.

Euskal herri-administrazioen betebeharra da, nork bere es-
kumenen esparruan, bermatzea emakume horiek aipatutako 
arreta jasotzen dutela. Gauzak horrela, udal gizarte-zerbi-
tzuek bermatu behar dute edozein emakumek, indarkeria 
matxista pairatu duen zantzuak hautematen badira, aukera 
duela zerbitzu espezializatuen berri izateko, horien inguruko 

1.1.  Alokabide sozietate publikoaren 
inprimakiak eta galdeketak 
mintzairaren erabilera ez-sexistara 
egokitzea

2018. urtean kexa aipagarria da bi pertsona desberdinek 
formulatutakoa. Horien arabera, Alokabide sozietate pu-
blikoak erabilitako kontratu-ereduetan eta inprimakietan 
emakumeak ikusezin bihurtzen dituen mintzaira erabiltzen 
dela salatzen zen. Zehazki, Alokabidek jendearen esku 
jartzen dituen inprimaki eta galdeketez, baita etxebizitzen 
errentamendu-kontratuak formalizatzeko eskaintzen diren 
ereduez ere ari ziren. Eredu horietan pertsonekiko erreferen-
tzia guztiak gizonezko generoan zeuden. Aurrekoaren harira, 
Ararteko Eusko Jaurlaritzari (Alokabide sozietate publikoa 
bere mendekoa baita) zuzendu zitzaion arlo honetan le-
ge-esparruari dagokionez eta mintzaira barneratzailea nahiz 
ez-sexista erabiltzearen inguruan aginte publikoek dituzten 
betebeharrei buruz gogorarazteko Eusko Legebiltzarraren 
4/2005 Legeak, otsailaren 18koak, emakumeen eta gizonen 
arteko berdintasunerako denak, 18. artikuluan xedatutakoa: 
“Arauak garatu eta aplikatzerakoan, bai eta planak, progra-
mak eta politika publikoak, diru-laguntzen programak eta ad-
ministrazio-egintzak formulatzeko beste tresna batzuk garatu 
eta aplikatzerakoan ere, euskal herri-aginteek modu aktiboan 
izango dute kontuan emakumeen eta gizonen berdintasuna 
lortzearen helburua.” Lege honek mintzaira ez-sexista eta 
barneratzailearen erabilera 4. atalean zehatzago adierazten 
du: “Euskal herri-aginteek ez dute hizkera sexista erabiliko, ez 
zuzenean, ez beste pertsona edo erakunde batzuen bitartez 
sortzen dituzten dokumentuetan eta euskarrietan.” Bestalde, 
3/2007 Lege Organikoak, martxoaren 22koak, emakumeen 
eta gizonen berdintasun eraginkorrerako denak, 14.11. ar-
tikuluan hala dio: “implantación de un lenguaje no sexista 
en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de 
las relaciones sociales, culturales y artísticas”. Halaber, Eus-
ko Jaurlaritzari bidalitako idazkian ohartarazitakoarekin bat, 
Europan eta nazioartean tresna desberdinak daude gai bera 
aipatzeko eta nazioetako agintariei eskatzen diete mintzaira 
bateratzailea eta ez-diskriminatzailea erabiltzeko estrategiak 
onar ditzaten. Besteak beste, hurrengoak azpimarra dai-
tezke: Europako Kontseiluko Ministroen Batzordeko R (90)4 
Gomendioa, mintzairan sexismoa deuseztatzeari buruzkoa, 
eta berriagoa, Europako Kontseiluko Ministroen Batzordeko 
CM/Rec(2007)17 Gomendioa, berdintasun-arau eta -me-
kanismoei buruzkoa. Lege-xedapen horiekin eta Europako 
nahiz nazioarteko gomendioekin bat etorriz, gogorarazten 
zitzaien Alokabide sozietate publikoari eta Eusko Jaurlaritza-
ri Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak eta Emakundek 
zenbait gida eskaintzen dituztela administrazioaren eremuan 
hizkuntza ez sexista erabiltzeko; gida horiek euskal herri 
administrazio guztien eskura daude. Azkenik, Arartekoak 
azpimarratu nahi izan du aipatutako tresna juridikoetatik era-
torritako lege-betebeharretik harago, Eusko Jaurlaritzak eta 
haren mendeko erakundeek eredugarriak izan behar dutela 
eta eremu honetan buru izan. Hala, ezin da onartu bi sexuen 
mintzaira barneratzailea erabiltzeko jarraibideak jasotzen ez 
duen dokumentu edo euskarririk iraunaraztea; izan ere, ja-
rraibide horiek erabat onartuta, zabalduta daude.

Aurrekoa ikusi

http://www.alokabide.euskadi.eus/hasiera-alokabide/
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2005/03/0500982a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2005/03/0500982a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2005/03/0500982a.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-6115-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-6115-consolidado.pdf
https://www.ehu.eus/documents/2007376/3950505/Recomendacion_sobre_las_normas_y_los_mecanismos_de_igualdad_entre_mujeres_y_hombres.pdf/35c4b6bd-729e-4956-97de-5e6c90d4b6a4
https://www.ehu.eus/documents/2007376/3950505/Recomendacion_sobre_las_normas_y_los_mecanismos_de_igualdad_entre_mujeres_y_hombres.pdf/35c4b6bd-729e-4956-97de-5e6c90d4b6a4
http://www.inmujer.gob.es/publicacioneselectronicas/documentacion/Documentos/DE0019.pdf
http://www.inmujer.gob.es/publicacioneselectronicas/documentacion/Documentos/DE0019.pdf
http://www.inmujer.gob.es/publicacioneselectronicas/documentacion/Documentos/DE0019.pdf


III

209

Emakumeen berdintasuna eta osotasuna

Eusko Legebiltzarrarentzako urteko txostena 2018

behar bezalako orientabidea jasotzeko, edo horietara bidera 
dezaten, behar izatekotan horiek baliatu ahal izateko. Uda-
lek oinarrizko gizarte zerbitzuek herritarrei eskaintzen dieten 
arretan ikuspegi hori ez dela galtzen ziurtatu behar dute. Gai-
nera, 4/2005 Legeak, otsailaren 18koak, emakumeen eta gi-
zonen arteko berdintasunerako denak, xedatutakoarekin bat, 
berdintasun-egitura dute eta funtzio hori betetzera bideratu 
behar dela ulertzen dugu.

Gaiarekin zerikusia duen zenbait kexari erreparatuz, gaur 
egun Arartekoa kezkatuta dago udaleko gizarte zerbitzuen 
ohiko funtzionamenduan bitarteko egokiak gaitzearekin 
emakumeei gizarte zerbitzuetan eskaintzen zaien arretan 
udalek genero-ikuspegia sartzea ziurtatzeko. Zehazki, ho-
nako helburuak bete behar dira:

•   Bermatzea udal gizarte-zerbitzuetan jarduten duten 
langileek prestakuntza dutela berdintasunean eta ge-
nero-indarkeriaren arretan.

•   Bermatzea oinarrizko gizarte-zerbitzu horiek erabiltzen 
dituzten emakumeek eta beren seme-alabek jasan di-
tzaketen genero-indarkeriako egoerak prebenitzen eta 
hautematen direla.

•   Bermatzea oinarrizko gizarte-zerbitzuek arreta eman 
bitartean genero-indarkeriaren biktima direla adie-
razten duten (edo horren zantzuak hautematen diren) 
emakumeei behar bezala jakinarazten zaiela zer es-
kubide dituzten, edo, behar izatekotan, arreta egokia 
eman diezaieketen zerbitzu espezializatuetara bidera-
tzen direla.

Ikuspuntu horretatik aztertzen ditu Arartekoak gaiari lotutako 
kexak. Gainera, erakundeak kexak izan diren udalen gainean 
ofizioz jarduerari ekin dio. Nolanahi ere, erakunde honek jar-
duna 2019. urtean zehar zabaldu nahi du euskal udal ge-
hiago aztertzeko. Helburua eremu zehatz honetan egoera 
orokorra gehiago ezagutzea da.

1.3.  Emakunderi eta Herritarren 
Defendatzaileari kexa-espedienteak 
bidaltzea

2018an, aurreko urteetan gertatu bezala, Arartekoak lan-
kidetza izan du Emakunderekin, erakunde biek 2008ko 
maia tzaren 21ean sinatu zuten Lankidetza Akordioaren 
baitan. Horren bidez, kexak erakunde batetik bestera bide-
ratzen dira, erakunde bien gogoetarako aurkeztu diren gaiek 
helmen juridiko-pribatua edo publikoa dutenaren arabera.

Hala, Emakundetik esparru publikoan emakumeen eta gi-
zonen berdintasunari lotuta igorri dizkiguten kexez gain, 
Arartekoan zenbait kexa jaso ditugu, arlo pribatuari lotuta 
zeudenez, erakunde honen eskumen-esparrutik kanpo gel-
ditzen direnak eta Emakumeen eta Gizonen arteko berdinta-
sunaren otsailaren 18ko 4/2005 Legearen VIII. Kapituluaren 
III. Tituluan xedatutakoaren baitan sartzen direnak. Horre-
gatik, kexa horiek Emakunderi birbideratu dizkiogu, bertan 
izapidetu ditzaten. Kexa horien gaiari dagokionez, batez ere, 

 honako kontu hauekin izan dute zerikusia: lan munduan 
sexu arrazoiengatik bazterkeria eta komunikabide pri-
batuetan emakumearen preterizioa edo gauza bihurtzea 
bultzatzen duten edo genero estereotipoak sustatzen dituz-
ten iragarkiak. 

2.  Arauzko testuingurua eta 
soziala

2.1.  Genero-indarkeriaren aurkako 
Estatuko ituna garatzea

Genero-indarkeriaren aurkako Estatuko ituna, Gorte Nagu-
siek 2017ko irailaren 21ean erabakitakoa, sinatzearen bitar-
tez, emakumeen aurkako indarkeria deuseztatzeko aurrera-
pausoak ematean mugarri garrantzitsua lortu zen. Adostasun 
politiko zabala eragin zuen itunaren bidez iritsi nahi zen, alde 
batetik, estatuko aginte publiko guztiek modu aktiboagoan 
parte hartzera emakumeek emakume izateagatik jasaten 
duten edozein indarkeriaren kontrako borrokan, eta bestal-
detik, hainbat sektorek aspalditik aldarrikatzen dituzten eta 
premiazkotzat jotzen dituzten neurriak abian jarrita, bide zail 
horretan aurrera egiteko oinarriak ezartzera. 

Itunaren ardatzak hainbat kontu garrantzitsuren inguruan 
garatu dira, hala nola: sentsibilizazioa eta prebentzioa; 
erakundeen erantzuna hobetzea; biktimei eman beharreko 
laguntza ahalik eta onena lortzea; adingabeak (indarkeria ho-
rren biktima zuzenak diren haurrak) babestea; tartean dau-
den eragileen prestakuntza bultzatzea; gizartean fenome-
noaren inguruko ezagutza zabaltzea; emakumeen aurkako 
beste indarkeria batzuk aintzat hartzea; eta konpromiso eko-
nomikoa, eraginkortasunez aurrera egiteko.

Dena den, nahiz eta itunean aurrez ikusitako neurriak gau-
zatzea premia duen, 2018. urtean 2017. urtean onartutako 
213 neurrietatik bakar batzuk bultzatu dira. Zehatz-me-
hatz esanda, 9/2018 Errege Lege Dekretua, abuztuaren 
3koa, genero-indarkeriaren aurkako Estatuko ituna gara-
tzeko premiazko neurriei buruzkoa, onartu da eta hurrengo 
eremuetan eragin du:

•   Herritarrentzat administrazio hurbilena diren neurrian, 
7/1985 Legeak, apirilaren 2koak, tokiko araubidearen  
oinarriak arautzen dituenak, 25.2. artikulua berrituz, uda-
lei gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna susta-
tzeko eta genero-indarkeriaren aurka neurriak hartzeko 
udal-aginpidea onartu die.

•   Lege-tituluak zehaztea eta halako indarkeria-motaren bik-
timak egiaztatzeko mekanismoak zabaltzea. 1/2004 Lege 
Organikoak, abenduaren 28koak, genero-indarkeriaren 
aurkako babes integralerako neurriei buruzkoak, 23. arti-
kulua aldatu ostean, zigortzen duen lege-epai, legez eba-
tzitako kautelazko babes-agindu edo bestelako neurri 
eta Ministerio Fiskalak egindako txostenaz gain, genero- 
indarkeriaren biktimetarako gizarte-zerbitzuen, zerbitzu 
adituen edo harrera-zerbitzuen txostenaren bitartez 

Aurrekoa ikusi

http://www.emakunde.euskadi.eus/hasiera/
https://www.defensordelpueblo.es/
https://www.defensordelpueblo.es/
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/pactoEstado/docs/Documento_refundido_PEVG_.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-11135
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-11135
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-5392
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-5392
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf
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administrazioaren artean hain beharrezkoa den koordinazioa 
behar bezalakoa izatea espero da.

Dena den, orain arte Estatuko itunaren garapenari buruzko 
balantzea egiten bada, urria da eta berriz gogorarazi behar 
da hurrengo urtean premiazkoa dela ituneko gainerako neu-
rriak biziago eta irmoago garatzea.

2.2.  Genero-berdintasunaren Europako 
indizea eta soldata arrakala: 
Soldata Arrakalaren aurkako Euskal 
Estrategia

Joan den urtean urteko txosten berean Eusko Legebiltza-
rrari adierazi zitzaion bezala, genero-berdintasunari buruzko 
azkeneko Europako indizeak (Gender Equality Index), Gene-
ro Berdintasunerako Europar Institutuak (EIGE) bi urtez behin 
argitaratzen duenak eta genero-berdintasunari dagokionez 
Europak duen tokia ezagutzeko adierazle garrantzitsuenak 
jasotzen dituenak, bere ondorioetan dio arloan aurrerapau-
soak oraindik motel ematen ari direla. Puntuazio orokorra 
batez beste Europan 66,2koa da 100en gainean, bakarrik 
duela hamar urte baino lau puntu hobea. Jada aipatu ge-
nuen area batzuetan genero-tarteak bereziki garrantzitsuak 
direla eta, ondorioz, lehentasunezkoa da emakumeen jabe-
kuntzan eta, batik bat, emakumeen eta gizonen arteko 
soldata arrakala deuseztatzean aurrera egitea. Gizonen 
eta emakumeen arteko soldata arrakala emakume eta gizo-
nen arteko desberdintasun materialaren ondore larrienetari-
koa da, baita gizonekiko emakumeen preterizio-egoera erre-
pikatu eta betikotzen duen faktore bat ere.

Lehen bezala, emakumezkoek hartzen dituzte beren gain 
etxea mantentzeko lan gehienak. Ondorioz, emakumeen 
eta gizonen artean desberdintasunak daude, lan horiek 
egiteko behar den denbora erabiltzeko moduari dagokio-
nez. Horri gehitu behar zaio lanaren arloan izandako hobe-
kuntzak ere oso geldiak izan direla; esparru horretan neurri 
zorrotzak ezarri behar dira emakumeen eta gizonen ar-
tean dagoen soldata-tartea ezabatzera behartzeko; ber-
dintasunaren arloko legean egin diren aurrerapauso guztiak 
gorabehera, ez da lortzen egoera hori gainditzea.

Emakundek egin ostean, Euskadin soldata arrakalaren 
egoerari buruzko diagnostikotik ondoriozta daiteke EAEn 
pertsona langile bakoitzak 2016. urtean batez beste urteko 
27.480,71 euro irabazi zituela. Sexuaren arabera bereiziz 
gero, 31.001 euro izan ziren gizonentzat eta 23.428 euro 
emakumeentzat. Beraz, urteko irabazia kontuan hartuz gero, 
Euskadin % 24,4ko (7.573 euro) soldata arrakala dago, 2009. 
urtean /% 22,1) baino 2,3 puntu gehiago, alegia. Orduko ira-
baziari erreparatzen bazaio, Europar Batasunak egiten duen 
bezala, soldata arrakala 2009ko % 17,6tik 2016ko % 14,3ra 
jaitsi da.

Ildo horri jarraiki, bereziki aipagarria da 2018. urtean Euska din 
soldata arrakalaren aurkako borrokari eman nahi izan zaion 
bultzada Soldata Arrakalaren aurkako Euskal Estrategia  
izenekoarekin. Agiriaren ondorioak eta erantsitako plan  

ere gauzatu ahal izango da. Are gehiago, sektorearen 
araudiak aurrez ikusten dituen bestelako tituluak era-
bil daitezke, eskubide edo baliabideak lortzea arautzen 
badute. Neurri horrek Emakumeen aurkako eta etxeko in-
darkeriaren kontrako prebentzio eta borrokaren inguruko 
 Europako Kontseiluaren hitzarmenak 18.3. artikuluan  
aurrez ikusitakoari erantzuten dio. Espainiak 2014. urtean 
berretsi zuen eta horri esker, genero-indarkeriaren biktima-
ren babesa horiek legezko ekintzak burutzearen eta egi-
learen aurka aitortzearen araberakoa ez da izango.

•   Halako indarkeriaren biktimak diren emakumeentzat 
1/2004 Lege Organikoak 27. artikuluan arautzen dituen 
laguntzak lortzeko aukerak zabaltzea eta erkidegoko edo 
tokiko beste laguntza batzuekin bateragarriak izatea, bikti-
mak jasotzeko aukera badu.

•   Adingabeak, genero-indarkeriaren emakume biktimaren 
seme-alabak, babestea. Horretarako, Zigor Kodearen 156. 
artikulua berritu da, genero-indarkeriaren aurrean dauden 
adingabeen esku-hartze psikologikoa eta guraso-ahala 
bereizteko. Modu horretan, adingabeei arreta psikologi-
koak guraso erasotzailearen baimena ez du beharko.

•   1/2004 Lege Organikoak, abenduaren 28koak, genero- 
indarkeriaren aurka babes integralerako neurriei buruzkoak, 
20. artikuluan xedatutakoa berrituz, prozesu penalean  
biktimaren partaidetza hobetzea. Aldatu eta zabaldu da, 
biktimaren laguntza teknikoa indartzeko. Ildo horri eutsiz, 
prozeduraren edozein fasetan biktimari akusazio partikular 
modura azaltzeko gaitasuna ematen zaio.

Premiazko neurriei buruzko 9/2018 Lege Dekretua Kongre-
suan baliozkotu ondoren, lege proiektu modura (genero in-
darkeriaren aurkako Estatuko ituna garatzeko premiazko neu-
rriei buruzko lege-proiektua, abuztuaren 3ko 9/2018 Errege 
Proiektu Legetik datorrena) izapidetu da eta txosten hau 
 ixtean Parlamentuan dago.

Hala eta guztiz ere, Estatuko itunak aurrez ikusitako 213 
neurrietatik oraindik zati garrantzitsua inplementatu behar 
da. 2018. urtea amaitu denean aplikatzeke dauden neu-
rrien artean, Gobernuaren, autonomia erkidegoen eta toki-
ko erakundeen artean adostutako neurriak ageri dira, beraz, 
2018. urtean garatuak egon beharko lukete. Osasunaren 
eremuan goiztiar antzemateko protokoloak egitea, irakas-
leak prestatzea edo epaitegien eta administrazioen artean 
jarduera-protokoloak hobetzea dira adibide aipagarri batzuk. 
Dena den, puntu honetan ezin daiteke bazter, epaitegien 
eta administrazioen arteko jarduera-protokoloak hobetzeari 
dagokionez, jada hiru euskal lurraldeetan genero-indarke-
riaren aurkako probintziako koordinazio-batzordeak sortzen 
hasi direla, nahiz eta prozesua ez den amaitu euskal lurral-
de osoan txosten hau itxitako datan. Botere Judizialaren 
Kontseilu Nagusiak sustatu ditu, probintzia bakoitzean ge-
nero-indarkeriaren kasuak erakundeen artean koordinatze-
ko. Organoek konposizio mistoa dute: epaileak, fiskaltza, 
abokatuak, prokuradoreak, Eusko Jaurlaritzako eta dago-
kion Foru Aldundiko ordezkariak, baita udaletakoak eta poli-
zia-gorputz desberdinetakoak ere. Erregulartasunez funtzio-
natzen hasten direnean, genero-indarkeriaren biktimei arreta 
eskaintzean justiziaren eta gizarte zerbitzuen, polizien nahiz 

Aurrekoa ikusi

https://bideoak2.euskadi.eus/debates/brecha_salarial/Estrategia_eta_Ekintza_Plana_SOLDATA-ARRAKALA.pdf
https://bideoak2.euskadi.eus/debates/brecha_salarial/Estrategia_eta_Ekintza_Plana_SOLDATA-ARRAKALA.pdf
http://eige.europa.eu/gender-equality-index
http://eige.europa.eu/
https://bideoak2.euskadi.eus/debates/brecha_salarial/Estrategia_eta_Ekintza_Plana_SOLDATA-ARRAKALA.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1889/BOE-A-1889-4763-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-25-1.PDF#page=1
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-25-1.PDF#page=1
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-25-1.PDF#page=1
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operatiboa Emakundek eta Eusko Jaurlaritzak aditzera eman 
zituzten 2018ko azaroan eta XI. legealdirako gobernu-pro-
graman onartutako konpromisoei erantzuteko, Euskadin sol-
data arrakala murriztea du helburu. Hala, Euskadi gizonen 
eta emakumeen arteko soldata arrakala txikiena duten bost 
europar herrialdeen mailan kokatu nahi da 2030. urteari be-
gira. Estrategiari dagokion plan operatiboa 2018-2020 den-
boraldian gauzatu behar da eta hurrengo bi urteetarako 
283 milioi euroz hornituta dago. Estrategia Eusko Jaurlari-
tzak egindako hausnarketaren ondorioa da eta kanpoko 
erreferentzien analisiarekin nahiz herritarrek, adituek eta 
ekonomia-nahiz gizarte-eragileek egindako ekarpenekin 
osatu da. Guztiek soldata arrakala eta zuzentzeko bitarte-
koak izan dituzte aztergai. Agiria dinamikotzat jo da eta plan 
operatiboak gauzatuz doazen neurrian ebaluazioen arabera, 
eguneratuz, aldatuz eta zabalduz joango da.

Arartekoaren ustez hori nahitaezko urratsa da norabide 
egokian. Hala, aginte publikoek dagokien lidergoa onartuko 
dute oso-osorik berdina den gizartea lortzeko. Euskal estra-
tegiaren ondoriozko plangintza eta programazioa, gainera, 
etorkizunean ezinbesteko erreferentzia-parametro izango 
da emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna proak-
tiboki sustatzerantz politika publikoak eraginkortasunez 
bideratzen direla balioztatzeko.

3.  Jarduera-planaren 
esparru bestelako  
esku-hartzeak

Jarraian, arlo honetan burutu diren jarduera garrantzitsuenak 
azalduko dira. Hain zuzen, agerian jarriko da zeintzuk izan 
diren arreta-gune nagusiak, emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasunari dagokionez:

3.1. Bilerak elkarteekin

Emakumeek alardeetan parte hartzen 
defendatzen duten kolektiboak

Aurreko urteetan bezala, Arartekoa etengabe egon da sola-
sean alardeetan emakumeen partaidetzari lotutako taldee-
kin, Irun eta Hondarribiko udalerriek bizi duten gatazka bi-
deratzeko modua lantzen saiatzeko. Hala, elkarteen kezkak 
jaso ditu eta etengabe informazioa, laguntza eta orientazioa 
eskaini die. Bilera horietan kolektibo horiekin urtero alardea-
ren baitan gertatzen diren erakundeen esku-hartzeekin lotu-
tako alderdi zehatzak alderatu dira, bai eta estrategikoagoak 
diren gaiak ere, emakumeak alarde bietan erabat sar tzeko 
bidean aurrera egiteko beharrezkoa den gizartearen eta 
erakundeen laguntza lortzeko.

Arartekoak gai horren inguruan adierazpenak egin dituen al-
diro adierazi du, lanean jarraitzeko eta bere esku dauden 
bitarteko guziak erabiltzeko konpromiso irmoa duela, 
Irun eta Hondarribiko jaietan elkarbizitza demokratikoa 

eta gizon zein emakumeen arteko integrazio berdintsu-
rako bidean.

Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeen 
defentsarako talde feminista

Halaber, Arartekoak etengabe hitz egin du 2018. urtean 
talde feminista batzuekin. Horiek indarkeria jasaten duten 
emakumeak defendatzen dihardute. Ildo horri eutsiz, ere-
muan beren kezkak eta proposamenak, gero erakundeen 
arteko talde teknikora (II. erakundeen arteko akordioaren 
ondoriozko erakundeen arteko koordinazio-gunea) helarazi 
direnak, jaso dira. Beraz, lan horri hurrengo lerroak eskaini-
ko zaizkio.

3.2.  Bilerak administrazio eta 
erakundeekin

Arloa ukitzen duten eremuetan funtzioak dituzten admi-
nistrazio publikoekin bilerak egin dira eta erakunde honek 
Emakunderekin duen harremana azpimarratu nahi dugu. 
Nolanahi ere, ohiz lankidetzan biziki dihardugu, bereziki, ge-
nero-indarkeriaren arloan erakundeen arteko koordinazioari 
dagokionez. Hurrengo atalean zehatz-mehatz adieraziko da 
lankidetza hori.

3.3.  Beste jarduera batzuk: jardunaldiak, 
foroak, zenbait ekitalditan parte 
hartzea

→  Foroak eta jardunaldiak

Arartekoaren erakundeko arduradunek arloan garatzen den 
lanari buruzko hainbat forotan hartu dute parte. Horietan ar-
tean, honako hauek nabarmendu nahi ditugu:

•   Ararteko erakundearen parte-hartzea Etxeko tratu txarrak 
eta sexu indarkeria jasaten dituzten emakumeei harrera 
hobea egiteko erakundeen arteko II. akordioaren Jarraipen 
Batzordean

Aurreko txostenetan dagoeneko jaso dugunez, 2011. urtetik  
Ararteko erakundeak Etxeko tratu txarrak eta sexu indar-
keria jasaten dituzten emakumeei harrera hobea egiteko 
erakundeen arteko II. Akordioaren Jarraipen Batzordean 
parte hartzen du –bai batzordean bai erakundeen arteko tal-
de teknikoan–, gure erakundearen ikuspuntua emateko hel-
buruarekin, genero-indarkeriaren biktimak diren emakumeei 
zuzendutako jardun publikoen osotasunean sor daitezkeen 
hutsuneak edo arazoak agerian jartzeko eta horiek hobetze-
ko proposamenak egiteko.

2018. urtean Arartekoaren erakundeko arduradunek era-
kundeen arteko batzordearen eta talde teknikoaren bilera 
desberdinetan parte hartu dute. Bilera horiei esker, genero- 
indarkeriaren emakume biktimen arretari buruzko alderdie-
tan erakundearen ikuspegia azaldu ahal izan da.

Aurrekoa ikusi

http://www.emakunde.euskadi.eus/hasiera/
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/violencia_coordinacion/eu_def/adjuntos/2ai.seguimiento.2010.eus.pdf
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/violencia_coordinacion/eu_def/adjuntos/2ai.seguimiento.2010.eus.pdf
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/violencia_coordinacion/eu_def/adjuntos/2ai.seguimiento.2010.eus.pdf
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•   EHUko Zuzenbide Fakultateko Justizia Sozialaren aldeko 
Klinika Juridikoan parte-hartzea

Era berean, 2018an zehar, erakundeko arduradunek Justi-
zia Sozialaren aldeko Klinika Juridikoaren hainbat bileratan 
hartu dute parte, EHUko Zuzenbide Fakultatearen egoitzan. 
Ekimen horretan, emakumeen eta gizonen arteko berdinta-
sunaren eta sexuagatiko bereizkeriarik ezaren printzipioaren 
aplikazio materialarekin zerikusia duten gaiak jorratzen dira.

•   Herriaren Defendatzaileen Koordinaziorako Jardunaldiak

Arartekoaren erakundeak Herrien Defendatzaileen Koordina-
ziorako XXXII. Jardunaldietan parte hartu zuen. 2018. urtean, 
hain zuzen, “genero indarkeriaren biktima diren emaku-
me eta adingabeei arreta” gaia landu zuten. Topaketa egin 
baino lehen, defendatzaile parte-hartzaileek txostenak egin 
zituzten, legeak aurrez ikusitako genero-indarkeriaren aur-
kako babes integralaren inguruko neurriak balioztatzeko. 
Jardunaldietan ondorio nagusi batzuk azpimarratu behar ba-
dira, hain fenomeno gorrotagarriaren errealitateari buruzko 
daturik ez dago eta behar bezala antzeman gabeko biktima 
anonimo asko ageri da, gizartean eta lan-merkatuan sartze-
ko neurriak edo etxebizitza lortzekoak ez dira eraginkorrak, 
aurrekontuan hornidura nahikoa ez delako; azkenik, aginpi-
deen sarea konplexua da eta horrek zailtasunak eragiten ditu. 
Beraz, horiek guztiak kontuan hartuta, administrazioaren 
maila desberdinen arteko kooperazioa, koordinazioa eta 
leialtasuna hobetu behar da. Gai hauek eta beste batzuk ze-
hatz-mehatz aztertu ostean, ondorioak aditzera eman ziren 
eta, besteak beste, hurrengoak nabarmen daitezke: bai Es-
tatuak, bai autonomia erkidegoek, bakoitza bere aginpideen 
esparruan, abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoaren in-
darreko testua ikuskatu, eguneratu eta moldatu behar dute-
la, lege-aldaketak bultzatzearekin batera, genero-indarkeria-
ren kontzeptua Istanbuleko hitzarmenak dituen emakumeen 
kontrako indarkeria-mota guztietara zabaltzeko.

→   Adierazpen instituzionalak eta jakinarazpen 
publikoak

Bestalde, Arartekoak 2018an zenbait adierazpen institu-
zional egin ditu nazioarteko ekitaldi batzuk direla bide, eta 
adierazpen horiek emakumeen eskubideen urratzea desa-
gerrarazteko lan egiteko beharra azpimarratzen duten ger-
taerak oroitzen dituzte. Aipatutako ekitaldi horiek honako 
hauek dira:

•   Emakumeen Nazioarteko Eguna

Horretan gogorarazitakoaren arabera, gizonen eta emaku-
meen arteko eskubideei buruzko berdintasunaren eremuan 
aurrerapauso ukaezinak eman arren, oraindik desberdinta-
sun-azalpen ugari dago, hortaz, ahaleginak argi eta garbi 
ez dira nahikoak. Hori bereziki lan-munduan gertatzen da. 
Emakumeen langabezia-tasak gizonenak baino handiagoak 
dira, emakumeek enplegu ezegonkorra dute eta generoaren 
ondorioz soldata-tartea ere bai. Noski, horrek pentsio-tartea 
izatera darama eta, ondorioz, emakume asko oso egoera 
prekarioan dago. Gaur egun oraindik emakumeek familiaren  

Aurten egindako lanaren gauzarik aipagarriena da aniz-
tasun funtzionala duten emakumeen gaineko genero- 
indarkeriaren kasuak prebenitu eta horiei arreta eskain-
tzeko lehentasunak ezartzen dituen agiria onartu dela; ge-
nero-indarkeriaren biktima direnen seme-alabei arreta 
eskaintzeko erakundeen aurrerapausoak garatu eta eba-
luatu direla; eta, azkenik, erakundeen arteko II. akordioa 
ikuskatu eta eguneratzeko lan plana abian jarri dela. Era 
berean, Euskadin lege-esparru berrirako funtsezko edu-
kiak zehaztearen inguruan lan egin da. Hala, emakumeen  
aurkako indarkeriaren kontzeptua nazioarteko gizarte- eta 
lege-gaurkotasunari moldatu behar zaio, emakumeen na-
hiz neska-mutilen aurkako indarkeriaren eragina oso-osorik 
onartu eta erantzun behar du eta gizaki, haur eta gene-
roaren eskubideen ikuspegitik lanbide-jarduera ikuspuntu 
erkidetik finkatu behar da.

•   Arartekoaren parte-hartzea NBEren prozesuan eta Euska-
din indarkeria matxistaren aurkako esparru juridiko berria-
ren inguruko erakundeen arteko hausnarketan

Bestalde, NBEren prozesua delakoari dagokionez, hasitako 
lanarekin jarraitu da 2018an. Genero indarkeriaren biktima 
diren emakumeei arreta emateko irizpide komunak ezartzera 
bideratuta dago prozesua, azken finean, emakumeen aur-
kako indarkeriaren biktimei arreta emateko nazioarteko 
kalitate estandar komunak finkatzeko. Emakundek jarrai-
tu du Euskadin prozesu horren buru izaten. NBEren zenbait 
agentziarekin egindako koordinazio-lanaren baitan garatzen 
da prozesua, eta Nazio Batuen Biztanleria Funtsa eta NBE 
Emakumeak tartean daude. Horren helburua indarkeria jasan 
duten emakumeei arreta emateko gutxieneko estandarrak 
zeintzuk izan behar duten zehaztuko duen mundu mailako 
akordio batera iristea da. Horretarako, Euskadin genero-in-
darkeriaren aurkako akordioan parte hartu duten pertsona 
eta erakundeen babesa izan du eta bereziki, erakundeen 
arteko lantalde teknikoarena, Arartekoaren parte-hartzea 
ere baduena, baita gizarte zibileko erakundeen, zerbitzuak 
ematen dituzten erakundeen eta beste eragile batzuen par-
te-hartzea ere. Prozesuak, hobetu behar diren esparruak edo 
alderdiak zehazteaz gain, lehenetsi behar direnak bereizita, 
eta arloka esku hartzeko estrategiak eta planak diseina tzeaz 
gain, indarkeria jasaten duten emakumeei arreta hobea ema-
teko balizko Erakundeen arteko III. Akordioaren  oinarriak 
ere ezarri nahi izan ditu. Nazioarteko zuzentarauekin eta 
EAEn egindako hausnarketaren ondorioz ikasitakoarekin ko-
herentea izango den kalitatezko arreta bermatzea da akor-
dioaren helburua.

2018. urtean prozesua amaitu da eta hainbat proposamen 
egin da lege-esparru berria lortzeko. Helburua Euskadin 
emakumeen aurkako indarkeria prebenitu eta deuseztatzea 
da, biktimei arreta eskaintzearekin batera. Halaber, horre-
kin etorkizunean erakundeen arteko III. akordioa onar-
tzeko oinarriak ezarri dira, nahiz eta hurrengo urteetan itxi 
behar diren. Hala, egungo akordioa sinatu zenetik estatuan, 
 Europan eta nazioartean izandako gizarte- eta lege-aldake-
tak jasoko ditu.

Aurrekoa ikusi
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https://www.ehu.eus/eu/web/zuzenbide/gzkj
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http://ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=DECLARACI%D3N+INSTITUCIONAL+DEL+ARARTEKO+CON+MOTIVO+DEL+D%CDA+INTERNACIONAL+DE+LAS+MUJERES+&contenido=12365&tipo=8&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=539&codMenuSN=18&seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&codMenuTN=538&nivel=1400&language=eu
http://emakundeonu.eus/mas-informacion/
http://www.unfpa.org/es/sitemap
http://www.unwomen.org/es
http://www.unwomen.org/es
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eta pertsonen zaintzaren arloetan zama handiagoak dituzte. 
Arrazoi sendo horiengatik, Arartekoak emakumeen egunean 
oroitu zuen aginte publikoak eraginkortasunez eta irmoki 
nahasi behar direla soldata- eta pentsio-arrakala antzeman  
eta kalkulatzean, baita beste lan baldintza batzuez goza-
tzean ere. Horrez gain, arrazoiak identifikatu beharko di-
tuzte. Horri eutsiz, deia egin zuen desberdintasunak gain-
ditzeari begira ekintza positiboak sustatzeko, ez bakarrik 
administrazio publikoen eremuan, baita lan-esparru priba-
tuan eragina izanez ere.

•   Emakumeen kontrako Indarkeria Desagerrarazteko Na-
zioarteko Eguna

Egun hori dela-eta, Arartekoak gogorarazitakoarekin bat, 
emakumeen segurtasunaren aurkako atentatu bakoitza in-
darkeriarik gabeko gizarterantz aurrerapausoak ematean 
gizarte- eta erakunde-saiakeren porrotari buruzko azalpen 
tamalgarria da. Ildo horri eutsiz, indarkeria matxistak urtero 
bizi errugabeak eramateaz gain, segurtasun fisiko eta mo-
ralaren kontra etengabe erasotzen du eta, aldi berean, ma-
txismoaren muturreneko adierazpenaren lazturarekiko bizirik 
atera arren, beren biziak hautsiak, nahigabetuak, ezinduak 
ikusten dituztenen duintasunaren aurka doa. Horregatik, 
Arartekoak biktima horiek, hildakoak eta bizirik atera dire-
nak, oroitzea eskatzen zuen. Nolanahi ere, horiek defenda-
tzeko, batetik, berdintasun-politikak indartu eta premiaz jada 
erabaki diren neurri guztiak gauzatu behar dira eta, bestetik, 
hausnarketa autokritikoari ekin behar zaio, jada existitzen 
diren neurriak ebaluatu eta areagotzeko, baita dugun gizar-
te-ereduaren inguruan pentsatzeko ere. Halaber, pertsona 
eta erakunde orok, geure haurrei balioak helarazteko orduan, 
eraginarekiko erantzukizun indibidualaren kontzientzia har-
tu behar dugu. Xede horrez, Arartekoak aho betean bizia-
ren arlo guztietan emakumeen eta gizonen berdintasunari 
buruzko etikaren aldeko erantzukizun indibidual eta soziala 
aldarrikatzen du, bakarrik erabat berdina den gizarteak ez 
baitu indarkeria matxistarik izango.

•   Jakinarazpenak Irungo eta Hondarribiko alardeen gainean

Era berean, Arartekoaren erakundeak 2018. urtean bi komu-
nikatu egin ditu Irungo eta Hondarribiko alardeen inguruan, 
ekainaren 30ean (Irun) eta irailaren 8an (Hondarribia), hu-
rrenez hurren. Bietan azpimarratutakoaren arabera, aginte 
publikoek funtsezko funtzioa dute emakumeek eta gizo-
nek eskubideak berdintasun eraginkorraren baldintze-
tan goza ditzaten sustatzeko orduan. Ildo horri eutsiz, 
jai-eremuan bizikidetza zailtzen duten oztopoak saihes-
tuko dituzte. Arartekoaren ahalegina gai horren gainean 
elkarrizketa sozial lasaia sortzea izan da orain arte, eta etor-
kizunean ere helburu hori lortzen ahaleginduko da, elkarre-
kiko konfiantzazko giro batean, beharrezkotzat jotzen den 
erakundeen babesarekin. Ildo horretan, Arartekoak tartean 
dauden sektore eta talde guztiei gonbita luzatu zien pertso-
na guztiek tokia izango duten eta gozatu ahal izango duten 
jai bat elkarrekin prestatzen saia daitezen, emakumeen eta 
gizonen arteko berdintasunaren printzipioa demokratikoki 
errespetatuz.

→  Bisitak eta ikuskapenak

Arartekoaren erakundeko arduradunek zenbait ikuskapen 
bisitaldi egin dituzte poliziaren bulegoetan (Durangoko Er-
tzaintzan eta Donostiako Udaltzaingoan). Horien xehe-
tasunak txosten honen beste atal batean –segurtasunari 
buruzkoan– eman dira. Bisitaldietan, besteak beste, gene-
ro-indarkeriaren kasuetan poliziaren bulegoetan jarraipena 
egiteko modua aztertu da.

Durangoko Ertzaintzari dagokionez, genero-indarkeriaren 
kasuetan arriskua eta jarraipena bi gizonek egiten dute. 
 Eurek kontatutakoarekin bat, kasuak gehitu dira. Are gehia-
go, bisitaldian 140 kasu jarraitzen ari ziren, baina esleitutako 
kasuei arreta eskaintzeko giza baliabideak falta direla aipa-
tzen zuten. Aurrekoaren harira, baieztatutakoaren arabera, 
arriskua neurrizkoa bada, biktimarekin telefonoz harremane-
tan hilabete eta erdiz behin jartzen da; bien bitartean, beste 
kasu batzuetan kontaktua 15 egunez edo hilabetez behin 
egiten da.

Bestalde, Donostiako Udaltzaingoari burututako bisitaldian, 
genero-indarkeriarengatik salaketak nola hartzen diren ikus-
katu zen. Beren esanetan, joan den urteetako datuekin er-
katuz gero, aurten kasuen kopurua murriztu da. Jasotako 
informazioaren arabera, biktimei korridoreko azken bi are-
toetan hartu eta arreta eskaintzen zaie, pribatutasuna eta 
arreta hobeak izateko. Ahal izanez gero, emakume bat ari-
tzen da jardun horretan. Biktimak instruktorea du lagunga-
rri eta salaketa egitean pribatutasuna behar du. Salaketen 
harrera-sistemak (gelak, langileak, etab.) bi horiek kontuan 
hartzen dituela ondorioztatu genuen.

4.  Herritarren eskubideen 
egoeraren balorazioa

Gaur egun gure gizarteak erronkak ditu Euskadin lege-espa-
rrua aplikatu eta betearazteko eta, bide batez, emakumeen 
eta gizonen arteko berdintasuna bermatzeko eta halabeha-
rrez nazioarteko testuinguruari lotuak daude: batetik, pen-
tsamendu-korronte eta ekintza feministak, gero eta indar 
gehiagoz, egiturazko matxismoarekin eta bere ondorioekin  
amaitzeko gure ereduaren eraldaketa sakona eskatzen bai-
tute; eta, bestetik,erronka horiek, tamalez, emakumeen giza 
eskubideen aurkako goranzko erreakzioari, generoaren 
 aurreiritzi eta estereotipoei, emakumeen aurkako gizarte- 
jarrera sexistei eta diskriminatzaileei, bereziki, gorrotorako 
zirikaldi sexistei erantzun behar dizkiete. Euskadin, azke-
neko urteetan erakunde eta pertsona askoren ahaleginari 
esker, aurrerapausoak ukaezinak dira, baina oraindik agin-
te-egitura desberdinek diraute, generoarengatik ez da 
indarkeria etetea lortu, prozesu politikoetan eta eraba-
kiak hartzean emakumeen partaidetza oraindik mugatua 
da, lan ezegonkorrak dituzte eta pobrezia feminizatua 
dago. Hori oso errealitate hedatua da.

Horietan guztietan oinarrituta, erronka asko dago eta gero 
eta irmotasun eta uste osoagoaz lehentasuna eman behar  
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http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?title=DECLARACI%D3N+INSTITUCIONAL+DEL+ARARTEKO+EN+EL+D%CDA+INTERNACIONAL+PARA+LA+ELIMINACI%D3N+DE+LA+VIOLENCIA+CONTRA+LAS+MUJERES&contenido=12729&tipo=8&layout=contenedor.jsp&seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?title=DECLARACI%D3N+INSTITUCIONAL+DEL+ARARTEKO+EN+EL+D%CDA+INTERNACIONAL+PARA+LA+ELIMINACI%D3N+DE+LA+VIOLENCIA+CONTRA+LAS+MUJERES&contenido=12729&tipo=8&layout=contenedor.jsp&seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&nivel=1400&language=eu
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zaio bitartekoez hornitzeari emakumeek erabaki po-
litikoak eta ekonomikoak har ditzaketela, berdinta-
sun-baldintzetan kalitatezko enplegura iristen direla 
eta baliabide ekonomikoak lortzen dituztela ziurtatze-
ko. Gainera, bateratzearen ondoriozko beharrei aurre 
egin beharko zaie. Nolanahi ere, arrazoi izaten jarraitzen 
dute, neurri handian, kultur balio sexistek eta gizonek nahiz 
emakumeek eskubide berdinez gozatzeko gizarte- eta eko-
nomia azpiegitura urriek.

Azkenik, ezinbestez ulertu behar da legeak, politikak, pro-
gramak eta proiektuak onartzen direnean, estuki lotuta doala 
bitarteko ekonomikoen eta giza baliabideen hornidura 
berezia. Euskal politika guztietan genero-berdintasuna-
ren zeharkakotasunak eta genero-berdintasunerako 
erakunde-mekanismoak sendotzeak, euskal administra-
zioen maila guztietan, jarraitu behar du beharrezkoa den 
finantzaketa-esleipenarekin, bestela, mekanismoak ez dira 
eraginkorrak. Neurri horiek gaitu eta sendotzeko premiak 
Euskadin emakumeen eta gizonen berdintasuna hobetzeko 
orduan etorkizuneko aurrerapausoak markatuko ditu.

Arartekoaren ustez, Euskadiko agenda politikoak lehenta-
suna eman behar die honako erronkei:

→   Emakumeen kontrako indarkeria: premia 
dago Estatuko ituna garatzeko eta prebenitu 
nahiz deuseztatzean aurrerapausoak 
emateari begira Euskadin esparru berri bat 
ezartzeko

Estatuko ituna 2017. urtean adostasun politiko zabalarekin 
onartu zen, baina 2018. urtean ez du esperotako garapena 
izan eta oraindik neurri ugari dago inplementatzeke. Dena 
den, Euskadin premiaz eta zirt edo zart jardun behar da ere-
mu horretan. Horretarako, berezko aginpide guztiak erabili 
behar dira, gizarte-gaitz horren aurkako borroka hobetzen 
eragin badezakete, estatu-mailan proposatzen diren berri-
kuntzen aurrerapausoak alde batera utzita.

Estatu Itunarekin batera sortutako esparru berria, baita 
 Europan genero-indarkeriaren aurka borrokatzeko eta bikti-
mak babestu eta haiei laguntzeko ezarri diren lehentasunak 
ere, aukera ona dira EAEko erakundeen erantzuna hobe-
tuko duten neurriak proposatzeko. Testuinguru horretan, 
ezinbestekoa da iragarritakoari jarraiki, erakundeen arte-
ko akordioa –egun Euskadin indarrean dagoena– sinatu 
duten erakunde guztien konpromisoa berritzea, eta bai 
estatuko esparru berrira, bai Europako eta nazioarteko es-
kakizunetara egokitzeko asmoz berrikusteko proposamena 
egitea; halaber, oinarri sendoagoak ezarri behar dira ge-
nero-indarkeriaren kontra borrokatzeko erakundeen artean 
beharrezkoa den koordinazioa lortze aldera.

Era berean, premiazkoa da euskal lege-berrikuntza edo 
-ekimenetan aurrera egitea, gure administrazio publikoek 
berezkoak dituzten esku-hartzeen eremuetan biktimei 
arreta, laguntza eta babesa eskaintzean eraginkorta-
suna ziurtatu eta biziagotzeko. Bereziki, honako arloei 

erreparatu behar zaie: gizarte-zerbitzu, hezkuntza, osasun 
eta polizia-babesari. Horrez gain, justiziarekin koordinatu 
behar da, batetik, isileko indarkeriaren kulturarekin amai-
tzeko eta, bestetik, erasotzailea salatzearen urrats zaila 
ematen duten eta indarkeriarik irtetearen bide konplexuari 
ekiten dioten emakumeak nahikoa lagundu eta babesteko.

→   Ekonomia-tartearen aurka borrokatzea eta 
zaintza-lana banatzean desberdintasunari 
aurre egitea: soldata arrakalaren aurkako 
euskal estrategia garatzearen erronka

Urteko txosten honetan bertan, jada 2017. urtean erakun-
de honek aipatutakoaren babesean, funtsezkoa da Euska-
din emakumeen eta gizonen artean ordainsari desberdinei 
eragiten dizkieten faktoreak eta horien garrantzia zehazteko 
azterketari eustea. Lan horren ondorioz, bidegabekeria ho-
rren aurka eraginkortasunez borrokatzeko estrategia propo-
satu behar da. Ildo horri jarraiki, Emakundek 2018. urtean 
Euskadin soldata arrakalaren egoerari buruzko diagnos-
tikoa argitaratu zuen eta ondoriozta daiteke EAEn urteko 
ordainsariak kalkulatzen badira, % 24,4ko soldata arrakala 
edo kalkulua orduka eginez gero, % 14,3koa dagoela. Datu 
hori eztabaidaezina da eta egiaztatuta dago, beraz, goresga-
rria da Euskadin soldata arrakalaren aurkako borrokan 2018. 
urtean eman nahi izan den bultzada. Xede horrez, Soldata 
Arrakalaren aurkako Euskal Estrategia, izenekoa egin da 
eta akordiora iritsi ere bai. Helburua emakumeen eta gi-
zonen arteko tarte ekonomiko bidegabe eta iraunkorra 
murriztea da, baita horrekin amaitzea ere. Hala, emaku-
meen eta gizonen berdintasunaren arloan horrekin elkar-
tzen dira lehentasunezkotzat jotako europar helburuak, 
2016-2019 denboraldirako Genero Berdintasunerako euro-
par Estrategiak jasotzen dituenak. Izan ere, horrek 2020rako 
Europar Estrategiaren genero ikuspegia lantzen du. Euro-
pako estrategia horretan ezarritako lehentasunen artean, 
emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari dagokionez, 
honako hauek dira azpimarragarriak: emakumeek lan-mun-
duan duten parte-hartzea areagotzea; haien independentzia 
ekonomikoa gehitzea; emakumeen diru-sarrera eta pentsioei 
dagokien aldea –gizonekiko– gutxitzea, horren bidez emaku-
meen artean pobrezia handiagoari aurre egiteko; erabakiak 
hartzerakoan emakume eta gizonen arteko berdintasuna 
sustatzea.

Lehentasun horiek finkatzearekin batera, gainera, euskal 
gizartean, esparru bat ezarri da, emakumeen eta gizonen 
arteko berdintasun ekonomikoaren arloko jarduerak bultza-
tzeko eta lehentasunezko helburuak betetzeko. Arartekoaren 
iritziz, nahitaezkoa da soldata arrakalaren aurkako es-
trategiak ezartzen dituen neurriekin aurrera egitea, eta 
hurrengo urteetan lehentasunez neurri guztiak, arau- eta 
 lege-berrikuntzak barne, egituratzea, xede horretarako ba-
dira. Aurrekoari eutsiz, ezinbestekoa da euskal adminis-
trazioek ordainsarien berdinerako eskakizunerantz egin 
beharreko bidean lidergoa hartzea, ez bakarrik beren lan-
gileei begira. Zuzenean edo zeharka zerbitzu publikoen ere-
muetan lanean diharduten langile guztiak kontuan hartuko 
dituzte.
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https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/07/pdfs/BOE-A-2017-11528.pdf
https://bideoak2.euskadi.eus/debates/brecha_salarial/Estrategia_eta_Ekintza_Plana_SOLDATA-ARRAKALA.pdf
https://bideoak2.euskadi.eus/debates/brecha_salarial/Estrategia_eta_Ekintza_Plana_SOLDATA-ARRAKALA.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/files/strategic_engagement_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/files/strategic_engagement_en.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagship-initiatives/index_es.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagship-initiatives/index_es.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/economic-independence/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/economic-independence/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_en.htm
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Halaber, emakumeen lan-egoeran gizonen eta emakumeen 
artean, ordaindu gabeko lan modura, zaintza-lana bana-
tzean desberdintasunak duen eragin negatiboari errepa-
ratuko zaio. Ildo horri jarraiki, genero-berdintasunari buruz 
Nazio Batuek xedatutako itxaropenak gogoratzea komeni 
da. 2030 Agendaren 5. helburuak, Garapen Iraunkorrerako 
helburuen esparruan, egiaztatuta dagoen gertakari bati aurre 
egin nahi dio: batez beste ordaindu gabeko laguntza-zain-
tzetan eta etxeko lanetan emakumeek gizonek baino askoz 
ordu gehiago ematen dituzte, zehazki, hirukoitza gainditzen  

da. Eskura daitezkeen datuen arabera, etxeko zereginak 
egiten ematen den denbora, ordaindu gabeko lanari da-
gokionez, generoen arteko aldearen ehuneko handi baten 
kausa da. Eremu honetan ere, Euskadiko aginte publikoek 
eragin behar dute. Neurriak hartu behar dituzte hezkun-
tzaren, prestakuntzaren eta gizarte-sentsibilizazioaren 
eremuan eta lana eta familia bateratzea ahalbidetzeko 
erraztasunak eman ere bai. Nolanahi ere, balioa eman 
behar zaio zaintza-lanari, erkidego osoaren onurarako de-
lakoan.
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http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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1.  Kexarik aipagarrienak
Atal honetan zehatzago aztertuko ditugu, gure iritziz, arlo 
honetan interesgarriak izan daitezkeen eta ekitaldi honetan 
bideratu diren jarduerak eta zenbait kexaren izapidea.

1.1.  Hirigintza irisgarritasuna eta 
mugikortasuna garraioan

Hona hemen zuzkidura publikoak eta ekipamendu kolek-
tiboak erabiltzeko eskubidearen helburua: egon litezkeen 
arkitektura- eta hirigintza-oztopoak kentzea, bermatzeko 
zerbitzu horiek fisikoki irisgarriak direla herritar guztientzat. 
Ekipamenduaren edo zuzkiduraren kontzeptu horren ba-
rruan, kontuan hartzekoak dira herritarrei askotariko zerbitzu 
publikoak emateko beharrezkoak diren azpiegiturak (hirigin-
tza-, garraio-, hezkuntza-, gizarte-, kultura-, osasun-zerbi-
tzuak eta abar).

Arlo horri lotuta, ekitaldi honetan jaso ditugun kexetako 
batzuetan, herritarrek mahaigaineratu dute zailtasunak izan 
dituztela kultur etxeetara, kiroldegietara eta zenbait espazio 
publikotara sartzeko.

Arartekoak jakin badaki aurrekontuak beti mugatuak dire-
la herri-administrazioek beren betebehar guztiei aurre egin 
ahal izateko; hala ere, erabilera publikoko eraikinen erabilera 
normalizatua sustatzeko ekintza positiboko neurriak hartzea 
ezgaitasunen bat duten pertsonak integratzeko politikaren 
aldeko eskakizun berezia da.

Garraioen irisgarritasunari lotutako arazoei dagokienez,  
gehien errepikatzen den kexetako bat aipatu nahi dugu, 
alegia, zenbait erabiltzailek zailtasunak dituztela plataforma 
baxuko autobusetara igotzeko. Plataforma elektrikoek huts 
egitearen ondorioz sortzen da arazo hori; ohiko akats horien 
ondorioz, gurpil-aulkien erabiltzaileak ezin dira ibilgailu ho-
rietara igo, eta, igotzea lortuz gero ere, ageriko zailtasunak 
dituzte jaisteko.

Aurrekariak

Aurreko urteetan bezalaxe, atal honetan saiatuko gara des-
gaitasuna duten pertsonen eskubideak aldezteko 2018an 
azaldu dizkiguten gai guztiak aztertzen, erakunde honen jar-
duera esparruei buruzko zeharkako ikuspegi batetik.

Arartekoaren erakundeak, pertsona ororen eskubideak de-
fendatzeko duen lehentasunezko eginkizuna betez, azpima-
rra berezia jarri izan du beti beren eskubideez baldintza- eta 
aukera-berdintasunean baliatzeko zailtasun handienak di-
tuzten pertsona guztien defentsan.

Horri dagokionez, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak honakoa 
dio: “Legebiltzarrak Konstituzioaren I Idazpuruak dakartzan 
eskubideak Legeak dionez bermatuz aldeztu, eta Autono-
mia-Estatutuaren 9. Atalak dakartzan demokraziazko oina-
rri irizpide orokorrak bete daitezenaz arduratzeko jarritako 
goi-karguduna da Arartekoa”. Horretarako, erakunde honen 
egitekoa da, herritarrek eskatuta edo bere ekimenez, ad-
ministrazio publikoen jarduera kexa espedienteen bitartez 
ikertzea, baina, baita ere, politika publikoak eta pertsonen 
eskubideen babes-sistema ebaluatzea, botere publikoei go-
mendioak eginez nahiz pertsonen eskubideak betetzeko eta 
babesteko kultura indartzea xede duten txosten, analisi edo 
ekimenen prestakuntza sustatuz.

Aurrekoa ikusi
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positiboko neurria ezarri behar da desgaitasun larria eta mu-
gitzeko arazo larriak dituztenei, bere kasuan bezala, deialdian 
lehentasuna emateko, ezaugarri berezietara egokituta dau-
den lanpostuak bete ditzaten. Azken batean, interesdunak 
proposatu du EAEko administrazio orokorrak lan-poltsak ku-
deatzeko sisteman sar dezan ezgaitasunak dituzten pertso-
nak enplegu publikoan eta lanpostu hornikuntzan sartzeko 
prozesua arautzen duen abenduaren 3ko 2271/2004 Errege 
Dekretuaren 9. artikuluan ezarritakoaren antzeko xedapena. 
Ezarpen horrek aukera ematen die ezgaitasunen bat duten 
pertsonei plazak aukeratzeko hurrenkera aldatzeko eskaera 
egin dezaten, mendekotasun pertsonalari edo joan-etorriei 
lotutako arrazoiengatik eta antzeko beste arrazoi batzuk di-
rela tarteko, betiere horiek behar bezala egiaztatuz gero.

Arartekoak iritzia eskatu dionez, EAEko administrazio 
orokorra, arloan arautzeko gaitasunik eza aipatu ondoren, 
martxoaren 4ko 4/2013 Gomendio Orokorra aintzat har-
tzeko asmoa adierazita, eztabaida pizteko eta administra-
zio orokorraren sektoreko negoziazio-mahaian sindikatuen 
 ordezkariekin akordioak bilatzeko konpromisoa hartu du, har 
daitezkeen neurriak negoziazio kolektiboko prozesuaren bai-
tan hartu behar direla uste duelako.

1.4. Gizarteratzea

1.4.1. Ekitaldi honetan aurkeztutako zenbait kexa Lanbi-
deren jarduketek eragin dituzte. Izan ere, erakunde publi-
koak erabaki du diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta 
etxebizitzarako prestazio osagarriaren eskaerak ukatzea, 
edo aldi baterako nahiz behin-betiko etetea prestazio horiek, 
bizikidetza-unitateko kideetakoren batek edo batzuek ezgai-
tasuna izanik, eta horrek nabarmen larriagotzen du familien 
zaurgarritasun-egoera. Arartekoaren iritziz, erakunde publiko 
horrek kontu handiz jokatu behar luke, kasu jakin horietan, 
horrelako erabakiak hartzeko orduan. Izan ere, tartean diren 
inguruabarren ondorioz, azterketa zehatza eta sistematikoa 
egin beharra dago aldez aurretik, horrelako bizikidetza-unita-
teei kalte egiten dien ondoriorik ez izateko, aipatutako pres-
tazioen helburu nagusia baita familien oinarrizko premiak 
asetzeak eta irauteak dakartzan gastuei aurre egitea.

Adibide gisa, erakunde honetan izapidetu dugun kasu ja-
kin bat azaldu nahi dugu. Lanbidek erabaki zuen guraso 
bakarreko familia bati oinarrizko premiak asetzeko diru- 
sarrerak bermatzeko errenta/etxebizitzarako prestazio osa-
garria etetea eta hura ordaintzeari uztea. Bost kide zituen fa-
milia horrek, ama eta lau seme-alaba adingabe, eta haietako 
hiruri ezgaitasuna eta mendekotasuna aitortua zien Bizkaiko 
Foru Aldundiak –bati ezgaitasun intelektual arina, besteari 
moderatua, eta hirugarrenari, II. graduko mendekotasun larria–.

Horrez gain, genero indarkeriaren biktima zela zioen egiaz-
tagutuna zuen amak, eta haren bizilekuagatik zegokion 
emakumeen aurkako indarkeriaren arloko epaitegiak kaute-
lazko neurriak ezarriak zituen, Zigor Prozeduraren Legearen  
544. bis artikuluarekin bat etorriz. Banantzeko eta dibor-
tzioko hitzarmen arauemaileak sinatu zituenetik (2011n eta 
2012an, hurrenez hurren), bikotekide ohiak ez zion kexagilea-
ri hilero ordaindu seme-alabei zegokien mantenu-pentsioa, 

Horren harira, egiaztatu dugu bai Bizkaibusek eta bai Tu-
visak beren flotetan sartu dituzten autobus berriek bi arra-
pala dituztela, bata elektrikoa eta bestea eskuzkoa; horiek 
elkarrengandik bereizita daude, eta erabiltzailean ibilgailue-
tara igo ahal izatea bermatzen dute. Horri esker, edozergatik 
ere plataforma elektrikoak huts egiten baldin badu, eskuzko 
arrapala erabili ahalko da.

1.2. Hezkuntza

Hezkuntza-arloari dagokionez, gazte baten kasuaren harira 
egindako jarduna jaso genuen aurreko ekitaldiko txostenean. 
Neska horrek ezgaitasuna zuen, goi-mailako Lanbide Hezike-
tako ikasketak egin nahi zituen, eta, azkenean, beharrezkoa 
zuen laguntza eman zitzaion, haren adina gorabehera.

Aurten jasotako zenbait kexatan, eztabaidagaia hauxe da: 21 
urtetik gorako gazteei, unibertsitateaz kanpoko prestakun-
tzarekin aurrera jarraitu nahi izatekotan, laguntza ematen 
jarraitu behar ote den. Horri dagokionez, Eusko Jaurlari-
tzako Hezkuntza Sailak defendatu du hezkuntzan laguntze-
ko espezialisten berezko egitekoa dela sustatzea ikasleek 
beharrezkoak diren gaitasunak eskura ditzaten zailtasunak 
eragiten dieten arloetan, hala nola norberaren zainketan 
(garbitasuna, janztea…), baina laguntza-lan hutsetarako 
(besteak beste, komunera laguntzea) ez dela espezialistarik 
behar, eta, halakoetan, ez dagoela justifikatuta langile horiek 
kontratatzea. Gauzak horrela, erakunde honen ustez, ezta-
baidatu beharra dago nola egin behar zaion aurre egoera ho-
rri, eta zer-nolako arreta eman behar zaien horrelako premiak 
dituzten gazteei.

1.3. Funtzio Publikoa

EAEko administrazio orokorrak sortutako lan-poltsetan da-
goen pertsona batek Arartekoaren esku-hartzea eskatu du, 
ez baita aplikatu diskriminazio positiboko neurriak desgaita-
suna duten pertsonak enplegua eskuratzen laguntzea xede 
duten lan-poltsa horiek kudeatzeko orduan.

Esku hartzeko aukerak aztertzean, erakunde honek kontuan 
hartu du Eusko Jaurlaritzako Funtzio Publikoko Zuzendari-
tzak, dirudienez, bere gain hartu duela, itzulingururik gabe, 
lantokian beharrezkoak diren egokitzapenak egin beharra, 
enplegu publikoaren esparruan aukera-berdintasuna ber-
matzeko eta ezgaitasunagatiko bereizkeriari aurre egiteko.

Hala ere, erakunde honen iritziz, zuzendaritzak ez du ain-
tzat hartzen beste konpromiso batzuk, aipatutakoak bezain 
garrantzitsuak edo garrantzitsuagoak, hala nola lanpostuak 
erreserbatzeko beharra, erakunde honen gomendio batean 
hizpide bihurtu zena (Arartekoaren 4/2013 Gomendio Oro-
korra, martxoaren 4koa. Aldi baterako kontratazio-burtsak 
erregulatzen dituzten arauetan, diskriminazio positiborako 
neurriak ezar daitezela, ezgaituak euren ezaugarrietarako 
egokiak diren lanpostuetara iritsi ahal izatea errazteko).

Era berean, zuzendaritzak ez dio erantzun kexa aurkeztu duen 
pertsonaren uziari; izan ere, kexaren arabera, diskriminazio 

Aurrekoa ikusi

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21221
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21221
http://web.bizkaia.eus/eu/inicio
http://web.bizkaia.eus/eu/inicio
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Establecimiento+en+las+normas+reguladoras+de+las+bolsas+de+contrataci%F3n+temporal+de+medidas+de+discriminaci%F3n+positiva+que+faciliten+el+acceso+de+las+personas+con+discapacidad+a+aquellos+puestos+de+trabajo+que+sean+adecuados+a+sus+caracter%EDsticas.&contenido=8923&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=43&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Establecimiento+en+las+normas+reguladoras+de+las+bolsas+de+contrataci%F3n+temporal+de+medidas+de+discriminaci%F3n+positiva+que+faciliten+el+acceso+de+las+personas+con+discapacidad+a+aquellos+puestos+de+trabajo+que+sean+adecuados+a+sus+caracter%EDsticas.&contenido=8923&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=43&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
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baizik eta bakarrik salbuespenezko kasuetan, eta, beraz, 
beste bitarteko batzuk baliatu behar izan zituen familiaren 
premiak asetzeko. Bikotekide ohiarekin aurretik bizi zen hiri-
tik aldendu eta EAEra iritsi zenetik, bizi den herriko udalaren 
emakumearentzako arreta-zerbitzuaren lagun tza izan du, eta 
Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errenta/etxebizitzarako 
prestazio osagarria jasotzeko eskubide subjektiboa aitortu 
izan dio –interesdunak hori egiaztatzen duen dokumenta-
zioa du, bai eta familia-motari buruzko datu guztiak ere–. 
Badira zenbait alderdi aipatutako zaurgarritasuna eragin 
zutenak, besteak beste hauek: pobreziaren feminizazioa gu-
raso bakarreko familia ugarian, interesduna etorkina izatea, 
familiako genero-indarkeria eta adingabeetako hiruk ezgai-
tasuna eta mendekotasuna izatea. Lanbideren bi prestazio 
horiek dira familia horrek oinarrizko premiak asetzeko dituen 
diru-sarrera nagusiak.

Azaldutako inguruabarrak gorabehera, eta nahiz eta salake-
tak jarrita zituen jasandako mehatxuak eta arma zuriarekin 
egindako erasoak zirela-eta, emakumeak erabaki zuen, 
doako laguntza juridikoaren onura baliatuta, bikotekide 
ohia berriz ere salatzea mantenu-pentsioa ez ordaintzeaga-
tik: 2015eko uztailaren 22an jarri zuen lehenengo salaketa, 
eta 2016ko maiatzaren 31n bigarrena. Salaketa horiek jarri 
ondoren, senar ohiak mantenu-pentsioa ordaindu izan dio 
noizean behin kexagileari, bere banku kontuan (4 hileko or-
daindu dizkio 2 urtetan, salaketak jarri zituenetik), eta inte-
resdunak ez dio horren berri eman Lanbideri zegokion epean  
eta moduan, azaldutako testuingurua zela-eta. Ez zuen bete 
Diru-Sarrerak Bermatzeko Errentari buruzko Dekretuaren 
(147/2010, maiatzaren 25ekoa) 12. artikuluaren arabera 
prestazio horiek jasotzen dituzten familia guztiek bete behar 
dituzten betebeharretako bat, eta, hortaz, Lanbidek presta-
zioa eten zion. Bai erreferentziazko udalaren emakumearen 
arreta-zerbitzuak, prozesuan lagundu zionak, eta bai Lanbi-
dek familiaren egoera zailaren berri ematen zuten agiri ugari 
zituzten, eta, hala ere, Lanbidek prestazio hori eten eta hura 
ordaintzeari utzi zion. Etenaldiak hilabete iraun zuen soilik, 
eta, ondoren, berrabiarazi egin zizkioten prestazioak; aitzitik, 
erakunde honek badaki zer-nolako ondorioak izan zitzakeen 
aldi horretan diru-sarrerarik ez izateak eta, batik bat, ez jaki-
teak prestazioak berrabiaraziko ote zizkioten. 

Espediente hau aztertuta, adierazitako guztia egiaztatu 
dugu, eta, horrez gain, hauteman dugu ez dagoela koordina-
ziorik zaurgarritasun-egoeran dagoen pertsona edo familia 
bat artatzen duten zerbitzu publikoen artean. Horiek horrela, 
baliteke herri-administrazio batek genero-indarkeriaren bik-
tima den emakume bat babesteko xedatzen dituen neurriek 
eraginkortasunik ez izatea beste administrazio batek egin-
dako jarduketa dela-eta, edo bi administrazio horiek ez dire-
lako koordinatu, azaldutako kasuan egiaztatu denez.

1.4.2. Bestalde, diru-sarrerak bermatzeko errentari 
buruzko gaur egungo araudiak eta haren inguruan egindako 
interpretazioak ez dituzte behar bezala babesten ezgaitasu-
nen bat duten pertsonak beren ardurapean dituzten familiak, 
baldin eta hori alderatzen badugu beste kolektibo batzuei, 
kotizazio gabeko baliaezintasuneko pentsioen onuradunei, 
esate baterako, ematen zaien tratamenduarekin. Arartekoak 
ofiziozko zenbait jardun egin ditu gai hori dela-eta, eta berriz  

ere aipatu du Arartekoaren 2015eko uztailaren 21eko  
ebazpenean adierazitakoa –ebazpen horren bitartez, Lanbi-
deri gomendatzen zaio pentsioduntzat jo ditzala “seme-ala-
bak ardurapean edukitzeagatiko esleipena” eragin duten 
pertsona jakin batzuk, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Ber-
matzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 9.2. a) artiku-
luaren xedeetarako, eta berrikusi ditzala diru-sarrerak ber-
matzeko errenta, pentsio osagarri modalitatean, eteteko eta 
iraungitzeko prozedura batzuk–.

Diru-sarrerak bermatzeko lege-proposamenean ezarritako 
erregulazio berriaren 20. artikuluak pentsioduntzat jotzen 
ditu % 65etik gorako ezgaitasuna duten seme-alabak ardu-
rapean edukitzeagatiko prestazioa eragin duten pertsonak.

Arartekoaren iritziz, positiboa da lege-proposamen horretan 
aipatutako kolektiboari dagokionez proposatutako aldaketa, 
ukitutako pertsonek herri-administrazioen babes handia-
goa behar dutelako. Hala ere, kontuan izanda proposamen 
hori onesteko prozedura luzatzen ari dela, Arartekoak uste 
du ukitutako administrazioak, gomendio hori onartu on-
doren, aipatutako xedapena aplika dezakeela, gaur egun-
go Diru-Sarrerak Bermatzeko Errentari buruzko Dekretua 
(147/2010, maiatzaren 25ekoa) aldatuz.

1.4.3. Taxi-bonua

Ekitaldi honetan, mugikortasun urriko pertsonek jarritako 
kexa ugari jaso ditugu, ukatu egin dizkietelako taxi zerbitzua 
ordezko garraiobide gisa erabiltzeko orain arte jaso dituzten 
laguntzak.

2017an, mugikortasun-arazoak zituzten pertsonei, taxi zer-
bitzua ordezko garraiobide gisa erabil zezaten, zuzendutako 
laguntzak Arabako Foru Aldundiak kudeatu zituen. Arabako 
Lurralde Historikoko udalerri guztietara zabaldu dira diru- 
laguntza horiek, 185/2015 Dekretua, urriaren 6koa, Gizar-
te Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen 
 zorroari buruzkoa, betez, eta bateratu egin dira, interesdu-
nak zer udalerritan bizi diren, laguntzok eskuratzeko bete 
behar dituzten irizpideak, onuradun guztiek zerbitzu horretaz 
baliatzeko aukera berdinak izan ditzaten sustatze aldera.

2018ko ekitaldian aurkeztutako lehenengo eskaerak izapide-
tu bitartean, foru-erakunde horrek egiaztatu zuen askotan ez 
zirela bete deialdian ezarritako betekizunak. Behin baloratuta 
ezgaitasunen bat duten pertsonen zenbait elkartek egindako 
ekarpenak, eta eskaerak aztertu ondoren, GOFEko adminis-
trazio-kontseiluak urte horretan bertan egindako laguntzen 
deialdiaren oinarriak berrikusi zituen, eta, besteak beste, 
onetsi zuen onuradunen gutxieneko adina 12ra jaistea, eta 
bi baldintza kentzea, hain zuzen ere eskatzaileak bere ize-
nean erregistratutako ibilgailurik ez izatearena eta pertsona 
horrek –ezgaitasuna dela-eta– ibilgailua erosteko edo egoki-
tzeko diru-laguntzarik jaso ez izanarena (Arartekoan jasotako 
kexek, funtsean, kasu horiek dituzte hizpide).

Aurrekoa ikusi

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2010/06/1003020a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2010/06/1003020a.pdf
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2015R-777-14+del+Ararteko+de+21+de+julio+de+2015&contenido=10397&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2015R-777-14+del+Ararteko+de+21+de+julio+de+2015&contenido=10397&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2008007235
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:12855572614633::NO:RP,RIR:P18_ID:61811
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2010/06/1003020a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2010/06/1003020a.pdf
https://web.araba.eus/eu/home
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2015004561
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Ezgaitasunen bat duten pertsonek zergaldi bakoitzean har 
dezakete erabaki hori, eta hura baliatzeko epea oso muga-
tua da, zerga horri buruzko arauan berariaz xedatutakoari 
jarraituz. Hori dela eta, aukera hori ezin da baliatu zergaren 
aitorpena egiteko borondatezko epea amaitutakoan, edo 
zerga-administrazioak behin-behineko likidazioa egiten due-
nean, hori lehenago gertatuz gero.

Gainera, ezgaitasunen bat duten zergadunek ezin dute auke-
ra baliatu ez badute haren berri, ez zaielako ohartarazi aukera 
hori dutela eta erabil dezaketela. Honezkero, Araban agerian 
utzi da arazo hori, eta foru-ogasun horrek aldeko ebazpen 
zehatza eman du.

Ukitutako pertsonak, ordura arte, baterako tributazioa egina 
zuen beti. PFEZa banakako tributazioaren modalitatean liki-
datzeko proposamenak jaso zituen etxean, eta Samaniego 
kaleko bulegoetara joan zen bi proposamenekin, haiek berri-
kusteko, jakin nahi baitzuen zergatik eskaini zieten banakako 
tributazioaren modalitatea. Izan ere, jaso zituen diru-sarreren 
izaeragatik eta kontura ordainketa gutxi egiteagatik, auto-
likidazioan ezin zioten kenkaririk aplikatu ohiko etxebizitza 
eskuratzeagatik edo ezgaitasunagatik, nahiz eta horiek, le-
hen batean, onuragarriak izan zitezkeen berarentzat. Se-
narrari proposatutako autolikidaziotik ondorioztatzen zen 
890 euro inguruko kuota ordaindu behar zuela. Kexagileak 
nabarmendu zuenez, arreta eman zion langileak adierazi zion 
banakako tributazioaren modalitatea, alegia, aurkeztu ziete-
na, zela gehien komeni zitzaiena ekonomikoki, eta horregatik 
igorri zietela hori etxera.

Ukitutako pertsonak azpimarratu zuen ez ziotela aukera ho-
rren berri eman, etxera bidali zizkioten likidazio-proposame-
netan ere ez zela aukera horri buruzko informaziorik ageri, 
eta, bere ustez, etxera igorri zizkioten proposamenak ez zire-
la benetan mesedegarrienak bere familia-unitatearen interes 
ekonomikoetarako.

1.6. Segurtasuna

Arlo honetan, aurten izapidetzen amaitu dugun kexa bat 
 aipatu behar dugu. Gasteizko Udalari egindako eta hark 
onartutako gomendio batekin amaitu ditugu kexa horren 
harira egindako izapideak (Arartekoaren Ebazpena, 2018ko 
urriaren 30ekoa); hauxe zen gure gomendioa: berriz azter 
zitzala udaltzain batek jarritako salaketa baten ondorioz 
ibilgailu bat bide publikotik kentzeko egintza eta horri lotu-
ta egindako zigortzeko jardunak. Ibilgailua –Frantziako ma-
trikula du– bide publikotik kendu zuten, ezgaitasunen bat 
duten pertsonentzat erreserbatutako plaza batean aparka-
tuta zegoenean, pertsona horientzako aparkatzeko txartel 
europarra –Frantzian jaulkitakoa zen, eta kexagilea zen ha-
ren titularra– ikusgai zuela. Izan ere, ibilgailua kentzeko agin-
dua eman eta interesduna salatu zuen agenteak uste zuen 
txartel hori ez zela jatorrizkoa, kopia bat baizik. Kexagileak 
ukatu egin zuen hori. Zioenez, ibilgailuen udal-gordailuan 
egiaztatu zuen txartela jatorrizkoa zela baina, hala ere, ibil-
gailua kentzeko tasa eta isuna ordaindu behar izan zituen 
autoa berreskuratu ahal izateko. Arartekoaren iritziz, uda-
lak salaketari froga-balio osoa eman zion eta hori ez dator 

1.5. Ogasuna

Erakunde honek, urtez urte, bere txostenetan adierazi izan 
du ezgaitasunen bat duten pertsonek zein haien familiek 
aparteko ahalegin ekonomikoa egin behar dutela, eta botere 
publikoek horren jakitun izan behar dutela, pertsona horiek 
aintzat hartzeko herri-administrazioetan –besteak beste, zer-
ga-administrazioan— abiarazitako politiken plangintzan.

Horiek horrela, zerga-araudiak zenbait mekanismo ezarri 
 behar lituzke, pertsona horiei nahiz zaintzen dituzten seni-
deei konpentsazioa emateko, egunero egin behar duten aha-
legin ekonomiko horrek dakartzan kostuengatik.

1.5.1. Hain zuzen ere horretarako proposatu zien Ararte-
koak hiru foru-aldundiei neurriren bat hartzea zerga-ekital-
di honetan gutxienez % 20ko karga-tasan tributatzen du-
ten (aurrezkiaren zerga-oinarrian sartzen direla-eta) baina 
12.000 eurora iristen ez diren (ondasun higiezinen etekineta-
tik bakarrik datozelako) diru-sarrerak dituzten zergadunei 
egun aplikatzen zaien zorroztasuna eta zerga-karga arin-
tzeko. Zergadunek berek adierazi ziguten jabetzan zituzten 
etxebizitzen alokairuagatik jasotako diru-sarrerak, zenbait 
kasutan, egoitza-plaza pribatuak finantzatzeko erabiltzen zi-
tuztela, eta, beste kasu batzuetan, horixe zela beren gastu 
pertsonalei aurre egiteko zuten baliabide bakarra. Hala ere, 
aitortu behar dugu, orain arte, hiru aldundietako ezein ere ez 
dela agertu zentzu horretan aurrera egiteko prest.

Higiezin baten alokairuak etekin ekonomikoen iturri da, eta, 
beraz, PFEZari buruzko foru arauaren arabera, zergak or-
daindu behar ditu. Izan ere, PFEZa zuzeneko zerga da, eta 
zergadunak jasotako errenta unibertsala kargatzen du. Zerga 
hori erregulatzen duen arauak berak ezartzen du, Hiri Erren-
tamenduen Legearen mendeko etxebizitzetatik eratorritako 
kapital higiezinaren etekinen kasuan, % 20ko hobaria aplika-
tuko zaiola higiezin bakoitzagatik jasotako etekin osoari. Ete-
kin horiek aurrezkiaren zerga-oinarrian sartzen eta likidatzen 
dira, eta aplika dakiekeen gutxieneko karga-tasa % 20 da.

Horrenbestez, errentaren arloan egindako ezgaitasunaren 
tratamenduan aurrerapausoak egiten jarraitu beharra dago. 
Izan ere, ezgaitasunen bat duten pertsonek jasotako pres-
tazioetako batzuk salbuetsita daude, baina beste batzuk, 
ordea, ez.

1.5.2. PFEZari buruzko araudiaren arabera, mendekota-
sunagatiko eta ezgaitasunagatiko kenkari bat aplika daiteke, 
besteak beste, zergadunak berak duenean mendekotasuna 
edo ezgaitasuna. Interesdunari zer ezgaitasun-gradu aitor-
tzen zaion, horren araberakoa izango da kenkariaren zen-
batekoa. Nolanahi ere, kenkari horrek eraginkor izateari utzi 
dakioke zergadunak ez badu jaso zerga-atxikipena aplikatu 
zaion diru-sarrerarik edo errenta-iturririk. Hori ekiditeko, zer-
ga horren arauak bi aukera aurreikusten ditu: ezgaitasuna 
duen pertsonak aplikatzea kenkaria zergaren autolikida-
zioan, edo, bestela, ezgaitasuna duen pertsona bere gain 
hartzen duen zergadunak aplikatzea kenkari hori zergaren 
banakako autolikidazioan.

Aurrekoa ikusi

https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=eu&accion=home&accionWe001=ficha
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018R-1869-17+del+Ararteko+de+30+de+octubre+de+2018+&contenido=12689&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018R-1869-17+del+Ararteko+de+30+de+octubre+de+2018+&contenido=12689&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
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bat konstituzioan jasotako errugabetasun-presuntziorako 
eskubidearekin (Espainiako Konstituzioaren 24.2 artikulua). 
Horrez gain, erakunde honen ustez, kexagileak egindako 
isunaren ordainketa ez zen borondatezkoa, udalak hori esan 
arren, nahitaezkoa baizik, behin-behineko gordailu hori eza-
rri baitzioten Espainian ez bizitzeagatik. 

1.7. Etxebizitza

Etxebizitza egokituen premia dela-eta, jakin badakigu etxe-
bizitza babestuen parkeak, oro har, eta alokairu-araubideko 
etxebizitza egokituen parkeak bereziki, mugak dituztela gaur 
egun, eta, horren eraginez, herritarren eskaria herri-adminis-
trazioen eskaintza baino askoz handiagoa dela. Horren ha-
rira, ekitaldi honetan, herritar askok kexak aurkeztu dituzte, 
errentamendu-araubideko etxebizitza egokituen premia zu-
ten-eta. 

Arartekoak honako hau gogorarazi dio Eusko Jaurlaritzako  
Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailari,  
Etxebizitzari buruzko Legearen (3/2015, ekainaren 18koa) 
7.4. artikuluarekin bat etorriz:

“Eusko Jaurlaritzak (…) erabilgarri dauden etxebizitza-baliabi-
deak, lehentasunez, egoera txarrenean dauden kolektiboen-
tzako alokairuko etxebizitzak sustatzera bideratuko dituzte. 
Lehentasun horrek esan nahi du etxebizitza-baliabideen  
% 80, birgaitzera bideratutako baliabideak salbuetsita, aloka-
tze-politiketara bideratuko dela eta babes publikoko araubi-
dean eraikitakoaren bolumena ez dela ehuneko hori baino 
txikiagoa izango”.

2. Gizarte-testuingurua
Arartekoko langileek aukera izan zuten FEVASek 2018ko 
abenduaren 3an antolatutako jardunaldian, “Aurrerapauso 
bat ezgaitasunen bat duten pertsonen enplegu publikoan”, 
parte hartzeko.

5/2015 Legegintzako Errege Dekretuak, urriaren 30ekoak, 
Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen 
testu bategina onartzen duenak, kasu hori aurreikusten du 
59.1. artikuluan:

“1. Enplegu publikoaren eskaintzetan bete beharreko 
lanpostuen ehuneko zazpiko kupoa gordeko da gutxienez, 
desgaitasunen bat duten pertsonek bete ditzaten, betiere, 
hautaketa-prozesuak gainditu, desgaitasuna egiaztatu eta 
desgaitasun hori bete beharreko zereginekin bateragarri dela 
erakutsita, horrela, arian-arian, administrazio publiko bakoi-
tzak dituen langile guztien ehuneko bira iritsi arte. Desgai-
tasuna duten pertsonatzat joko dira azaroaren 29ko 1/2013 
Legegintzako Errege Dekretu bidez onetsitako Desgaita-
suna duten Pertsonen Eskubideei eta Haien Gizarteratzeari 
buruzko Lege Orokorraren testu bateginaren 4. artikuluaren 
2 zenbakian jasotakoak.

Gutxieneko ehuneko zazpi hori erreserbatzeko orduan gu-
txienez eskainitako plazen ehuneko bia adimen-desgaitasuna 
egiaztatzen duten pertsonek bete beharko dute eta eskaini-
tako gainerako plazak beste edozein desgaitasun mota egiaz-
tatzen dutenek.

2. Administrazio publiko bakoitzak hartu beharreko neurriak 
hartuko ditu hautaketa-prozesuan denborak eta bitartekoak 
arrazoizkoa den eran moldatzeko eta egokitzeko, eta, behin 
prozesu hori gainditutakoan, dagokion lanpostua desgaita-
suna duen pertsonaren beharrizanei egokitzeko.”

Jardunaldi horretan, Bizkaiko Foru Aldundiko zenbait ardu-
radunek foru-erakunde horrek antolatutako EPEaren berri 
eman zuten; deialdia ezgaitasun intelektualen bat zuten per-
tsonei zegoen zuzenduta, eta pertsonal urgazleko bost plaza 
betetzea zuen helburu. Ziotenez, EPE horrek aukera eman-
go zuen ezgaitasun intelektualen bat zuten pertsonen lana 
izateko eta enplegu publikoa eskuratzeko eskubideak gauza  
zitezen. Prozesu horretan, besteak beste, alderdi hauek hartu 
ziren kontuan: batetik, aztertu zen zer lanpostu bete zitzake-
ten, bestetik, ezgaitasun intelektualen bat zuten pertsonen 
premiei erreparatu zitzaien, eta, azkenik, foru-erakundeko 
antolaketaren baitan, pertsona batzuk hautatzea, prozesu 
hori abian jar zezaten. Halaber, azpimarratu zuten oso ga-
rrantzitsua zela erakundeak elkarlanean aritzea prozedura 
osoan; FEVASek, esate baterako, ezgaitasun intelektuala zer 
zen ulertarazi zien.

Horrez gain, adierazi zuten erabakigarria izan zela zen-
bait erakunderen, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren,  
IVAPen, Lantegi Batuak fundazioaren eta abarren esku- 
hartzea eta lankidetza.

Arartekoak uste du Bizkaiko Foru Aldundiak egindako apus-
tua jardunbide egokitzat hartu behar dela, erreferentea izan 
behar lukeela beste administrazio batzuentzat eta ohiko 
bihurtu beharko lukeela lan eskaintza publikoaren prozesu 
osoan.

3.  Jarduera-planaren 
esparruko bestelako 
esku-hartzeak

3.1. Bilerak elkarteekin

Arartekoak betidanik pentsatu izan du EAEn eremu honetan 
lan egiten duten elkarteek egiten duten lanak gure zeregina 
aberasten duela, kolektiboaren errealitatea ezagutzera ema-
ten duten antena gisa dihardute-eta. Hori dela eta, ezinbes-
tean eman behar dizkiegu eskerrak, erakunde honekin eten-
gabe lankidetzan aritzen direlako.

Ekitaldi honetan, Elkartu, Fekoor eta Euskal Gorrak elkartee-
kin harremanetan jarraitu dugu; gure helburua zen ezgaitasu-
nen bat duten pertsonen kolektibo gisa eragiten dieten gaiei 
buruz aritzea, eta, hala bazegokion, kexak edo erreklama-
zioak izapidetzea.

Aurrekoa ikusi

http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/ingurumen-lurralde-plangintza-etxebizitza-saila/
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/ingurumen-lurralde-plangintza-etxebizitza-saila/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2015002853
https://fevas.org/eu/
http://fevas.org/?wpfb_dl=140
http://fevas.org/?wpfb_dl=140
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-11719
http://web.bizkaia.eus/eu/inicio
https://fevas.org/eu/
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/
http://www.ivap.euskadi.eus/hasiera/
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3.2. Ofiziozko espedienteak

Amurrioko Udaltzaingoaren egoitzak dituen irisgarritasun- 
arazoen berri izan genuen komunikabideen bitartez. Argita-
ratutako albistean adierazi zen bi urte eta erdi igaro zirela 
Udaltzaingoak instalazio berriak estreinatu zituenetik, baina 
espazioak irisgarritasun-arazo handiak zituela. Jakinarazi ze-
nez, agenteek kalean bertan artatu behar zituzten mugikor-
tasun-arazoak zituzten pertsonak, hiru eskailerako oztopoa 
gainditu beharra zegoelako polizia-etxeko sarrerara iristeko.

Arartekoak egindako eskaerari erantzunez, Amurrioko Udalak 
jakinarazi zigun instalazio horiek egokitzeko obrak Amurrioko  
irisgarritasunari buruzko lau urteko planean jasota zeudela, 
obra lehentasun handikotzat jo zela, eta udaleko zerbitzu 
tek nikoek prest zutela instalazio horiek hobetzeko proiektua. 
Udalaren txostenean zehaztu zen udalak aurreikusita zuela 
lan horiek 2019an egikaritzea. Helarazi diguzun informazioa 
aintzat hartuta, eta uste genuenez arazoaren irtenbidea bi-
deratuta zegoela, Arartekoak amaitzat jo zuen bere esku- 
hartzea.

3.3. Gomendio orokorra

Gure aurreko txostenean adierazi genuen hasiak ginela ofi-
ziozko jardun bat izapidetzen. Jardun horren helburua zen 
egiaztatzea nola ari zen aplikatzen gure autonomia-erkide-
goan ezgaitasunen bat duten pertsonentzako aparkatzeko 
txartelaren titularrek zuten eskubidea aparkaldi mugatuko 
guneetan behar adina denboraz aparkatzeko; eskubide hori 
aitortzen dute abenduaren 12ko 1056/2014 Errege Dekretuak 
eta martxoaren 22ko 50/2016 Dekretuak [bi arauen 7.1.c) 
art.]. Halaber, jardun horren bidez, TAOren udal erregula-
zioak adierazitako arauetara egokitzeko egindako jardunak 
ezagutu nahi genituen, eta jakin nahi genuen zer jarraibide 
eman zitzaizkien adierazitako eskubidearen inguruan TAOko 
jagoleei, eta, hala bazegokion, baita udaltzainei ere.

Jardun hori ekitaldi honetan amaitu da, gomendio bat egin-
da. Arartekoak gomendio orokor bat egin du, hain zuzen ere, 
ezgaitasunen bat duten pertsonentzako aparkatzeko txarte-
laren titularrek –txartela erregulatzen duen araudiak ezarri-
tako baldintzetan– aparkaldi mugatuko guneetan (TAO) apar-
katzeko duten eskubidearen inguruan (Arartekoaren 4/2018 
Gomendio Orokorra, 2018ko urriaren 9koa), egiaztatu baitu 
udalaren gaur egungo erregulazioak, oro har, ez datozela bat 
araudi horrekin, eta, hala eta guztiz ere, aplikatu egiten direla 
oraindik ere; inguruabar hori dela-eta, eta erregulazio asko 
egotearen eta horiek argiak ez izatearen ondorioz, zailagoa 
da ziur jakitea zer araubide aplikatzen den udalerri bakoi-
tzean, eta urratu egiten dira Espainiako Konstituzioan jaso-
tako legezkotasun-printzipioa eta segurtasun juridikoaren 
printzipioa (Espainiako Konstituzioaren 9.3. artikulua).

Arartekoak honako gomendio hau helarazi die autono-
mia-erkidegoko zenbait udali, zehazki aparkaldi mugatuko 
sistemak ezarri dituzten eta horien erregulazioa ezgaitasuna 
duten pertsonentzako aparkatzeko txartelari buruzko gaur 
egungo araudira egokitu ez dutenei:

–  Gehiago luzatu gabe, egoki ditzaten sistema horiek 
ezarri dituzten udal ordenantzak txartela igortzeko 
eta erabiltzeko oinarrizko baldintzak erregulatzen di-
tuen abenduaren 12ko 1056/2014 Errege Dekretuan 
eta txartela Euskal Autonomia Erkidegoan arautzeko 
martxoaren 22ko 50/2016 Dekretuan ezarritako des-
gaitasuna duten pertsonentzako aparkatze-txartelari 
buruzko araudira.

–  Argi eta garbi zehatz ditzaten, txartelari buruzko arau-
dia betez, desgaitasuna duten pertsonentzako txarte-
laren titularrek joan-etorriak egiteko erabiltzen dituzten 
ibilgailuak aparkamendu mugatuko guneetan uzteko 
baldintzak, pertsona horien segurtasun juridikoa eta 
ziurtasuna bermatzeko.

–  Behar diren neurriak har ditzaten, desgaitasuna duten 
pertsonentzako aparkatze-txartelaren titularrek txarte-
laren erregulazio berriak aitortzen dizkien eskubideak 
–joan-etorriak egiteko erabiltzen duten ibilgailua apar-
kamendu mugatuko guneetan behar beste denboraz 
aparkatzeko eta onuragarriagoa den udal erregulazioa 
aplikatzeko– oztoporik gabe erabiltzea ahalbidetzeko.

–  Aparkamendu mugatuko sistemak arautzeko orde-
nantzak betetzen direla zaintzeaz eta arau-hausteak 
salatzeaz arduratzen diren agenteei aipatu eskubideei 
buruzko jarraibide argiak eman diezazkieten, eta gai 
horri buruzko informazio orokor argi eta zehatza eman 
dezaten, txartelaren titular bakoitzak, bizi den tokian 
bizi dela ere, jakin dezan seguru zein erregulazio apli-
katzen den.

–  Informazio horretan erabiltzen den hizkera bat etor da-
din Pertsona desgaituen eskubideei buruzko Konben-
tzioan eta desgaitasuna duten pertsonen eskubideei 
eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren 
testu bategina onartzen duen azaroaren 29ko 1/2013 
Legegintzako Errege Dekretuan ezarritako printzipio 
eta helburuekin, hau da, bazter ditzan pertsona horiei 
zuzenean edo zeharka balio txikiagoa esleitzen dieten 
terminoak.

4.  Herritarren eskubideen 
egoeraren balorazioa

4.1. Denbora luze igaro da abenduaren 4ko 20/1997 Legea,  
Euskadiko Irisgarritasuna Sustatzekoa, indarrean jarri zene-
tik. Hala eta guztiz ere, zenbait espazio publiko (bizitegi- 
zona zaharrenak, batez ere) eta erabilera publikoko eraikin ez 
daude behar bezala egokituta, eta gabezia handiak dituzte. 

Hori dela eta, bereziki udalei gogorazi behar zaie, baina  baita 
zerbitzu publikoak (osasuna, gizarte zerbitzuak, hezkuntza 
eta abar) ematen dituzten gainerako administrazioei ere, 
irisgarritasun-baldintzetara egokitu beharreko beren titular-
tasuneko ondasun eta espazio publikoen katalogo bat izan 

Aurrekoa ikusi

http://amurrio.org/eu
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13362
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2016001512
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Recomendaci%F3n+General+del+Ararteko+4%2F2018+de+9+de+octubre+de+2018.&contenido=12673&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=43&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Recomendaci%F3n+General+del+Ararteko+4%2F2018+de+9+de+octubre+de+2018.&contenido=12673&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=43&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/1997/12/9706324a.pdf
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behar dutela, eta han ezarri behar dituztela jarduketen lehen-
tasun-hurrenkera, horiek egikaritzeko egutegia eta progra-
ma ekonomiko-finantzarioa. Ondorio horietarako, apirilaren 
20ko 505/2007 Errege Dekretuak –espazio publiko urbani-
zatuak eta eraikinak erabiltzerako orduan, ezgaitasunen bat 
duten pertsonen irisgarritasunaren eta diskriminazio ezaren 
oinarrizko baldintzak onetsi zituenak– honako hau xedatu 
du: onetsitako irisgarritasunaren eta diskriminaziorik ezaren 
oinarrizko baldintzak nahitaezkoak izango direla, 2019ko ur-
tarrilaren 1etik aurrera, arrazoizko doikuntzak egiteko aukera 
ematen duten lehendik dauden eraikinetan (azken xedape-
netako bosgarrena, 173/2010 Errege Dekretuaren 1.3. azken 
xedapenak aldatuta).

Arartekoak jakin badaki aurrekontuak beti mugatuak direla 
herri-administrazioek beren betebehar guztiei aurre egin ahal 
izateko; hala ere, ingurune eraikiaren erabilera normalizatua 
sustatzeko ekintza positiboko neurriak hartzea ezgaitasunen 
bat duten pertsonak integratzeko politikaren aldeko eskaki-
zun berezia da.

4.2. Nabarmentzekoa da EAEko administrazio oroko-
rrak lan-poltsak kudeatzeko sisteman sartu behar duela 
2271/2004 Errege Dekretuaren (abenduaren 3koa, ezgai-
tasunen bat duten pertsonek enplegu publikoa eskuratzea 
eta lanpostuak betetzea arautzen duena) 9. artikuluan eza-
rritakoaren antzeko xedapena, zeinak aukera ematen bai-
tie ezgaitasunen bat duten pertsonei plazak aukeratzeko 
hurrenkera aldatzeko eskaera egin dezaten, mendekotasun 
pertsonala, joan-etorriak egiteko zailtasunak eta antzeko 
beste arrazoi batzuk direla tarteko, betiere horiek behar be-
zala egiaztatuz gero.

4.3. Egiaztatu dugu Lanbidek erabakitzen duela diru- 
sarrerak bermatzeko errentaren eta etxebizitzarako presta-
zio osagarriaren eskaerak ukatzea, edo aldi baterako nahiz 
 behin-betiko etetea prestazio horiek, bizikidetza-unitateko ki-
deetakoren batek edo batzuek ezgaitasuna izanik, eta horrek 
nabarmen larriagotzen duela familien zaurgarritasun-egoera. 
Arartekoaren iritziz, erakunde publiko horrek kontu handiz 
jokatu behar luke, kasu jakin horietan, horrelako erabakiak 
hartzeko orduan. Izan ere, tartean diren inguruabarren ondo-
rioz, azterketa zehatza eta sistematikoa egin beharra dago 
aldez aurretik, horrelako bizikidetza-unitateei kalte egiten 
dien ondoriorik ez izateko, aipatutako prestazioen helburu 
nagusia baita familien oinarrizko premiak asetzeak eta irau-
teak dakartzan gastuei aurre egitea.

4.4. Erakunde honek, urtez urte, bere txostenetan adierazi 
izan du ezgaitasunen bat duten pertsonek zein haien familiek 
aparteko ahalegin ekonomikoa egin behar dutela, eta botere 
publikoek horren jakitun izan behar dutela, pertsona horiek 
aintzat hartzeko herri-administrazioetan –besteak beste, zer-
ga-administrazioan– abiarazitako politiken plangintzan.

Botere publikoei dagokie beharrezkoak diren neurriak har-
tzea eta baldintzak sustatzea, gizabanakoen eta taldeen ber-
dintasuna erreala eta eraginkorra izan dadila. Ezgaitasuna 
duten pertsonen errenta erabilgarria handitzera bideratutako 
neurriak ezartzeak laguntzen du ezgaitasuna duten pertso-
nak gizarteratzen, eta horien parte-hartzea eta ikusgaitasuna 
bultzatzen ditu.

4.5. Arartekoak gomendio orokor bat egin du (Ararte-
koaren 4/2018 Gomendio Orokorra, 2018ko urriaren 9koa), 
udalek aparkaldi mugatuko sistemak arautzen dituzten orde-
nantzak (TAO) egokitu ditzaten, bat egin dezaten ezgaitasu-
nen bat duten pertsonentzako aparkatzeko txartelaren arau-
diarekin (1056/2014 Errege Dekretua, abenduaren 12koa, 
eta 50/2016 Dekretua, martxoaren 22koa), eta txartel horren 
titularrei berma diezaieten araudiak aitortutako eremuetan 
behar adina denboraz aparkatzeko eskubidea [bi arauen 
7.1.c) artikuluak], hauteman baita orokor samarra dela, arlo 
horretan, segurtasun juridikoaren printzipioa eta legezko-
tasun-printzipioa urratzea (Espainiako Konstituzioaren 9.3. 
artikulua).

4.6. Amaitzeko, aurten ere, Arartekoak erreklamatu behar 
du, ezgaitasunen bat duten pertsonen eskubideak berma-
tzeko lan egiten duten euskal herri-administrazioek etenga-
be mantendu behar dutela dibertsitate funtzionalaren zehar-
kako ikuspegia agenda instituzionalean, betiere aintzat har 
dadin pertsona horiei eragin diezaieketen politika publiko 
guztien plangintza egiteko zein haiek gauzatzeko orduan.

Horiek horrela, erabakigarria da herri-administrazioek gizar-
tearen eraldaketa kulturala egitea helburu duten sentsibiliza-
zio-, sustapen- eta prestakuntza-jarduerak garatzea, aukera 
berdintasuna eta bereizkeriarik eza oinarri hartuta, eta auke-
ra ematea errealitate horren eta haren kausen eta ondorioen 
inguruko ezagutzan sakontzeko.

Aurrekoa ikusi

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-9607
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21221
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Recomendaci%F3n+General+del+Ararteko+4%2F2018+de+9+de+octubre+de+2018.&contenido=12673&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=43&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Recomendaci%F3n+General+del+Ararteko+4%2F2018+de+9+de+octubre+de+2018.&contenido=12673&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=43&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13362
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2016001512
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Aurrekariak

Presoen bizi-baldintzak Arartekoaren etengabeko kezkarako 
arrazoia dira. Espetxeratuek beren askatasuna galdu izanak 
ez du esan nahi ahultasun egoera bizi behar dutenik. Aitzitik, 
beren eskubide guztiak normaltasunez gauzatu eta epaian 
zehazki mugatu ez dizkieten gizarte-onura guztiak izan behar  
dituzte. Gure espetxeetako errealitateak, ordea, presoek 
eskubide horiek praktikan baliatzerakoan bizi dituzten mota 
guztietako zailtasunez hitz egiten digu.

Espetxeen kudeaketa Estatuko Administrazioari dagokionez, 
Arartekoak ez du ikuskatzeko eskumenik. Aldiz, zuzenean 
esku har dezakegu espetxean dauden pertsonen eskubideen 
inguruan, horien eraginkortasuna administrazio autonomi-
koak, foru erkidegoetakoek eta tokikoek eskaintzen edo 
kudeatzen dituzten zerbitzu eta ekimenen menpekoa de-
nean. Funtsean, eskubide horiek honako hauekin zerikusia 
dute: osasuna, hezkuntza, garraioa, prestakuntza-programak, 
gizarte-ongizatea eta laneratzea.

Dena den, erakunde honek beti pentsatu izan du bere bete-
beharra dela egungo zigor-sistemari buruzko hausnarke-
ta bultzatzea, legeak egotzi dion lana, hau da, giza eskubi-
deen kultura hedatzeko lana, betez. Ildo horretan, 2018an, 
modu aktiboan hartu dugu parte Euskadiko espetxe eredu 
propioa zehaztearen gaia landu duten Legebiltzarreko ba-
tzorde eta ponentzia guztietan, baita Eusko Jaurlaritzako 
Lan eta Justizia Sailak horretarako eratu duen diziplinarteko 
taldean ere. 

Arartekoak gaiaren inguruan urtean zehar egin dituen ekar-
penen ardatz nagusiak azalduko ditugu jarraian, baita es-
kubideen aldeko berariazko esku-hartzeak ere; horietako 
batzuen xehetasunak honako atal honetan jasota daude: 

•  Batetik, politika kriminalaren eta espetxe-eredua-
ren inguruan hausnartu beharra gizarteari helaraztea, 
eta bestetik, Eusko Legebiltzarrari gure espetxeetan 
espetxeratuta dauden pertsonen bizi-baldintzen eta 
askatasuna kentzeak benetan sortzen dituen ondo-
rioen berri ematea.

•  Espetxearen ordezko tratamenduen aukerak diber-
tsifikatzea, eta erregimen irekia ahalik eta gehien he-
datzea. 

•  Gizarteratzeko bideak indartzea, bai maila soziolabo-
ralean, bai, askatasuna kenduta duten pertsonek edu-
ki ditzaketen behar kognitibo-konduktualen gainean 
esku hartuz. 

•  Espetxeek irekiagoak izan behar dute, lotura han-
diagoa izan behar dute gizarte osoarekin. Beraz, 
egin dezagun parte hartzeko sistemak garatzearen 
eta indartzearen alde, bai espetxeen barrualdean, bai 
antolatutako gizarte zibilarengandik datozen ekimenei 
dagokienez.

Ez diogu garrantzitsua iritzi espetxean dauden pertsonen-
gandik hartutako kexen estatistika atala sartzeari; izan ere, 
horietako batzuk Estatuko Herriaren Defendatzaileari he-
larazi behar izan zaizkio, Eusko Jaurlaritzari transferitu ez 
zaizkion gaiak izanda, hala nola lekualdaketak, zehapenak, 
helmugak, gradu atzerapenak, espetxe onurak eta senideen 
bisitak ukatzea, eta beste autonomia-erkidegoetako espe-
txeetako osasun egoerari lotutako arazoak. 

Eskumen-muga horiek gorabehera, txostenaren xede den 
urtean jasotako kexen ondorioz, hiru mailatan esku hartu be-
har izan dugu:

•  Osakidetzaren aurrean, gure espetxeak betetzen dituz-
ten pertsonen osasuna zaintzeko erantzukizuna baitauka; 
izan ere, gainerako biztanleak artatzen dituen osasun-sa-
re berberak artatzen ditu espetxeratuak. Arreta horren 
funtzionamendua ona dela egiaztatu ahal izan dugu, bai 
diagnostikoa egitean, bai tratamendua ematean, gauza 
bat izan ezik: oraindik ere antzeman daitezke gabeziak 

Aurrekoa ikusi

http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/lan-justizia-saila/
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/lan-justizia-saila/
https://www.defensordelpueblo.es/eu/
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buru-osasunaren arloan. Ahaleginak egin arren, gabezia 
horietako batzuen hasiera egiturazkoa izateak eragozten 
du desagerraraztea, eredua aldatzen ez bada; aldaketa-
ren ildo nagusiak Arartekoak bere garaian aurkeztu zuen 
txosten berezian azaldu ziren (Askatasunik gabe dauden 
pertsonen buruko osasunari EAEn emandako arreta sozio-
sanitarioa).

•  2018. urtean, Euskal Osasun Zerbitzuan egindako ku-
deaketa horiek lotura berezia izan dute urte osoan zehar 
gizarte ongizaterako foru sailetan burutu ditugunekin. 
Gizarteratzeko eremu naturala Euskadin duten eta EAEko 
espetxeetan zein EAEtik kanpo dauden zentroetan espe-
txeratuta zeuden gaixo larrien edo adinekoen berariazko 
beharretara egokitutako baliabideak abiaraztea izan da 
helburua.

•  Era berean, esku hartu dugu, borondate oneko gestioen 
bitartez, seme-alaba adingabeak dituzten emakumeen 
moduluetako bizi-baldintzak, espetxeen sailkapena, bai-
menak ematea, zentroz eta helmugaz aldatzea bezalako 
gaietan. Kontu horiek kudeatzea Administrazio Zentra-
laren ardura izan arren, bai osasun arloari dagokionez, 
bai gizarteratu eta laneratzeko ibilbideen diseinuari dago-
kionez, euskal administrazioei transferitutako eskumenei 
zuzenean eragiten zien ebazteak. Hori dela eta, Barne 
Ministerioaren menpe dagoen Espetxeetako Idazkaritza 
Nagusiarekin batera landu ditugu gai horiek, Gobernua-
ren Euskadiko Ordezkaritzarekin eta Eusko Jaurlaritzako 
Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritzarekin koordi-
natuta. Azken horren lankidetza espresuki aipatu nahi 
genuke.

Halaber, espetxe-zaintzako epaitegietatik –Bilbokotik eta 
zentraletik– jasotako laguntza eskertu behar dugu, bai eta, 
beste behin ere, gure kudeaketek Arabako, Basauriko eta 
Martuteneko espetxeetako zuzendaritzengan aurkitu duten 
jarrera harkor eta laguntzailea eskertu ere.

1. Kexarik aipagarrienak
Arartekoak bere jardueraren eremu honetan egin duen es-
ku-hartzearen erakusgarriak izan daitezela kasu hauek. 

1.1.  Erregimen erdi-irekiko plaza, neurri 
hezigarri integral baterako 

Jasotako kexa

Hamazazpi urteko adingabe baten amak Arartekora jo zuen 
laguntza eskatzeko, Bizkaiko Foru Aldundiak –zaintzaren ar-
duradunak– kexagilearen semearekin hartutako neurri hezi-
garriak eraginkorrak ez zirelako. Gazteak Adingabeen Epai-
tegiak ezarritako neurria du, eta aita espetxean dago.

Toxikokoen kontsumoa, arau-hauste arinak eta eskola- 
absentismoa bezalako arazo ugari sortu ondoren, Adinga-
been Epaitegiak urtebeteko zainpeko askatasuna ezarri 
zion semeari. Erregimen irekiko neurria hainbat aldiz urratu 

ondoren, horren ordez, zentro itxian erregimen erdi-irekian 
sartu zuten hiru hilabetez. Zigorra bete ondoren, Bizkaiko 
Foru Aldundiak bere gain hartu zuen adingabearen zain tza, 
gazte justizian hasitako lan hezigarria jarraitzeko asmoz. 
Adingabeak, gainera, zainpeko askatasunaren beste neurri 
bat zuen; hala ere, ez zen matrikulatuta zegoen Oinarrizko 
Lanbide Heziketara joaten, denbora gehiena kalean igaro-
tzen zuen, berriro hasi zen toxikoak kontsumitzen eta ez 
zuen toxikoen nahitaezko kontrolik egiten. Bere amak berriz 
ere delitu jardueretan zebilela uste zuen. 

Arartekoaren esku-hartzea

Arartekoak laguntza eskatu zien Haurren Foru Zerbitzuko 
tek nikariei, baita erregimen irekiko neurrien arduradunei ere. 
Guztiak bat etorri ziren: zainpeko askatasunaren neurria be-
rriro ere aldatzea, eta horren orden zentro itxi batean erre-
gimen erdi-irekian sartzea aukerarik onena zela. Ama ados 
zegoen proposamenarekin; hala ere, ezin izan zen neurria 
ezarri zentro itxian lekurik ez zegoelako. Egoera are larria-
go bihurtu zen, amak Bizkaiko Foru Aldundian semea etxera 
 itzultzeko aukera azaldu zuenean; izan ere, gazteak denbora 
gehiago igarotzen zuen kalean bere zaintzaz arduratu behar 
zuen Bilboko egoitza-baliabidean baino. Haurren Zerbitzuak 
jakinarazi zion amari zaintza uzteko erabakian atzera egin 
nahi izanez gero, bere semearen babesgabetasuna deklara-
tzeko arriskua zegoela.

Emaitza

Arartekoak hainbat gestio burutu zituen Eusko Jaurlaritzako 
Lan eta Justizia Sailean, eta horien ondorioz, kexagilearen 
semearentzat leku bat egokitu zen; horri esker, zainpeko as-
katasunaren neurriaren ordez, erregimen erdi-irekian, zentro 
itxian sartzeko aukera sortu zen. Horrek lagundu zitzaion 
adingabeari noraezeko egoera gainditzen, eta herri agintariei 
gaztearekin jarraitzeko esku-hartze hezigarri integrala gara-
tzen; azken hori, amak geroago jakinarazi zuenez, arrakas-
tatsua izan zen. 

1.2.  Baldintzapeko askatasuna bi 
presorentzat, osasun egoera eta 
adina kontuan hartuta

Jasotako kexa

Arartekoak Arabako Espetxeko bi presoen egoeraren berri 
jakin zuen. Pertsona horiek espetxean jarraitzen zuten, es-
petxe-tratamenduko 3. mailan sailkatuta egon arren; izan 
ere, Espetxeetako Erregelamenduaren 104.4 artikuluarekin 
bat, biek baldintzapeko askatasunean egon beharko luke-
te: bata, gaixotasun larriak jota eta gaixotasunaren ondorioz 
oso larri zegoelako; eta bestea, 90 urte zituelako, eta osasun 
egoera ahula, definitutako patologiarik gabe. 

Hala ere, espetxetik kanpo familia- edo gizarte-laguntzarik 
ez zutenez, espetxean jarraitzen zuten, askatasunean geratu 
eta gero hartuko zituen baliabide publikorik ez zegoelako.

Aurrekoa ikusi

http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=La+atenci%F3n+sociosanitaria+a+la+salud+mental+de+las+personas+privadas+de+libertad+en+la+CAPV&contenido=9701&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=53&codMenuSN=376&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=La+atenci%F3n+sociosanitaria+a+la+salud+mental+de+las+personas+privadas+de+libertad+en+la+CAPV&contenido=9701&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=53&codMenuSN=376&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=La+atenci%F3n+sociosanitaria+a+la+salud+mental+de+las+personas+privadas+de+libertad+en+la+CAPV&contenido=9701&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=53&codMenuSN=376&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.institucionpenitenciaria.es/
http://www.institucionpenitenciaria.es/
https://gida.irekia.euskadi.eus/eu/entities/52-delegacion-del-gobierno-comunidad-autonoma-del-pais-vasco
https://gida.irekia.euskadi.eus/eu/entities/52-delegacion-del-gobierno-comunidad-autonoma-del-pais-vasco
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/giza-eskubideak-bizikidetza-lankidetza/
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/giza-eskubideak-bizikidetza-lankidetza/
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Arartekoaren esku-hartzea

Erakunde honek kasu bien xehetasunak galdetu zituen 
zentroaren zuzendaritzan; zuzendaritzak espetxetik atera-
tzearen alde zegoela adierazi zuen, eta horretarako egokia 
den gizarte-baliabide bat aurkitzeko Arabako Foru Aldun-
dian egindako gestioen berri eman zuen. Gaixorik zeuden 
presoentzako baliabide bakarrek, hala ere, onuradunei GIB 
diagnostikoa izatea eskatzen zieten. Kasu bi horietan ez 
zen horrela, hortaz, erantzuna ezezkoa izan zen lehenengo 
presoaren kasuan; bigarrenari dagokionez, bere mende-
kotasun-gradua baloratu ondoren, egoitza-plaza baterako 
eskubidea onartu zitzaion eta itxaron zerrendan sartu zen, 
plaza noiz esleituko zain.

Orduan, Arartekoak laguntza eskatu zion bai Eusko Jaurla-
ritzako Osasun Sailari, bai Arabako Foru Aldundiko Gizarte 
Zerbitzuen Sailari, koordinazioan arituz baliabideak eslei tzea 
eragozten edo moteltzen zuten oztopoak ken zitzaten; ba-
liabide horiei esker, lehenbailehen aurkeztuko lirateke agin-
taritza judizialean (Bilboko Espetxe Zaintzako Epaitegia) 
baldintzapeko askatasuna emateko proposamenak, Zigor 
Kodearen 91. artikuluan eta Espetxeetako Erregelamendua-
ren 196. artikuluan ezarritakoarekin bat. Batez ere, honako bi 
inguruabar hauek aipatu nahi ditugu:

•  Azken urteetan, GIBari aurre egiteko prebentzioaren 
eta tratamenduaren alorretan egindako ahaleginek 
arrakasta izan dutenez, GIBak eragin txikia du gure 
espetxeetan dauden presoengan. Horren ondorioz, 
aipatutakoa bezalako gizarte-baliabideek ondorio ho-
rietarako zuten erabilera (GIBa zuten presoak artatzea) 
aldatu egin da, eta, gaur egun, gizarte-bazterketa edo 
-zaurgarritasun arriskuan dauden presoak artatzeko 
balio dute.

•  Dena den, legeak pertsona horien kasuan espetxe-
tik ateratzeko ezarri dituen arrazoiak aintzat hartuta, 
erabakigarria da harrera-baliabide bat aurkitzea; era 
berean, oso garrantzitsua da ahalik eta azkarren es-
leitzea. Izan ere, preso bien adina eta osasun egoe-
ra ikusita, ezin da baztertu epe motz samarrean gerta 
daitekeen amaiera; izan ere, espetxean gertatuz gero, 
horrek zapuztuko luke legegilearen nahia (aipatu du-
gun araudian adierazitakoa).

Emaitza

Bai Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak, bai Arabako Foru Al-
dundiko Gizarte Zerbitzuen Sailak, azkar eta koordinaturik 
erantzun zioten Arartekoak bidalitako laguntza-eskaerari. Bi 
presoetako lehenengoari egoitza-baliabideak eskaini zizkio-
ten, astebeteko baimenak gozatzen hasteko eta komunita-
te terapeutikoaren erregimenean; bigarren presoari dago-
kionez, mendetasun egoera berrikusteko aukerari buruzko 
orientabideak emateaz gain, bere egoera salbuespentzat jo 
zen, egoitza publiko batean plaza emateko. Horrek guztiak 
kendu egin zituen preso bien baldintzapeko askatasuna tra-
mitatzeko oztopo materialak. 

2.  Araudi- eta  
gizarte-testuingurua

Txosten honen xedea den urtean, Eusko Jaurlaritzak eta Le-
gebiltzarrak behin eta berriz eskatu zuten Euskadik espetxe 
arloko eskumenak bere gain hartzea. 

Arartekoak jendaurrean babestu zuen eskumen horiek es-
kualdatzeko beharra eta, aldi berean, deialdia egin zien gure 
erakundeei, bien bitartean, birgizarteratzearen alde egiten 
duten lana sistema integral eta koherente baten bidez he-
men eta orain antolatzeko. Hain zuzen ere, une hauetan, lan 
hori hainbat eremutan garatzen da: eremu soziosanitarioan, 
sozio-juridikoan eta soziolaboralean; hortaz, ezinbestekoa 
da lana kudeatzen duten erakunde publikoen arteko plani-
fikazioa eta koordinazioa, honako arlo hauek hartzen baitira 
barnean: Gizarte ekintza, Enplegua, Osasuna eta Justizia, 
baita Berdintasuna, Bakegintza eta Bizikidetza ere. Erakun-
de horiekin bildu ginen bakoitzean (eta bilerak autonomia-er-
kidegoaren mailan, foru mailan eta tokian tokikoan egin dira) 
helarazi genien arduradunei erakunde horiek guztiek batera 
lan egitea ezinbestekoa dela, hainbat urtetarako hitzarme-
nak eta konpromisoak har daitezen, programak eta zerbi-
tzuak garatzeko. Azken horien xedea hauxe da: espetxera-
tuei berdintasun baldintzetan eta mugarik gabe (zigorretik 
eratorritako mugak izan ezik) gure erakundeek antola tzen 
eta kudeatzen dituzten gizarte-, hezkuntza-, osasun- eta 
lan sustapenerako zerbitzuen sare normalizatua erabiltzeko 
aukera ematea. 

Premia hori, urtearen hasieran, Arreta Soziosanitarioko 
Euskal Kontseiluak jasota utzi zuen, Euskadiko Arreta 
Soziosanitarioaren Lehentasun Estrategikoak 2017-2020 
izenburuko dokumentuan. Eusko Jaurlaritzak, hiru foru- 
aldundiek eta EUDELek bultzatuta, aipatu ditugun ondorioe-
tarako funtsezkoak diren bi proiektu hartzen ditu barnean: 
alde batetik, baliabide eta esku-hartze soziosanitarioen ka-
talogoa birdefinitzea eta onartzea; eta bestetik, baliabide 
soziosanitarioetarako finantzaketa-esparru egonkor bat de-
finitzea eta adostea, bereziki baliabide instrumentaletarako 
(hala nola Historia Soziosanitarioa), gaur egun halakorik ez 
baitago zerbitzu-zorroetan. 

Baliabide horien artean, bereziki adierazgarriak dira espe-
txeratutako pertsonen buruko osasunaz arduratzea hel-
buru dutenak. Lege Psikiatriaren Espainiako Erakundearen 
XXVII. Biltzarrak, Bilbon irailean antolatutakoak, erakunde 
honen parte-hartzearekin, agerian utzi zituen gaiari loturiko 
gabeziak, baita horiek gainditzeko premia ere, ez bakarrik 
berariazko unitateen bitartez, baizik eta komunitate-arreta 
hobea emanez. Horrek ahalbidetuko luke askatasuna ken-
tzea eskatzen ez duten segurtasun-neurriak ezartzea.

Martuteneko espetxea ordeztuko duen azpiegiturari eta 
bere funtzioei buruzko eztabaida izan da urtean zehar azal-
du den beste kontu bat. Abuztuan, administrazio zentralak 
jakitera eman zuen baztertu egin zuela hasierako helburua  
–tamaina ertaineko espetxea eraikitzea–; horren azken 
proiek tua 2013koa zen. Horren ordez, hirugarren gradua 
duten eta askatasuna kentzeko zigorrak ez diren neurri 

Aurrekoa ikusi

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_departamento/eu_def/adjuntos/stp/lehentasun-estrategiko-sanitarioak-2017-2020.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_departamento/eu_def/adjuntos/stp/lehentasun-estrategiko-sanitarioak-2017-2020.pdf
https://sites.google.com/a/campusvirtualsepl.org/xxvii-congreso-sepl-27-28-junio-2018/
https://sites.google.com/a/campusvirtualsepl.org/xxvii-congreso-sepl-27-28-junio-2018/
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alternatiboak betetzen dituzten presoentzako gizarteratze- 
zentroa sortzeko asmoa adierazi zuen. Ikuspegi berri hori 
funtsean bat zetorren presoak birgizarteratzeko lanean 
dihar duten Gipuzkoako gizarte-ekimeneko erakundeek bul-
tzatzen duten ereduarekin; hala ere, profesionalen eta pre-
soen kolektiboek desadostasuna adierazi zuten, Gipuzkoa 
espetxerik gabe geratuko litzatekeelako. Azkenean, urrian, 
Barne Ministerioak erabaki zuen “diseinu berezia” eta 200-
300 zelda dituen tamaina txikiko espetxe bat egingo zela, 
eta hori gizarteratze-zentro batekin osatuko zela; horrela, 
bat egingo litzateke Bizkaian eta Araban aurreikusitako zen-
troekin. Edonola ere, urtea amaitu zenean, proiektua zehaztu 
gabe zegoen, hortaz, txostena amaitzerakoan ezin zen se-
guru jakin Martutene noiz itxiko zen. 

Eusko Legebiltzarrean egindako agerraldian, Arartekoak go-
gorarazi zuen eztabaida hori aukera dela bai erakundeek, bai 
gizarte zibilak egindako proposamenen gainean hausnarke-
ta egiteko; horien arabera, indarrean dagoen arau-esparruari 
esker, posible da zigor-betearazpenaren inguruan ikuspegi 
desberdina eta propioa izatea. Ildo horretan, honako hau az-
tertzea proposatu genuen: ea planteatutako espetxe berriak 
baduen lekurik lortu nahi den eredu horretan ala, aitzitik, erai-
kuntzak gainditu nahi diren eskemen araberakoa izango den 
eta egitatezko bidean murriztuko duen euskal agintarien gai-
tasuna –Euskadik nahi duen eredua diseinatzeko–. Erakunde 
hau bat dator horrekin, ulertzen baitu Euskal Autonomia Er-
kidegoan nahikoa dela “itxia” edo “zigorra betetzekoa” den 
espetxe bat (Arabakoa), eta Bizkaian eta Gipuzkoan tamaina 
egokiko eta ondo hornitutako gizarteratze-zentroak behar 
direla, gizarteratzeko eta laneratzeko ibilbideetan aurrerape-
nak egiten ari diren askatasunik gabeko pertsonak artatzeko, 
baita hirugarren graduan sailkatutako presoak eta bigarren 
graduko modalitateetako zigorrak betetzen ari direnak arta-
tzeko ere.

Azkenik, eta urtean zehar erakunde honetan jaso diren kexa 
batzuetan garrantzia duela kontuan hartuta, araudian eta 
jurisprudentzian izandako honako berrikuntza hauek aipatu 
behar ditugu: 

•  2266 Ebazpena (2019), Europako Kontseiluko Batzar Par-
lamentarioaren Batzorde Iraunkorrarena, presoak espe-
txez aldatzean giza eskubideak defendatzeari buruzkoa.

•  CM/Rec(2018)5 Gomendioa, Europako Kontseiluko Minis-
troen Batzordearena, gurasoak espetxeetan dituzten hau-
rrei buruzkoa, 2018ko apirilaren 4an onetsitakoa; horren 
16. puntuak honako hauek lotzen ditu: batetik, zigorrak 
bizitokitik hurbil dauden espetxeetan betetzea, eta 
bestetik, gurasoen eta seme-alaben arteko harremanari 
eusteko premia, tartean dauden adingabeen intereserako.

•  I-06/2018 Instrukzioa (Zigor Betearazpena eta Gizartera-
tzea), 2018ko abenduaren 17koa, askatasuna kentzeko 
zigorraren betearazpena gaixotasuna dela eta eteteari 
buruzkoa, otsailaren 17ko 3/2017 Instrukzioa indargabe-
tzen duena.

•  Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren epaia (Hiruga-
rren Atalarena), 2018ko urriaren 23koa, Europar Bata-
suneko herrialdeetan betetako kondenak metatzeari 
buruzkoa. 2008an, Europar Batasunak 2008/675/JAI 

Zuzentaraua eman zuen, kideak diren herrialdeetako zigor 
arloko justizia bateratzen zuena; horrela, pertsona batek 
herrialdeetako batean betetako denbora beste herrialde 
batean egitate zigorgarri beragatik bete beharreko konde-
natik kenduko zen. Espainiako barne legedirako transpo-
sizioak mugatu egin zuen zuzentarauaren eragina 2010eko 
abuztuaren 15az geroztik emandako epaietara. Ondorioz, 
egite berberagatik kondena Frantzian bete ondoren Espai-
niako espetxeetan preso zeuden hainbat pertsonak horren 
aurka errekurtsoa jarri zuten Giza Eskubideen Europako 
Auzitegian. Auzitegiaren iritziz, urratu egin zen segurtasun 
juridikoa; hala ere, ez zuen ikusi, kontua sakonki aztertu 
gabe, errekurtsogileen kasuan Giza Eskubideen Europako 
Hitzarmenaren 7. artikulua (ez dago zigorrik deliturik gabe) 
edo Giza Eskubideen Europako Hitzarmenaren 5.1 artiku-
lua (askatasunerako eta segurtasunerako eskubidea) urra-
tu zenik. Ordutik aurrera, aipatu mugaketaren erreforma 
ekimen parlamentario berrien xedea izan da, eta eztabai-
datu zain dago.

3.  Jarduera-planaren 
esparruko bestelako 
esku-hartzeak

3.1. Bilerak elkarteekin

Hiru lurraldeetan bilerak egin ditugu presoen birgizartera-
tzean lan egiten duten gizarte ekimeneko erakundeekin eta 
abokatu elkargo bakoitzeko Espetxe Laguntzako Txandaren 
ardura duten abokatuekin.

Urtero dauzkagun topaketa horien bitartez, burutzen ditugun 
jardueren berri elkarri emateko esparru egonkorra izan nahi 
dugu, urte osoan Arartekoaren esku-hartzea eskatzen den 
kasu jakinei buruz daukagun harremanaz gain. Bestalde, 
adierazten dizkiguten kezkarako arrazoiei esker, gure espe-
txeetako egoeraren bilakaera ezagutzen dugu lehen eskutik.

3.2. Bilerak administrazioarekin

Organo judizialekiko eta Administrazioarekiko harremanak, 
kexagileak gizarteratzeko eta laneratzeko bideekin zeriku-
sia dutenak, aipatu ditugu lehenago; horiez gain, urtean ze-
har honako erakunde hauekin egindako bilerak azpimarratu  
behar ditugu:

•  Eusko Jaurlaritzako Lan eta Justizia Saileko Justizia 
Sailburuordetza; horren mendekoa da Zigorrak Ku-
deatzeko Euskal Zerbitzua.

•  Eusko Jaurlaritzako Gobernantza Publiko eta Autogo-
bernu Saila.

•  Gobernuaren Ordezkaritza Euskadin.

•  Barne Ministerioaren menpe dagoen Espetxeetako 
Idazkaritza Nagusia.

Aurrekoa ikusi

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=26464&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=26464&lang=en
https://www.childsrights.org/es/noticias/editoriales/1837-una-recomendacion-para-los-hijos-de-detenidos
https://www.childsrights.org/es/noticias/editoriales/1837-una-recomendacion-para-los-hijos-de-detenidos
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/instruccionesCirculares/I_6-2018_Suspensixn_ejecucixn_pena_privativa_libertad.pdf
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/instruccionesCirculares/I_6-2018_Suspensixn_ejecucixn_pena_privativa_libertad.pdf
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428937566?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment;+filename=Sentencia_Arrózpide_Sarasola_y_otros_c._España.pdf&blobheadervalue2=Docs_TEDH
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428937566?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment;+filename=Sentencia_Arrózpide_Sarasola_y_otros_c._España.pdf&blobheadervalue2=Docs_TEDH
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-10148
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-10148
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-10148
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3.3.  Parte-hartzea ekitaldietan, 
ikastaroetan biltzarretan

Erakunde honek urtean zehar hainbat aldiz hartu du parte 
presoen egoerari buruzko eztabaidaguneetan; horien artean, 
honako hauek nabarmendu beharra dago: 

•  Unibertsitatekoan, arlo horretan egiten dugun es-
ku-hartzearen ildoak zeintzuk diren erakusteko eta 
Arartekoak Euskadiko espetxeen egoeraren gainean 
egin duen diagnostikoa azaltzeko aukera eduki dugu, 
Euskal Herriko Unibertsitateko graduondoko zenbait 
ikastaroren harira. Era berean, UNEDekin aritu gara 
lankidetzan; izan ere, parte hartzen dugu UNEDeko 
Udako Ikastaroetan; bestalde, Arabako Espetxeko 
presoekin hitz egin dugu (emakume zein gizonekin), 
espetxean bertan antolatutako Oinarrizko Eskubideei 
buruzko saioetan. 

•  Elkarteen sarearen eremuan, espetxe-ingurunean lan 
egiten duten gizarte-ekimeneko erakundeek antolatu-
tako topaketen bidez. 

•  Justizia Sailburuordetzak antolatutako Justizia Lehe-
neratzailearen eta Espetxearen inguruko Nazioarteko 
Mintegian, Justizia Leheneratzailean adituak direnekin 
batera, praktika leheneratzaileak espetxeetan sartzeari 
buruz eztabaidatu genuen. Nazioarteko mailan ere, 
azpimarratu behar da Ombudsmanen Nazioarteko Ins-
titutuak antolatutako mintegian parte hartzea. Mintegia 
askatasunik gabeko pertsonen eskubideak bermatzen 
dituzten erakundeei zuzendua zegoen, eta 27 herrial-
detako herriaren defentsa-erakundeetako adituak bil-
du zituen Kopenhagen.

•  Terrorismoarekin zerikusia duten delituengatik konde-
natuta edo espetxean dauden pertsonei dagokienez, 
Ararteko honek hainbat mintegi eta hausnarketa foro-
tan hartu du parte, bai gizarte zibilak, bai Eusko Jaur-
laritzako Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritzak 
deitutako horietan. 

•  Legebiltzarraren egoitzan, erakunde honek aukera 
izan zuen espetxeen errealitateari buruz duen ikuspe-
gia aurkezteko, zigorraren eginkizun leheneratzailea 
kontuan hartuta, Lan eta Justiziaren Batzordean eta 
Eusko Legebiltzarreko Euskadin Memoria eta Biziki-
detza Lantzeko Ponentzian.

4.  Herritarren eskubideen 
egoeraren balorazioa

4.1. Espetxeratuena da gure gizarteko talde ahulenetako 
bat. Horregatik, elkarrekin joan behar dira espetxe-transfe-
rentziaren eskaera eta euskal herritar guztien deia, gizar-
tea jakitun izan dadin espetxea ez dela erakunde urruna eta 
besterena, eta errealitate horren gaineko erantzukizuna hartu 
behar dugula. 

Zentzu horretan, transferentzia horren ikuspegia (zeinaren 
aldarrikapena Arartekoak ere sinatzen duen) eta espetxeen 
errealitatea komunitatean hobeto sartzeko beharra lotzea 
da gure lana; horretarako, presoak gure erakunde autono-
mikoek, foralek eta tokikoek antolatzen eta kudeatzen di-
tuzten zerbitzuen (gizarte zerbitzuak, hezkuntza-zerbitzuak, 
osasun-zerbitzuak eta lana sustatzeko zerbitzuak) sare nor-
malizatuan sartzea lortu nahi da. 

4.2. Horren inguruan Arartekoak egin dituen gomendioak 
guztiz zentzuzkoak dira, behintzat, espetxe eredu propioari 
dagokionez. Bazterketa areagotzen ez duen zigor-betea-
razpeneko sistema integrala nahi dugu, gure espetxeetan 
dauden pertsona gehienak delitu egitera bultzatzen dituzten 
eragileak kroniko bihurtuko ez dituena. 

Ildo horretan, Arartekoak ontzat jotzen du Eusko Jaurla-
ritzako Lan eta Justizia Sailak erakutsitako interesa –arlo 
horretan eskumen-eremua ahalik eta gehien indartzeko–, 
baita, eskumenen eskualdaketa aurreikusita, Euskadiko es-
petxe-eredua antolatzeko ardatzak eztabaidatzeko asmoz 
sailean eratutako lantaldeak urtean zehar egindako lana ere. 
Erakunde honek bezala, EAEko administrazioetako, uniber-
tsitateko, gizarte zibil antolatuko eta Espetxe Administra-
zioko adituak bildu zituen lantaldeak. Adituek “zigor- eta 
espetxe-arloko erreformei” buruzko Legez besteko Propo-
samena, Eusko Legebiltzarrak 2003ko azaroaren 7an one-
tsitakoa, eta Justizia Sailak 2006an egindako “Zigor eta Es-
petxe Betearazpen Politikaren ildo nagusiak” dokumentua 
hartu zituzten abiapuntu. 

Egindako lanaren emaitza moduan, urtearen amaieran, esku-
menak hartzeari begira erreferentzia izan behar duen doku-
mentua onartu zen: EAEn espetxe-eredu bat ezartzeko ildo 
estrategikoei buruzko proposamen teknikoa. Neurri zehatz 
eta egituratuen multzo zabal baten bidez, gure herri aginta-
rien jarduketa integral eta koordinatua proposatzen da, baita 
estatu mailako politika kriminalaren esparruan ere, hiru ildo 
estrategikoren inguruan: espetxea ez diren zigor eta neurri 
gehiago izatea; birgizarteratzeko euskal sarea eraikitzea; 
Euskadin erregimen arrunteko eredua sortzea. Arartekoaren 
gomendio nagusiak –hiru gai horiei loturikoak– jasota geratu 
dira dokumentuan; hori dela eta, erakunde honek jarraipen 
berezia egingo dio dokumentua ezartzeko eta garatzeko 
prozesuari. 

4.3. Erregimen irekiaren programak arrakastatsuak izate-
ko, horietan parte hartzen duten pertsonak egoki baloratu 
behar dira; horrela, haien profilaren arabera egokienak diren 
birgizarteratze-baliabideak esleituko zaizkie. Askatasuna 
kentzea, zentzu horretan, beste eragozpen bat da EAEko 
administrazioek erabiltzaileak zerbitzu eta prestazio egokie-
netara bideratu ahal izateko. Hala ere, horrek ezin du era-
gin urtean zehar gertatutako egoera paradoxikoa; izan ere, 
horren inguruan herri agintariak ohartarazi behar izan ditu-
gu, aurreko atalean aipatutako erakundeen arteko harrema-
nen esparruan: gizarteratzeko baliabideen titularrak diren 
erakundeek, batzuetan, betekizun jakin batzuk betetzearen 
baldintzapean jartzen dute baliabide horien eskuragarrita-
suna; hala ere, espetxeratuak ez dira gai baldintza horiek  

Aurrekoa ikusi

https://www.justizia.eus/albisteak/nazioarteko-mintegia---justizia-konponarazlea-eta-espetxea
https://www.justizia.eus/albisteak/nazioarteko-mintegia---justizia-konponarazlea-eta-espetxea
https://www.justizia.eus/albisteak/nazioarteko-mintegia---justizia-konponarazlea-eta-espetxea
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/paz-convivencia/
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/paz-convivencia/
http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/lins_grals_polit_penitenciaria/eu_pltc_pnt/adjuntos/ZIGOR%20ETA%20ESPETXEN%20BETEARAZPEN%20POLITIKAREN%20ILDO%20NAGUSIAK%20-%20EJ%20-%20JUSTIZIA-LAN%20ETA%20GS%20SAILA.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/lins_grals_polit_penitenciaria/eu_pltc_pnt/adjuntos/ZIGOR%20ETA%20ESPETXEN%20BETEARAZPEN%20POLITIKAREN%20ILDO%20NAGUSIAK%20-%20EJ%20-%20JUSTIZIA-LAN%20ETA%20GS%20SAILA.pdf
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betetzeko, beren zaurgarritasun egoerarekin zerikusia duten 
arrazoiak direla medio (pobrezia, deserrotzea, egoera irregula-
rra, gaixotasuna…); hain zuzen ere, egoera horrek bultza tzen 
ditu baliabide horiek eskatzera, horretarako sortu baitira.

Arartekoak adierazi zuen kezkatuta zegoela bai espe-
txe-agintariekin, bai Espetxe Zaintzako Epaitegiarekin; izan 
ere, espetxeetan dauden pertsonak birgizarteratzeko lanean 
diharduten gizarte-ekimeneko erakundeek beste urte batez 
planteatu zizkioten demandak aurkeztu zituen: 

•  Pertsona horiei berariazko arreta, espezializatua eta ba-
nakakoa, bermatu behar zaie, baita egoitza-plaza nahi-
koak ere, familiaren laguntzarik ez duten edo hezkuntza, 
psikologia, osasun edo jokabide kontrolaren arloko pro-
grama espezializatu bat behar duten presoak hartzeko, 
askatasunik gabe dagoen inor, espetxetik kanpo harrera-
rik ez badu, Gizarte Zerbitzuetara sartzeko aukerarik gabe 
gera ez dadin eta behar baino zigor luzeagoa bete ez de-
zan.

•  Eskumenak eskualdatu bezain pronto, komenigarria izan-
go litzateke Arabako, Martuteneko eta Basauriko espe-
txeetako Gizarte Lanaren atalak Eusko Jaurlaritzaren 
menpekoak izatera pasatzea, eta hortik aurrera oinarrizko 
gizarte-zerbitzuak izatea.

•  Programei ez zaizkie eskatuko sarrera-baldintza adminis-
tratibo zorrotzak, esku-hartzea galarazteko modukoak.

•  Askatasunik gabe dauden atzerritarrek eskubidea izango 
dute behar den dokumentazioa eskatu eta eskuratzeko, 
eta beren egoera administratiboak ez ditu dagozkien es-
kubideak murriztuko.

4.4. Txosten hau ixterakoan, esaten dugunaren froga mo-
duan, baldintzapeko askatasunean dauden presoak (edo 
Espetxeetako Erregelamenduaren 86.4 artikulua aplikatuta) 
hartzeko etxebizitzetan sartu ahal izateko baldintza berriak 
gehitu zituen Arabako Foru Aldundiak. Izan ere, batetik, ba-
liabide horiek gizarte-bazterketan daudenak artatzeko zer-
bitzuak bihurtuko dira, hortaz, bertan sartzen direnek aldez 
aurretik gizarte-bazterketari buruzko balorazioa izan beharko 
dute; bestetik, etxebizitzan hartzeko, ezinbestekoa da espe-
txean sartu aurretik Araban erroldatuta edo errotuta egotea. 

Aldaketa horiek hasiera batean arreta arrazionalizatzeko 
egokiak direla pentsa daiteke; baina erakunde honek an-
tzeman dituen bi arrazoiren ondorioz, ez da horrela. Bate-
tik, baloratzeko tresnak ez dira egokiak, ez baitute kontuan 
hartzen espetxearen berezitasuna –bazterketa eragiten duen 
elementua izatea–; bestaldetik, foru zerbitzuen eta Espe-
txe Administrazioko gizarte-zerbitzuen arteko koordinazioa 
hobetu behar da, balorazioa ez atzeratzeko eta batzuetan 
horren funtzionamenduan sortzen diren arazoak saihesteko. 

Hori guztia dela eta, eta faktore horien eragina gutxitzeko be-
harrezko neurriak hartu arte, babesgabetasun egoerak sai-
hestu behar direla azpimarratu beharra dago. Harrera-etxe-
bizitzetan ematen den arreta, baita espetxean dauden eta 

komunitatean moldatzen hasten diren pertsonentzako beste 
zerbitzu eta baliabide batzuk, egokiak eta profesionalak dira. 
Pertsona horiek espetxeko talde teknikoaren eta Espetxe 
Zaintzako Epaitegiaren balorazioak eta erabakiak dituzte, 
gizartean berriz sartzeko prozesuaren ikuspuntutik egokiena 
den unea aukeratzeko. Gizarte eta hezkuntza arloan, baita 
harrerari dagokionez ere, lan handia egiten ari da, eta egiten 
jarraitu beharko litzateke, baina legean ezarritako kartzela-
tik ateratzeko eta birgizarteratzeko neurrien onuradun izan 
daitezkeen pertsonei espetxean eta komunitateko harrera-
rik gabe mantendu ezin dituzten baldintzak betetzea eskatu 
gabe.

4.5. Baliabideak prestazioen eta zerbitzuen zerrenda be-
rrian, memoria ekonomikoan eta gizarte-zerbitzuen mapan 
jasotako irizpide berriekin lerrokatuta, gure administrazio 
guztiek kontuan izan behar dituzte Euskadiko espetxeetako 
errealitateari lotutako gizarte-bazterketaren berezitasunak. 
Zalantzarik gabe, eskumen batzuk eskualdatu gabe ego-
teak eragin negatiboa du, ematen baitu espetxeak ez direla 
gure erakundeen jarduera-eremu naturala. Hala ere, admi-
nistrazioak espetxeen kudeaketaz arduratu arte, koordina-
turik jardun behar dute, bi zentzutan: batetik, prestazio eta 
zerbitzuen garapen orekatua eta horiek erabiltzeko aukeren 
homogeneotasuna bermatzeko; eta bestetik, tartean dauden 
eragile guztien ahalik eta gehien inplikatzea lortzeko, ikusi 
dugun moduan, aipatu orekarik ezaren ondorioz sor dai-
tezkeen erreparo guztiak gaindituz. 

Hori guztia, Gizarte Zerbitzuen Plan Estrategikoak (2016-2019) 
ezarritako esparruan, eta gizarte-zerbitzuen euskal sistemari 
dagokionez, Eusko Jaurlaritzari dagozkion koordinazio-fun-
tzioak kontuan izanik, Gizarte Zerbitzuei buruzko abendua-
ren 5eko 12/2008 Legearen 40. artikuluak ezartzen duena 
betez.

4.6. Oraindik ere ez zaie arretarik eman hirugarren 
graduan dauden presoei, Arabako espetxeko Atal Ire-
kian jarraitzen dutenei. Atala Langraizko instalazio zaha-
rretan dago, eta osasungarritasun baldintza txarrak, hotza 
eta hezetasuna bezalako arazoak ditu. Bestalde, espetxera 
iristeko distantzia dela eta, barneratuek denbora gehiago 
behar izaten dute osasun-arreta eta espetxe batek eskaini 
behar dituen gainerako zerbitzuak jasotzeko. Egoera berezi-
ki penagarria da beren instalazioetan asteburu osoan geratu 
behar dutenentzat. 

4.7. Erakunde hau behin eta berriz saiatu arren, ebatzi 
gabe jarraitzen du behar terapeutikoen ondorioz espetxetik 
kanpo bizitza egin behar duten zigortuei diru-sarrerak ber-
matzeko errenta ukatzearen arazoak. Dagozkien mante-
nu-gastuek ez dute inolako estaldura instituzionalik jasotzen, 
baina beren egoeran, gainerako betekizunak betetzen baldin 
badira, hirugarren graduan daudenei diru-sarrerak berma-
tzeko errenta ematea justifikatzen duten arrazoi berberak 
daude, eta azken horiek jasotzen dute. Espetxeko egoera 
horrek ez du ez horien birtualtasuna, ez laguntzaren funtsa 
deuseztatzen. 
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Hori dela eta, azpimarratu behar dugu berriro Espetxee-
tako Erregelamenduaren 182. artikuluaren bidez hirugarren 
gradua ezartzeak ezin dezakeela diru-sarrerak bermatzeko 
errentaren jasotzeko aukera kendu, eta egoera horretan dau-
den pertsonei prestazioa ukatzeak, berdintasun-printzipioa 
urratzeaz gain, larri kaltetzen dituela zaurgarritasun berezi-
ko egoeran dagoen kolektibo bat gizarteratzeko aukerak. 
Halaxe jaso zuen, berariaz, erakunde honek Arartekoaren 
2016ko abenduaren 22ko ebazpenean. Horren bidez, Eus-
ko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari go-
mendatzen zaio berriz azter dezala diru-sarrerak bermatzeko 
errentaren etete bati eusteko erabakia. 

4.8. Txosten honen xedea den urtean, Arartekoak jarraitu 
du terrorismo-delituen zigor arloko eta espetxeko tra-
tamenduari buruzko kexak jasotzen; Eusko Legebiltzarrak 
berriz aldarrikatu du horren erreforma.

Arlo horretan erabili den espetxe-politika, bai legeak 
ezartze rakoan, bai haiek interpretatu eta aplikatzerakoan, 
terrorismoaren aurkako borrokak erabaki eta baldintzatu du 
azken hamarkadetan. Gure aburuz, ETAk esplizituki eta be-
hin betiko bere jarduera kriminala utzi izanak ahalbidetzen 
du, erakunde honek beti aholkatu duenez, birgizarteratze 

irizpideetatik, haren presoei zigorrak betetzeko araubide 
orokorra aplikatu ahal izateko interpretatzea legea. 

Beraz, berretsi behar dugu komenigarria dela espetxe poli-
tika zentzu horretan aldatzea, Euskadiko edo gure autono-
mia erkidegotik gertuko kartzeletara aldatzeari, baimenen 
aplikazioari, baldintzapeko askatasunei, espetxe onuren 
zenbaketari edo gaixotasun larri eta sendaezinak pairatzen 
dituztenak kartzelatik ateratzeari dagokienez. Ildo horretan 
jardun du Arartekoak urtean zehar gizarte-erakundeetan eta 
beste hainbatetan, eta lanean jarraituko du, hala agintzen 
baitu bere mandatuak. Era berean, jarraituko du indarkeria-
ren biktima guztiak defendatzen, euskal gizartearen garaipe-
na terrorismoaren gainean pertsona guztien eskubideekiko 
errespetuan oinarritutako bizikidetza ereduaren garaipena 
ere izan dadin.

4.9. Beste urte batez, EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko 
Gobernu Salak hainbatetan adierazitako beharraren berri 
eman nahi dugu eta geure egiten dugu, 2016-2020 aldirako 
beharren artean Gasteizen espetxe-zaintzarako epaitegia 
sortzea, gaur egun dagoen bakarrak lan karga handia due-
lako eta lan horren zatirik handiena, bere dimentsioagatik lo-
gikoa denez, Arabako espetxetik datorrelako.

Aurrekoa ikusi

http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2016R-564-16+del+Ararteko+de+22+de+diciembre+de+2016&contenido=11525&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
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2. Kexarik aipagarrienak
2.1. Bizilagunen arteko harremanak

2017. urteko txostenean aipatutako arazo bat mantendu 
egin da 2018. urtean; arazoaren larritasuna dela eta, Ararte-
koak hainbat esku hartze egin ditu. Familia ijito bat Gasteizko 
auzo batera joan zen bizitzera 2016. urtean etxebizitza bat 
bereganatuz. Zenbait auzokideren ustez familia auzora iritsi 
izana oso negatiboa zen auzorako, eta, hortaz, auzokideen 
erreakzioa familia horrekiko xaxatze eta arbuioa izan zen,  
familiaren jokabidea eta etxebizitza lortzeko justifikazio le-
gala zalantzan jarriz. Familia horren hasierako arazo batzuk, 
erroldari, eskolaratzeari edo gizarte babesari zegozkionak, 
bideratu egin ziren. Hala ere, etxebizitza duin batera sarbi-
dea izatea konpontzeke geratu zen, familia hark auzo hartan  
zuen etxebizitzan jarraitzea ezinezkoa zela ikusi baitzen.  
Gasteizko Udaleko gizarte zerbitzuek familia artatu zuten 
gizarte bazterketako egoeran dauden familiak artatzeko 
eskuragarri dauden gizarte baliabideen bitartez; familian, 
gainera, kide zaurgarriak daude. Halaber, titulartasuna dela 
bide dagozkien eskubideak erabiltzeko orientazioa ere es-
kaini zitzaien. Ondoren, Etxebide Etxebizitzaren Euskal Zer-
bitzuak babes ofizialeko etxebizitza bat esleitu zion familiari 
Gasteizko beste auzo batean. Handik gutxira identifikatu ga-
beko zenbait pertsona esleitutako etxebizitza hartara sartu 
ziren hainbat aldiz, eta bertan kalte larriak eragin zituzten. 
Konponketa lanak luzatu egin dira auzokideen erkidegoak 
atariko giltza aldatu zuelako saila etxebizitzara sartzea era-
gozteko, berehala konpontzeko; hala, egoera konpontze 
aldera bide judizialera jo behar izan zen. Etxebizitza Sailak 
atariko giltza lortu ahal izan zuen, eta, horri esker, etxebizi-
tza konpondu zen; horretarako segurtasun langileen babesa 
behar izan zuten. Hala ere, familiak ezin izan du etxebizitza 
hartu ondoren indarkeria episodioak izan direlako, eta horrek 
beldur arrazoitua eragin du pertsonen integritateari eta adin-
gabeen eskubideei dagokienez. Bitartean, Gasteizko Udale-
ko gizarte zerbitzuek familia artatzen jarraitzen dute. 

Arartekoak erakunde arteko hainbat mahaitan hartu du par-
te, pertsonen eskubideak eta jokoan dauden aldeen intere-
sak uztartzeko modua eztabaidatuz, betiere ordenamendu 
juridikoa errespetatuz, baita gizarte demokratiko batean ara-
zoak konpontzeko aurreikusitako bideak ere. 

Erakunde honen iritziz, eskubide zibiletan eskumenak dituz-
ten administrazio publikoek familia ijitoen eskubideak ba-
bestuz jokatu dute. Hala ere, familia honek pairatutako kalte 

Aurrekariak

Arartekoak arreta berezia jartzen die ijito herriaren zailtasun 
eta beharrizanei. Gutxiengo kultural horrek bazterkeria sozial 
eta politikoa jasan du mendeetan zehar, eta berdintasuna 
sustatzeko, bereizkeriaren aurka borrokatzeko eta bere nor-
tasun kulturala aitortzeko politikak zor zaizkio. Ijitoei dagoz-
kien Arartekoaren jarduketak azaltzen ditugu atal honetan, 
eta aurten nabarmendu behar diren elementu adierazgarrie-
tariko batzuk aipatzen ditugu.

1. Arloa kopurutan
Ijitoek erakunde honetara jotzen dute batez ere etxebizitza 
bat lortzeko eta izateko zailtasunak dituztelako, prestazio 
ekonomikoak edo hezkuntza bekak ukatu, eten edo iraungi-
tzeari dagokionez, edo udal erroldan inskribatzeko eta uda-
lerriko bizilagun gisa hartzeko. Kexatzeko beste arrazoi bat 
ijitoen bizitza eta kulturako alderdiei lotutako informazioaren 
tratamenduan datza. Nabarmendu beharreko datu gisa 
 aipatu behar da ijitoek sustatutako kexak ez direla asko. No-
lanahi ere, ez daukagu zifra zehatzik, erakundean aurkezten 
diren kexei buruzko zifrak txostenaren beste atal batean jaso 
direlako; zifrak zenbatu edo kategorizatzean ez da etnia edo 
kulturaren araberako banaketarik egiten. Hala, atal honetan 
komunitate horri lotutako zenbait kexa aipatu ditugu, txos-
ten honetako II. Kapituluaren beste epigrafe batean, tartean 
gizarteratzea, etxebizitza edo hezkuntza ataletan edo Haur 
eta Nerabeentzako Bulegoaren txostenean ere horri lotutako 
jarduketak eta kexak kontsulta daitezkeen arren.
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tan bizitzea eta familia barruko elkartasuna oso elementu 
 esan guratsua da, eta kasu batzuetan ez da ondo konpon-
tzen prestazio horietara sarbidea izan eta mantentzeko be-
tekizunekin.

Horren haritik, familia harremanak luzatzeari lotutako beste 
kexa bat aipatu da; horren ondorioz, familia nukleoaren di-
ru-sarrera ekonomikoak hartzen dira aintzat, laugarren mai-
lara arteko odol kidetasun harremanak edo bigarren mailara 
arteko afinitatea barne; horrek prestaziora sarbidea izatea 
zailtzen du eta, etxebizitza lortzeko zailtasunekin batera, ijito 
batzuk oso egoera kalteberan uzten ditu. Arazo hau Gizarte-
ratze Arloari buruzko atalean aipatu da, txostenaren II. Kapi-
tuluan, eta horra jotzen dugu; bizikidetza unitatearen osaera 
zehazteko familia harremanen luzera aurreikusteko modua-
ri buruzko ofiziozko jarduketa bertan ageri da. 

Jasotzen ditugun kexen artean zenbait betebehar bete behar  
zituztela jakin gabe, betebeharrak ez betetzeagatik pres-
tazioak eten edo iraungitze kasuak berariaz nabarmendu 
behar dira.. Hori dela eta, urtero azpimarratzen dugu kolek-
tibo horren kasuan oso garrantzitsua dela diru-sarrerak ber-
matzeko errentaren titularrei, baita bizikidetza-unitateko gai-
nerako kideei ere, dagozkien betekizunak eta betebeharrak 
betetzeari buruzko eta betekizunak ez betetzeak eragiten 
dituen ondorioei buruzko nahikoa informazio eta informazio 
egokia eta egoerari egokitutakoa ematea. Gure iritziz, infor-
mazioa eta komunikazioa hobetzeko ahaleginak kudeaketa-
ren eraginkortasuna areagotzen, nahi gabeko ez-betetzeak 
saihesten eta, gainera, ijitoak gizarteratzen eta laneratzen 
lagunduko du.

2.4. Arartekoak kexa bat bidali zion Herriaren Defenda-
tzaileari, 2016ko azaroaren 25ean Teleobjetivo saioan es-
kainitako “vecinos en pie de guerra” telebista saioan es-
kainitako informazioaren haritik; saioa, Radio Televisión 
Española katean eskaini zen Kexa horretan erakundeak, 
bidenabar, erabilitako tonu eta edukien gaineko kezka ere 
plazaratu zuen.

Herriaren Defendatzaileak Etnia edo Arraza Bereizkeria Eza-
batzeko Batzordera igorri zuen kexa, aztertze aldera. Jaso-
tako erantzunaren arabera, Etnia edo Arraza Bereizkeriaren 
Biktimak Laguntzeko Zerbitzuaren aburuz etnia edo arraza 
bereizkeria eragin dezaketen balorazioak daude, eta horrek 
eragina izan dezake ijitoen gutxiengoak duen irudi negatiboa 
orokortzen, eta, bereziki, Euskal Autonomia Erkidegoan bizi 
direnena. Horren ondorioz, RTVEra jo zuen, eta handik eran-
tzun zutenez, kasu hura erakunde publikoaren hiru hilabete-
rik behingo txostenean jasoko zuten, bereziki nabarmenduz 
Zerbitzuak aurkeztutako kexa agerraraziko zela. Hala ere, 
Batzordeak Herritarren Defendatzailearen Bulegoari berriki 
erantzun dionez, ez du antzeman konpromiso hori ekintze-
tan islatu denik, eta, hortaz, kasuaren jarraipena egiten ja-
rraituko duela eta lortuko diren emaitzen berri emango duela 
jakinarazi du. 

eta xaxatzea auzokideen erantzuna da; erantzun horretan 
pertsona ugari inplikatuta egoteak eta plan antolatua izateak 
zalantzan jartzen du neurri zigorgarrien eraginkortasuna; bi-
denabar, garatu beharreko jarduketak eztabaidatsuak izatea 
ere eragiten du. Nolanahi ere, kultura gutxiengoen aurkako 
diskurtso sozial estigmatizatzaileen gaineko kezkak zenbait 
arlotan neurriak jartzea eskatzen du, herritarren eskubideen 
balorazioari buruzko atalean aipatu bezala.

2.2. Etxebizitza

Ijitoei kalte egiten dieten kexa kopuru handienak etxebizitza 
lortzeko zailtasunarekin du lotura. Bizitoki egoki bat izatea 
oinarrizko betekizuna da edozein pertsonaren bizitza gara-
tzeko, prestakuntza eta lan gaikuntzarako aukera izateko eta 
gizarteratze eta parte hartze ekonomikorako. Erakunde hau 
oso kezkatuta dago ijitoek etxebizitza bat alokatzeko dituz-
ten zailtasunak direla medio; horri lotuta, ofiziozko jarduketa 
bat hasi du erakunde honek, beste epigrafe batean aipatu 
dena, eta urteko txostenetan nabarmendu da. 

Bestalde, Etxebizitza Arloan izapidetzen diren kexen artean 
beste kokapen bat eskatzeari buruzkoak nabarmendu behar 
dira, kide kopurua areagotzeagatik pertsona bakoitzeko m2 
ratioa gainditzen den kasuetan. Kasu hauetan, Eusko Jaurla-
ritzako Etxebizitza Sailburuordetzak onartu egin ohi du beste 
kokapen bat lortzeko eskaera, baina itxaroteko epea, asko-
tan, luzatu egiten da.

2.3.  Diru-sarrerak bermatzeko errenta 
eta etxebizitzarako prestazio 
osagarria prestazio ekonomikoak 
etetea eta ukatzea

Beste batzuetan nabarmendu dugun moduan, prestazio 
ekonomikoak eten eta ukatzeari buruzko kexak izapidetzean, 
antzemandako zailtasun nagusiek lotura daukate Diru-sarre-
rak Bermatzeko Errenta (DBE) eta Etxebizitzarako Prestazio 
Osagarria (EPO) prestazioei buruzko araudian jasota dauden 
baldintza jakin batzuk betetzea egiaztatzearekin, egoera 
txarrean egon eta Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Berma-
tzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 1. artikuluan eza-
rritako baldintzak bete arren. 

Ijitoek pairatzen dituzten oztopo handienen artean, aipatu 
bezala, benetako etxebizitza eta bizitokia egiaztatzea dago. 
Etxebizitza bat lortzea oso gai larria da komunitate honen-
tzat ijitoenganako gaitzespen soziala eta aurreiritziak direla 
eta, baita komunitateko kideek, batzuetan, etxebizitzen ja-
beei alokairua ordaintzeko zailtasunak izaten dituztelako ere. 
Etxebizitza batean bizikidetza unitate kopurua mugatzen 
duten betekizunek (adibidez, adingabeak kargura eta familia 
harremanak daudenean, bi urteko muga dago) edo etxean 
jasotzen diren DEB kopuruak, bizikidetza unitateko kideak 
hiru baino gehiago izan arren kopurua aldatzen ez bada 
ere, bereziki egiten die kalte. Ijitoen kulturan familia handie-
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3.  Araudi- eta  
gizarte-testuingurua

Aurten Ijito Herriarekiko Euskal Estrategia 2018-2020 
onartu da, eta estrategiaren esku hartze ildoen artean hauek 
daude: ijitoen bizitza kalitatea hobetzea, parte hartze soziala, 
elkarbizitza hobetzea eta ijitoen kulturaren ezagutza susta-
tzea. Estrategian bildutako neurrien helburua ebatzi gabeko 
beharrizanei erantzuna ematea eta ijitoek baliabide, zerbitzu 
eta aukeretara sarbidea izatea eragozten duten oztopoak 
ezabatzen laguntzea da, hala ijitoen komunitateak abiapun-
tutzat duen desberdintasunak gainditu ahal izateko. Horrez 
gain, baieztapen proposamenak eta ijitoen kultura eta norta-
suna aitortzen aurrera egiteko jarduketak ere bildu ditu, kul-
turen arteko bizikidetza hobetzeko gako gisa.

Ministroen Kontseiluak, 2018ko apirilaren 6an bilduta, apiri-
laren 8a “Ijito Herriaren Egun” gisa aitortzea onartu zuen. 
Akordio horrekin ijitoen bandera erabiltzea ere aitortu zen 
(urdina eta berdea, 16 radioko gurpil gorri batekin), baita 
“Gelem Gelem” ekitaldi eta hitzordu instituzionaletan ereser-
ki gisa erabiltzea ere.

Europako Parlamentuak erkidego mailako arau berriak 
eskatu ditu EB osoan gutxiengoak errespetatzea ber-
matzeko, bereizkeriak irauten duela aintzat hartuta. Eurodi-
putatuek eskaera egin diote Europako Batzordeari EBn gu-
txiengoentzako gutxieneko estandarrei buruzko zuzentarau 
proposamena aurkez dezan, tartean kide diren estatuetan 
bereizkeria saihesteko neurriak bilduz. Eurodiputatuek kezka 
berezia agertu dute erromanien egoerari dagokionez, asko-
tan “gizartearen bazterretara” zokoratuta baitaude.

Jarraian, Espainiaren partaidetza duten nazioarteko 
itunetatik eratorritako nazioarteko erakundeen zenbait 
txosten aipatuko dira:

Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen Itunaren Jarrai-
pen Batzordearen Espainiako seigarren txostenari buruzko 
azken oharren artean bereizkeriaren aurkako lege integral 
bat onartzearen garrantzia nabarmendu da berriz ere. Ho-
rrez gain, bereizkeria iraunkorra saihestu eta horren aurka 
borrokatzeko ahalegina indartzeko beharrizana nabarmendu 
da, bereziki ijito eta erromanien aurkakoa, Itunak aitortutako 
eskubideak erabat baliatu ahal izatea bermatze aldera. Ba-
tzordeak Espainiako estatua ohartarazi zuen bereizkeriarik 
eza eta eskubide ekonomiko, sozial eta kulturalei buruzko 
20 (2009) Ohar Orokorrean. Eskola segregazioa ere arazo 
modura jaso zen; izan ere, kasu batzuetan horren ondorioz 
egoitza segregazioa ere eragiten du, eta bereziki erasaten 
die talde ahul eta minoritarioei, ijitoei, esaterako. Estatua 
sustatu da eskola goiz utzi eta bigarren hezkuntzan errepi-
katzeari lotutako indizeak murrizten jarrai dezan, abiaraziko 
den estrategian hezkuntza lehenago uzteko erabakietan era-
gina izan dezaketen faktore sozio-ekonomikoak landu ditzan 
eta talde ukituenei beharrezko arreta eman diezaien, bereziki 
haur eta nerabe ijito eta erromaniak, besteak beste.

Europako Kontseiluaren azken txostenean, Europako Ba-
tzordearen arrazakeria eta xenofobiaren aurkakoa Espainiari 
dagokionez, zenbait gomendio plazaratu ziren bereizkeriaren 
aurkako borrokari lotuta, baita adingabeko ijito eta hezkun-
tza arloko gomendioak ere, ikasketetan aurrera egitea lortze-
ko; halaber, gorroto diskurtsoari aurre egiteko gomendioak 
ere jaso dira.

Ijitoen bereizkeriari dagokionez, honako azterlan hauek 
aipatu behar dira:

Interesekoa denez, Giza Eskubideen Agentzia Europarraren 
txostena aipatu da; bertan dakarrenez, ijitoen aurkako ja-
rrerak iraun egiten du EBko estatu kideetan, ekimen ugari 
abiarazi diren arren; oztopo izugarria da komunitatea gizar-
teratzeko. Txostenean nabarmendu da ijitoek Europako leku 
batzuetan pairatzen dituzten bizi baldintzek ez diruditela 
 Europar Batasunekoak, leku batzuetan ez baitaukate urik, 
elektrizitaterik edo osasun asegururik.

Europako Batzordearen Jokabide Kodeari buruzko azken 
behatoki europarrak agerian utzi du Interneten salatzen di-
ren edukien alderik okerrena ijitoei dagokiela. Bestalde, 
Google eta Facebook, Whatsapp eta Twitter sare sozialak 
eduki salatu gehiago ezabatzen hasi dira. Gorroto edu-
ki gutxien ezabatzen zituen herrialdea zen Espainia, baina 
 Europako gainerako mailen parera iritsi da (%73,8, eta lehen 
%17,2 zen).

Aipatu beharreko beste argitalpen bat Era Berean-en txostena 
da. Azken urtean (2017) 76 balizko kasu artatu direla dio. 
%71 balizko arrazakeria eta/edo xenofobia kasu gisa hartu 
da, hau da, etnia, jatorri edo nazionalitate jakin batekoak iza-
tearen ondoriozko bereizkeria edo gorroto gisa. Arrazakeria 
eta/edo xenofobia kasuetan, 42 kasu Migrazioen katego-
riakoak izan dira (guztiaren %55) eta 12 ijito herriaren kate-
goriakoak izan dira (guztiaren %16). Kasu gehienak, %46, 
etxebizitzaren esparruan gertatu dira. 

Euskadiko Gorroto Gertakariei buruzko 2017ko Txostena 
argitaratu da, Euskal Herriko Unibertsitateko Giza Eskubi-
deen eta Botere Publikoen Katedrak egindakoa. 2017an 
Euskadin 143 gorroto gertakari jazo ziren; horietatik 129 de-
lituak izan ziren, eta 14, aldiz, administrazio arau hausteak. 
Erregistratutako 129 delitu horietatik %55 arrazakeria edo 
xenofobia izaerakoak izan ziren. 

Azkenik, Ijitoen Idazkaritza Fundazioaren txostena aipatu  
behar da, Bazterkeria eta Ijito Komunitateari buruzko  
XIV. Txostena. Txostenean bazterkeria kasuak ageri dira, 
eta bazterkeria intersekzionala bereziki aztertu da, modu be-
rezian erreparatuz emakume ijitoen egoerari, eta jardunbide 
on eta aurrerapenak ere bildu dira.

Aurrekoa ikusi

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/pueblo_gitano/eu_7946/adjuntos/IJITO_HERRIA_EU.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0447+0+DOC+XML+V0//ES
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsqX7R5nHBFqJOu4nx7MjbHJAiPJpixsP8%2Bk%2BsXvixZUFiczygBcJ%2B9knj92Cy1WTus2%2BOrbYnUfXNsDX25cf%2FBq%2FVK7EdJFS2LkS23hE4P01
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsqX7R5nHBFqJOu4nx7MjbHJAiPJpixsP8%2Bk%2BsXvixZUFiczygBcJ%2B9knj92Cy1WTus2%2BOrbYnUfXNsDX25cf%2FBq%2FVK7EdJFS2LkS23hE4P01
https://rm.coe.int/fifth-report-on-spain-spanish-translation-/16808b56cb
https://rm.coe.int/fifth-report-on-spain-spanish-translation-/16808b56cb
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/roma-inclusion
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/roma-inclusion
https://www.gitanos.org/upload/76/57/hate_3.pdf
https://www.gitanos.org/upload/76/57/hate_3.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/eraberean_materiales/eu_observat/adjuntos/eraberean2017_eu.pdf
https://www.ertzaintza.eus/static/files/er/Informe_de_Incidentes_de_Odio_de_Euskadi_2017_eu.pdf
https://www.gitanos.org/centro_documentacion/publicaciones/fichas/125743.html.es
https://www.gitanos.org/centro_documentacion/publicaciones/fichas/125743.html.es
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5.  Herritarren eskubideen 
egoeraren balorazioa

5.1. Aurten kultura gutxiengoak eta jatorri nazional des-
berdinetakoak dituzten auzoetan auzokideen arteko elkar-
bizitza hobetzea lantzeko garrantzia nabarmendu da. Es-
kubide sozialetan eragina daukaten gizarteratzeari buruzko 
neurriak oso garrantzitsuak dira, baina baita kultura arteko 
komunikazioari dagokionez auzokideen arteko harrema-
nak sustatzen dituztenak ere. Gatazkak sortzea eragozte 
aldera, elkarbizitza egokia, tolerantzia eta auzokideen arteko 
harremanak izatea, eta ijitoen edo beste edozein komu-
nitateren aurkako gorrotoa sustatzen duen edozein dis-
kurtso baztertzea nahitaezkoa da eskubideak aitortu eta 
errespetatzeko.

5.2. Bazterkeria jarreren oinarrietan dauden estereotipo 
eta aurreiritziak oraindik ere badira, eta horien aurrean euskal 
administrazio publikoek neurri zehatzak hartu behar dituzte. 
Aurten onartutako 2018-2020 aldirako Ijito Herriarekiko Eus-
kal Estrategian arazo sozial larri honi aurre egiteko neurriak 
aurreikusi ziren.

Gutxiengoetako pertsonen eskubideak ez onartzea, bazter-
keria jarrerak eta komunitate jakin batzuetako pertsonen 
aurkako indarkeria ez datoz bat, hain zuzen ere, gure 
gizartean kohesio sozialak eta elkarbizitzak oinarritzat 
dituzten printzipio eta balioekin, eta gizaki bakoitzaren 
berezko duintasunean kalte larria eragiten dute.

5.3. Ijitoak hizpide dituzten albisteen tratamendu media-
tikoaren garrantzia oso alderdi garrantzitsu gisa hartzen da 
oraindik ere, gizartean duen eraginagatik gizarte justu eta 
kohesionatua lortzeko, gutxiengoen eskubideak errespeta-
tuko dituena eta talde ahulenen progresio soziala bultzatuko 
duena. Horren haritik, ematen ari diren erantzunak aski diren 
hausnartu behar da, esaterako Etnia edo Arraza Bereizkeria  
Ezabatzeko Batzordera bideratzea. Europar Batasunaren 
eta Europako Kontseiluaren gomendioak funtsezkoak dira  
gorroto diskurtsoari aurre egiteko neurri egokiak bultza-
tzeko, eta, hortaz, bete egin beharko lirateke: Europako 
Kontsei luaren Ministro Kontseiluaren 97. Gomendioa, ko-
munikabide eta tolerantzia kultura sustatzeari buruzkoa, 
eta Arrazakeria eta Xenofobiaren aurkako Europako Ba-
tzordearen 15. Gomendioa eta azalpen memoranduma, 
2015eko abenduaren 8an hartutakoa Estrasburgon.

5.4. Ijitoak gizarteratzeko estrategia nazionalen esparru 
europarrean, Ijito Populazioa Gizarteratzeko Estrategia Na-
zionala zein euskal estrategian ijito herriarekiko hartutako 
konpromisoak eraginkortasunez garatu beharko lirateke iji-
toen parte hartze sozial, ekonomiko eta lan arlokoa sus-
tatzea lortzeko. Aurreikusitako epea 2020. urtean bukatuko 
da. Epe horretan ijitoen egoera hobetu egin beharko litzateke 
Europar Batasunean, batez ere hezkuntza, enplegu, etxe-
bizitza eta osasun arloetan, baina baita ijito populazioaren 

4.  Jarduera-planaren 
esparruko bestelako 
esku-hartzeak

4.1.  Ikasle ijitoentzako ikasketa beka 
eta laguntzei buruzko ofiziozko 
jarduera

Hezkuntza Arloari dagokionez, laguntza horien familia eska-
tzaileen errenta erabakitzeko erari lotutako ofiziozko jarduera 
aipatu da, familia horiek, pertsona fisikoen errentaren gaine-
ko zerga (PFEZ) aitorpena ez aurkezteaz gain, ez dutenean 
inolako prestazio edo gizarte laguntzarik jasotzen (diru- 
sarrerak bermatzeko errenta...). Jarduketa horretan jantoki 
zerbitzua erabiltzeko aldez aurreko kuotak ordaintzeko es-
kaera ere aztertu zen, ziurrenik bekak jasoko dituzten ikas-
leen kasuan.

4.1.2. Arartekoak, nazioarteko erakundeen gomendioei 
jarraikiz, ofiziozko jarduera hasi eta Eusko Jaurlaritzako 
Etxebizitza Sailburuordetzari helarazi dio, eta Etxebizitza-
ren Legea aplikatzeko neurriak martxan jartzeko eskatu 
du, baita, legea bideratzeko planean, higiezinen agentziei 
eta etxebizitzak alokairuan ematen dituztenei zuzendutako 
ekintzak jasotzeko ere, etxebizitza gehienak jabe pribatuen 
eskuetan daudela kontuan hartuta. Arartekoaren iritziz, etxe-
bizitzarako eskubidea bermatzeko betebeharrak barne hartu 
behar lituzke zenbait kolektibok etxebizitzak eskuratzea 
ekiditen duten jokabide diskriminatzaileei aurre egiteko 
neurriak.

4.1.3. Ijitoei dagokien Arartekoaren beste ofiziozko jar-
duera batek lotura du langile autonomoei irudimenezko 
gutxieneko errendimenduaren inputazioarekin DBE/EPO 
eskubidea emateko espedientean, Gizarteratze Arloan aipa-
tu bezala; atal horretara jotzen dugu. Ijito askok autonomo 
gisa egiten dituzte jarduerak eta, hortaz, aipatutako ofiziozko 
jarduerak aztertutako arazoak ijitoen kexua eragin du. 

4.2. Adierazpen instituzionalak

Arartekoak, Tolerantziaren aldeko Nazioarteko Egunean,  
harreman publiko eta pribatuetan tolerantzia gizarte eta lege 
eskakizun bezala aldarrikatzeko egunean, adierazpen insti-
tuzionala egin zuen eta besteen aurkako aurreiritzi eta baz-
terketa sustatzen dituzten jarrera eta diskurtsoen aurka per-
tsona orok konpromiso tinko izan beharra nabarmendu zuen.

“Konpromiso hori inoiz baino beharrezkoagoa da orain, 
 Europako gure gizartean ugaritu egin baitira begirunerik eza, 
xenofobia, ezberdina gaitzestea, baita ere atzerritarren edo 
kultura-gutxiengoetako pertsonen aurkako indarkeria eta lar-
deria erakusten duten ekintzak”.

Aurrekoa ikusi

https://rm.coe.int/168050513b
https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-n-15-on-combating-hate-speech-adopt/16808b7904
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?contenido=12715&tipo=8&codMenu=291&layaout=contenedor.jsp&seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&codMenuPN=1&nivel=1400&language=eu
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parte hartze sozial eta politikoaren esparruan ere, eta ijitoen 
kultura sustatu eta ezagutzea hobetzen; alderdi horiek kon-
tuan hartu dira Euskal Estrategian. Halaber, generoaren ze-
harkako ikuspegia eta bazterkeriaren aurkako ikuspegia ere 
baditu.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ijito Herriaren Erabateko Sus-
tapenerako eta Partaidetza Sozialerako Kontseiluaren parte 
diren ijitoen elkarteen parte hartzearekin prestatutako eta 
sinatutako neurriak ezinbestekoak dira hartutako betebeha-
rrak betetzea lortzeko, Europa eskalan adostutako estrate-
giaren azken ebaluazioari erreparatuz.

5.5. Ijitoen egoera Europa mailan aztertu duten txostene-
tan oso egoera desberdinak antzeman dira ikertutako estatu 
edo eskualdearen arabera; bazterkeriaren aurkako borroka 
eta sustapen politika publikoak erabakigarriak dira. Agerian 
geratu diren gabezien artean, ijito populazioaren hezkun-
tzan jarraitutasunak duen garrantzia nabarmendu behar 
da, lan merkatuan sartzeko beharrezko kalifikazioa lortze 
aldera. Horri gehitu behar zaio pertsona horiek dituzten be-
harrizan indibidualizatuak kontuan hartuko dituen lan pres-
takuntzara sarbidea izateko aukera. Abiapuntuko gizarte 
bazterketako egoeran, kasu askotan, beharrezkoa da ijitoek 
dituzten ezaugarri zehatzetara egokitutako neurriekin lagun-
tzea, laneratzeko ibilbidea errazte aldera. Hortaz, kualifikazio 
baxuko gazte langabetuen gizarte eta lan aktibaziora zuzen-
dutako prestakuntza ekintzak berriki onartzea oso modu 

positiboan hartu da ijitoen sarbidea ere ahalbidetzen due-
lako, horien onuradun izan ahalko direlako.

5.6. Politika publikoen eraginkortasunak lotura handia du 
proposatutako esku hartzean eragina daukaten berezi-
tasunak gertutik ezagutzearekin. Hortaz, berriz ere gogo-
rarazi behar da ijitoen eskubideak babesten lan egiten duten 
elkarteen parte hartzea oso garrantzitsua dela. Ijito Herriare-
kiko Euskal Estrategia berriak hainbat neurri jaso ditu hiru-
garren sektoreko erakundeekin elkarrizketa izateko aurreiku-
sitako hainbat organotan parte hartze hori sustatzeko; hala, 
Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialari buruzko maiatzaren 
12ko 6/2016 Legeak ezarritakoa ere betetzen da. 

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun eta Osasun sailek ijitoen 
elkarteekin komunikazioa errazteko ekintzak abiarazi dituzte 
eta, ziurrenik, horrek ijitoen beharrizan eta egoerara egokitu-
tako neurriak eragingo ditu.

5.7. Aurten ere ijitoek etxebizitza bat lortzeko dituzten 
zailtasunak azpimarratu behar ditugu. Egoera azaltzeko 
arrazoien artean auzokideek etxebizitzen jabe alokatzaile-
engan jartzen duten presioa eta ijitoen komunitateak paira-
tzen duen bazterkeria daude. Etxebizitza lortzeko zailtasunei 
aurre egiteko jarduketa zehatzak behar dira bai sentsibiliza-
zioaren arloan, bai bazterkeriaren aurkako borrokan; bide-
nabar, sarbidea errazteko bestelako neurriak ere behar dira.

Aurrekoa ikusi

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2016002096&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2016002096&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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pertsonara. Hortaz, guztira 44.823 pertsona nazionalizatu 
ziren, 2017ra arte erregistratutako aldi osoan.

2017an, EAEk jarraitu zuen migrazio-saldo positiboa iza-
ten; hain zuzen, joan zirenen eta etorri zirenen arteko aldea 
10.725 pertsonakoa zen, hau da, 2016an baino handiagoa 
(8.871 pertsona), Eustat-Euskal Estatistika Erakundeak jaso-
tako azken datuen arabera. % 58 jatorri atzerritarra zuten: 
4.539 gizon eta 6.186 emakume. 

Ikuspegik egindako jatorri atzerritarra duten biztanleen in-
guruko pertzepzio eta jarrerei buruzko 2018ko Barometroak 
berriz erakutsi du euskal biztanle gehienek ez dutela gizarte 
mailako arazotzat jotzen etorkinak egotea. Euskal gizartea 
ohartzen da pertsona guztientzako gizarte-babesaren ga-
rrantziaz eta eskubide unibertsaltzat jotzen ditu osasun-arre-
ta eta hezkuntza publikoa; hala ere, ez dago kanpo Ongizate 
Estatuari eutsiko zaion beldurra helarazten duten zurrumurru 
eta aurreiritzietatik, eta baliozkotzat hartzen du, zerbitzu eta 
prestazioak eskuratzeko, administrazio-egoera legearekin 
bat etortzea, baita lan egiteko aukera izatea ere. 

Mundu mailan, Nazio Batuen arabera, 68,5 milioi pertsona 
baino gehiago behartuta egon dira lekualdatzera. Munduko 
biztanleen % 3,4 migratzaileak dira (2000. urtean % 2,7 ziren).

Iheslarientzako Nazio Batuen Goi Mandatariaren Bulegoak 
egindako txostenak, “Bidaia etsiak” izenburua duenak, azken 
hamabi hilabeteotan Europara Mediterraneotik heltzen saia-
tu ziren migratzaileen eta errefuxiatuen lekualdaketak eta ho-
rien bilakaera aztertzen ditu, eta azpimarratzen du Europako 
kostaldeetara iritsi zirenen kopurua % 25 jaitsi egin zela, 
aurreko urtearekin konparatuta (139.300 ziren, 172.324ren 
aldean), Espainiara heltzen den Mendebaldeko bidea auke-
ratzen dutenak gehiago izan arren: % 131 gehiago (2017an 
28.300 ziren; 2018an, berriz, 65.400). Era berean, azaltzen 
du Europako herrialde batzuetako immigrazio-politiketan 
izandako aldaketen eraginez, pertsona asko eta asko itsas 
zabalean blokeatuta geratu ziren denbora luzez, lehorrera-
tzeko baimenaren zain. Ondorioetan aipatzen da salbamen-
du-lanen kopurua jaitsi izanak munduko hilgarriena bihurtu 
duela itsasbide hori. Izan ere, Migrazioetarako Nazioarteko 
Erakundearen txostenaren arabera, 2018. urtean zehar, 2297 
pertsona hil dira Mediterraneoko itsasoan.

NBEk jasotako datuekin bat, mundu osoan, 2000. urtetik 
hona, 60.000 migratzaile hil ziren ibilbide arriskutsuetan;  

Aurrekariak

Atal honetan Arartekoaren jarduketetako batzuk jaso ditugu, 
etorkinen eskubideei eragiten dietenak, etorkinak euskal ad-
ministrazio publikoen politiken xede diren aldetik. Halaber, 
etorkin eta errefuxiatuen harrera eta integrazioari eta bere 
eskubideei eragiten dizkieten berritasun nabarmenenak 
azaltzen ditugu.

EAEn erroldatutako atzerritarren kopuruari dagokionez, 
206.175 lagun dira. Azken urtean, jatorri atzerritarra duten 
biztanleen kopuruak gora egin du, 9.586 pertsona gehiago, 
hau da, guztira % 9,4, biztanle guztiekin konparatuta. Espai-
niako batez bestekoaren azpitik dago oraindik ere (% 13,6), 
baita Europako batez bestekoaren azpitik (% 11,2) eta Euro-
par Batasuneko 15 herrialdeetako batez bestekoaren azpitik 
ere (% 13,1). Azken urtean Euskadira heldu diren pertsonen 
jatorriari dagokionez, gehienak (% 70) latinoamerikarrak izan 
dira (Nikaragua, Honduras, Kolonbia eta Venezuelatik). EAEn 
bizi diren atzerritar guztien jatorria aztertuz gero, ehuneko 
handiena Latinoamerikakoei dagokie (% 47,8); gero, Euro-
par Batasunean jaiotakoak dira (% 18,6) eta Magrebekoak 
(% 14). Sexuaren araberako banaketari dagokionez, jatorri 
atzerritarra duten biztanleen erdiak baino apur bat gehiago 
(% 52,6) emakumeak dira (iturria: Ikuspegi).

Ikuspegik egindako nazionalizazioen inpaktuari buruzko  
Begirada ale eguneratuaren arabera, azken urteetan EAEn 
gora egin du nazionalizazioen kopuruak: 2003 eta 2009. ur-
teen artean nazionalizatu ziren 11.201 pertsonatik 33.622 

Aurrekoa ikusi

http://eu.eustat.eus/elementos/ele0000200/ti_Migraciones_de_la_CA_de_Euskadi_por_ambitos_territoriales_segun_clase_de_migracion_y_sexo_2017/tbl0000255_e.html
http://eu.eustat.eus/elementos/ele0000200/ti_Migraciones_de_la_CA_de_Euskadi_por_ambitos_territoriales_segun_clase_de_migracion_y_sexo_2017/tbl0000255_e.html
http://www.ikuspegi.eus/documentos/barometros/2018/bar_CAE_2018_EUS_web.pdf
https://www.acnur.org/noticias/stories/2018/6/5b2922254/desplazamiento-forzado-alcanza-el-record-de-685-millones.html
https://www.acnur.org/noticias/stories/2018/6/5b2922254/desplazamiento-forzado-alcanza-el-record-de-685-millones.html
https://data2.unhcr.org/es/documents/details/60865
https://www.iom.int/es/news/se-contabilizan-5757-llegadas-y-207-muertes-en-el-mediterraneo-en-2019
https://www.iom.int/es/news/se-contabilizan-5757-llegadas-y-207-muertes-en-el-mediterraneo-en-2019
https://www.un.org/development/desa/es/news/population/global-migration-pact.html
http://www.ikuspegi.eus/documentos/panoramicas/eus/panoramica69eus.pdf
http://www.ikuspegi.eus/documentos/panoramicas/eus/pan71eus-1_.pdf
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ebazpenaren bidez aske utzi arte; hortik aurrera, hainbat  
gizarte-erakunde arduratzen dira pertsona horietaz. Euska-
diko Gurutze Gorriak herri batzuetako udalekin eta Eusko 
Jaurlaritzarekin elkarlanean 6.500 etorkin artatu zituen, 
abendura arte. Koordinazioa sustatzeko, erakundeak koor-
dinatzeko hainbat mahai antolatu dira. Eusko Jaurlaritzak eta 
Guru tze Gorriak parte hartu dute, baita hiru foru-aldundiek, 
Bilbo, Donostia, Gasteiz eta Irungo udalek ere, eta honako 
erakunde hauek: Harresiak Apurtuz, Caritas, CEAR, Sos 
Arrazakeria eta Gobernuaren Ordezkaritza Euskal Autono-
mia Erkidegoan. Ondorioz, pertsona horiei arreta emateko 
hainbat baliabide jarri dira martxan, generoaren arabera es-
pezializatutakoak barne, hala nola haurrak kargura dituzten 
familientzako edo osasun premia bereziak dituztenentzako 
baliabideak. 

Gizarte zibilak hainbat plataforma antolatu ditu, Bilbo, Do-
nostia eta Irungo udalerrietako biztanleek parte hartzeko. 
Biztanleen elkarkidetasunarekin, etorkinen premiei erantzun 
zaie (arropa, ostatua, janaria, laguntza eta orientabideak…), 
horietako batzuei Gurutze Gorriaren egoitzetan aurreikusi-
tako egun guztiak igaro ondoren (hasieran 3 egun, eta gero, 
5 egun ziren), edo Gurutze Gorriaren programan arreta jaso-
tzeko baldintzak betetzen ez zirenean. 

2.2. Arartekoak hainbat kexa jaso ditu Santurtziko Udalak  
udalerri horretan zeuden etorkinei ematen zien gizarte-arre-
ta dela eta, udalak pertsona horien premiei erantzun ez zie-
lako; hain zuzen, ez zizkien eman janari, dutxa, ostatu eta 
arropa egokirik. Kexan adierazi zen ez zirela bete Gizarte 
Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zo-
rroari buruzko urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan ezarritako 
konpromisoak. 

Gainera, aipatu zen arazoaren konponbidean ez zela kontuan 
hartu gizarte-erakundeen parte-hartzea. Arartekoa alkatea-
rekin bildu zen eta gertaera horiei buruzko informazioa es-
katu zion. Jasotako erantzunean jakinarazi zitzaion erakunde 
honi udalak 2017ko udaberritik jakin zuela udalerrian alba-
niarren taldeak zeudela, baina ez zela konturatu pertsona 
horiek gaua kalean edo udalerriko espazio publikoetan iga-
rotzen zutela. Informazioa emateko, hainbat jarduketa eta 
bilera egin zituzten erakunde publikoekin eta gizarte-erakun-
deekin, eta martxan jarri zuten gaueko harrera egiteko zer-
bitzu berezia, udalerritik kanpo, jardun-protokolo zehatza 
betez, eta gainera, Bilbon dauden baliabideei buruzko infor-
mazioa eman zuten. Gizarte zerbitzuek ez zuten esku har-
tzeko premiarik ikusi, pertsona horien helburua ez baitzen 
Euskal Autonomia Erkidegoan geratzea; izan ere, argi eta 
garbi adierazi zuten Britainia Handira heltzeko asmoa zutela, 
bertan herrikideen erkidego bat dagoelako ezarrita eta uste 
zutelako erkidego horrek hartuko zituela, bizitza-proiektu  
berri bat hasten laguntzeko, hau da, bertan Euskadin ez  
zituzten babesak izango zituzten, beraz, migratzeko arrazoia, 
funtsean, ekonomikoa zen. Udalak erantzun zuen, gainera, 
betetzen zituela Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren pres-
tazio eta zerbitzuen zorroari buruzko urriaren 6ko 185/2015 
Dekretuak –hain zuzen, 1.8 fitxak– ezarritako konpromisoak, 
Mapan aurreikusitako eskariaren plazak kontuan hartuta;  
halaber, udaltzainek kalean bizi diren pertsonak topatzen  

Mediterraneoko nazioarteko uretan aurkitutako migratzai-
leen % 85ek Libiara itzuli behar zuten, 2018ko uztailetik 
abendura bitartean, Europar Batasunak salbamendu-lanen 
koordinazioa Ipar Afrikako herrialde horren esku utzi zue-
nean, giza-eskubideen urraketak salatzen ziren arren. “Be-
rrikuntza nagusia 2018ko azken seihilekoan antzemandako 
aldaketa da, Europan sartzeko gune nagusitzat Espainia –Ita-
lia edo Greziaren ordez– duten bideetan”. Migrazioetarako 
Nazioarteko Erakundearen arabera, 58.525 pertsona heldu 
ziren Espainiara pateretan.

1. Arloa kopurutan
Etorkinek, gainerako herritarrek bezalaxe, administrazio 
publikoen jarduketei buruzko kexak aurkezten dituzte, eta 
azken horiek erakundearen lan arlo guztiekin dute zerikusia. 
Azpimarra daiteke kexa asko gizarte-eskubideei dagozkiela; 
hortaz, kolektibo horrek aurkezten dituen kexek, batez ere, 
gizarteratze, hezkuntza, etxebizitza eta osasun arloei eragi-
ten diete. Adingabe atzerritarrei dagozkien kexak Haur eta 
Nerabeen Bulegoko txostenean aztertu dira. Haren txostena 
geure egiten dugu. Bestalde, Estatuko Administrazio Oroko-
rrarekin zerikusia duten kexak Herriaren Defendatzailearen 
Bulegora bideratzen dira. Hori guztia dela eta, zaila da kolek-
tibo horrek aurkezten dituen kexen kopurua zehaztea.

2. Kexarik aipagarrienak
2.1. Arloan izapidetu diren kexa garrantzitsuenen artean 
Euskal Autonomia Erkidegora Andaluziako kostaldetik 
bideratu edo heldu diren atzerritarren kopurua igotzea-
ri buruzkoak daude; pertsona horietako batzuek bidaiatzen  
jarraitzeko asmoa dute. EAEko administrazio publikoek ema-
ten zieten arreta nahikoa ez izatea salatzen zen kexa horietan.

Arartekoak ikerketa bat hasi du, aurtengo ekainetik hona 
gora egin baitu Euskal Autonomia Erkidegora heltzen diren 
etorkinen kopuruak; txosten hau amaitzeko egunean, iker-
ketak irekita jarraitzen du. Lehenengo helduera 2018ko ekai-
naren 28an izan zen. Egun horretan, Saharaz hegoaldeko 46 
etorkin heldu ziren Donostiako autobus-geltokira. Dirudie-
nez, Europako iparralderantz bidaiatzen jarraitu behar zuten, 
baina, ezagutzen ez den arrazoi batengatik, ez zuten jarraitu 
eta autobus-geltokian geratu ziren. Komunikabideek gerta-
kizun horren berri zabaldu zutenez, gizarte-alarma sortu zen. 
Egun horretaz geroztik, autobus gehiago heldu ziren, Donos-
tiara, baita Bilbora eta Irunera ere; aste batzuetan batez bes-
te 200 pertsona heldu ziren, abuztuaren amaieratik aurrera,  
kopurua jaisten hasi zen arren. EAEko administrazioek hain-
bat jarduketa-ildo jarri zituzten martxan, eta koordinazio- 
harremana ezarri zen Euskadiko Gurutze Gorriarekin. Hala 
ere, etorkin batzuk Euskadiko Gurutze Gorriak jakin gabe 
heldu ziren. 

Erakunde honi jakinarazi zaionez, Andaluziako kostaldeetara 
heltzen diren etorkinak 72 orduz egoten dira polizia-bule-
goetan, 30 eguneko epean herrialdetik irtetea agintzen duen 
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dituztenean –batez ere eguraldi txarra egiten duenean–  
erabiltzen duten protokoloaren berri eman zuen. 

Santurtziko Udalak adierazi zuen ez zuela antzeman janaria 
jasotzeko eta dutxa hartzeko premiarik erabiltzaileen artean; 
informatu zuen jangela soziala astelehenetik ostiralera ireki-
ta dagoela, eta dutxa hartu nahi izanez gero, gizarte-baz-
terketa egoeran dauden pertsonentzako eguneko zentrora 
jo dezaketela, Portugaleten. Gainera, udalak erakunde honi 
helarazi dio giza-premiako egoerei erantzun nahi diela, bes-
teak beste, eguraldi txarrarekin lotutako egoerei edo bat-ba-
tean pertsonei eragin diezaieketen osasun-arazoei. Interese-
ko informazio gisa, gogorarazi egin dute oso garrantzitsua 
dela Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetara jotzea premia-egoerak 
balioztatze aldera eta pertsonak baliabide egokietara orien-
tatzeko, gizarteratzeko prozesuak abian jartzeko. Azkenik, 
Santurtziko Udalak azaldu zuen prest zegoela gizarte-arre-
tako premiei erantzun ahal izateko behar den komunikazioa 
mantentzeko. Arartekoak egokia deritzo Bizkaiko udal ho-
rren jarduketari, eta uste du udalak ahaleginak egin zituela 
antzemandako arazoei erantzuteko. Horrek ez du esan nahi 
udalerriaren kokapenak eta migratzaileen jarioak handitzeak 
zaurgarritasun egoerei arreta berezia emateko premia ekarri-
ko ez duenik; hori dela eta, 2019. urtean zehar, Arartekoak 
martxan jarriko diren neurri eta erantzunen jarraipena egingo 
du.

2.3.  Iraungitzearen ondorioz, erroldan 
baja ematea

Hainbat kexa jaso dira, iraungitzearen ondorioz erroldan baja 
ematea dela eta. Kexa horiek izapidetu bitartean, gogora-
razi zen erakunde honek 2005. urtean egindako gomendio 
orokorra, hain zuzen, “Udalek Europako erkidegokoak ez 
diren atzerritarren erroldako izen-ematea eta iraungipena 
erabakitzeko eta datuak beste administrazio publiko batzuei 
uzteko erabiltzen duten prozedurari buruzko zenbait gogoe-
ta”. Bertan aztertu zen atzerritarren erroldako izen-ematea 
eta horren iraungipena. 

Han, ondorio hau atera zen: “Erroldako izen-ematea iraungi 
dela adierazteak, interesdunari aldez aurretik jakinarazi gabe, 
atzerritarren eskubideak mugatzen ditu; beraz, udalei go-
mendatzen zaie atzerritarrei toki eta une egokian jakinaraztea 
errolda berritu behar dutela, eta, horrez gain, erroldan baja 
eman baino lehen, jakinarazi diezaietela errolda ez berritzeak 
dituen ondorioak; eta hori guztia hizkera ulerterrazean, alar-
marik sortu gabe, eta udalerrian atzerritarrek hitz egiten duten 
hizkuntzetara itzulita”.

Arartekoaren ustez, aurretiazko jakinarazpena beharrezko 
bermea da, nahitaezkoa ez bada ere, Europako Batasune-
tik kanpo datozen eta egoitza-baimen iraunkorra ez duten 
atze rritarren erroldako izen-ematea iraungi dela erabakitzeko 
prozedurari buruzko jarraibideak bete nahi izanez gero.

Kexak aztertzean, egiaztatu zen eragindako udalek baja 
ematea agintzen duen ebazpenaren aurretik jakinarazteko 
prozedura bat ezarri zutela. Agindutako bajaren arrazoia he-
rritarrak helbidean hasierako jakinarazpenaren komunikazioa 

ez jasotzea da; hortaz, Arartekoaren iritziz, aintzat hartu egin 
da aurreko gomendioa. 

2.4. Sustraitze txostenak

Zenbait kexa sustraitze-txostenak egitean izandako atzera-
penari buruzkoak izan dira (txosten horiek aurkeztu behar 
dira administrazioaren behin-behineko baimenaren eskae-
ra izapidetzeko). Eusko Jaurlaritzako Familia Politika eta 
Aniztasunaren Zuzendaritzari horren berri eman ondoren, 
konpondu egin da arazoa.

2.5. Heldutasunera iritsita adingabeentzako egoitza-zen-
troa babesik gabe utzi behar izan duten eta –Euskal Auto-
nomia Erkidegoan familiarik ez dutenez– bakarrik dauden 
gazte atzerritarren egoera eta premiak direla eta, hainbat 
kexa jaso ditu Arartekoak. Hori dela eta, arazo horiei buruzko 
ikerketa hasi du.

2.6. Beste kontsulta batzuk 

Arartekoak atzerritarrekin loturiko kontuei buruzko kontsultak 
jasotzen ditu, hala nola: dokumentuak legalizatzea, bi aldeko 
hitzarmenak –itun aldeaniztunen gainetik daudenak– sinatu 
dituzten herrialdeetako herritarren kasuan; jatorriko herrial-
dean “kafala” erregimenean bizi den adingabe batentzako 
egoitza-baimenaren eskaera; egoitza-baimena berritzeko 
zailtasunak, besteak beste, Espainiatik kanpo 6 hilabete bai-
no gehiago igarotzeagatik.

2.7.  Gizarteratzearen arloan 
izapidetutako kexak: Diru-sarrerak  
bermatzeko errenta eta 
etxebizitzarako prestazio osagarria 
ukatzea, etetea eta iraungitzea

2.7.1. Aurten, berriz nabarmendu nahi da ezkontidea 
 atzerritarra dutenei bakarrik eragiten dieten arazoa, ezkonti-
deak familia elkartzeko baimenerako baldintzak betetzen ez 
dituenean. 

Atzerritarrek badute diru-sarrerak bermatzeko errenta/etxe-
bizitzarako prestazio osagarriaren prestazio ekonomikoak 
eskuratzeko eskubidea, baldin eta legeak ezarritako baldin-
tzak betetzen badituzte. Arazoa zera da: baldintza horietako 
batzuk egiaztatzea etorkinentzat bereziki zaila izatea. Ondo-
rioz, kexak aurkezten dira Arartekoan, ezkontideak jatorri-
ko herrialdean bizi denean eta Euskal Autonomia Erkide-
gora etorri eta bizitzen geratu ezin denean, diru-sarrerak 
bermatzeko errenta iraungi dela salatzeko. 

Aurreko urteetako txostenetan adierazi denez, ezkontidea 
edo ezkontzaren antzeko egoeran dagoen bikotekidea ja-
torriko herrialdean bizi denean, ezin du egiaztatu biziki-
detza-unitatea osatzeari buruzko baldintza, Diru Sarrerak 
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edo Espainiako nazionalitatea eskuratu duten pertsonek. 
Hori dela eta, Arartekoak behin eta berriz azaldu behar izan 
ditu agiri hori aurkezteko eskatzeak sortzen dituen arazoak. 
Agiria izapidetzea, jatorriko herrialdearen arabera, bidaiak 
egitea eta gastu handiak ordaintzea eskatzen die gizar-
te-bazterketa egoeran dauden pertsonei, eta, batzuetan, 
ezinezkoa da agiria lortzea; hori dela eta, baldintza betetzen 
dela egiaztatzeko, beste dokumentu batzuk erabiltzea go-
mendatzen da. Arartekoaren iritziz, ez da nahikoa gizarte- 
edo giza-gatazkan, edo gudan dauden herrialdeetako herri-
tarrak salbuestea.

Jatorriz pakistandarrak direnen kasuan, kexa ugari jaso dira 
aurten, aipatu agiria aurkezteko eskakizuna dela eta. Herrial-
de horretatik datozenei, hasieran, ez zitzaien eskatzen agiria 
aurkezteko, eskuratzeak zailtasunak sortzen zituelako. Ge-
roago, Federal Board of Revenue edo FBR ziurtagiria aur-
keztu zuten, eta horren baliozkotasuna –pertsonak jatorriko 
herrialdean duen ekonomia- eta ondare-egoera egiaztatze-
ko– zalantzan jarri zen. Gainera, kasu batzuk bide penalean 
ikertzen ari dira, agiria behar ez bezala aldatu ote den ikuste-
ko; ondorioz, hainbat prozedura judizial ireki dira, eta, txos-
ten hau ixteko egunera arte, horietako batzuk artxibatu egin 
dira dagoeneko. Lanbidek FBR ziurtagiria aurkeztu duten 
pakistandar guztiei eten eta iraungi zien diru-sarrerak ber-
matzeko errenta. Geroago, prestazioa berriz ordaintzen hasi 
zen prozedura judizial batean salatuak ez ziren pertsonen 
kasuetan, baldin eta pertsona horiek ziurtagiri berria aurkez-
tu bazuten (Affidavit, Pakistango Kanpo Arazoetako Minis-
terioaren eta Espainiak Islamabaden daukan enbaxadaren 
zigiluekin). Bestaldetik, ezeztatu egiten ari dira prestazioen 
erreklamazioak. Arartekoak oraindik ez ditu itxi kexa-espe-
diente batzuk, prestazioaren ordainketek etenda jarraitzen 
dutenean eta prestazioak erreklamatu direnean; kasu horie-
tan, aztertzen ari da ea Lanbideren jarduna berdina den es-
pediente guztietan ala diru-sarrerak bermatzeko errentarako 
eskubidea ez den berriz onartu, inguruabar bereziak direla 
medio. Arartekoaren iritziz, agiri bat faltsutu den zantzuak  
baldin badaude, dagokion prozedura penala abiarazi behar  
da susmo horiek argitzeko. Eta pertsona horrek agiriak fal-
tsutzeagatik prozedura penal bat abiarazita baldin badu, 
administrazio-prozeduraren izapideak eten egin behar dira, 
lehentasuna jurisdikzio penalak duelako eta prozedura biek 
lotura estua dutelako. Prozedura penala artxibatzen denean, 
etendura kendu eta prestazioetarako eskubidea berriz aitor-
tu behar da.

2.7.3. Beste kexa batzuek honako gai honekin dute zeri-
kusia: indarrean dagoen pasaportea aurkezteko zailta-
sunak, herrialde batzuek oztopoak jartzen dituztelako 
herrialdetik kanpo dauden herritarrei pasaportea ema-
teko orduan. Horrela gertatzen da, adibidez, Ginea Es-
painiarretik edo Aljeriatik datozenen kasuetan, administra-
zio-egoera irregularrean daudenean, edo Mendebaldeko 
Saharatik datozenen kasuetan, pasaportea Aljeriak igorri 
duenean. Pertsona horiek indarrean dagoen pasaportea aur-
kezten ez badute, arazoa konpontzea beren esku ez badago 
ere, Lanbide eten egiten du diru-sarrerak bermatzeko erren-
tarako eskubidea.

Bermatzeko Errentari buruzko maiatzaren 25eko 147/2010 
Dekretuaren 9.1 artikuluan aipatutakoa. 

5.1 a) artikuluan ezarritakoarekin bat, diru-sarrerak berma-
tzeko errentarako eskubidea bi urtez erabil daiteke, baina 
familia epe horretan elkartzen ez bada, diru-sarrerak ber-
matzeko errentarako eskubidea iraungi egiten da. Herritarrak 
Espainiako nazionalitatea badu, ez du hasierako bi urte ho-
rietarako eskubiderik. Arartekoak 2017ko Diagnostiko-txos-
tenean, Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta 
etxebizitzarako prestazio osagarriaren prestazioak hobeto 
kudeatzeko proposamenak jasotzen dituenean, aztertu du 
arazo hori.

Erakunde honen iritziz, betekizunaren interpretazio berma-
tzaileagoa egin liteke. Horrela, familia elkartzeko eskaera 
ukatzen denean, diru-sarrerak bermatzeko errentaren titu-
larra izan ahalko litzateke. Edonola ere, bizikidetza-unitate 
kasu berriak zehaztu ditzake Eusko Jaurlaritzak (maiatzaren 
25eko 147/2010 Dekretuaren 5.4 artikulua). Interesgarria li-
tzateke aukera hori aztertzea, bai berdintasun-printzipioa 
betez, bai justizia materialeko kontua delako. Lanbidek ez du 
artikulu horrek ematen dion gaitasuna erabili, interesgarritzat 
jotzen denean, gizarte-dinamikak, dibortzioen eta bizikidetza 
modalitate berrien kopurua kontuan hartuta. 

2.7.2. Lanbidek 147/2010  Dekretuaren 9.3 artikuluan 
aurreikusitako baldintza, hain zuzen “baliabide nahikorik 
ez edukitzea” egiaztatzeko eskatzen duen dokumentu 
bat aurkezteko zailtasuna salatu duten kexa ugari jaso dira 
aurten. Baldintza hori betetzen dela egiaztatzeko modua, 
atzerritarren kasuan, jatorrizko herrialdeko ondasunen ziur-
tagiria aurkeztea da. Atzerritarrek zailtasun handiak izaten 
dituzte dokumentu hori aurkezteko, eta, Arartekoaren iritziz, 
horren balioa zalantzazkoa da. Agiria eskatzen hasi denetik, 
Lanbide bulegoetan eman den informazioa nahasgarria izan 
da, 2017ko diagnostiko-txostenean aztertu zen moduan. 
Arartekoak urte hauetan azpimarratu izan du legezko eus-
karri egokiago baten edo irizpide ezagun baten falta suma-
tzen zela, eskakizun horri lotuta, eta dokumentuek, eskaera 
izapidetzean baliozkoak izan zitezen, bete behar zituzten 
betekizunei zegokienez. Norbaitek jatorrizko herrialdean on-
dasunik ez duela frogatzen duen egiaztagiria eskatzea berria 
da, eta, dokumentu hori jaulki ahal izateko, ezinbestekoa da 
administrazioak modernoak izatea eta informatizatuta ego-
tea, eta pertsona horiek ondasunik ez dutela jasotzen duten 
erregistro zentralizatuak izatea. Orain arte ez da sinatu na-
zioarteko lankidetza-hitzarmenik, arautzen duenik agiri ho-
riek modu fidagarrian jaulki ote diren, edo zer betekizun bete 
behar dituzten agiri horiek.

Arartekoaren iritziz, nahikoa da behar adina baliabide ez iza-
tea egiaztatzea, probarako bitarteko ezberdinen bitartez, eta 
ez bakarrik agiri espezifiko batekin. 

Arartekoari helarazitako arazoen artean, legeztatutako ziur-
tagiria aurkezteko ezintasuna agertzen da, Nigeria, Ginea- 
Konakry eta Ghanatik datozen pertsonen kasuetan, Es-
painiak herrialde horietan dauzkan enbaxadetan ez baita 
ziurtagiria legeztatzen; bestalde, etorkin batzuek ezin dute 
ziurtagiria jaso, adibidez, jatorriz Britainia Handikoak diren 

Aurrekoa ikusi

http://www.lanbide.euskadi.eus/contenidos/informacion/rgi_normativa/es_def/adjuntos/Decreto 147-2010.pdf
http://www.lanbide.euskadi.eus/contenidos/informacion/rgi_normativa/es_def/adjuntos/Decreto 147-2010.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_4199_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_4199_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_4199_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_4199_1.pdf
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2.7.4. Benetako bizilekua egiaztatu ez zuelako diru- 
sarrerak bermatzeko errentarako eskubidea ukatu zitzaion 
pertsona baten kexa aztertu du Arartekoak. Pertsona horrek 
Ekuatore Gineara joan behar izan zuen, bere pasaportea be-
rritzera. Pasaporte berria ematea hainbat hilabetez atzeratu 
egin zen, besteak beste, Malabon, Ekuatore Ginean, atze-
rritar-txartela galdu zuelako. Arazo hori zela eta, luzatu egin 
zen Ekuatore Ginean egindako egonaldia, Schengen bisa 
berria igortzeko eskatu behar izan zuelako, horretarako pres-
tatutako postuetatik Espainiara sartu ahal izateko. Lanbide-
ren arabera, pertsona horrek ez zuen betetzen benetako 
bizilekuari buruzko baldintza, hiru hilabete baino gehiago 
kanpoan igaro zituelako. 

Arartekoaren iritziz, ezin dira alde batera utzi Ekuatore Gi-
neako egonaldia luzatzea justifikatzen eta azaltzen duten 
arrazoiak eta Espainiara lehenago bidaiatu ezin izanarenak. 
90 egunez per se kanpoan egoteak benetako bizilekuaren 
betekizuna ez betetzea dakarrela iriztea ez da zentzuzkoa, 
honako hau kontuan hartu gabe: ez zela borondatezkoa izan, 
baizik eta Schengen espazioan sartu ahal izateko finkatu-
tako lege-aurreikuspena betetzeko beharraren ondorioa izan 
zela, are gehiago, indarrean dagoen egoitza-baimenarekin 
arazorik ez zuenean. Ondorioz, Arartekoak 2018ko irailaren 
20ko Ebazpena eman zuen; ez zaio erantzun.

2.7.5. Herriaren Defendatzailearen bulegora bideratzen 
diren kexei dagokienez, aztertzeko eskumena duen erakun-
dea delako, aurten berriz aipatu nahi dira Espainiako na-
zionalitatea eskuratzeko prozedurarekin zerikusia dute-
nak. Azaroaren 6ko 1004/2015 Errege Dekretuak arautu du 
prozedura. 

Nabarmentzeko modukoak dira egoera oso bereziak, na-
zionalitatea eskuratzeko azterketa egiteko ezintasuna justi-
fikatzen dutenak; horietako batzuk egoitzagatik Espainiako 
herritartasuna emateko prozeduren izapidetzeari buruzko 
irailaren 30eko JUS/1625/2016 Aginduan aurreikusi dira, 
baina beste kasu berezi batzuk kontuan hartu gabe daude.

Herriaren Defendatzaileak Arartekotik bideratutako kexei 
eman dizkien erantzunak ikusita, ondorioztatzen da atze-
rapen handia dagoela nazionalitatearen eskaerak ebaztean 
eta horrekin lotutako arazoak –prozedura berria onetsi zene-
tik sortzen ari direnak– konpontzean. 

2.8.  Beste arlo batzuetan izapidetutako 
kexak

Hezkuntza arloan, txosten honen II. kapituluan, ikasleak es-
kolatzearekin zerikusia duten jarduketen berri eman da; be-
reziki aipatu dira Gasteizko ikasle atzerritarren kasuak. 

Gainera, aztertutako kexa batean, zalantzan jartzen da UPV/
EHUko ikertzaileen trebakuntzarako kontratazio-deialdietan 
sartu den eskakizuna; izan ere, horren arabera, Europako Er-
kidegokoak ez diren eskatzaileek Espainian bizitzeko eta lan 
egiteko aurretiazko administrazio-baimena, eskaera aurkez-
ten den egunean indarrean dagoena, aurkeztu behar dute. 

Kexa aztertu bitartean, egiaztatu da 2017ko deialdian 
 Europar Batasunaren kide ez diren herrialdeetatik zetozen 
eskatzaileek hiru hilabeteko epea zutela Espainian bizi eta 
lan egiteko administrazio-baimenaren kopia aurkezteko, 
kontratazioa onartzeko ebazpena ematen zen egunetik zen-
batzen hasita. Arartekoaren iritziz, Euskal Herriko Unibertsi-
tateak konpondu egin du sortutako arazoa.

Osasun arloan, Osasunaren babes integralerako programa 
martxan jarri arren, osasun laguntza eskuratzeko zailtasunak 
salatzen dituzten atzerritarren kexak aipatzen dira. 

Bestalde, arlo horretan, aurten, haurdunaldian zehar arta-
tuko zuen ginekologiako espezialista emakumea izateko es-
katu zuen emakume batek aurkeztutako kexa nabarmendu 
behar da.

3.  Araudi- eta  
gizarte-testuingurua

Aurten, Migrazio Seguru, Ordenatu eta Arautuaren al-
deko Munduko Ituna onetsi da; Marrakexeko gailurreko 
osoko bilkuran 150 herrialdek sinatu zuten, 2018ko aben-
duaren 10 eta 11n. Izan ere, immigrazioaren arloan, herrial-
deen artean lankidetzan aritzeko lehenengo akordioa da 
mundu mailan. Ituna 23 helburu nagusiren inguruan egitu-
ratuta dago. Horien artean, helburu orokor batzuk daude, 
hala nola migrazioa eragiten duten arrazoiak elkarren artean 
jorratzea edo legezko migrazio-bideak hobetzea. Horrez 
gain, konpromiso zehatzak ere badaude: pertsonen saleros-
ketaren eta trafikoaren aurkako neurriak; familiak banantzea 
saihesteko moduak; migratzen duten pertsonen atxiloketa 
azken aukera moduan erabiltzea; edo egoera irregularrean 
dauden etorkinei helmuga-herrialdean osasun-arreta eta 
hezkuntza jasotzeko eskubidea aitortzea. Gainera, estatuek 
konpromisoa hartzen dute hobetu egingo dutela lankidetza 
etorkinen bizitza salbatzeko orduan, pertsonak bilatzeko eta 
salbatzeko misioetan, legeak “humanitarioa bakarrik” den 
laguntza ematen dutenak zigortuko ez dituela bermatuta. 
Halaber, gobernuek konpromisoa hartzen dute deportatu-
tako immigranteak modu “seguru eta duinean” itzultzeko, 
eta ez kanporatzeko, pertsona horiek hiltzeko edo torturak 
zein bestelako tratu gizagabeak jasateko “aurreikus daite-
keen benetako arriskuan” badaude. Era berean, konpro-
misoa hartzen dute etorkin guztiek identitate juridikoaren 
frogagiria eta dokumentazio egokia izango dutela, oinarriz-
ko zerbitzuak eskuratu ahal izango dituztela, eta etorkinak 
zein gizarteak ahaldunduko direla erabateko gizarteratzea 
eta kohesio soziala lortzeko edo diskriminazio mota guztiak 
ezabatzeko, baita oinarri enpirikoa duen diskurtso publikoa 
sustatzeko ere, migrazioaren inguruko pertzepzioak aldatze 
aldera. 

Tamalez, Estatu Batuek itunari men egin ziotenetik, beste 
 herrialde batzuek ere gauza bera egin zuten, legearen aldetik 
loteslea ez izan arren, eta estatuen subiranotasuna –haien 
mugak eta migrazio-politikak kudeatzeko– errespetatzen 
duen arren. 

Aurrekoa ikusi

http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018S-2672-17+del+Ararteko+de+20+de+septiembre+de+2018&contenido=12653&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018S-2672-17+del+Ararteko+de+20+de+septiembre+de+2018&contenido=12653&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-12047
http://www.un.org/es/conf/migration/global-compact-for-safe-orderly-regular-migration.shtml
http://www.un.org/es/conf/migration/global-compact-for-safe-orderly-regular-migration.shtml
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unibertsalari buruzkoa, osasun laguntzarako eskubidea 
herritarren eskubide unibertsala dela ezartzen duena. 

Errefuxiatuei Laguntzeko Espainiako Batzordeak (CEAR), Gi-
puzkoako SOS Arrazakeriarekin elkarlanean, “Herritarrak 
diskurtso politiko xenofoboen aurka. Suteen aurkako 
gida” argitaratu du. Horretan, zenbait tresna proposatzen ditu, 
gorroto xenofoboa bultzatzen duten diskurtsoei eran tzuteko. 

Azkenik, Ikuspegik prestatutako Begirada aipatzen da:  
“Atzerritarren ondorengo diren gazteak EAEn: (oker 
izendatutako) bigarren belaunaldiak”.

Atzerritarren ondorengoak diren eta Euskadin bizi diren 0 
eta 24 urte bitarteko gazteen egoera aztertu da dokumen-
tu horretan. Horretarako, azken Biztanleria eta Etxebizitza 
Erroldak, 2011n eginak, emandako datuak erabili dira. Txos-
tenean jasotakoaren arabera, 2011. urtean, EAEko gazte 
guztien % 15,9 atzerritarren ondorengoak dira. Gazte ho-
riek bertakoek baino adierazle okerragoak dituzte, adibidez, 
ikasketa maila eta laneratzea bezalako gaietan; azterlanak 
azpimarratzen du datu hori, gazte horien gizarteratzean izan 
ditzakeen ondorioak direla eta.

4.  Jarduera-planaren 
esparruko bestelako 
esku-hartzeak

4.1. Ofiziozko jarduerak

4.1.1. Arartekoak ofiziozko jarduera hasi eta Herriaren De-
fendatzaileari bidali dio, gizarte-erakundeek bideratutako 
etorkinak Euskal Autonomia Erkidegora heltzeari loturiko 
inguruabar batzuen berri emateko. Inguruabar horiek, izan 
ere, Estatuko Administrazio Orokorrarekiko koordinazioare-
kin dute zerikusia, baita zaurgarritasun egoera batzuekin eta 
Frantziak legez kontrako etorrerak saihesteko abian jarri di-
tuen kontrol-baliabideei loturiko kontuekin ere.

4.1.2. Arartekoak, nazioarteko erakundeen gomendioei 
jarraikiz, ofiziozko jarduera hasi eta Eusko Jaurlaritzako 
Etxebizitza Sailburuordetzari helarazi dio, eta Etxebizitzaren 
Legea aplikatzeko neurriak martxan jartzeko eskatu du, bai-
ta, legea bideratzeko planean, higiezinen agentziei eta etxe-
bizitzak alokairuan ematen dituztenei zuzendutako ekintzak 
jasotzeko ere, etxebizitza gehienak jabe pribatuen eskuetan 
daudela kontuan hartuta. Arartekoaren iritziz, etxebizitza-
rako eskubidea bermatzeko betebeharrak barne hartu behar 
lituzke zenbait kolektibok etxebizitzak eskuratzea ekiditen 
duten jokabide diskriminatzaileei aurre egiteko neurriak.

4.2.  Gomendio orokorren jarraipena

Arartekoaren ekainaren 27ko 6/2013 Gomendio Orokorra-
ren jarraipenari dagokionez, aurten, kexa bat jaso da, jen-
dearentzat zabalik dagoen establezimendu batean sartzeko 

Eusko Jaurlaritzak herritartasunaren, kulturartekotasunaren 
eta immigrazioaren esparruan jarduteko EAEko V. plana 
onartu du. Planak antolakuntzari loturiko erronkak jasotzen 
ditu, eta hezkuntza, enplegu, bizikidetza, osasun eta etxebi-
zitzaren arloetako jarduketak aurreikusten ditu. Gainera, arre-
ta berezia behar duten kolektiboak identifikatzen ditu. Planak 
lehentasunezko jarduera-ildo batzuk ezartzen ditu: “egungo 
eta geroko euskal gizarteak honako hauek izan ditzan: berdin-
tasuna, herritarrek eskubideak izateari dagokionez; Euskadin 
bizi diren pertsona guztientzako aukera-berdintasunaren sus-
tapena; gizarte-trinkotasuna, eta elkartasun handiagoa gizar-
te-kolektibo behartsuenekin; begirunea pertsona eta kultura 
guztien dibertsitatearekin; eta gizarte-interakzioaren aldeko 
testuinguruaren sustapena”.

Eusko Jaurlaritzak Migraziorako Euskal Itun Soziala abia-
razi du. Herritarrei irekita dagoen dokumentua da, eta aldatu 
ahal izango da kolektibo eta erakundeek hurrengo hilabetee-
tan egingo dituzten ekarpenak gehitzeko. Jasotako konpro-
misoen artean honako hauek nabarmentzen dira: errefu-
xiatuen eta asiloa eskatzen dutenen harrera eta integrazioa 
kuantitatiboki eta kualitatiboki hobetzea, eta erantzun hu-
manitario egokia ematea zaurgarritasun egoeran dauden 
etorkinei, batez ere, emakumeei, haurrei eta giza eskubideen 
urraketak jasan dituztenei.

Eusko Jaurlaritzak honako honen berri eman du: Share pro-
posamena, hau da, migrazioaren erronkaren aurrean, Euro-
par Batasunean erantzukidetasunaren printzipioa zeharka 
aplikatzeko bidea. Izan ere, zera proposatzen da: Europa 
mailan migratzaileak hartzeko eta gizarteratzeko ahalegi-
na lurraldean banatzeko modua adostea, hiru aldagai ain-
tzat hartuta: zerga sarrerak (% 50), biztanleria (% 30) eta 
langabeziaren indizea (% 20). Proiektu horrek errefuxiatuei 
eragingo lieke, baita egoera irregularrean dauden etorkinei 
eta bakarrik dauden adingabe atzerritarrei ere (MENA dire-
lakoei), eta estatuak, autonomia-erkidegoak, udalerriak eta 
eskualdeak lotuko lituzke. 

Aurten ere, Jarduera-Programa bizikidetza sustatzeko 
Euskadiko komunitate islamikoekin lankidetzan izen-
buruko programa onartu da. 

Programaren barnean dagoen zati teorikoak premisa eta 
erronkak jasotzen ditu; bigarren zatian, berriz, lan-plana 
dago, eta horrek lau jardun-ardatz ditu, hain zuzen: gizartea-
ren kohesioa eta kulturen eta erlijioen integrazioa Euskadin; 
Segurtasuna eta polizia-lanak (prebentzioa eta erantzuna); 
prebentzioa gizartean eta hezkuntzan indarkeriazko erradi-
kalizazioa ez gertatzeko; eta laugarrenik, jarrera politikoa, 
EAEn eta nazioartean.

Herriaren Defendatzaileak 2018. urtean zehar, hainbat jar-
duketa bultzatu ditu, besteak beste, itzularazte-espedien-
tea (Estatuko Fiskaltza Nagusiarekin) irekita duten atzerri-
tarren adina zehazteko prozedurekin zerikusia dutenak; 
eta errefuxiatuak hartzeko azpiegitura egokienak finkatzeari 
buruzkoak. Halaber, Asilo eta Babes Bulegoaren (OAR) 
egoera “eutsiezina” dela ohartarazi du. 

Azpimarratu behar da 7/2018 Errege Lege Dekretua,  
uztailaren 27koa, Osasun Sistema Nazionalerako sarbide  

Aurrekoa ikusi

https://www.cear-euskadi.org/eu/gorroto-diskurtsoaren-aurkako-19-tresna/
https://www.cear-euskadi.org/eu/gorroto-diskurtsoaren-aurkako-19-tresna/
https://www.cear-euskadi.org/eu/gorroto-diskurtsoaren-aurkako-19-tresna/
https://www.cear-euskadi.org/eu/gorroto-diskurtsoaren-aurkako-19-tresna/
http://www.ikuspegi.eus/documentos/panoramicas/eus/panoramica68eusOK.pdf
http://www.ikuspegi.eus/documentos/panoramicas/eus/panoramica68eusOK.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/planes_estrategicos_inmigracio/eu_planes/adjuntos/vplaninterculturalidad_eu.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/planes_estrategicos_inmigracio/eu_planes/adjuntos/PACTO-EUSK-2018.pdf
https://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/49020-gobierno-vasco-presenta-europa-ante-comite-las-regiones-propuesta-share-para-responder-los-nuevos-retos-migratorios
https://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/49020-gobierno-vasco-presenta-europa-ante-comite-las-regiones-propuesta-share-para-responder-los-nuevos-retos-migratorios
https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/11504/JARDUERA_PROGRAMA_bizikidetza_komunitate_islamikoekin.pdf?1523521110
https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/11504/JARDUERA_PROGRAMA_bizikidetza_komunitate_islamikoekin.pdf?1523521110
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/balance-2018/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revisar-el-protocolo-de-atencion-de-emergencia-a-grandes-contingentes-y-evitar-el-uso-de-infraestructuras-no-idoneas-para-la-primera-acogida-y-asistencia-2/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-10752
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-10752
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 orduan diskriminazio egoera salatu duena. Izan ere, gomen-
dioa jendearentzat zabalik dauden establezimendu pribatue-
tan sarrera ukatzeko eskubidea baliatzeari eta diskriminazioa 
debekatzeari buruzkoa izan da, besteak beste, baita erre-
klamazioak izapidetzean erabilitako zigor-prozedura eta ber-
me-sistema arautu eta aplikatzeari buruzkoa ere. Arartekoak 
jakinarazi zion kexagileari zer prozedura jarraitu behar zuen 
salaketa hori onarpen-eskubidearen neurriz kanpoko era-
bilera zigortzeko eskumena duen administrazioan aurkeztu 
nahi izanez gero, eta prozeduraren emaitzak Arartekoari he-
larazteko eskatu zion; geroago, ez zen kontu horri buruzko 
informaziorik jaso.

4.3.  Baliabideetan egindako bisitak

Arartekoko langileak herritarren plataforma batek Anda-
luziako kostaldeetatik etortzen ziren immigranteei harrera 
emateko asmoz sustatu zuen baliabidera joan ziren. Herritar 
horien arabera, ostaturik gabe eta behar bezalako arretarik 
gabe zeuden etorkin horiek. Baliabidea Deustuko Erriberan 
–Zorrotzaurren– dagoen industria-eraikin batean jarri da, 
hain zuzen, “Cadenas VICINAY” enpresaren garai bateko 
egoitzan; orain, BIZINAHI deitzen zaio, eta jabeek Erriberako 
auzokideen elkarteari laga zieten, kultura-jarduera interes-
garriak antolatzeko. Azpiegitura horri esker, etorkinei harre-
ra eman ahal izan zaie. Hain zuzen, egunero 100-150 gizon 
gazte artatu dira, Kamerun, Senegal edo Ginea-Konakrytik 
etorritakoak. Baliabidea herritarren elkartasunari eskera ego-
kitu zen, eta ostatua, janaria, arropa, informazioa, laguntza 
eta orientabideak eskaini ahal izan ziren, baita, behar izanez 
gero, osasun-arreta ere (Osakidetzak emandako laguntza 
publikoa, modu positiboan baloratua), beste jarduera eta 
zerbitzu batzuen artean. Baliabidea hainbat hilabetez egon 
zen irekita, eta etorkinek kudeaketan parte hartu zuten. Arar-
tekoko langileek bisita egin ondoren, informatu zuten ba-
liabidea antolatzeko talde lan solidarioa egin zela eta herritar 
askok modu desinteresatuan parte hartu zutela. Lehenago, 
antzeko esperientziak egon ziren Bilbo auzo batzuetan.  
Herritarren plataformak modu espontaneoan eta solidarioan 
sortu ziren, etorkinen premia-egoera ikusita, bai Bilbon, baita 
Donostian eta Irunen ere. 

4.4. Bilerak administrazio publikoekin

2018. urtean zehar, hainbat bilera egin dira Eusko Jaurlari-
tzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailarekin eta udale-
kin. Bertan, etorkinei eman behar zaien arretak eta harrerak 
eragiten duten kezka helarazi da. Bileretan, EAEko beste 
administrazio batzuekin eta gizarte-erakundeekin koordina-
turik, batez ere 2018ko ekainaren 28tik aurrera Euskal Auto-
nomia Erkidegora iritsi diren etorkinen premiei erantzuteko 
abian jarritako zenbait ekimen ezagutu ahal izan dira. Egun 
horretan, hain zuzen, agerian utzi zen Andaluziako kostalde-
tik Espainian sartu ziren etorkinen helduera. 

Bilbo, Donostia, Gasteiz, Getxo eta Irungo udalekin egin-
dako bileretan, burututako jarduketen berri eman zen, eta, 
eman beharreko erantzunei dagokienez, planteamendu des-
berdinak daudela jakinarazi zen. 

4.5. Bilerak elkarteekin

Aurten, zenbait bilera egin dira elkarteekin, Andaluziako kos-
taldeetatik iritsitako etorkinen beharrizanen eta haiei arreta 
emateko asmoz jarritako baliabideetan antzemandako ga-
bezien berri emateko. Horrez gain, beste bilera bat aipatu 
da: bertan, esku hartzeko eskatu zitzaion Arartekoari, gazte 
eta adingabe atzerritarrek prestakuntza eta trebakuntza 
eskuratzeko izaten dituzten zailtasunak direla eta.

4.6. Arartekoak interesez jarraitu du etorkinen eta errefu-
xiatuen eskubideen eta bizitzaren alde diharduten pertsonei 
buruzko salaketen ondoriozko informazioa. Ildo horretan, 
giza eskubideen aktibista eta “Caminando Fronteras” kolek-
tiboko kidea den Helena Maleno Garzón aipatu behar da. 
Bere espediente judiziala Tangerren oraindik irekita dagoe-
nez, Arartekoa, 2017. urtearen amaieran, harremanetan ja-
rri zen Marokoko homologoarekin (Médiateur du Royaume), 
eta helarazi zion EAEko kolektiboek interes eta balio handia 
ematen diotela Helena Malenok hegoaldeko mugan egiten 
duen lanari. Era berean, Andaluziako herriaren defendatzai-
learekin batera, Proem-AID GKEko boluntario moduan Me-
diterraneoan errefuxiatuak salbatzeko lanean laguntzen aritu 
zirenean, Lesbosen atxilotutako hiru suhiltzaileen aurka aur-
keztutako salaketaren jarraipena egin du.

4.7. Adierazpen instituzionalak

Arartekoak, Errefuxiatuen munduko eguna (ekainak 20) dela 
eta, hauxe deklaratu du: “Gatazka belikoetatik edo jazarpe-
netik ihes egiten duten pertsonenganako elkartasuna ezin-
besteko kohesio-osagaia da Europa eraikitzeko orduan”. 

Arartekoaren erakundeak aurtengo Arrazagatiko bereizke-
ria deuseztatzeko nazioarteko egunean (martxoaren 21ean) 
egindako adierazpen instituzionalean, kolektibo batzuek 
etxebizitza eskuratzeko ezintasuna azpimarratu zen,  
horrek oztopatzen baitu pertsona horien garapena, baita gai-
nerako oinarrizko eskubideak gauzatzea ere. 

5.  Herritarren eskubideen 
egoeraren balorazioa

5.1. Euskal administrazio publikoek jarraitu dute berdinta-
sunerako eskubidea errespetatzen duten politika publikoak 
garatzen, jatorria kontuan hartu gabe eskubide eta zerbitzu 
publikoak eskuratzeko aukera emanez, edo berdintasun hori 
araudi berrian aurreikusiz (hala nola etxebizitza legez oku-
patzeko eskubide subjektiboa edo etxebizitzako prestazio 
ekonomikoa arautuko duen dekretuaren proiektuan).

Hala ere, atzerritarrek administrazio-egoera erregulatzeko 
izaten dituzten zailtasunak oraindik ere oztopo handia dira 
lana lortzeko eta, adibidez, desgaitasun eta mendetasuna-
ren ondoriozko babes bereziak eskuratzeko. Estatuak eta 
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egokia emateko; arreta hori, berriz, halabeharrezkoa da  
gizarte-arriskuak saihesteko. Gainera, gazte atzerritarrek 
18-23 urte bitarteko aldian, hau da, arreta berezia eskatzen 
dutenean, gizarte-babes egokirik ez jasotzea ez dator bat 
euskal administrazio publikoek adostutako plan eta printzi-
pioekin.

5.6. Aurrerapauso oso positibotzat jotzen da Euskal 
 Autonomia Erkidegoan bizi diren eta prestakuntza maila txi-
kia duten gazte langabetuen aktibazio soziolaboralerako 
prestakuntza-ekintzak bultzatzeko asmoa. 2017ko urteko 
txostenean, gabezia handia zela aipatu zen, gazte atzerrita-
rren lanbide-prestakuntza oztopatzen zuelako.

5.7. Erakunde honek, beste urte batez, jarraitu behar du 
nabarmentzen diru-sarrerak bermatzeko eta gizartera-
tzeko araudian jasotako lege-xedapenek eta horien inter-
pretazioak, Lanbidek egiten duenak, sortzen dituzten ara-
zoak. Horrela, ezkontide atzerritarra denean, diru-sarrerak 
bermatzeko errenta  /  etxebizitzarako prestazio osagarria-
ren titularrarekin bizi izatea eskatzen da, familia elkartzeko  
eskaera ukatu bada ere, edo jatorrizko herrialdeko onda-
sunen ziurtagiria eskatzen da, hura lortzeko zailtasunak 
eta ondasunik eza ziurtatzeko fidagarritasun zalantzagarria 
kontuan hartu gabe; ondorioz, argi dago gizarte-bazterke-
tan dauden atzerritarrei eskatzen zaizkien betekizunak oso 
zailak direla.

5.8. Beste erronka garrantzitsu bati ere egoki heldu behar 
zaio, hain zuzen, etxebizitza-politikari. Izan ere, kontuan 
hartu behar dira, batetik, etxebizitza eskuratzeko zailta-
sunak eta, bestetik, bizitokia edukitzeak familien bizitzan 
duen garrantzia, batez ere, familian adingabeak daudenean, 
baita etxebizitza mailan gerta daitekeen edozein bereizketak 
per tsonen etorkizunean, bizikidetza-harremanetan eta este-
reotipoak sortzean izango duen gizarte-inpaktu negatiboa 
ere.

5.9. Aurten, Andaluziako kostaldeetatik bideratutako 
etorkin asko eta asko iritsi dira Euskadira, ibilbide horre-
tako migrazio-jarioa handitu egin delako. Kolektibo honen 
barruan, pertsona batzuen asmoa da bere senideekin edo 
lagunekin elkartzea beste leku batzuetan eta horiei “iragai-
tzazko migratzaileak” deritze. Euskal administrazio publi-
koek martxan jarri dituzte hainbat neurri pertsona horien pre-
miei erantzuteko, baina, zalantzarik gabe, haien zailtasunak 
eta beharrizanak oso handiak dira (osasun arazoak, indarke-
riaren biktimak diren emakumeak); horri bidean jasandako 
sufrimendua gehitu behar zaio. Ondorioz, gizarte zibilean 
mugimendu solidarioa sortu da, euskal gizartearen konpro-
misoa adierazten duena. Arartekoaren ustez, oinarri irmoak 
ezarri behar dira egoera horri eta askotariko premiei eran-
tzuteko (osasun-arreta, gizarte-babesa…), gizarte-larrialdiko 
zerbitzuak gainezka egitea saihesteko moduko aurreikuspe-
narekin. Gizarte-fenomeno horren egitura-elementuek oinarri 
irmoa behar dute, beharrezko erantzunek segurtasun juridi-
koa izan dezaten.

EAEk dituen eskumenen arteko orekarik eza ez da lagun-
garria biztanleen lekualdaketek eta migrazio-mugimenduek 
sortzen dituzten erronkei erantzun orohartzailea emateko, 
eta ez du laguntzen gizarteratzeko eta gizartean, politikan, 
ekonomian eta kulturan parte hartzeko erabakigarriak diren 
kontuetan.

5.2. Migrazioaren aldeko munduko ituna onartzea na-
barmendu behar da, garrantzitsua izan delako. Izan ere, 
migrazio-jarioak modu orohartzailean kudeatzeko nazioar-
teko mailako saialdia izan da; bertan jasotako helburu eta 
erronkak interesgarriak dira, eta kontuan hartu beharko lira-
teke immigrazioari eta errefuxiatuei buruzko politika publi-
koetan, datozen urteotan.

5.3. 2019. urtean zehar, honako jarduketa hauek aurreiku-
sita daude: V. Jarduketa Plana; Migraziorako Euskal Itun 
Soziala; Share programa; babes komunitarioa sustatzeko 
programa; Auzolan programa; Eusko Jaurlaritzaren Jarduera 
Programa, Euskadiko komunitate islamikoekiko bizikidetza 
sustatzeko; baita Harrera programa indartzea ere. Arartekoak 
oso iritzi positiboa du horien guztien inguruan, orain dela gu-
txi onartutako Migrazioaren aldeko Munduko Itunean jaso-
tako helburuekin bat datozelako, eta, EAEko gizarte-egoerari 
erantzuteko orduan, ardura publikoa erakusten dutelako. 
Adostutako neurriek euskal gizartearen aniztasunak eta plu-
raltasunak sortzen dituen erronkei erantzuna emateko intere-
sa eta konpromisoa adierazten dituzte, EAE migrazio-jarioen 
helmuga eta errefuxiatuak solidaritatez hartzen dituen tokia 
dela kontuan hartuta. 

5.4. Euskal gizartea plurala denez, berariazko neurriak 
hartu behar dira pertsonak integratzen eta gizarteratzen 
laguntzeko, biztanleen lekualdaketen ondoriozko egoeren 
aniz tasuna kontuan hartuta. Arreta emateko orduan, hasie-
ra-hasieratik, pertsona guztiak aintzat hartuko dituzten 
neurri eraginkorrak erabiltzea modu bakarra da biztanleria-
ren zati baten gizarte-urraketa saihesteko eta gizarteratzea 
bultzatzeko, bereziki, talde zaurgarrienen kasuan, hau da, 
guraso bakarreko familien –seme-alabak kargura dituzten 
emakumeak– edo gazte atzerritarren kasuetan. Migrazio-sal-
doak gora egin duenez, ezinbestekoa da hezkuntzan, etxe-
bizitzetan, osasunean eta gizarte-zerbitzuetan inbertitzea, 
egoera horrek ekarritako onurak eta ekarpenak gizarte mai-
lan gaizki ulertzea saihesteko. Parte hartzen duten eragile 
publiko eta sozialen esperientziak eta ezagutzak hartu beha-
rreko neurrien eraginkortasuna bermatzen dute, eta horren 
adierazle zorrotzena etorkinek eta beren seme-alabek gizar-
tean parte-hartzea izango da.

5.5. Adingabe eta gazte atzerritarrei arreta ematea 
da erronkarik konplexuena, bereziki zaurgarria den kolekti-
boa delako, eta, gizartean inbertitzeko eredu moduan, ba-
liabideak jartzea eskatzen duelako; talde horren etorkizuna 
 aurreikusteko eta bermatzeko beharra dela eta, ezinbes-
tekoak dira gizartearen babesa eta kalitatezko hezkuntza. 
Pertsona horien kopurua igotzea oztopo bihurtzen da  arreta 
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5.10. Azken barometroaren arabera, tolerantzia-indizeak 
gora egin duen arren, diskriminazioaren aurkako borrokak 
oraindik ere neurri egokiak eskatzen ditu, esparru publikoe-
tan, eta batez ere pribatuan, antzematen diren jokabideek 
erantzun egokirik gabe ez uzteko. Helburua istilu arrazistak 
saihestea da, eta kolektibo zehatz batzuk iraintzen dituzten 
sineskeriak ez sortzea. Hori dela eta, giza eskubideak erres-
petatzen dituen diskurtso publikoaren garrantzia nabarmen-
tzen da, berdintasunerako eskubidea azpimarratuz, zuzenbi-
deko estatu sozial eta demokratikoaren alde, eta behin eta 
berriz gogorarazten da diskurtso iraintzaile populistak dese-
giten dituzten datuak jaso eta zabaltzeko premia handia. 

5.11. Diskriminazioa dela eta azken urteotan jaso ditugun 
kexa gehienek kolektibo batzuek merkatu pribatuan etxebi-
zitza aurkitzeko izaten dituzten zailtasunekin dute zerikusia. 
Horri gehitu behar zaizkio gehiegikeriak, jendearentzat za-
balik dauden establezimenduetan sartzeko orduan. Ararte-
koak hainbat jarduketa burutu ditu, jokabide diskriminatzaile 
orori aurre egitearen garrantzia nabarmenduz, praktika horiei 
 aurre egiteko behar den ahalmena eta legea egon badagoela 
kontuan hartuta, tresna horiek hobetzeko modukoak badira 
ere. 

5.12. Europa mailan, beharrezkoa bihurtzen da adostu-
tako neurriak batzen dituen marko bat izatea, Europar Ba-
tasuna osatzen duten balioak errespetatzen dituen politika 
erkide bat lortzeko. 2015ean onartutako birkokapen-progra-
maren eraginkortasuna txikia izan zen arren, migrazio-jarioei 
modu solidarioan erantzungo dien eta estatu kideen arteko 
lankidetza lehenesten duen programa berri bat pentsatzeko 
balio beharko luke esperientzia horrek.

5.13. Aurten, agerian geratu dira Europa mailan ados-
tasuna lortzeko zailtasunak, hain zuzen, Italiak eta Maltak 
gizarte-erakundeen erreskate itsasontziak sartzea galarazi 
ondoren, eta etorkinak Europar Batasun osoan banatzearen 
inguruko adostasunik eza. Gainera, Espainiako agintariek 
itsasontzi batzuk itsasoratzeko oztopoak jartzen dituzte, 
eskatzen diren segurtasun irizpideak betetzen ez dituzte-
la esanez. Jazarpenetatik, gerratik, bizitza salbatzeko edo 
demokraziaren bila ihes egiten duten pertsonen lekualdake-
tek zuzenbide humanitarioaren mailako erantzuna eskatzen 
dute. Mugak eta portuak ixteak, eta kanporatutako eta itzu-
litakoen kopurua areagotzeak, salbamendu-neurri egokirik 
edo inguruko herrialdeekiko hitzarmenik ezak ez dituzte biz-
tanleen lekualdaketak saihestuko, baizik eta demokraziare-
kin eta giza eskubideekiko errespetuarekin bateraezina den 
basakeriaren seinale dira.

5.14. Arartekoak bat dator Herriaren Defendatzailearekin, 
nazioarteko babesaren eskatzaileei harrera emateko sis-
tema hobetu behar dela. Hain zuzen ere, aurten, martxan 
jarri da Euskadiko lehen harrerako zentroa, estatuko harrera- 
sistematik kanpo geratu diren pertsonentzat.

5.15. Azkenik, Arartekoa oraindik ere kezkatuta dago, 
etorkinen eskubideen aldeko borrokan diharduten akti-
bistak “kriminalizatu” eta “iraindu” egiten direlako, pertso-
na horiek etorkinen zaurgarritasun egoerarekiko solidaritatea 
erakusten duten arren. Halaber, giza eskubideak defenda-
tzen dituzten erakundeei babes irmoa erakutsi die, Europa 
mailan, jokabide humanitarioak eta antolakunde kriminalen 
jarduketak argi bereiziko dituen arau-esparrua behar dela 
azpimarratuz.
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Aurrekariak

Arartekoak arlo honetan egiten duen lanak Konstituzioaren 
14. artikuluan du oinarria; izan ere, pertsona guztiak berdinak 
direlako printzipioa ezartzen du, eta bereizkeria debekatzen. 
Era berean, eta eremu horretan egiten duen lanaren bidez, 
Yogyakartako printzipioetan ezarritakoa bete eta errespe-
tatu behar dela babesten du Arartekoak; bai eta lesbianen,  
gayen, bisexualen, transexualen eta intersexualen esku-
bideen alde lan egiten duten Europako eta nazioarteko 
erakundeen erabakiak, jarraibideak eta aholkuak errespetatu 
behar direla ere. Giza eskubideei buruzko nazioarteko lege-
dia ezartzearen ingurukoak dira aipatu Yogyakartako prin-
tzipioak, sexu-joerari eta genero-identitateari dagokienez. 
Sexu-joera edo genero-identitatea ezin da diskriminatzeko 
arrazoi bihurtu, eta euskal botere publikoei dagokie pertsona 
guztien berdintasuna benetakoa eta eraginkorra izan dadin 
eragozten duten oztopoak kentzeko betebeharra.

Giza duintasunaren defentsan eta pertsona guztiek sexu- 
joera eta genero-identitate librea izateko giza eskubidearen 
defentsan dago oinarrituta eremu honetan egiten den lana. 
Horrekin, LGBTI pertsonek eskubide guztiak berdintasunez 
eta guztiz erabiltzen dituztela ziurtatu nahi du Arartekoak. 
Ildo horretan, euskal herri-administrazioek beharrezko neurri 
eta jarduerak garatzea bultzatu nahi da, pertsona horiek baz-
tertzeko edozein kausa kentzearren eta haien  eskubideak 

berdintasun osoz gauzatzea lortzearren. Gai horrekin zeri-
kusia duten kexak izapidetzeaz gain, hainbat jarduera na-
barmentzen dira, euskal administrazioetan, talde horren  
eskubideak erabat integratzearekin loturiko funtzionamen-
dua hobetu eta hobekuntzak bultzatu eta sustatzeko. Hiru 
xede hauei begira daude jarduera horiek:

•   Euskal herri-administrazioek euren jarduera guztietan 
berdintasuna erabat errespeta dezaten eta sexu-orien-
tazio eta genero-identitatearen ondoriozko bereizkeria-
rik egin ez dezaten lortzea, eskubide horien gauzatzea 
benetakoa eta eraginkorra izateko beharrezkoak diren 
neurriak abian jarriz.

•   Euskal gizarte osoan, bazterkeriarik ezan eta aniztasun 
afek tibo-sexualari eta genero-aniztasunari lotutako es-
kubideen errespetuan oinarritutako kultura zabaltzea.

•   Homofobia edo transfobiaren aurka borrokatzea 
(edozein formatan agertzen bada ere), Euskadin LGBTI 
pertsonen egoeraren gaineko ezagutza eta sentsibili-
zazioa zabalduz.

1. Kexarik aipagarrienak
Beste urte batez egiaztatu ahal izan dugu kexa gutxi izan 
dela 2018. urtean LGTBI pertsonen eskubideen inguruan. 
Halaxe da, zalantzarik gabe, administrazioaren jardunaren 
eremuan ez direlako erraz antzematen sexu-orientazioaren 
edo genero-identitatearen ziozko diskriminazio edo bazter-
keria egoera irekiak. Egoera horiek maizago agertzen dira, 
ordea, partikularren arteko harremanen esparruan. Egia 
esan, partikularren arteko harremanak erakunde honen kon-
trolari itzurtzen zaizkio, baina hori ez da eragozpena botere 
publikoei arreta eta zaintza berezia eskatu ahal izateko eta 
galdatu ahal izateko, pertsonen sexu-orientazioaren edo 
genero-identitatearen ziozko banako diskriminaziozko edo 
bazterkeriazko gizarte jokabideei edo diskurtsoei aurrea 
hartzeko. Botere publikoek, ildo horretan, jokabide akti-
boa izan behar dute LGTBI pertsonen eskubideen errespe-
tua susta tzeko, eta horretarako, gorroto edo diskriminazio 
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taldeen aldarrikapen historikoa betez. Izan ere, 2007an ere, 
Yogyakartako Printzipioak1 deritzenetan, giza eskubideen na-
zioarteko legeria sexu-orientazioaren eta genero-identitatea-
ren inguruan aplikatzeko oinarriak ezarri ziren, honako hau 
aldarrikatuta: “kontrakoa dioen edozein sailkapenen aurka, 
pertsona baten sexu-orientazioa eta genero-identitatea ez 
dira, berez, baldintza medikoak eta ez dira artatu, sendatu 
edo desagerrarazi behar”.

Beraz, erakunde honen aburuz –erreklamazio hau dela-eta 
Osakidetzari helarazi zitzaion bezala–, Osakidetzak osasun 
pertsonaleko zenbait sektoreri exijitu beharreko prestakun-
tza espezializatuagoari buruz hartutako erabakiak hartze-
ko, talde horien egoerari buruzkoak, emandako bi irizpide  
horien arabera justifikatu behar dira: hots, alde batetik, 
botere publikoek oztopoak desagerrarazteko eta berdinta-
suna errealitate izateko neurriak bideratzeko duten betebe-
harra, hain zuzen ere bereziki baztertuak edo diskriminatuak 
dauden taldeen alde. Izan ere, askotan eta zuzen jokatuta, 
haiek artatuko dituzten profesionalen prestakuntza espezia-
lizatua eta sentsibilizazioa eska ditzakete; eta bestetik, per-
tsonen sexu-orientazioaren edo genero-identitatearen 
ziozko ez-patologizazioaren printzipioa. Besteak beste, 
honako hau eskatzen du printzipio horrek zalantzarik gabe: 
psikiatria aldez aurretik ez ezartzea pertsona horiek ar-
tatzeko beharrezko arlotzat. 

Taldearen berezitasuna eta balizko behar mediko espeziali-
zatuak direla-eta, aparteko aipamena merezi du esku-har-
tze medikoak sexu biologikoa pertsona transexualek bere 
sentitzen duten sexura egokitzera bideraturiko prozesu me-
dikoetan. Hala, bada, transexualen osasun eskubideei da-
gokienez, nahitaez jakin beharra dago Osasunaren Munduko 
Erakundeak, giza ugalketari buruzko programaren baitan egi-
niko sexu osasunaren eta giza eskubideen gaineko txosten 
batean zioenez (izenburua: “Sexual health, human rights and 
the law”, World Health Organization- human reproductive 
programme, 2015), besteak beste, norbanakoaren beharren 
arabera, transexualek eta generoa aldatu duten2 pertsonek 
trantsizioarekin edo trantsituarekin lotutako hainbat zerbi-
tzuren beharra izan dezakete bizitzako une desberdinetan. 
Txosten horretatik ondorioztatzen denez, oraindik ere urriak  
dira transexualentzako eta generoa aldatu duten pertsonen-
tzako osasun zerbitzu egokiak eta diskriminaziorik gabe-
koak, zerbitzu eskuragarriak. Izan ere, patologizazioa ezar-
tzen da zerbitzu horietan, ez dira bermatzen laguntza eta 
isilekotasuna eta ez da informaturiko erabakia hartzeko 
banako prozesurik lehenesten. Ildo horretan, OMEk go-
gorarazten du arlo horretako giza eskubideen estandarrek 
osasunari buruzko informazioa eskuragarria egotea eta 
kalitatekoa izatea exijitzen dutela transexualentzat eta  
 

1 Legelarien Nazioarteko Batzordeak eta Giza Eskubideetarako Nazioarteko 
Zerbitzuak 2007ko martxoan egina, giza eskubideen erakundeen koalizio 
baten izenean. Horren xedea da estatuek giza eskubideen arloko indarreko 
nazioarteko legeriaren arabera bete beharrekoak biltzea eta argitzea pert-
sona guztien giza eskubideak sustatzeari eta babesteari dagokienez, betie-
re berdintasuna eta diskriminaziorik eza oinarri hartuta.

2 Kontzeptu horretan sartzen dira sexu bat edo bestea ezinbestean auke-
ratzen ez dutenak, edo bere sentitzen duten sexuaren arabera bizi arren, 
ezinbestean sexua aldatzeko tratamendu medikoak jarraituko ez dutenak.

 diskurtsoak antzemateko neurriak abiarazi behar dituzte, 
baita aniztasunean elkarrekin bizitzearen aldeko sentsibili-
zaziorako ekintzak –pertsona guztiek eskubide berdinak di-
tuztela oinarri izanik- edo, hala denean, beharrezkoak diren 
jarduketa positiboak sustatuz ere. Azaldutako testuinguru 
horretan, bi alderdi nabarmentzen dira arlo horretan 2018an:

1.1.  Lesbianak, gayak, bisexualak eta 
transexualak diren pazienteen 
tratamenduari buruzko gai bat 
Osakidetzako EPEko psikiatria 
lanpostuan sartzearekiko 
desadostasuna

Osakidetzako familiako mediku batek erakunde honetan 
adierazi zuen ez zegoela ados “Lesbianak, gayak, bisexua-
lak eta transexualak diren pazienteen tratamendua” izenburu 
pean aztergai espezifiko bat psikiatria lanposturako gaite-
gian sartzearekin - Osakidetzako Enplegu Publikoko Eskain-
tzako 2018ko deialdiaren baitan-, kexagileak “iraingarria, 
atzerakoia eta onartezina (sic)” irizten ziolako.

Pertsona guztien berdintasun printzipioan kokatu behar da 
aztergai dugun auzi honen esparrua, sexua eta sexu-orien-
tazioa edo –identitatea edozein delarik (Konstituzioaren 
14. artikulua). Hori ikusita, hasiera batean, eta berdintasun 
printzipioaren ikuspegi zorrotzetik eta formaletik, ezin bereiz 
daitezke pertsonak ezaugarri horien arabera azterketa medi-
ko-psikiatrikoa edo bestelako azterketak egiterakoan. Ala-
baina, pixka bat zailagoa da zehaztea, talde jakin batzuek, 
bereziki gizartean baztertuta daudenek, zein neurritan merezi 
duten edo ez haien ezaugarrietarako eta berezitasunetarako 
berariazko tratamendua ematea, hain zuzen ere berdintasun 
printzipio formal hori gauzatu ahal izateko, hots, pertsona 
horientzako berdintasuna errealitatea izan dadin lortzea, 
Konstituzioaren 9. artikuluan ezarritako zentzuan. 

Beren jarduketetan botere publikoei eskatu beharreko ge-
nero-ikuspegiaz gain, bestelako adibide asko aipa daitezke, 
zeinetan adostasun soziala eta juridikoa dagoen ekintza po-
sitiboak deritzenak legitimatzeko ideiaren inguruan, hau da, 
hainbat arrazoi tarteko –sexua, jatorri etnikoa, ekonomikoa, 
aniztasun funtzionala, erlijioa, hizkuntza, etab.– gizartean 
baztertuak izan diren eta horren ondorioz botere publikoen 
babes berezia behar duten taldeei tratamendu berezia ema-
tera bideratzen direnak; babesa emateko, askotan, hainbat 
arlotan laguntza eman behar dien sektore publikoko pro-
fesionalen trebakuntza berezia behar izaten da –haien 
zailtasunak eta bizitza-testuingurua sakonago ezagu-
tzera bideratuta–. Hala, berdintasun ikuspegia bermatzen 
da zerbitzu publikoetan emango zaien arretan. 

Alabaina, gogoratu beharra dago alde horretan berdintasun 
erreala eta eraginkorra bermatzera bideraturiko ikuspegi ho-
rrek aintzat hartu behar duela ez homosexualitatea ez tran-
sexualitatea ezin har daitezkeela eritasuntzat, medikuntzan 
eta Osasunaren Munduko Erakundeak nagusiki onartutako 
irizpideekin bat etorriz (aspaldi eman ziren irizpide horiek ho-
mosexualitaterako eta berrikiago transexualitaterako), LGTBI 
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generoa aldatu duten pertsonentzat, eta zerbitzuetara 
jotzen duten pertsonen duintasuna errespetatuz artatu 
behar dira nahitaez, inolaz ere diskriminatu gabe.

Hala ere, txosten horretan bertan gogorarazten denez,  
berariaz egiaztatu da askotan osasun profesionalek ez 
dutela gaitasun teknikorik arlo horretan, hain zuzen ere 
nazioartean urriak direlako transexualen eta generoa aldatu 
duten pertsonen osasuna zaintzeari buruzko azterketa osoa 
dakarten profesionalen prestakuntza programak, osasun es-
tandarrak eta curriculum medikoak. Bestalde, Transexualak 
genero-identitateagatik ez baztertzeari eta haien eskubideak 
aitortzeari buruzko 14/2012 Euskal Legean, beren beregi 
ezarri da 10 b) artikuluan pertsona horiek duten eskubidea: 
“esperientzia nahikoa duten profesionalen arreta jaso-
tzea, nola tratamenduari dagokion espezialitate zehatzean 
hala transexualitatearen arloan oro har”.

Hortaz, erronka berria dugu osasun zerbitzuentzat: 
prozedurak eta egitura materialak eta giza egiturak pertsona 
horien banakoaren eta askotariko beharretara egokituz joan 
beharko dute. Horretarako, arestian esandako printzipioen 
arabera bideratu beharko dituzte beren jarduketak. Azaldu-
tako testuinguru horretan ebaluatu behar da Osakidetzak 
psikiatria lanpostuan aritzeko nahitaezko gaitegian gai es-
pezifikoa sartzeko neurria, hots, “lesbianak, gayak, bisexua-
lak eta transexualak diren pazienteen tratamendua” izene-
koa. Egia esan, Arartekoak gai horretan esku hartu ondoren, 
gai eztabaidagarria psikiatria lanposturako gaitegitik kendu 
zuela jakinarazi zion Osakidetzak Arartekoari. Hala eta guz-
tiz ere, osasun zerbitzuek gaia etorkizunean landu dezaten, 
erakunde honen ustez kontuan izan beharko litzateke Osa-
kidetzaren jardunetan errespetatu egin behar dela sexu- 
orientazioaren edo genero-identitatearen zioz pertsona 
bati patologia medikoa edo psikiatrikoa aldez aurretik 
ez ezartzeko printzipioa. Alabaina, hori ez da eragozpe-
na honako hau gomendagarria izan dadin: sendagileek eta 
osasun pertsonalak afektibitate-sexu askatasuna erabat 
errespetatzera bideraturiko prestakuntza jasotzea, bai-
ta pertsonen genero-identitatearen ziozko balizko behar 
medikoei buruzko jakintza ere, betiere aipaturiko pertsonal 
horrek aztergai ditugun pertsonek izan ditzaketen behar me-
diko bereziak patologiatzat hartu gabe eta norbanakoaren 
askatasuna errespetatuz artatzeko nahikoa sentsibilitate eta 
jakintza dutela bermatuz, bereziki transexualei dagokienez, 
genero-identitatea bere sentitzen duten sexura egokitzeko 
jarraitu nahi dituzten prozesu medikoak direla eta.

1.2.  Termino desegokiak  
ezkontza-ziurtagirien ereduetan

2018an deigarri egin zaigun beste gai bat azken urteetan 
erakunde honetan heldu izan diren hainbat kexa dira, hain 
zuzen ere hizkeraren erabilera desegokiagatik, sexu bere-
ko bikoteak daudela ahaztuta ezkontzekin eta filiazioekin 
loturiko inprimaki ofizialetan. Bereziki ezkontza-ziurtagirien 
eremuan azken urteetan izandako arazoa aipatu behar da. 
Hala, erakunde honen eskura dauden datuen arabera  arazoa 
dagoeneko konponduta dagoela ematen du familiako ki-
deen zehaztapena behar duten inprimakietan. EAEren ere-

muan, ordea, badira oraindik termino egokiak erabiltzen ez 
dituzten Estatuko Administrazioaren zenbait eredu. Horrega-
tik, erakunde honek Espainiako Herriaren Defendatzaileari 
igorri dizkio gai honen inguruko kexak, zuzenketa egiteko 
erakunde eskuduna den aldetik. Kasuren batean, Gizarte 
Segurantzak seme-alabaren jaiotzeagatiko prestazioen es-
kubideei buruzko inprimakietan esaterako, A gurasoa eta B 
gurasoa sartzea lortu da aita eta ama agertu beharrean. Hala 
ere, testuinguru horretan, Espainiako Herriaren Defendatzai-
leak Arartekoari berriki jakinarazi dionez, ofiziozko jarduketa 
bat abiarazi du, Justiziako Estatu Idazkaritzak sexu bereko 
pertsona ezkonduentzat honako disfuntzio hau argitu dezala 
eskatzeko: ezkontza-ziurtagiriaren indarreko ereduan, nahiz 
eta erregistroan ezkondu diren pertsonak “A ezkontidea” 
eta “B ezkontidea” izendatuta egon, oraindik “senarra” eta 
“emaztea” azaltzea.

2.  Araudi- eta  
gizarte-testuingurua

2.1. EAEko eta estatuko esparrua

Azken urteotan, LGBTI pertsonen eskubide zibilak legez 
parekatu dira gure inguruko herrialdeetan, bai sexu bereko 
pertsonak ezkontzeko aukerari dagokionez, bai transexualen 
genero-identitatea sentitzen duten sexura legez egokitzeko 
ahalmenari dagokionez. Hala, gure lurralde-eremu zeha tzean, 
izatezko bikoteak arautzeko maiatzaren 7ko 2/2003 Legea 
onartu zen lehendabizi; ondoren, Kode Zibilaren erreforma, 
uztailaren 1eko 13/2005 Legearen bidez egina, zeinak Kode 
Zibila aldatzen baitu ezkontzeko eskubideari dagokionez; eta 
azkenik, martxoaren 15eko 3/2007 Legea, pertsonen sexuari 
buruzko erregistroko aipamena zuzentzea arautzen duena.

Hori dela eta, transexualak genero-identitateagatik ez baz-
tertzeari eta haien eskubideak aitortzeari buruzko ekainaren 
28ko 14/2012 Legea onetsi zuen Eusko Legebiltzarrak. Lege 
horren helburua da transexualei arreta integrala ematea eta 
transexualen izaera edo egoera pertsonal edo sozialagatik 
legedian dauden diskriminazio guztiak gainditzeko bidean 
aurrera egitea. Azkenik, 2015eko abenduan, abenduaren 
22ko 234/2015 Dekretua onartu zuen Eusko Jaurlaritzak, 
transexualen administrazio-dokumentazioari buruzkoa hori. 
Horren bidez, aipatu 14/2012 Legearen 7. artikulua garatuz, 
transexualek –nazionalek zein atzerritarrek–, Erregistro Zibi-
lean edo beren jatorrizko herrialdean sexua zuzendu artean, 
Euskadin erabili ahal izango duten administrazio-dokumen-
tazioa erregulatu da, horrela, modu askean zehaztutako ge-
nero-identitatearen araberako tratua jaso dezaten.

Arau multzo horren bidez, esparru juridiko egonkorra eratu 
da EAEn, LGTBI pertsonen eskubideen lege-aintzatespene-
rako eredua finkatzen duena. Alabaina, errealitateak erakus-
ten digu oraindik eremu askotan urratu egiten direla LGTBI 
pertsonen eskubideak. Egia esan, 2018an ez zen emaitza-
rik izan LGTBI taldeek estatuko zeharkako legea sortzeko 
 eskaeran, hain zuzen ere gorroto diskurtsoari eta sexu-orien-
tazioaren edo genero-identitatearen zioz beren eskubideak 
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Hori guztia –bigarren une batean bada ere– gizarteari eta 
euskal erakundeei ere axola behar zaie, gure lurraldera da-
tozen migratzaileak (hainbat arrazoi tarteko) gizartera-
tzeko politikak egoki zehazterakoan. Izan ere, Eusko 
 Jaurlaritzako Berdindu zerbitzuak argitaraturiko datuen ara-
bera, hedatuta daude LGTBI pertsonekiko aurreiritziak, dis-
kriminazioa eta gorroto diskurtsoa; are gehiago, instituzio-
nalizatuta daude, hain zuzen jokabide homosexualak edo 
nagusi den genero-identitatearekin bat ez datozen jokabi-
deak munduko 70 herrialdeetako baino gehiagoko zigor ko-
deetan sartuta, askotariko genero orientazio, identitate eta 
adierazpenak zapaltzeko arauak barne. Ezin ahantzi daiteke 
ere gaur egun oraindik heriotza-zigorra dagoela jasota LGTBI 
pertsonentzat zenbait herrialdetan. Pertsona horien kontrako 
zapalketak eta gorroto diskurtso sozialak eta instituzionalak 
gorrotozko krimen kontaezin eragiten dituzte. Hori dela-eta, 
ikaragarri hazi da egoera dramatiko horrengatik azken bola-
dan asiloa eskatzen duten pertsonen kopurua.

Bestalde, EBko agentzia horrek, EBko oinarrizko eskubideei 
buruzko 2018. urteko txosteneko 3.3. kapituluan, LGTBI 
pertsonen berdintasuna eta diskriminaziorik eza aipatzen 
dira, eta nabarmendu egiten du garrantzizkoa dela Europako 
legegileek bermatzea Europar Batasuneko lurralde osoan 
babes osoa eskaintzea pertsonen oinarrizko esparruetan, 
sexua, arraza, etnia, erlijioa, sinesmenak, desgaitasuna, adi-
na edo sexu-orientazioa eta genero-identitatea direla-eta 
gertatzen den diskriminazioa galarazteko, eremu horretarako 
zeharkako arauak aldarrikatuta hain zuzen. Europar Batasu-
neko estatuek, FRAren iritziz, berariazko neurriak hartzen eta 
abiarazten jarraitu behar dute, lesbianek, gayek, bisexua-
lek, transexualek eta intersexualek beren eskubideak osorik 
erabiltzen dituztela bermatze aldera. Horretarako, ekintzen 
zerrendan (List of actions by the Commission to advance 
LGBTI equality) finkaturiko lehentasunak eredutzat hartzea 
gomendatzen da; izan ere, Europako gidalerroak dira EBko 
estatuetako administrazio publikoek 2016 eta 2019 bitartean 
sustatu beharreko neurriak ezartzeko. 

Horrez gain, EBko oinarrizko eskubideei buruzko 2018ko 
txostenean, Oinarrizko Eskubideen Europako Agentziak 
(FRA) ondorioztatu duenez, diskriminazioa eta berdinta-
sunezkoa ez den tratua orain ere zati batez ikusten diren 
errealitateak dira, datuetan behar bezala agerrarazten ez 
direnak. Horregatik, aipaturiko agentziak azpimarratu egiten 
du garrantzitsua dela errealitate hori egoki zenbatzea eta 
datu errealak sendo eta finko ateratzea argitara.

Besteak beste, EBri berari eta EBko estatuetako adminis-
trazioei gomendatzen zaie erakunde eskudunek (EBkoak 
edo horietako administrazio deszentralizatuetakoak) datu 
fidagarriak eta irmoak biltzeko diru-laguntza eman dezaten, 
baita datu horiek Eurostat erakundeari eta bere estatistika 
bulegoei eman diezazkieten ere, berdintasunezko tratua 
eta baztertzailea ez den tratua sustatzeko neurri eta pro-
gramak garatzen laguntzeko, berariazko programa egokiak. 
FRAren aburuz, ahal den neurrian, sexuaren eta adinaren 
arabera bereizi beharko lirateke, baina jatorriko etniaren, 
 desgaitasunaren eta erlijioarena arabera ere bai. Euskal ad-
ministrazioek ere horrela jokatu beharko lukete.

urratuta ikusten dituzten pertsonen askotariko egoerei aurre 
egiteko. Hortaz, estatu mailan egiteke dagoen zerbait da, ze-
ren eta lege hori hainbat eskumenetan oinarrituta hedatuko 
bailitzateke, baina eskumen horien gaineko legeak egiteko 
ahalmen autonomikoa gainditzen da eginkizunotan.

2.2.  Nazioarteko eta Europako esparrua. 
Europan LGTBIen eskubideak 
hobetzeko lehentasunezko ekintzak

Europako Batzordeak aitortzen duenez, Europar Batasune-
ko estatu askotan, bazterkeria eta erasoak egunero jasateko 
arriskua dute LGTBI pertsonek (lesbianak, gayak, bisexua-
lak, transexualak eta intersexualak). Homosexualitatearen, 
transexualitatearen, sexu-orientazioaren gaineko aniztasu-
naren eta genero-identitatearen inguruan dauden aurreiri-
tziak, nahasmena eta ez-jakintasuna direla-eta, jokabide 
intoleranteak eta jokamolde erasokorrak ugarituz doaz ko-
munitate horrekiko. Europako Zuzenbideak pertsona guztien 
tratu-berdintasuna bermatzen du, sexua edo sexu-orienta-
zioa edozein delarik ere enpleguaren eta ikasketen testuin-
guruan. EBko itunek, EBko Oinarrizko Eskubideen Kartak eta 
Enplegurako Berdintasunari buruzko Zuzentarauak bermatu 
egiten dute diskriminaziorik eza, eta EBren jokabide aktiboa 
ere eskatzen dute horrelako diskriminazioaren aurka egiteko.

Nazioarteko Zuzenbidean ere LGTBI pertsonen eskubideak 
finkatu dituzte Nazio Batuek giza eskubideei, sexu-orien-
tazioari eta genero-identitateari buruz 2011ko ekainean 
emandako Ebazpenaren bidez. Arlo horretan bereziki es-
anguratsua da Europako Kontseiluak betetzen duen eginki-
zuna ere, EBko estatuetako Ministroen Batzordearentzako 
Gomendioarekin. Sexu-orientazioaren edo genero-identita-
tearen ziozko diskriminazioaren kontrako borrokarako neurriei 
buruzkoa da gomendioa. 

Hala ere, Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Agen-
tziaren (FRA) hainbat txostenetan nahiz EBko 27 estatuetako 
legeriaren konparaziozko azterketari buruzko txostenean 
edo LGTBI pertsonen gizarte eta ekonomia bizitzako hainbat 
arlotan duten konparaziozko analisi sozialean (lana, hezkun-
tza eta osasun zerbitzuak eskuratzea) ageri denez, oraindik 
ere arazoak dira Europan: LGTBI pertsonekiko diskrimina-
zioa eta gorroto delituak. 

Bestalde, LGTBI pertsonek munduan duten egoerari da-
gokionez, Europako agentzia horrek 2017an ere azpimarratu 
zuenez, honako hauek izan behar dute lehentasunezko jar-
duketek: jatorrizko herrialdean jazarriak direla-eta Europan 
asiloa eskatzen duten pertsonek. Helburu hori izanik, kausari 
dagozkion asilo-eskaerei buruzko balorazioak nola egiten di-
ren azaltzeko txostena argitaratu zuen, non pertsona horiei 
harrera egiteko berariazko neurriak aztertzen diren Europako 
herrialdeetan. Txostenean nabarmentzen zuenez, arlo horre-
tako datu eskuragarririk ez dago zenbait herrialdetan, Espai-
nian edo Frantzian esate baterako. Ildo horretan, ezin ahantzi 
daiteke LGTBI pertsonek Europatik kanpoko beste herrialde 
batzuetan aurre egin beharreko egoera zaila.

Aurrekoa ikusi

https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/annual-reports/fundamental-rights-2018
https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/annual-reports/fundamental-rights-2018
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/lgbti_actionlist_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/lgbti_actionlist_en.pdf
https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/annual-reports/fundamental-rights-2018
https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/annual-reports/fundamental-rights-2018
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:083:SOM:EN:HTML
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:EN:PDF
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/17/19
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/17/19
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1606669
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1606669
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1606669
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1606669
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/fra_es
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/fra_es
http://fra.europa.eu/publication/2012/homophobia-transphobia-and-discrimination-grounds-sexual-orientation-and-gender
http://fra.europa.eu/publication/2012/homophobia-transphobia-and-discrimination-grounds-sexual-orientation-and-gender
http://fra.europa.eu/publication/2011/homophobia-and-discrimination-grounds-sexual-orientation-and-gender-identity-eu
http://fra.europa.eu/publication/2011/homophobia-and-discrimination-grounds-sexual-orientation-and-gender-identity-eu
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/march-monthly-migration-focus-lgbti
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3.  Herritarren eskubideen 
egoeraren balorazioa

3.1.  Afektibitate-sexuaren eta generoaren 
gaineko aniztasunari erantzuna 
ematea hezkuntzaren arloan

Haurren eta nerabeen afektibitate eta sexu aniztasunaren 
gaineko beharretan eta babes eraginkorrean aurrera egite-
ko, Arartekoak oso komenigarri irizten dio Eskola Segurua 
Erakundeen Arteko Taldeak abiarazitako lanari berriz eki-
tea, 2017an eten ondoren. Ezinbestekoa da ikastetxeen eta 
euskal hezkuntza erakundeen arteko baterako lana, tresnak 
sortzera eta eskolak benetan inklusiboak eta haurrentzat toki 
seguruak direla ziurtatzeko mekanismo eraginkorragoetan 
sakontzera bideratuta, sexu- edo genero-identitatea edozein 
dela ere.

3.2.  Genero-identitate edo -adierazpen 
anitza duten haurrei arreta egokia 
ematea

Askotariko genero-identitate edo -adierazpenak dituzten 
haurrak edo arauzkoak ez diren genero-esperientziak bizi 
izaten ari diren haurren eskubideak urratu ez daitezen (ados-
tasunik ez dagoelako eta askotan pertsona helduen orien-
tazioa nahasgarria edo okerra delako) eta pertsona gisa 
osotasunean eta askatasunez garatzeko, ezinbestekoa 
da gogoetarako eta eztabaidarako erakundeen arteko 
foroak bultzatzea, transexualak genero-identitateagatik ez 
baztertzeari eta haien eskubideak aitortzeari buruzko 14/2012 
Euskal Legearen itzalpean eskaini beharreko prestazio publi-
koak egokiago eta haurren eskubideei egokituta definitze-
ko. Gune horiek helburu hau izan behar dute: arlo horretan 
jarduteko ahalmena duten erakundeen artean irizpide argiak 
ezartzea, haur eta nerabeen interesa eta eskubideak beren 
jardueren erdi-erdian jarriz. Horretarako, aintzat hartu behar-
ko dituzte haurrak babesteko legeetan eta araudian xeda-
tutakoa eta LGBTIen eskubideak babesteko hemengo eta 
nazioarteko tresnetan eta gizon-emakumeen berdintasunari 
buruzko legerian ezarritako printzipioak. Gai hori aztertu zen 
Eusko Jaurlaritzaren Aseguramendu eta Kontratazio Sani-
tarioko zuzendariordearekin egindako bileran, eta iritzi bera 
adierazi zuen.

3.3.  Lehentasunezko ekintza-esparrua 
Euskadiko LGTBI pertsonen egoera 
hobetzeko

Oinarrizko Eskubideen Europako Agentziak (FRA) oinarrizko 
eskubideei buruz eginiko 2018ko azken txosteneko ondo-
rioak kontuan hartuta, eta Europar Batzordeak datozen ur-
teetarako finkaturiko lehentasunezko ekintzen zerrenarekin 
bat etorrita (List of actions by the Commission to advance 
LGBTI equality), egokia izango litzateke euskal administra-
zio eskudunek honako lehentasun hauek helaraztea EAEri: 

•   EAEko LGTBI pertsonen oinarrizko eskubideen benetako 
egoerari buruzko datu fidagarriak, sendoak eta finkoak 
biltzea, diskriminazioaren kontrako programa egokiak eta 
berariazkoak egiteko eta neurriak hartzeko oinarriak izan 
daitezen. Horretarako, besteak autonomia, foru eta toki 
mailako botere publikoek ikerketa sustatu behar dute;

•   LGTBI pertsonei eta euren senideei dagoeneko aintzate-
tsitako eskubideen eraginkortasuna jarraitzeko eta moni-
torizatzeko balio duten baliabideak ezartzea, EAEren ka-
suan, transexualak genero-identitateagatik ez baztertzeari 
eta haien eskubideak aitortzeari buruzko ekainaren 28ko 
14/2012 Legean aintzatetsitako eskubideei dagokienez;

•   herritarrengan eragina duten neurriak, hala nola anizta-
sunaren sustapena eta diskriminaziorik ezerako pres-
takuntza eta sentsibilizazio neurriak, betiere aldez aurretik 
lorturiko datu horiek ikusita garrantzitsuenak diren alder-
diak azpimarratuta;

•   LGTBI pertsonen eskubideen berdintasuna sustatzeko eta 
aurrera egiteko funtsezko eragile arduradunei laguntzea;

•   LGTBI pertsonen eskubide zibilei dagozkien eta mugaz 
gaindiko eragina duten gaiak aztertzea. 

Botere publikoek, Europar Batasuneko estatuetako gaine-
rako administrazioek bezala, erronka bati egin behar diote 
aurre, hots, Europako lehentasun horiei erantzuna ematea 
euren lurralde mailan. Horretarako, nahikoa marko juridikoa 
dute, eta zalantzarik gabe, hori guztia testuinguru ona da 
talde horretako pertsonen eskubideen alde lanean aurrera 
egiteko.

Aurrekoa ikusi

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/lgbti_actionlist_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/lgbti_actionlist_en.pdf
https://www.euskadi.eus/r47-bopvvaci/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012003067&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/r47-bopvvaci/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012003067&BOPV_HIDE_CALENDAR=true




III. atala

Adinekoak eta menpekotasun 

egoeran dauden pertsonak

8

Aurrekoa ikusi





III

267

Adinekoak eta menpekotasun egoeran dauden pertsonak

Eusko Legebiltzarrarentzako urteko txostena 2018

1. Arloa kopurutan
Arartekoaren jarduerek, adineko pertsonen arloan, aurreko 
aurkezpenaren ildo beretik, herritarren kexen ikerketa hutsa 
gainditzen dute zabaltzeko, sentsibilizatzeko edo, era za-
balean, adin-talde horretan sartzen diren pertsonei eragiten 
dieten politika publikoak hobetzen laguntzeko esku-hartzeak 
sartzeko. Azken horiei buruz informazio xehea emango da 
atal honetako 4. idatz-zatian, eta orain herritarrek kexa edo 
kontsulta gisa agertutako kontuei helduko diegu. 2017an 44 
izan dira, haiek guztiak mendetasunari arreta emateko gi-
zarte zerbitzuei (edo soziosanitarioei) lotuta. 

Aurten ez da ofiziozko jarduketarik egin arlo horretan, eta 
elkarteek nahiz taldekako erakundeek ez dute kexarik aur-
keztu. Partikularrek egin dituzte kexak eta kontsultak, nahiz 
eta horietako hiru era bateratuan izapidetu izana, gertakari 
bera salatzeko egin baitira.

Espedienteen erdiaren kasuan, Arabako Foru Aldundiko  
Gizarte Zerbitzuen Saila izan da aztertutako administrazioa, 
eta baita Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintzako Sailaren 
% 25 ere. Gipuzkoako Foru Aldundia (Gizarte Politiken Saila) 
zalantzan jarri da kasuen % 7,7an, eta gainerako kasuak 
hainbat udaletan (Sestaokoan, Muskizekoan, Erandiokoan, 
Donostiakoan eta Getxokoan) gertatutako kasu bati edo biri 
dagozkie.

Ixte-balorazioari dagokionez, aztertutako jarduketak ez dira 
gomendatu, ez eta iradoki ere. Horrenbestez, ukitako ad-
ministrazioak “jarduera okerrik ez” balorazioa eman du, eta 
kexagileari, ordea, “aholkuak eta informazioa” balorazioa 
eman dio. Hala ere, eta alde horretatik, adierazi behar da 
Arabako aldundiak erantzunak berandu eman dituela maiz. 
Izan ere, txostena amaitutako egunean, azaroa baino lehen 
egindako informazioa eskatzeko lau eskaerari erantzun behar  
zien oraindik.

Aurrekariak

Kapitulu honetan Arartekoak bi norabideetan egindako jar-
dunak aurkeztuko dira, batzuetan aldi berekoak direnak. Ba-
tetik, gizarte zerbitzuek eta zerbitzu soziosanitarioek mende-
kotasun egoeran edo arriskuan dauden pertsonei emandako 
arreta, adinari erreparatu gabe. Horrela, gai honen inguruan 
jasotako kexa guztiak zenbatu dira eremu honetan, baina 
ezgaitasuna duten pertsonei dagozkienak (65 urtetik behe-
rakoak), zehatzago aztertuko dira III.3. atalean, ezgaitasuna 
duten pertsonei dagokiena, eta mendekotasuna duten hau-
rrei dagokien ikerketa kualitatiboa Haur eta Nerabeen Bule-
goaren txostenean egingo da.

Bigarrenik, eremuaren interesekoak dira adineko pertsonen-
gan bereziki eragina duten gai guztiak, horien artean mende-
kotasuna. Giza-eskubideetan oinarritutako ikuspegi berriek 
(eskubideen titulartasunaren printzipioa), adineko pertsonen 
ahalduntasuna azpimarratu nahi dute, eskubidea duten sub-
jektutzat joz, eta ez bakarrik gizarte asistentzia jasotzen du-
ten pertsonak bezala bakarrik. Ikuspegi honek Herritartasun 
berri bat dakar, beharrezko bermeez gozatzen duena, rol eta 
aukera berriak hartzen dituena eta euren autonomia sustatu 
eta indartzen duena.

Aurrekoa ikusi

https://irekia.araba.eus/eu/sailak/gizarte-zerbitzuak
https://irekia.araba.eus/eu/sailak/gizarte-zerbitzuak
http://web.bizkaia.eus/eu/gizarte-ekintza
https://www.gipuzkoa.eus/eu/web/gizartepolitika


III

268

Arartekoaren jarduerak arreta publikoa behar duten taldeak babesteko

Eusko Legebiltzarrarentzako urteko txostena 2018

batetik, baldintza materialak, baita arreta profesionala ema-
teko baldintzak ere, ez direla aproposak behar duten arreta 
handia emateko pertsona horiei, haien mendetasun-egoera 
aintzat hartuta –baliabidea ez da jada egokiena–; bestetik, 
foru egoitzetako plazak betetzen ez direnez eta, hortaz, udal 
baliabideetakoak ez direnez hutsik geratzen, mendetasun 
arineko egoera edo mendetasun-arriskua aitortuta dituzten 
eta arreta behar duten beste pertsonek ezin dituzte udal 
baliabideak erabili; izan ere, baliabide horiek existitzen dira 
–eta, ziur aski, nahikoak dira haien beharrei erantzuteko–, 
baina beste pertsona batzuek okupatu dituzte.

Hala ere, gogoratu behar da EAEko Gizarte Zerbitzuen Plan 
Estrategikoa (2016-2019) 2019an amaituko den denbo-
ra-horizonte baterako proposatu zela. Hortaz, oraindik den-
bora nahikoa dago aurreikusitako estaldura-helburuak be-
tetzeko, eta, hori dela eta, erakunde hau ez zen 2018an Foru 
Aldundira bertaratu gomendioak emateko xedez. Izan ere, 
foru erakundeak jakinarazi du Gasteizen, 2019an, 28 egoi-
tza-plaza berri lizitatuko direla aurreikusita dagoela, baita 14 
plaza berri ere, lurralde historikoaren landa-eremuan. Bes-
talde, plaza gehiago daude Gasteizen, eta hori positiboa da, 
modu horretan beste hainbat kexari erantzungo baitzaie; fa-
miliartekoak egoitzez aldatzeko –izan ere, plaza publiko bat 
betetzen ari ziren, baina Arabako beste udalerrietako egoi-
tzetan bizi ziren– eta Gasteizeko haien etxebizitzetatik ger-
tuago dauden beste egoitzetara eramateko igarotako den-
bora luzea dela-eta egin ziren kexa horiek. Hala, familiarekin 
gehiago elkartzeko aukera handituko da, eta joan-etorriek 
eragindako denbora- eta diru-kostuek behera egingo dute.

2019an, Arartekoak aztertuko du administrazioek Gizar-
te Zerbitzuen Plan Estrategikoan hartutako konpromisoak 
betetzeko modua, besteak beste, paragrafo hauetan azal-
duko dena eta erakunde honen interesekoa dena. Nahiz 
eta planean bertan tarteko ebaluazioak (2017ko lehenengo 
seihilekoa) eta urteko jarraipen-txostenak (2016, 2018 eta 
2019koak) aurreikusita egon, erakunde honek ez ditu doku-
mentu horiek eskuratu.

2019a honako hau aztertzeko urtea izango da, gainera: ea 
nola definituko eta diseinatuko diren unitate psikogeriatri-
koak mendetasun-egoeran dauden pertsonei zuzendutako 
egoitza-baliabideak arautzen dituen dekretu berrian, Eus-
ko Jaurlaritzak iragarritakoan. Orain arte, askotariko beha-
rrei arreta emateko askotariko tipologiak bereizi dira (beste 
hainbeste plaza huts esleitzeko zerrenden bidez ere), baina 
bereizketa horrek ez zuen definiziorik izan, ez eta arauzko 
erregulaziorik ere.

3.  Araudi- eta  
gizarte-testuingurua

3.1. Nazioartean, errepikatu behar da Nazio Batuek ez 
dutela oraindik adinekoen giza eskubideak zehazki lan-
tzeko nazioarteko tresnarik (hitzarmenik, trataturik, itu-
nik...), aditu independenteak 2016an egindako txostenean 
–adinekoek giza eskubide guztiez gozatzeari buruzkoan–  

2. Kexarik aipagarrienak
Erakunde honek gomendiorik edo iradokizunik eman ez 
badu ere, kexa asko egin dira Arabako lurraldean egoitza- 
plaza publikoak eskuratzeko atzerapen luzeak direla eta.

Aurkeztutako kasu guztietan, pertsonek aitortuta dute Ara-
bako sare publikoan egoitza-plazak eskuratzeko eskubidea. 
Hala ere, plaza hutsik ez dagoenez, pertsona horiek egoitza 
pribatuetan bizi dira, eta egoitza horien zati bat finantzatzeko,  
Zerbitzuari Lotutako Prestazio Ekonomikoa –ZLPE– jaso-
tzen dute (betiere haien mendetasun-graduaren eta ahalmen 
ekonomikoaren arabera). Hala ere, plaza hutsak esleitzeko 
itxaronaldiak hainbat hilabeteko iraupena du. Foru Aldundiko 
Gizarte Zerbitzuen Sailak emandako informazioaren arabera, 
baliabideak esleitzeko zerrendan daude hainbat pertsona, 
eta, gaur egun, honako egun hauek eman dituzte zerrendan, 
batez beste (ZLPE dutenak eta ez dutenak ere aintzat har-
tuta): 649 egun, hau da, 21 hilabete baino gehiago. 2018an 
zehar plaza publiko hori eskuratu duten pertsonei galde-
tzean zenbateko denbora igaro zen plaza hutsak esleitzeko 
zerrendan sartu zirenetik, 348 egun igaro zirela adierazi zu-
ten, batez beste.

Mendetasun-egoeran dauden profil psikogeriatrikoa duten 
pertsonen kasuan, errealitate hori areagotu egiten da. Izan 
ere, pertsona askoz gehiago daude plaza publikoren bat 
eskuratzeko zain (498, hain zuzen ere, eta 111k plazaren 
bat eskuratu zuten, laguntza jasota), eta denbora luzeagoa 
behar dute plaza hori lortzeko (hain zuzen ere, 401 egun; 
2018an, 308 egun igaro ziren).

Zenbaki horien atzean dagoen errealitatea da mendetasun- 
egoeran dauden pertsonen beharrei erantzuteko egoitza- 
plaza gutxi daudela lurralde horretan. Arabako gizarte  
zerbitzuen maparen arabera, 1.038 egoitza-plaza zeuden 
2015ean, eta 736 pertsona gehiagok plaza pribatuak bete 
zituzten, Zerbitzuari Lotutako Prestazio Ekonomikoaren bi-
tartez. Mapan ezarritako xedeak nabarmendu zuen 80 plaza 
berri zeudela 2017an, baina, gaur egun, 1.041 plaza daude, 
eta 951 pertsona gehiago plaza pribatuak betetzen ari dira, 
ZLPEren bitartez. Benetan, eskaerak gora egin du, eta per-
tsona horiei (1.992ri 2018an; 2015ean, ordea, 1.801i) aitortu-
tako eskubideari erantzuten ari zaio prestazio ekonomikoak 
areagotuz, eta ez plaza publikoak sortu edo hitzartuz; azken 
hori gizarte zerbitzuen eta mendetasunari arreta emateko 
legeen muinaren eta postulatuen kontra doa. Izan ere, zer-
bitzuak emateko erantzun bikain eta iragankortzat hartzen 
dituzte lege horiek prestazio ekonomikoak.

Gainera, mendetasun arineko egoeran edo mendeta-
sun-arriskuan dauden pertsonei arreta emateko udalek 
eman behar dituzten egoitza-baliabideei eragiten die plazen 
gabezia horrek. Gauzak horrela, Gasteizeko Udalak jakina-
razi du Foru Aldundiak ez duela erantzunik eman hainbat 
pertsonak egindako sarbide-eskaerei. Pertsona horiei arre-
ta ematen ari zaie udal egoitza batean, eta haien mendeta-
sun-egoera larritu denez, arreta eman behar zaie laguntza 
handiagoa eskaintzeko bereziki prestatutako egoitzetan, 
kasu honetan, foru egoitzetan. Udal baliabideei lotutako on-
dorio negatiboak, besteak beste, honako hauek dira: alde 

Aurrekoa ikusi

http://www.euskadi.eus/contenidos/plan_gubernamental/xleg_plangub_09/eu_plang_09/adjuntos/PESS eusk.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/plan_gubernamental/xleg_plangub_09/eu_plang_09/adjuntos/PESS eusk.pdf
http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1224018303900&idenlace=1224018305485&language=eu_ES&pagename=IFBS/Page/IFBS_contenidoFinal&title=+Mapa+de++Servicios+Sociales+del+Territorio+Hist%C3%B3rico+de+%C3%81lava
http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1224018303900&idenlace=1224018305485&language=eu_ES&pagename=IFBS/Page/IFBS_contenidoFinal&title=+Mapa+de++Servicios+Sociales+del+Territorio+Hist%C3%B3rico+de+%C3%81lava
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emandako gomendioa gorabehera (aditua izendatu zuten 
Giza Eskubideen Kontseiluak emandako 24/30 ebazpena-
ren bidez, 2013ko irailaren 27an). Txosten horretan, adituak 
estatuei eskatu zien esfortzu handiagoa egin zezaten adi-
nekoen giza eskubideen babesa indartzeko modurik onena 
zehazteko, baita aurkeztutako hainbat proposamen aintzat 
har zitzaten ere, bereziki adinekoen eskubideen inguruko hi-
tzarmen bat egiteari zegokionez.

Horrelako tresnarik ez dagoenez, mundu osoko adinekoen 
egoerari buruzko hainbat ebazpen onartu ditu Biltzar Nagu-
siak, eta ebazpen horien artean, honako hauek nabarmendu 
behar dira: 46/91 ebazpena; horren bidez, adinekoen aldeko 
Nazio Batuen printzipioak adierazi ziren. Halaber, ebazpenak 
“alienta a los gobiernos a que introduzcan en sus programas 
nacionales cada vez que sea posible los principios siguien-
tes: independencia, participación, cuidados, autorrealización 
y dignidad”.

Europan, Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen  
Gutunak berariazko artikulu bat dauka adineko pertsonen es-
kubideei buruz. Artikulu horrek onartu eta errespetatzen du 
pertsona horiek bizitza duin eta independentea izateko eta 
bizitza sozial eta kulturalean parte hartzeko duten eskubidea.

3.2. Adinekoentzako egoitzak arautzeko dekretu berria-
ren izapidetze-prozesua oso aurreratuta dago jada. Eusko 
Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako ordezka-
riak emandako informazioaren arabera, oinarrizko honako 
osagai hauek gehitu dira arau berrian: pertsonengan oina-
rritutako arreta integrala; kudeaketa eredua; kalitatea eba-
luatzea eta etengabe hobetzea; eta eskubideak bermatzea.

3.3. Urtarrilaren 30eko 5/2018 Foru Dekretua onartu da 
Araban, eta dekretu horrek, babesari lotutako maila gehi-
garriaren baitan, Arabako autonomiarako eta mendetasunari 
arreta emateko sistemaren prestazio ekonomikoen gehiene-
ko zenbatekoa gaurkotu du; prestazio horiek indarrean egon 
ziren 2018an.

2018ko urtarrilaren 1ean, abenduaren 12ko 24/2017 Foru 
Dekretua sartu zen indarrean Gipuzkoan. Dekretu horrek 
mendetasun-sistemaren prestazio ekonomikoak arautzeko 
foru araudia aldatu zuen.

3.4. Urtearen hasieran, Euskadiko arreta soziosanita-
rioaren lehentasun estrategikoak (2017-2020) aurkeztu 
ziren publikoki. Lehentasun horien bitartez, arreta sozio-
sanitarioari buruzko Euskal Kontseiluak pertsonei eman 
nahi die arreta, bereziki behar soziosanitariorik handienak 
dituen biztanleriak osatzen dituen xede-kolektiboei; horien 
artean, mendetasun-egoeran dauden pertsonak daude. 
Bi sistema, xede bat: pertsonak lelopean, ibilbide-orri bat 
ezarri da 2017-2020 aldirako, eta ibilbide-orri horren baitan, 
hainbat proiektu daude jasota, modu koherentean. Proiektu 
horien xedea ondasun erkide bat eraikitzen laguntzea da,  
eta onda sun horren ardatzak osasuna eta gizarte zerbi tzuak 
izango dira, betiere pertsona bakoitzari zuzendutako bizi-
tza-proiektu pertsonala garatzeko. Hala, erantzunkidetasun 

 partekatuaren, konpromisoaren eta zerbitzurako boka-
zioaren balioak finkatuko dira.

3.5. Abenduaren amaieran, Eusko Jaurlaritzako Enple-
guko eta Gizarte Politiketako Sailak pertsona nagusiekiko 
gobernantzarako euskal estrategia (2019-2022) aurkeztu 
zuen, baita estrategia hori praktikoki aplikatzeko eredua ere, 
alegia, Agenda Nagusi. Azken hori Gobernuko agendaren 
eta hiritarrenaren arteko elkargunea da, eta haren helburua 
da gizarte zahartu baten erronkei erantzutea, non adinekoek 
honako alderdi hauek eskatzen baitituzte: zeregin aktiboa 
izatea bizitza publikoan eta haien bizi-baldintzei eragingo 
dieten erabaki publikoei ezagutzak emateko ahalmena.

4.  Jarduera-planaren 
esparruko bestelako 
esku-hartzeak

4.1. Apirilaren 25ean, “Zahartze aktiboaren irudia, es-
tereotipoak eta gizarteari egiten dion ekarpena” jardu-
naldia egin zen Bilbon. Arartekoak eta Kazetarien Euskal 
Elkargoak antolatu zuten jardunaldi hori. Gogoetarako gune 
horren xedea Arartekoak eta adinekoen gizarte erakundeek 
2017. urtearen amaieran egindako bileran ezarri zen. Erakun-
de horiek adierazi zuten kezkatuta zeudela komunikabideek 
adinekoei buruz normalean eskaintzen duten irudiaz. Ezta-
baidan adingabeen ahalduntzea nabarmentze eta adinga-
beak gure gizarteko aktibo garrantzitsua direla sinestarazte 
aldera, jardunaldiaren xedea izan zen bizipen eta egoera ez-
berdineko adingabeek eta komunikabideetako adituek hitz 
egiteko espazio bat sortzea, modu horretan aztertu ahal iza-
teko ea aditu horiek modu egokian islatzen ari diren ala ez 
adingabeetako asko protagonista diren errealitate “aktiboa”, 
edo, behintzat, ea lekua ematen ari dioten “adineko pertso-
nak” edo “adinekoak” termino inondik inora homogeneoen 
azpian dauden gaur egungo egoeren aniztasun handiari.

4.2. 2018an, Arartekoko langileek erreferendumaren  
aurreko pentsioei buruzko Estatuko Mahaiko ordezkariei 
egin zieten harrera berriro. Ordezkari horiek pentsioen blin-
daje konstituzionalaren inguruko kexa aurkeztu zuten berriz 
ere. Aurretik gertatu den legez, Arartekoak konpromisoa 
hartu zuen bileraren eta aipatu Estatuko Mahaiaren guraren 
–alegia, Espainiako Gobernuarekin interlokuzioa izateko gu-
raren– berri emateko Espainiako herriaren defentsa erakun-
deari, hori guztia defentsa erakundearen esku uzteko xedez.

Azaroaren amaieran, bilera bat antolatu zen Zainketa Aringa-
rrietarako Euskadiko Elkartearekin, Arinduzekin, gai horren 
inguruan Arartekoak aurreikusitako jardueren antolaketari 
buruzko kontrastea egiteko.

Arartekoa Hiru-hamabi elkartearekin bildu zen egun horie-
tan. Hartutako kalte zerebrala duten umeen egoera aurkez-
teko asmoa zuen elkarte horrek, baita, funtsean, ume horiei 
–6-16 urtekoei bereziki– Euskadin osasun-arreta eta lagun tza 
urria ematen zaiela –bere iritziz– adierazteko asmoa zuen ere.

Aurrekoa ikusi

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol= A/RES/46/91&Lang=S
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/enplegu-gizarte-politikak-saila/hasiera/
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2018/018/2018_018_00475_E.xml&hl=
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/12/28/c1708643.pdf
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/12/28/c1708643.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_peass_2017_2020/eu_def/adjuntos/Arreta soziosanitarioak 17-20_eus.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_peass_2017_2020/eu_def/adjuntos/Arreta soziosanitarioak 17-20_eus.pdf
http://www.agendanagusi.eus/indexEUS.html
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=JORNADA+DE+REFLEXI%D3N.+&quot;IMAGEN+ESTEREOTIPOS+Y+APORTACION+DEL+ENVEJECIMIENTO+ACTIVO+A+LA+SOCIEDAD&quot;&contenido=12427&tipo=5&codResi=1&codMenu=537&codMenuSN=18&seccion=s_fdoc_d4_v3.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=JORNADA+DE+REFLEXI%D3N.+&quot;IMAGEN+ESTEREOTIPOS+Y+APORTACION+DEL+ENVEJECIMIENTO+ACTIVO+A+LA+SOCIEDAD&quot;&contenido=12427&tipo=5&codResi=1&codMenu=537&codMenuSN=18&seccion=s_fdoc_d4_v3.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.merp.es/
http://www.merp.es/
http://arinduz.org/eu/
http://arinduz.org/eu/
http://www.hiruhamabi.org/
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Puntu honetan, zerbitzuen eta zerbitzu eta prestazioen ar-
teko bateragarritasunari lotutako aztertutako bilakaera aipa-
tu behar da; zehazki, Arartekoak ezaugarri hori gomendatu 
zuen aurretiaz.

Mendetasun-prestazio ekonomikoak arautzen dituen dekre-
tu berria aplikatu denez Gipuzkoan, beste hainbat kexa egin 
dira. Familia-ingurunearen zaintzarako prestazio ekonomi-
koez ari gara, eta prestazio horien kasuan, baremo berriek 
eragin negatiboa izan dute jaso beharreko kopuruan, edo 
zaintzaileek % 65etik gorako ezgaitasunik ez izatearen in-
guruko baldintzak eragina izan du baremo horien gainean. 
Azken kontu hori oraindik aztertzen eta izapidetzen ari da 
erakunde hau. Edozein kasutan, gogoratu behar da arreta 
emateko beste proposamen batzuk daudela jasota Aldun-
diak egoera horiek jasan dituzten pertsona guztiei emandako 
erantzunean, eskainitako zaintza mantentzeko edo, are ge-
hiago, hobetzeko xedez.

Zaintzaileak zendu izanak, baita prestazio ekonomiko eta 
zerbitzuen arteko bateragarritasunak ere, arazoak eragin di-
tuzte Bizkaian berriro. Izan ere, txosten hau idatzi zen egu-
nean, lurralde horrek ez zuen bere araudia aldatu, Arartekoak 
2016an eta 2017an iradoki zuen legez.

Azkenik, desadostasunak egon dira mendetasun-egoeran 
dauden pertsonen gaitasun ekonomikoa berrikustetik erato-
rritako hainbat gutxitzerekin, eta gutxitze horiek gertatu dira 
aurreko urteetan dohaintzak egin zirelako edo herentziak 
jaso zirelako. Antzeko egoerak gertatu dira beste zenbait 
kexatan, egoitzetan ordaindu beharreko prezio publikoak  
zehazteari lotutakoetan.

Berriz ere, desadostasunak egon dira arreta goiztiarreko 
zerbitzuen funtzionamenduarekin, honako arrazoi hauek 
direla eta: atzerapenak gertatu direlako tratamenduaren ha-
sieran; esku-hartzea amaitu delako, 6 urteak igaro ondoren; 
eta Arreta Goiztiarreko Esku-hartze Taldeko (AGETko) trata-
menduaren orduak murriztu direlako.

Ezgaituei eskainitako arreta eta zaintzak zalantzan jarri dira 
beste kexa batzuetan, kasu batean kuradoretza bat luzaro 
atzeratu zelako arrazoirik gabe, eta, beste kasu batzuetan, 
juridikoki tutore izendatutako erakunde edo pertsonak tratu 
ustez desegokia eman zuelako. Jarduketa hori aztertu iza-
nak eragin du Arartekoak gizarte zerbitzuaren sistemaren 
jarduketaren eta koordinazio soziosanitarioaren aldeko inte-
resa erakustea, pertsona helduen babesik ezari dagokionez. 
Erakunde honek azken kontu hori jorratuko du 2019an, “ofi-
zioz”, eta, urte horretan, Arreta Soziosanitarioaren Lehen-
tasun Estrategikoak 2017-2020 txosteneko 4.1. helburua-
ren emaitzak ebaluatzeko txostena eskuratu beharko luke.  
Zehazki, honela formulatzen da helburu hori lehentasun es-
trategiko horiei buruzko txostenean: “Euskadi osoko adineko 
pertsonenganako tratu txar fisiko eta ekonomikoak detekta-
tzeko tresna zabaltzea”. 

Kopurua gero eta txikiagoa bada ere, desadostasunak dau-
de oraindik mendetasun-egoeraren balorazio batzuen 
emaitzekin. Aurreko urteetan gertatu den legez, Arartekoak 
eskatzaileei jakinarazi die euren desadostasuna profesiona-
lek egindako adituen irizpenei buruzkoa dela, eta behar den 

4.3. Gasteizeko Udaleko Gizarte Politikoen eta Osasun 
Publikoaren Sailarekin antolatutako bileretan, besteak bes-
te, udal administrazioak mendetasun arineko egoeran edo 
mendetasun-arriskuan dauden pertsonei emandako arretari 
lotutako gaiak landu ziren, hala nola: abian dauden zerbi-
tzuak, zailtasunak, etorkizuneko aurreikuspenak, etab.

4.4. Ekitaldi, foro eta jardunaldietan izandako parte- 
hartzea:

•   Arreta Soziosanitarioaren Lehentasun Estrategikoak 
(2017-2020) txostenaren aurkezpenera joatea.

•   Pertsona nagusiekiko gobernantzarako euskal estra-
tegia (2019-2022) txostenaren aurkezpenera joatea. 
Agenda Nagusi.

•   UPV/EHUk Eusko Legebiltzarrarekin batera antolatu-
tako Egungo pentsio-sistemaren jasangarritasuna uda 
ikastarora joatea.

5.  Herritarren eskubideen 
egoeraren balorazioa

5.1. Balorazio orokorrenen inguruko aurkezpenaren atariko 
gisa, iruzkin labur bat jaso dugu lehenengo atal honetan, ur-
tean zehar egindako kexak eragin dituzten gai guztiei buruz.

Kexa kopururik ugariena egoitza-zerbitzuei dago lotuta, 
bereziki Arabako lurraldean. Kasu gehienetan, kexa horietan 
jaso da denbora luzea itxaron behar izan dutela erabiltzai-
leek plaza publikoren bat eskuratzeko (ikusi kapitulu honen 
2. atala), edo egoitzez aldatzeko eta haiek nahi zuten egoitza 
publikora joateko. Halaber, jasotako tratuarekin ados ez zeu-
dela jaso zen kexetan, baina neurri txikiago batean.

Aipatu lekualdaketei dagokienez, EAEko lekualdaketak 
nabarmendu behar dira, hango lurralde batetik bestera egi-
ten direnak, hain zuzen ere; hori egiteko, Espainian egoi-
tza batetik ateratzeko eta beste batera sartzeko protokolo 
bera aplikatzen da. Printzipioz, horrek ez luke arazorik era-
gin beharko, baina, benetan, administrazio-prozeduraren 
alderdi guztiak urratu gabe, emaitza honako hau da: men-
detasun-egoeran dauden pertsonak –aztertutako kasuan, 
behintzat– hiru egoitza-baliabide ezberdinetan zehar “igaro” 
behar izan ziren hainbat hilabetetan. Horrenbestez, pertsona 
horiek deskokatuta sentitzen ziren, leku berri eta pertsona 
erreferenteetara berriro egokitu behar ziren, etab. Errealita-
te hori modu zehatzagoan aztertu behar dela uste dugunez  
–balizko proposamenak egin aurretik–, Arartekoak ofiziozko 
ikerketa bat egingo du 2019an, pertsonengan oinarritutako 
arretaren eta haien eskubideak bermatuko direneko printzi-
pioa aintzat hartuta.

Bigarren kexa kopururik ugariena prestazio ekonomikoei 
dago lotuta. Zenbait kasutan, kexa horiek beste zerbitzue-
kiko bateragarritasun gutxiago dagoenari daude lotuta, eta 
kexa horiek analizatuta, zuzenak izan direla egiaztatu da. 

Aurrekoa ikusi

https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=eu&esIntranet=false&nuevaPag=&uid=7d987d98_117e41c6462__7ff5&aplicacion=wb021&id=&tabla=contenido
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=eu&esIntranet=false&nuevaPag=&uid=7d987d98_117e41c6462__7ff5&aplicacion=wb021&id=&tabla=contenido
https://www.uik.eus/eu/la-sostenibilidad-del-actual-sistema-de-pensiones
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espezializazioa eta erakunde honen esku-hartze eremuaz 
kanpoko irizpide teknikoak dauzkatela profesional horiek. 
Paraleloki, txostenaren kopia eskatzera bideratu ditu (eduki 
ezean), behar besteko eta zuzen arrazoitutako balizko kexa 
bat egiteko.

Gainerako kasuak honako gai hauei daude lotuta: etxeko 
laguntza zerbitzuari (atal honetako beste puntu batean hel-
duko diogu zerbitzu horri, xehetasun gehiagorekin), eguneko 
zentroetako bajei (ikusi 2017ko txostena), askotariko beha-
rrei –konplexuak direnei– arreta emateko baliabide egokirik 
ezari, administrazio-prozeduraren hainbat ezaugarriri eta la-
guntza teknikoak emateko atzerapen bati; ez da atzerapen 
hori baloratuko, ikerketa prozesuan baitago oraindik.

5.2. Oraindik nabarmentzekoa da euskal herri-adminis-
trazioek hartutako konpromisoa, autonomia sustatzeko eta 
mendetasunari arreta emateko. Konpromiso horrek finan-
tzaketa-maila gehigarriak dakartza (Estatuko Administra-
zio Orokorrak emandako gutxieneko mailen gainekoak), eta 
gizarte zerbitzuen sistemak mendetasun-egoeran dauden 
pertsonei emandako arretaren arrazoizko egoera azaltzen du 
horrek. Edozein kasutan, eta etorkizunari begira, egoera hori 
mantendu eta bere eraginkortasuna hobetu behar da.

Era berean, pozten gaitu ikusteak administrazio horiek 
2018ko hasieran aurkeztutako dokumentuan, lehentasun 
estrategiko soziosanitarioak ezarri dituenean, jasotako 
konpromisoa hartu dutela. Konpromiso hori, hain zuzen 
ere, baliabide eta esku-hartze soziosanitarioen katalogo 
bat adosteari, sortzeari eta onartzeari dagokio, eta katalogo 
horrek erantzungo lioke Arartekoak Arreta Soziosanitarioko 
Euskal Kontseiluari 2017an emandako gomendioan jasotako 
elementuetako bati.

Egindako akordioak eragindako pertsona guztiek onartu ez 
badituzte ere, txosten honetan bertan egindako eta 2017an 
proposatutako gogoeta egin da aurten, Euskadiko pen-
tsioen sistema publikoaren jasangarritasunari buruzkoa, 
betiere zahartzeak gertatzen diren eta lan-merkatua sakon 
aldatzen den testuinguru demografiko batean.

Era berean, balioa eman behar zaie hainbat ekimeni –Eus-
kadik ekimen horiek gauzatzeko konpromisoa hartu du–, 
adineko pertsonen parte-hartzea errazteko eta gizarte 
aldaketari egindako ekarpena aitortzeko; hala, gizarte es-
ku-hartzean eta bitartekaritzan merezi duten protagonismoa 
eta gaitasuna emango zaie pertsona horiei. Pertsona na-
gusiekiko gobernantzarako euskal estrategiari (2019-2022) 
emandako bultzadak edo Euskadi Lagunkoia adinekoekin 
lagunkoiak diren udalerrien sareak honako hau iradokitzen 
dute: bi elementu horiek aldarrikatzeko, beharrezkoak dira 
elementu berak garatzeko behar diren baliabideak.

5.3. 2017ko txostenean jasotako hainbat kexa indarraldi 
osoan daude oraindik, eta, horrexegatik, berriro aurkeztu 
dira. Zehazki, honako kexa hauez ari gara:

•   Mendetasun-egoeran dauden pertsonentzako egoitza- 
baliabideetan, plaza (publiko eta/edo itundu) gehiago 

jartzea, Gizarte Zerbitzuen Plan Estrategikoen eta inda-
rrean dauden lurraldeko gizarte zerbitzuen mapetan jaso-
tako helburuei eta neurriei erantzunez. Baita plangintza 
tresna horietan jasotzen den dimentsioan ere.

•   Zerbitzuak zuzenean egin ordez ematen diren prestazio 
ekonomikoen erabileraz hausnartzea, bereziki, zerbi-
tzuari lotutako prestazio ekonomikoaren erabileraz eta on-
dorioez. Esaten zenez, erregulazioa behar du horrek. Izan 
ere, egoera batzuetarako aldi baterako irtenbide gisa dago 
pentsatuta, zorroaren zerbitzu bat preskribatuta izanik, 
hura nahikoa estalita ez egoteagatik bermatu ezin dene-
rako, eta beharrizanei prestazioaren bitartea erantzuteak 
arriskua dakar hasiera batean unean uneko zerbitzurik eza 
dena iraunkor bihurtzeko.

•   Pertsonari bere bizi prozesu osoan arreta bermatzea. 
Hortaz, goiz antzemateko alderdiak hobetu behar dira, 
ahultasun, kalteberatasun edo arrisku egoerak ere arta-
tzeko baliabideak eman ahal izateko, egun baino askoz 
lehenagotik. Halaber, horretarako antolamendu eta buru 
egiturak eta kulturak ere gainditu behar dira, zeinetan 
erantzun estankoak nagusi baitira, pertsonak euren beha-
rrizan aldakorrentzat egokien diren zerbitzu eta programe-
tatik igarotzea zailtzen duelako horrek. Horrek esan nahi 
du koordinazioa hobetu behar dela lehen eta bigarren mai-
lako arreta-zerbitzuen artean, sailen eta arloen artean, are 
sail edo modalitate bereko zerbitzuen artean, baina baita 
prest egon behar dela berritzeko eta arreta formula berrie-
tara zabaltzeko, osotasunean eta pertsona ardatz izatea 
printzipio gidari izanik.

•   Arretari buruzko erkidego-eredua bultzatzeko beha-
rra, bereziki sustapenaren eta prebentzioaren ikuspegia, 
bai eta hurbileko zerbitzuak ere. Etxeko laguntza zerbi-
tzuaren kasu zehatzean, eta Gizarte Zerbitzuen 2016-2019 
Plan Estrategikoan adierazitakoarekin bat, “arreta-orduen 
eta gastuen aurreikuspenera iristeko estrategia bat bultzatu 
behar da. Zerbitzu hori oso garrantzitsua da eredu komu-
nitarioa garatzeko eta, batik bat, etxeko arreta ahalbide-
tzeko eta prebentzio-ikuspegia finkatzeko, baina hala ere, 
zerbitzua geldituta dago, honako arrazoi hauengatik: zer-
bitzuaren diseinuan malgutasunik eta berrikuntzarik ez da-
goelako, kostuen gorakadarengatik, ezkutuko ekonomiaren 
lehiagatik eta prestazio ekonomikoen garapenagatik, edo 
ordaintzera behartuta daudenen parte hartzeko irizpide 
ekonomikoen definizioagatik (“koordainketa”)”.

Amaitzeko, eta euskal administrazioetatik at dauden ere-
muetarako proposamenak errepikatuz –Arartekoarentzat ga-
rrantzi handikoak direnak–, beharrezkoa da adinekoen giza 
eskubideen aldeko babesa indartzea. Hainbat ekimenek 
lagun dezakete xede hori lortzen, baina, haien artean, adi-
neko pertsonen eskubideei buruzko hitzarmen bat egitea 
sustatzen duena azpimarratuko dugu, Nazio Batuetako aditu 
independentearen gomendioarekin bat etorrita.

Gomendio bera eraman liteke Europako eremura. Han, adie-
razi denez, adineko pertsonen eskubideak Europar Batasu-
neko Oinarrizko Eskubideen Gutunaren artikulu batean bai-
no ez dira berariaz jasotzen.

Aurrekoa ikusi

http://www.euskadi.eus/soziosanitarioa/-/informazioa/arreta-soziosanitarioko-euskal-kontseilua/
http://www.euskadi.eus/soziosanitarioa/-/informazioa/arreta-soziosanitarioko-euskal-kontseilua/
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2017R-958-17+del+Ararteko+de+26+de+abril+de+2017&contenido=11935&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
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a)  Eskubide Zibil eta Politikoen Itunaren bitartez Nazio 
Batuetako Batzordera bertaratzea, banakako errekur-
tsoa jartze aldera. Hori egiteko, 1996ko Hautazko Pro-
tokoloak ezarritako irizpideak betetzen direla egiazta-
tu behar da, itunean adierazitako edozein eskubide 
urratzearen biktimak direla alegatu dutenek salaketak 
aurkeztu ditzaten.

b)  Egia, justizia, erreparazioa eta berriz ez gertatzeko 
bermea sustatzeari buruzko errelatore bereziarengana 
jotzea.

Horrez gain, beste aukera bat ere aintzat hartu behar da, 
emaitza ez-ziurra ere duena: EBko Batzordeak Europar Ba-
tasuneko Justizia Auzitegira eraman dezan Espainia, “bikti-
mei buruzko zuzentaraua” deritzona ez betetzeagatik.

Arartekoak amaitutzat eman zuen bere esku-hartzea, jardu-
teko aukera guztiak agortu baitziren.

Bestetik, Terrorismoaren Biktimen Elkarketak (Covitek)  
Arartekoaren esku-hartzea eskatu zuen, honako gai honi 
zegokionez: “los recibimientos y homenajes celebrados en 
honor de presos de la organización terrorista ETA cuando 
regresan a sus municipios tras salir de prisión”. Elkarteak 
adierazi du horrelako 77 ekintza egin zirela Euskadin eta 
Nafarroan 2017. urtean, bai eta 2018. urtean egoera hori 
berriro gertatu dela ere –elkarte horretako erradikalizazioari 
buruzko behatokiak bildutako datuen arabera–, horrelako ia 
200 ekintza egin baitira; ekintza horietatik, 63 ETAko kideei 
egindako omenaldiak izan ziren.

Coviteren ustez, “estos recibimientos y homenajes, con par-
ticipación de niños, constituyen una exaltación del terroris-
mo y un atentado contra la dignidad de las víctimas”. Nabar-
mendu duenez, “con independencia de si tales actos son o 
no delictivos, lo que sí es evidente es que son contrarios a la 
Ley Vasca de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas 
del Terrorismo”. Ildo horretatik, arau horren 4. artikulua aipa-
tu du, zeinaren bidez EAEko herri-aginteei neurriak hartu di-
tzaten eskatu baitzaie, honako hau egiteko: “prevenir y evitar 
la realización de actos efectuados en público que entrañen 
descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de 
sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o expre-
sión pública de distinciones a los terroristas”.

1. Arloa kopurutan

2018. urtean talde terroristen biktimen arloarekin lotutako bi 
esku-hartze eskaera jaso ditugu.

2. Kexarik aipagarrienak
2018. urtean, Arartekoaren esku-hartzea eskatu da bi ka-
sutan.

Terrorismoaren biktima bati kalte-ordaina jasotzeko es-
kubidea ukatu zitzaion, eta, hortaz, Arartekora zuzendu zen 
aholku eske, alegia, honako egoera hau kontuan hartuta zer 
egin behar zuen jakiteko: Giza Eskubideen Europako Auzi-
tegiak haren eskaera izapidetu zedin onartu ez zuela, erre-
kurtsogileak errekurtsoaren barnebideak agortu ez zituela 
usteagatik.

Arartekoak jakinarazi zion zein den erakunde honen esku 
hartzeko esparrua, eta nabarmendu zuen biktimak zituen 
aukerak urriak eta ziurrenik epe luzekoak zirela, GEEAk es-
kaera izapidetu zedin behin ez onartuta.

Proposatu zen Nazio Batuetara bertaratzeko aukera, eta bi 
modu daude hori egiteko:
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zor zaien aitorpena, erreparazioa eta justizia adierazteko 
politikak bermatzeko ere. Mozio horren bitartez, Euskadin 
eta Nafarroan kartzelatik ateratako ETAko presoei egindako 
harrerak eta omenaldiak landu ziren, eta horrelako ekintzak 
arbuiatu ziren.

Ildo horretatik, 2018ko apirilaren 11n egindako Senatuaren 
34. Osoko Bilkurak Talde Parlamentario Popularrak egindako 
mozioa (espediente-zenbakia: 662/000105) onartu zuen, zei-
naren bidez Gobernuari eskatu baitzitzaion terrorismoaren 
biktimei dagozkien egia, justizia eta erreparazioari buruzko 
eskubideak garatzen jarraitzeko, bai eta haiei zor zaien aitor-
pena, erreparazioa eta justizia adierazteko politikak berma-
tzeko ere. Horrez gain, Legebiltzar Talde Mistoaren zuzenke-
ta ere (sarrerako erregistro-zenbakia: 104.550) gehitu zen, 
testu honekin:

“1. El Senado manifiesta su rechazo a los homenajes 
públicos que se realicen a personas bien por su condi-
ción de pertenecientes a ETA o bien porque utilizaron o 
justificaron la violencia como medio para conseguir fines 
políticos. Dichos homenajes son contrarios a la defensa 
de los derechos humanos y suponen una revictimización 
para las víctimas”.

Omenaldiak egiteko ekintza horien tratamendua lege-mai-
lako eta/edo zigor bidezko baino haragotzat jotzen da. Balio 
demokratikoak eta etikoak errespetatzeari buruzko ikuspe-
gia aintzat hartuta, biktimentzat eta Euskadiko gizartearen 
zati handi batentzat iraingarriak diren hainbat ekintza egi-
ten dira. Ekintza horiek biktimizazio bikoitza dira, eta zail-
tzen dute balio demokratikoetan eta ezberdinak direnekiko 
errespetuan oinarritutako erabateko bizikidetzarako bidean 
aurrera egitea.

3.  Araudi- eta  
gizarte-testuingurua

2018ko gertaerarik adierazgarriena terrorismoaren biktimen 
esparruan honako hau da: maiatzaren 3an, azkenik, ETAk 
Genevan jakinarazi zuen behin betiko desagertuko zela, 
“ETAk Euskal Herriari egindako azken adierazpena” izen-
burupeko testu baten bidez. Terrorismoaren behin betiko 
amaieraren adierazpena egin eta sei urte eta erdi berandua-
go, azkenik, ETAk erakundea desagertuko zela adierazi zuen 
jakinarazpen horren bidez.

Araugintzaren alorrean, arau berriak eman dira 2018. urtean, 
eta, hala, terrorismoaren biktimen aldeko neurriak hartu dira. 
Alde horretatik, nabarmendu beharra dago Errioxako Auto-
nomia Erkidegoko terrorismoaren biktimen aldeko neurriei 
buruzko apirilaren 10eko 4/2018 Legea onartu zela, bai eta 
Madrilgo Erkidegoko terrorismoaren biktimak babesteko, 
 aitortzeko eta oroitzeko urriaren 17ko 5/2018 Legea ere.

Jarraian, terrorismoaren biktimei aitortutako eskubide ba-
tzuk aztertuko dira.

Covitek tamaina handiko kontu bat planteatu du. Izan ere, 
zuzenbide estatu batean funtsezkoak diren eskubideak ba-
liatzeari buruzko analisi juridikoa egin dadin eskatzen du, 
besteak beste, elkartzeko eta adierazpen askatasunerako 
eskubidea, bai eta terrorismoaren biktimen eskubideak 
errespetatzea ere, ez-zilegi penalak izan litezkeen ekintzak 
egitearen aldean. Covitek berak honako hau eskatu du, 
jurisdikzio bideari jarraikiz: kartzelatik ateratako ETAko ki-
deei harrera egiteko ekintzak derrigortu daitezen, bai eta 
elkartearen ustez terrorismoa goratzen dituzten bestelako 
ekintzak ere.

Orokorrean, Auzitegi Nazionaleko instrukzioko epaitegi na-
gusiek kontu horri erantzun diote, horrelako ekintzak derri-
gortzeko kautelazko neurriak ez hartzea erabakitzeko  autoen 
bidez. Horien bitartez, epaitegiek Eusko Jaurlaritzako He-
rrizaingo edo Segurtasun Sailari eta Estatuko Segurtasun 
Indarrei eskatu zieten ekintza horiek kontrolatu eta horien 
jarraipena egin zitzaten, bai eta honako hau egiteko beha-
rrezkoak ziren neurriak hartu zitzaten ere: “para evitar que 
en el curso de los mismos se realicen actos que pudieran 
ser constitutivos de delito de enaltecimiento o justificación 
de delitos terroristas o de quienes hayan participado en su 
ejecución o de descrédito, menosprecio o humillación de las 
víctimas o de sus familiares”.

Jakin badakigunez, Zigor Kodearen 578. artikuluak honako 
hauek zehatu ditu: “jendaurrean goretsi edo bidezkotzea 
kode honen 572. artikulutik 577.erakoetan jasotako delituak, 
horien egikaritzan parte hartu duten pertsonak, edota terro-
rismo-delituetako biktimen edo beraien ahaideen izen ona 
zikintzea edo horiek gutxietsi nahiz umiliatzea dakarten egin-
tzak”. Hala badagokio, auzitegi eskudunei dagokie zehaztea, 
kasu zehatz orotan, ea kartzelatik ateratako presoei harre-
ra egiteko ekintza polemikoetako batean aipatu manuaren 
kontra egiteagatik ez-zilegi penaltzat jo litezkeen jarduerak 
egin diren. Beste kasu batzuetan, horrelako ekintzen aur-
kako errekurtsoak jarri dira administrazioarekiko auzien ju-
risdikzioan.

Kartzelatik ateratako ETAko presoei “ONGI ETORRI” deri-
tzonak egiten jarraitu da, eta harrera horiek politikaren arloan 
eztabaidatu dira. Hala, Eusko Legebiltzarrak, alderdi politiko 
gehienek horren alde egin baitzuten, legez besteko propo-
samenari egindako erdibideko zuzenketa bat onartu zuen. 
Proposamen hori omenaldiak arbuiatzeari buruzkoa da, bai 
ETA erakunde terroristako langileei egindakoak, bai erakun-
de horren ekintzei modu honetan lotuta zeuden pertsonei 
egindakoak:

“Eusko Legebiltzarrak arbuioa adierazten die ETAko kide 
izateagatik edo helburu politikoak lortzeko indarkeria 
erabili edo justifikatu zuten pertsonei egindako omenaldi 
publikoei. Omenaldi horiek giza eskubideak defenda-
tzearen kontrakoak dira, eta berriz biktimizatzen dituzte 
biktimak”.

Bestetik, aurkako boto bakar bat izaki, Senatuak mozio bat 
onartu zuen, zeinaren bidez Gobernuari eskatu baitzitzaion 
terrorismoaren biktimei dagozkien egia, justizia eta errepara-
zioari buruzko eskubideak garatzen jarraitzeko, bai eta haiei 
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3.1. Justizia eta egiarako eskubidea

Justiziarako eskubidea Terrorismoaren Biktimei Aitorpena 
eta Erreparazioa egiteko ekainaren 19ko 4/2008 Legearen 3. 
artikuluan jasotzen da. Lege horren zioen azalpenean beran, 
honako hau adierazi da: “eskumen-arrazoiak direla-eta, lege 
honen kasuan, artikulu horrek bere edukia mugatzen du jus-
tizia-eskubidearen osagarrizko alderdiak arautzera, Estatuari 
baitagokio funtsean hori arautzea”.

Eskubide hori terrorismoaren biktimek eta euren elkarteek 
gehien eskatzen duten aldarrikapenetako bat da. Biktimak, 
testigantza ezberdinetan, beti erreklamatu dute justizia egi-
teko beharra, eta Ongizatearen Estatuaren funtzionamendu 
egokian duten konfiantza adierazi dute.

Covite elkarteak askotan egin du konpondu gabeko ETAk 
egindako hirurehunetik gorako hilketak argitzeko aldarri-
kapena. Zentzu berean, Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak, 
Terrorismoaren Biktimen Fundazioak hala eskatuta, 2011n 
txosten bat egin zuen argitu gabeko ETAren krimenen gai-
nean, eta ondorioetan adierazi zen momentu hartan 349 hil-
dako zeudela ebazpen judizialik gabe.

Bestetik, 2014ko abenduan, garai hartako Eusko Jaurlari-
tzako Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiak 
erakunde terroristek 1960 eta 2014 bitartean hildakoak 
eragin zituzten atentatuen auzi egoerari buruzko txosten 
bat egin zuen. Txosten horretan, beste gai batzuen artean, 
erakunde terroristek (ez bakarrik ETAk, baita Batallón Vasco 
Españolek, GALek eta ezezagunek egindako beste batzuk 
ere) egindako argitu gabeko krimen kopuru handi bat existi-
tzen dela ageri da, kasuak artxibatuta daudelako.

Herriaren Defendatzaileak, 2017ko otsailaren 21ean, honako 
gai honi buruzko azterketa aurkeztu zuen Herriaren Defen-
datzailearekiko Harremanetarako Batzorde Mistoan (Kongre-
sua-Senatua): “ETAren biktimen eskubideak. Egungo egoera”.

Aipatu txostenaren 2. ondorioan, “argitu gabe dauden kri-
menen kopurua altua” dela gogorarazi zuen, eta, gainera, 
“errealitate horrek larriagotu egiten duela eragindako seni-
deen egoera mingarria, baita zaurituen egoera ere”.

Euskal Herriko Terrorismoaren Biktimen Elkarketak (Covitek) 
defendatu du ETAk hildako 300 pertsonen ebatzi gabeko 
kasuak –preskribatu diren edo ez aintzat hartu gabe– argi-
tzeko premia, justiziarako eta egiarako eskubideak uztartuko 
dituen azalpen duin baten bidez.

Alde horretatik, aipatu beharra dago “Terrorismoaren bikti-
men egia-eskubidea” dokumentua, Terrorismoaren Biktimen 
Elkarteak egindakoa, Eusko Jaurlaritzako Giza Eskubide, Bi-
zikidetza eta Lankidetzaren Idazkaritza Nagusiak hala agin-
duta; 2018ko ekainean argitaratu zen. Dokumentu horren 
bidez, honako hau egiten lagundu nahi da: “Terrorismoaren 
biktimek egia jakiteko eskubidea dute. Horretan laguntzeko 
egin dugu lan hau, aitortzen baitugu eskubide hori justizia-es-
kubidearen funtsezko elementu bat dela eta zuzenbide-es-
tatu orok daukala biktimei eskubide hori bermatu beharra, 
batez ere terrorismoaren biktimei”.

Azterlanaren helburua da Auzitegi Nazionalak emandako 
ebazpen judizialetan bildutako egia juridikoa osatzea; egia 
historikoa modu sakabanatuan dago jasota argitalpen guz-
tietan. Azterlanaren ardatza honako hau da: Euskal Auto-
nomia Erkidegoan hildakoak eragin zituzten ETAk egindako 
atentatu terroristak. Atentatu terroristak aztertu dira zehatz- 
mehatz azterlanean, eta adierazi da ETAk Euskadin hildako 
295 biktima daudela, bai eta egile materiala kondenatu ez 
dutela ere. Kopuru horrek arazoaren magnitudearen berri 
ematen digu. Izan ere, ez dira beste hainbat erakunde terro-
ristak eragindako hildakoen kasuak gehitu, ez eta erakunde 
horiek Euskaditik kanpo eragindakoak ere.

3.2.  Terrorismoaren biktimen 
partaidetzarako eskubidea

Jakin badakigunez, Terrorismoaren Biktimei Aitorpena eta 
Erreparazioa egiteko ekainaren 19ko 4/2008 Legearen 6. 
artikuluak Terrorismoaren Biktimen Partaidetzarako Euskal 
Kontseiluaren sorrera xedatu du, zehazki, Terrorismoaren 
Biktimen Partaidetzarako Euskal Kontseilua sortzeko otsai-
laren 23ko 55/2010 Dekretuaren bidez gauzatu dena.

Dekretu hori Terrorismoaren Biktimen Partaidetzarako Eus-
kal Kontseiluaren maiatzaren 17ko 75/2016 Dekretuaren bi-
dez indargabetu zen.

Dekretuaren 5. artikuluan herri-administrazioek eta gizarte 
zibilak parte hartzea xedatzen da, honela, hain zuzen:

“5. artikulua.– Osaera. 

1.  Honako hauek izango dira Terrorismoaren Biktimen 
Partaidetzarako Euskal Kontseiluko kideak, kontseilu-
buruaz gain: 

a) Administrazio publikoen aldetik: 
–  Eusko Jaurlaritzan terrorismoaren biktimei lagun-

tzeko eskumena duen idazkari nagusia edo sail-
buruordea. 

–  Eusko Jaurlaritzan terrorismoaren biktimei lagun-
tzeko eskumena duen zuzendaria. 

–  Eusko Jaurlaritzan terrorismoaren biktimei lagun-
tzeko eskumena duen zuzendaritzaren ordez kari 
bat, kontseiluko idazkaria ere izango dena. 

–  Eusko Jaurlaritzan hezkuntza-arloan eskumena 
duen saileko zuzendari bat. 

–  Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen 
Institutuko zuzendaria. 

–  EUDEL Euskadiko Udalen Elkartearen edo udalen 
ordezkaritza nagusia duen elkartearen bi ordezkari. 

b) Gizarte zibilaren aldetik: 
–  Bost lagun, Euskadiko Autonomi Erkidegoan 

elkarte egoitza edo ordezkaritza duten terroris-
moaren biktimen elkarteak ordezkatzeko. 

–  Lagun bat, terrorismoaren biktima bati lotuta sor-
tutako Euskadiko Autonomi Erkidegoko elkarte 
fundazioak ordezkatzeko. 

–  Lagun bat, Euskadiko Autonomi Erkidegoko elkar-
te bakezaleak ordezkatzeko. 
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egiteko abiarazitako prozesuan, hainbat alegazio jarri ziren, 
eta, momentu honetan, ekimenak kontu polemikoagoak 
planteatu behar ditu oraindik.

3.4. Memoria eta egiarako eskubidea

Terrorismoaren Biktimei Aitorpena eta Erreparazioa egiteko 
4/2008 Legearen 8. artikuluak terrorismoaren biktimek me-
moriarako duten eskubidea barne hartzen du.

Agindu horretan aitortzen da euskal botere publikoek 
“bakean eta askatasunean oinarritutako elkarbizitza lortzen 
eta biolentzia erabat eta errotik deslegitimatzen lagunduko 
duen memoria kolektiboa finka dadin” sustatzeko ageriko 
agindua dutela.

Biktimek eta euren elkarteek uste izan dute memoria, bik-
timen testigantzen bidez, euren eskubideak errespetatzen 
dituen terrorismoaren amaierarako giltza dela.

Hori dela eta, oso garrantzitsua da Memoriaren, Bizikide-
tzaren eta Giza Eskubideen Institutuaren –Gogora– eta  
Terrorismoaren Biktimen Oroitzapenezko Zentroaren zeregi-
na, fun tsezko tresnak baitira memoria behar bezala kontser-
batzeko.

4.  Jarduera-planaren 
esparruko bestelako 
esku-hartzeak 

4.1.  Elkarte eta fundazioekiko 
harremanak 

Erakundearen ordezkariak ekitaldi, foro eta mintegi ezber-
dinetara joan dira 2018an. Bertan, terrorismoaren biktimen 
eskubideen inguruan eztabaidatu da edo pertsona hauekin 
lotuta politika publikoetan nagusitu behar duten printzipioak 
aldarrikatu dira. Horrela, erakunde honetako ordezkari ba-
tzuk Fernando Buesa eta Jorge Díez oroitzeko “In Memo-
riam” ekitaldira joan ziren, 2018ko otsailean. Era berean, 
Fernando Buesa eta Jorge Díezen oroigarri gisa jasotako 
monolitoan egin zen lore-eskaintzan izan ziren. 

Halaber, arartekoak Gregorio Ordóñez saria emateko ekital-
dian parte hartu zuen, bai eta Covitek antolatutako jardunal-
dian ere, “20 urteko aktibismoa” izenekoan.

4.2.  Administrazio publikoekiko 
harremanak

Arartekoak eta bere taldeak Bake eta Bizikidetza Idazkari-
tzarekin eta Eusko Jaurlaritzako Biktima eta Giza Eskubi-
deen Zuzendaritzarekin izan dituzte bilera eta topaketak, bi-
zikidetzari eta biktimen eskubideei lotutako gaiak jorratzeko.

2.  Foru aldundiek aukera izango dute Kontseiluaren bile-
retan parte hartzeko; hitza izango dute, baina botorik 
ez. Horretarako, bilera bakoitzaren deialdiaren berri 
emango zaie.

3.  Horrez gain, Kontseiluak egokitzat jotzen dituen per-
tsona guztiak gonbidatu ahal izango ditu bilkuretara; 
horiek guztiek hitza izango dute, baina botorik ez. Ildo 
horretan, hezkuntzaren arloko edo bizikidetzarako 
ekarpenen programetan esperientzia duten bi bikti-
ma gonbidatu ahal izango dituzte. Kontseiluak berak 
erabakitzen duen prozedurari jarraituz izendatuko ditu 
horiek”.

2018. urtean zehar, parte hartzeko organo hori hainbat saio-
tan bildu da, eta terrorismoaren biktimen eskubideetan era-
gina duten gaiak jorratu ditu.

3.3.  Bakean eta aske bizitzeko 
eskubidea: indarkeria terroristari 
aurrea hartzeko heziz terrorismoari 
zilegitasuna kentzea

Terrorismoaren biktimei erakundeek emandako arretari 
buruzko txostenean, Arartekoak honakoa azpimarratu zuen: 
“Etorkizuneko biktimizazioak ekiditeko biktimek duten es-
kubideak eskatzen du herritarrak gorroto eta beldurrik gabe 
heztea, balio demokratikoak etengabe babesteko konpromi-
soa hartzea, eta helburu pertsonalak zein politikoak lortzeko 
bitarteko demokratiko eta baketsuak erabiltzea, horrela ber-
matuko baita askatasunezko eta justiziazko bizikidetasuna”.

Txosten horretan honakoa gomendatu zen: “Kontzientziazio-
rako eta bizikidetzarako hezkuntzarako programen diseinuak 
eta ebaluazioak, ikasle taldeei eta gizarte zibileko foro guztiei 
zuzenduak, biktimen euren parte-hartzea eduki behar dute. 
Gainera, haien lekukotza pertsonalak eta programen har-
tzaileekin aurrez aurre aritzeko dauden aukerak saihestezinak 
dira programen eraginkortasuna eta parte-hartzaileen gogo-
betetasuna baloratzeko”.

Horregatik, oso era positiboan baloratu da Adi-adian Modulua  
hezkuntza-esparruan sustatzea. Izan ere, horren bidez 
zenbait talde terroristaren biktimen lekukotza geletara era-
man da; “elkartasuneko, enpatiako eta giza duintasuneko 
hezkuntza-esperientzia” bat izan da, eta aurreko legegintzal-
dietan garatutako esperientziei jarraipena eman die. 

2018. urtean, irakasleei zuzendutako unitate didaktikoak 
eta hainbat bideo jasotzen dituen “Herenegun!” izeneko 
ekimena jarri zen martxan. Ekimenaren helburua honako 
hau da: “ikuspuntu historiografikotik abiatuta, 1960-2018 
aldirako sarrera-esparrua eskaintzea, memoriaren politika 
publikoek Memoria Hurbila deitzen duten aldi horretan la-
burpena egitea”.

Terrorismoaren biktimen elkarte eta fundazio batzuek pro-
grama horren kontra egin dute bortizki, material horiekin 
maila ezberdinean ados ez zeudela adierazi baitzuten. Hori 
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http://www.gogora.euskadi.eus/aa82-home/eu/
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Horrez gain, Arartekoaren hainbat ordezkarik terrorismoaren 
biktimak oroitzeko hainbat erakunde-ekitalditan hartu dute 
parte.

Besteak beste, Bilboko Indautxu plazan ekitaldi bat antola-
tu zen Terrorismoaren Biktimen Europako Eguna ospatzeko, 
martxoaren 10ean.

Gainera, Memoriaren Egunean Eusko Legebiltzarrean an-
tolatutako ekitaldian agertu ziren, baita Gogora institutuak 
Bilbon antolatutako Memoria Egunaren ospakizunean ere. 
Halaber, Terrorismoaren Biktimen Oroitzapenezko Zentroak 
antolatutako Memoriaren Egunean ere agertu ziren.

ETAk hil zuen José María Lidón ere omendu zuten lore-es-
kaintza baten bitartez, bere hilketaren urteurrenean.

Bestetik, Arartekoa Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatutako 
“Oroimen izpiak. Artea eta hitzak, ETAren basakeriari aurre” 
erakusketara bertaratu zen. 

5.  Herritarren eskubideen 
egoeraren balorazioa

•   2018. urtean, erakunde terroristek ez dituzte bizitza, as-
katasun eta norberaren askatasunerako eskubidea urratu 
dituzten ekintzarik gauzatu.

•   “ETAk Euskal Herriari egindako azken adierazpena” deri-
tzon jakinarazpenaren bitartez, erakundea desagertu egin 
zen, eta amaiera eman zitzaion sufrimenduz eta giza es-
kubideen urraketa larriz betetako urte askori.

•   Terrorismoaren biktimek duten justiziarako eta egiarako 
eskubideak argitu gabeko hildakoak sortu zituzten ehunka 
atentatu terroristak argitzea exijitzen du.

•   Hezkuntzaren bidez terrorismoari zilegitasuna kentzea 
funtsezkoa da indarkeria terroristari aurrea hartzeko. Arlo 
horretan egingo diren ekimenek adostasun zabalena izan 
behar dute.

•   Era positiboan azpimarratu beharrekoak dira terroris-
moaren biktimen eta orokorrean euskal gizartearen memo-
riarako eskubidea sustatzera zuzendutako politika publiko 
ezberdinak.

•   ETAko kartzelatik ateratako presoei harrera eta omenal-
diak egiteko ekintza publikoak, auzitegien lege-mailako 
eta/edo zigor bidezko balorazioaz harago, iraingarriak dira 
biktimentzat. Halaber, ekintza horiek beharrezkoa ez den 
kalte erantsia eragiten diete, eta haien biktimizazio bikoi-
tza dakarte. Horrez gain, ekintzok ez dute inondik inora 
bakearen balioetan oinarritutako eta eragindako kaltea eta 
biktimen eskubideen errespetua aitortzen duen bizikidetza 
osoa eta demokratikoa biltzeko beharrezko pausuak ema-
ten laguntzen.

Aurrekoa ikusi
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IV. Atala

ARARTEKOAREN BESTE TRESNA BATZUK 
ADMINISTRAZIO ONA IZATEKO ESKUBIDEA SUSTATZEKO

Herritarrek beren eskubideak urratu direlakoan edo indarre-
ko legea bete ez delakoan administrazio publikoen aurka 
aurkezten dituzten kexen gainean ebaztea da Arartekoaren 
oinarrizko eginkizunetako bat.

Bere funtzio adierazgarria hori izanik, Ararteko erakundeak 
administrazioaren kontrol eta orientazio jarduera proaktibo 
ugari burutzen ditu asmo orokorreko beste tresna batzuen 
bidez. Horien helburuak administrazioaren jardueran prak-
tika onak edo aldaketak proposatzea, esparru jakin bateko 
herritarren eskubideen betetzeari buruzko ikerketa eta ezta-
baida sustatzea edo horien hedapena bultzatzea dira.

Kapitulu honetan 2018. urtean zehar bideratutako jardueren 
emaitzaren laburpena gaineratu dugu eta Arartekoaren web 
orrira bidaltzen ditugu horien inguruko informazio zehatza-
goa nahi dituztenak.

1. Txosten bereziak
2. Gomendio orokorrak
3. Udako ikastaroa
4. Arartekoaren jardunaldiak
5. Arartekoaren argitalpenak
6. Aldizkari digitala
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1. Txosten bereziak
1.1.  2018an argitaratutako txostena: 

Euskal Herria energia-eredu iraunkor 
batera igarotzea

   

Txosten hori urriaren 29an eman zitzaion Eusko Legebiltza-
rreko lehendakariari. Bertan zenbait oinarri proposatu nahi 
dira gai hauek hausnartzeko: alde batetik, Euskadiko oraingo 
energia-eredua, eta, bestetik, zer jarraibide izan daitezkeen 
gomendagarriak Euskadi energia-eredu iraunkorrago batera 
igarotzeko.

Energia-estrategia iraunkor baten oinarrizko zutabeak abia-
puntu hartuta (energiaren kostua eta prezioa, hornidura ziur-
tatzea, ingurumenean eta kliman duen eragina, gizarte-era-
gina eta herritarren onargarritasuna), txostenean azaldu nahi 
da gai horiek zer egoeratan dauden Euskal Herrian, aurre 
egin beharreko erronka nagusiak aipatuz. Era berean, zen-
bait gomendio egin nahi zaizkie gai horretan esku hartzen 
duten eragile nagusiei.

Egindako diagnostikoan, aipagarria da adostasun zabala  
behar dela gure planetak gizartea karbonogabetzeko 
erronkari aurre egin diezaion.

Nahiz eta, energia-baliabideak erabiltzeari dagokionez, eus-
kal energia-sistema eraginkorra izan, gaur egun energia 
fosilak erabiltzean oinarritzen da batez ere (%80 eta %90 
bitartean, 2000-2014 aldian) eta Euskadik, energia arloan, 
kanpokoaren mendekotasun handia du oraindik ere. Gaine-
ra, Euskal Herrian iturri berriztagarrietatik datorren energia-
ren bukaerako kontsumoa eskasa da, Estatuko edo Europar 
Batasuneko batez bestekoarekin konparatuta.

Diagnostiko horretatik abiatuta, zenbait proposamen egin 
dira gai horren gainean, besteak beste, honako hauek:

• Euskadiko trantsizio energetikoa uneoro lerrokatu behar 
da Europar Batasunaren helburuekin (efizientzia energe-
tikoa lehenestea, energia berriztagarrien ezarpena bultza-
tzea eta haien teknologiak garatzea, eta kontsumitzaileei 
tratu zuzena eskaintzea).

• Euskadik aurrera egin behar du energia-aurrezpenaren 
eta efizientziaren bidetik; izan ere, azken hamarkadan 
jarraitutako politikek energia-kontsumoa murrizten lagun-
tzeko balio izan dute.

• Euskal botere publikoek jarraitu eta finkatu behar dituz-
te zenbait sektoretan, hala nola industrian eta bizitegian, 
 aurrezpenean eta efizientzian hasitako esfortzuak, eta aha-
lik eta lasterren bizkortu behar dituzte garraio-sek torean.

• Euskal energia-ereduko trantsiziorako gizartearen ados-
tasunaren bultzada behar du, Euskadin energia berriz-
tagarriaren ekoizpena handitu ahal izateko, energia be-
rriztagarria aprobetxatzeko aukerak ikertuz, eta haien 
ezarpenak izan behar du esfortzu eta inbertsio publikoen 
ardatza.

• Energiari eta klimari buruzko erabakien onargarritasun 
soziala erakundeen, gizarte eragileen eta herritarren ar-
tean partekatutako erantzukizuna da.

• Pertsonek, energia-kontsumitzaile eta -ekoizle gisa, tran-
tsizio energetiko zuzenago baten funtsezko oinarria izan 
behar dute. Trantsizio energetikoak bidezkoa izan behar 
du sektore guztientzat eta bereziki gizarteko talde kalte-
berenentzat.

• Karbono gutxiko ekonomia bateranzko trantsizioa aukera 
garrantzitsu bat da EAEko garapen ekonomiko eta indus-
trialerako eta enplegua sortzeko.

Txostenean 59 gomendio egin dira; adierazgarrienetako bat, 
honako hau: Arartekoak trantsizio energetikoari buruzko 
gizarte-hitzarmena sustatzea gomendatzen du.

Hitzarmen horrek Euskadiko trantsizio energetikorantz abia-
razitako bidean aurrera egiten lagundu beharko du. Halaber, 
bide emango du adostasunik handiena duten neurriak biz-
kortzeko (energia-aurrezpena eta -eraginkortasuna, energia 
berriztagarrien sustapena eta energia fosilen kontsumoaren 
eta berotegi-efektuko gasen isurien murrizketa, garraioan 
bereziki).

1.2.  2018. urtean egiten ari den 
txosten berezia: Euskal Autonomia 
Erkidegoan bitartekotza egitea

Arartekoak hurbiletik aztertu du EAEn bitartekotzak izan 
duen bilakaera eta sendotzea, eta sistema alternatibo hori 
sustatu du gure lurraldeko herritarren gatazkak konpontze-
ko, bai herritarren artean, bai euskal herri-administrazioekin.

Ohiko justiziaren formula alternatibo edo osagarri gisa bitar-
tekotzarako programa eta zerbitzuak eta bitartekotza bera 
finkatu ostean, Arartekoaren ustez, iritsi da bitartekotzaren 
ezarpena ebaluatzeko unea, hasierako diseinuetatik abiatuz 
eta operadore juridiko eta erabiltzaileen artean izan duen 
eraginkortasuna eta onarpena aztertuz. Horretarako, kon-
tuan hartuko dira urteotan gertatu diren legegintza berrikun-
tzak eta Estatuan eta nazioartean izandako beste esperien-
tzia batzuk, baita estatistika emaitzak ere. 

Txosten berezi horren bidez, informazio kontrastatu eta 
objektiboa eman nahi da bitartekotza zerbitzu publikoen 
jardueraz, baita horiek euskal herritarrei ekartzen dizkieten 
onurez ere. Era berean, lortutako emaitzak gatazkak modu 
baketsu eta eragingarrian kudeatzeko baliagarriak ote diren 
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http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=53&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=12675&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&title=Euskal+Herria+energia-eredu+iraunkor+batera+igarotzea
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=53&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=12675&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&title=Euskal+Herria+energia-eredu+iraunkor+batera+igarotzea


IV

285Eusko Legebiltzarrarentzako urteko txostena 2018

Arartekoaren beste tresna batzuk administrazio ona izateko eskubidea sustatzeko

balioztatzen saiatuko gara. Azkenik, baldin eta, azterlan ho-
rretan, hobekuntzak egin behar direla ondorioztatzen bada, 
zenbait gomendio egingo dira.

Urteko txosten hau ateratzeko orduan, argitaratzear dago 
txosten berezi hau: Euskal Autonomia Erkidegoan bitarteko-
tza egitea.

2. Gomendio orokorrak
Arartekoaren 4/2018 Gomendio Orokorra, 
2018ko urriaren 9koa.
Desgaituentzako aparkatzeko txartelaren titu-
larrek eskubidea dute aparkamendu mugatuko 
guneetan (TAO) aparkatzeko, txartelari buruzko 
araudiak ezartzen dituen baldintzetan.

Desgaituentzako aparkatzeko txartelaren zenbait titularrek 
Arartekoari azaldu ziotenez, aparkamendu mugatua (TAO) 
arautzen duten udal ordenantzak ez dira egokitu, oro har, 
egungo araudira. Besteak beste, arau horiek ibilgailua gune 
horietan behar beste denboraz uzteko eskubidea aitortzen 
diete. 

Gainera, azaldu zutenaren arabera, TAOren zaindariak Esta-
tuko eta autonomia erkidegoko araudirekin bat ez datozen 
udal ordenantzak ezartzen jarraitzen dute oraindik ere.

Kexagileek adierazi dute oro har desadostasuna dagoela 
TAOren udal-arautegien eta desgaituentzako aparkatzeko 
txartela arautzen duen araudi berriaren artean. Horrekin ba-
tera, TAOren zaindariek ez dute jarraibide argirik ezarri behar 
duten araudiari buruz, eta, gainera, udal erregulazio ugari 
daude. Horrek guztiak segurtasun-falta juridikoa eta ziurga-
betasuna sortzen dizkie txartelaren titularrei, ez baitakite zer 
araubide ezartzen duen udalerri bakoitzak, ezta ere udalerri 
bakoitzean zer arau bete behar dituzten.

Alderdi eztabaidagarriei dagokienez, aparkatzeko txartela 
arautzen duen araudia Estatukoa eta autonomikoa gure er-
kidegoan nola ezartzen ari den jakiteko, Arartekoak laguntza 
eskatu zien hainbat udali eta Eudeli.

Jasotako informazioak egiaztatu egin du araudiak hetero-
geneoak direla, ordenantzak ez daudela egokituta desgai-
tuentzako txartela arautzen duen oraingo araudira, eta nekez 
jakin daitekeela ziur zer araudi ezartzen den udalerri bakoi-
tzean, askotariko araudiak ezartzen direlako eta batere ar-
giak ez direlako.

Beraz, Arartekoak hauxe gomendatu die autonomia er-
kidegoko udalei: gehiago atzeratu gabe, desgaituentzako 
aparkatzeko txartela arautzen duen araudira egokitu di-
tzatela aparkamendu mugatuko sistemari buruzko beren 
ordenantzak, txartelaren titularrei beren ibilgailua aparka-
mendu mugatuko eremuetan behar beste denboraz aparka-
tzeko eskubidea aitor diezaiela, eta udal erregulaziorik me-
sedegarriena ezar diezaiela. 

3.  Arartekoaren udako 
ikastaroa

EHUren Uda Ikastaroen XXXVII. edizioan, Arartekoak honako 
izenburuko ikastaroa antolatu zuen uztailaren 5 eta 6an, Do-
nostiako Miramar jauregian: “Haurrenganako sexu-abusua: 
gizarte osoa interpelatzen duen errealitate konplexua”.

Umeenganako sexu-abusuak mutikoaren edo neskatoaren 
muga intimoak hausten ditu. Alderdi ugari ditu; horregatik, 
ezinbestekoa da administrazioko eragile eta organo ezberdi-
nek esku hartzea, baita ere haur eta nerabeak hartzen dituz-
ten erakunde publiko eta pribatuek edo zerbitzuek, horietan 
horrelako portaerak antzeman baitaitezke.

Arartekoak antolatutako ikastaro horretan, hausnarketarako 
eta profesionalen eta sektoreen arteko trukerako gunea sus-
tatzen ahalegindu zen, sentsibilizazio, konpromiso eta inte-
res komunaren bitartez, elkarri ezagupenak eta eskarmentua 
helarazi ahal izateko haur eta nerabeen kontrako sexu-indar-
keriazko kasuak prebenitzen, antzematen eta horietan esku 
hartzen. Horrela, abiapuntu bat finkatu nahi izan da parteka-
tutako estrategiak berreraikitzeko, haur eta nerabeenganako 
jarduera egokiak eta tratu ona garatu ahal izateko.

Zehazkiago, ikastaro horren bitartez, gai hauetan lagundu 
nahi zen:

• Sexu-indarkeriazko egoeren ezaugarri nagusiak eta hori 
pairatu duten haur eta nerabeengan utz ditzakeen arras-
toak ezagutzen.

• Hezkuntza afektibo-sexualarekin zerikusia duten alderdi 
babesleak ezagutzen eta bultzatzen.

• Umeenganako sexu-indarkeriaren adierazle batzuk iden-
tifikatzen.

• Horrelako egoeretan ebaluazio psikologiko eta auzitegiko 
ebaluazio egokia egiteko jarraibideez hausnartzen.

• Haurren oinarrizko eskubideak defendatzeko asmoz aurre-
tiaz eratu den frogan berme nahikoak nola mantendu dai-
tezkeen ezagutzen, haurrak bigarren mailako biktimizaziotik 
babesteko.
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http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=43&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12673&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+4%2F2018+Gomendio+Orokorra%2C+2018ko+urriaren+9koa.
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4.2.  Haurren eta nerabeen eskubideei 
buruzko Hitzarmenaren urteurrena. 
“Último tren a Treblinka”  
antzerki-lana antzeztu zen

  

Azaroaren 20an, Arartekoak, Eusko Jaurlaritzak eta Bilboko 
Udalak elkarrekin ospatu zuten haurren eta nerabeen es-
kubideei buruzko Hitzarmenaren urteurrena. Horretarako, 
Bilboko Campos Elíseos antzokian, “Último tren a Tre-
blinka” antzerki-lana antzeztu zen, haurren bizitza duintzeko 
borroka aldarrikatzen duen istorioa baita.

Lan horrek 1942ko abuztura eramaten gaitu, Varsoviako 
umezurztegi batera. Bertan 200 ume judu bizi dira, “haur 
errepublika” moduko batean, beraien arauekin, Janusz 
 Kòrczak mediku eta pedagogoaren zuzendaritzapean.

Bertaratuei ongietorria egin zieten ekitaldia antolatu zuten 
erakundeetako ordezkari nagusiek, hau da, Manuel Lezertua 
arartekoak, Lide Amilibia Gizarte Politiketako sailburuordeak 
eta Juan Mari Aburto Bilboko alkateak. Gero, Vaivén Produc-
ciones-ek “Último tren a Treblinka” antzerki-lana antzeztu 
zuen.

4.3.  Giza Eskubideen Aldarrikapen 
Unibertsalaren 70. urtemuga ospatu 
du Arartekoak

Gianluca Espositoren hitzaldia, Ustelkeriaren 
Aurkako Estatuen Taldeko (GRECO) idazkari 
nagusi exekutiboa baita

Abenduaren 10ean Giza Eskubideen Aldarrikapen Uni-
bertsalaren urteurrena ospatzen dela eta, Arartekoak, Biz-
kaiko Abokatuen Elkargo Ohoretsuak eta Euskal Herriko 

• Elkarri beharrezko ezagupenak adierazten, sexu-indarke-
riazko kasuetan koordinazioa eta esku-hartzea hobe-
tzeko.

• Lan terapeutikoa ezagutzen, horrelako egoerek izan di-
tzaketen eragina eta ondorioak ahalik eta gutxien izan 
daitezen.

Ikasturtearen inaugurazioan, Manuel Lezertua arartekoak 
azaldu zuen kezkatuta dagoela “botere publikoak nahiz gi-
zartea haurren kontrako sexu-abusuen errealitateari ematen 
ari gatzaizkion erantzunagatik”.

Horri lotuta, adierazi zuen “ezinbestekoa dela botere publi-
koek zeharkako esku-hartzea burutzea; horretarako, nahi-
taezkoa da lidergoak haurra edo nerabea eskubideen jabe 
dela oinarri hartzea, eta ziurtatzea adingabearen interesa era-
bat errespetatuz jarduten dela, indarkeriaren aurkako babesa 
jasotzeko eskubidea bermatze aldera”.

4.  Arartekoaren jardunaldiak
4.1.  Hausnartzeko jardunaldia: 

“Zahartze aktiboaren irudia, 
estereotipoak eta gizarteari egiten 
dion ekarpena”

Arartekoak, Kazetarien Euskal Elkargoak eta Euskal Kaze-
tarien Elkarteak antolatua, Nagusiak eta Euskofederpen 
adinekoen elkarteen eta Bizkaiko Medikuen Elkargoaren 
lankide tzarekin, jardunaldi hori apirilaren 25ean izan zen, 
Bizkaiko Medikuen Elkargoaren ekitaldi aretoan (Lersundi 9, 
Bilbo). 

Jardunaldiak hauxe zuen helburu: hedabideetan adinekoei 
buruz proiektatzen diren estereotipoez eta proiektatu nahiko 
liratekeenez hausnartzea eta horiekiko sentikorrago bihur-
tzea, eta adinekoek gizarteari benetan egiten dioten ekar-
pena aztertzea.
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Arartekoaren beste tresna batzuk administrazio ona izateko eskubidea sustatzeko

Arartekoak antolatutako ikastaro honetan, hausnarketarako 
eta profesionalen eta sektoreen arteko trukerako gunea sus-
tatzen ahalegindu gara, sentsibilizazio, konpromiso eta inte-
res komunaren bitartez, elkarri ezagupenak eta eskarmentua 
helarazi ahal izateko haur eta nerabeen kontrako sexu-indar-
keriazko kasuak prebenitzen, antzematen eta horietan esku 
hartzen.

6. Aldizkari digitala

Arartekoak etengabe egiten du apustu berriztatzearen alde, 
baita herritarrei gure lanaren berri emateko bideak hobetzea-
ren alde ere, eta, horri esker, 2018an “e-albisteak” aldizka-
ri digitala sendotu da. Oso tresna erabilgarria da herritarrei 
erakunde honek gauzatzen dituen jarduera guztien berri 
emateko. Bi hizkuntzatan argitaratzen da eta erraz irakurtzen 
da. Aldizkari honen formatua malgua da, eta, bertan, Ararte-
koaren jarduerarik garrantzitsuenetako batzuk jasotzen dira: 
gomendioak, artikuluak, argitalpenak, ebazpenak...

Informazio eguneratua eskaintzeaz gain, aldizkari digitalak, 
era berean, zuzeneko esteken bitartez web orriko beste ere-
mu batzuetara sartzeko aukera ematen du; adibidez, Haur 
eta Nerabeentzako Bulegora, arreta publikoko kolektiboe-
tara, ebazpenetara, gomendioetara, ohiko txostenetara eta 
ezohiko txostenetara.

Gobernuz kanpoko erakundeak eta gizarte zibil antolatua 
buletin honen xede garrantzitsua dira, baita herri-administra-
zioak, komunikabideak eta Arartekoak egiten duen lanaren 
informazio eguneratua izan nahi duten herritar guztiak ere. 
2018an 25.000 bidalketa inguru egin ditugu.

Auzitegi Nagusiak Bilbon hitzaldi bat ematera gonbidatu 
dute Gianluca Esposito Ustelkeriaren Aurkako Estatuen 
Taldeko (GRECO) idazkari nagusi exekutiboa.

GRECO taldea Europako Kontseiluak babestuta sortu zen, 
ustelkeriaren kontrako borrokan estatu kideei ezartzen zaiz-
kien neurrien bilakaera aztertzeko.

GRECO taldea orain hogei urte sortu zen. Txostenak egiten 
ditu eta egiaztatzen du Europako kontinenteko eta Ame-
rikako Estatu Batuetako 49 herrialdek betetzen dituztela 
ustelkeria prebenitzeko hartu zituzten konpromisoak. Ho-
rretarako, urtero bisita bat egiten dute estatu bakoitzera, us-
telkeriaren kontrako borroka bi arlo zehatzetan aztertzeko.

Espainiaren kasuan, aurten ikuskatze-lana batez ere arlo 
parlamentarioan eta judizialean egin da, eta 2019ko urtarri-
lean aztertuko dira Gobernu zentralaren eta Estatuko polizia 
indarren eremuetako ustelkeria-arriskuak.

Gianluca Espositok Europako Kontseiluan hasi zuen bere 
ibilbidea, 1995ean. Han, honako hauek negoziatzen parte 
hartu zuen: Europako Kontseiluaren ustelkeriaren kontrako 
hitzarmenak, Ziberdelinkuentziari buruzko Hitzarmena eta 
horren protokolo gehigarria, Justiziaren eraginkortasunari 
buruzko Europako Batzordea, gizakiak salerostearen kon-
trako borrokaz eta dirua zuritzeaz eta terrorismoa finantza-
tzeaz Europako Kontseiluak onartutako hitzarmenak.

5. Arartekoaren argitalpenak
Argitara eman dira 2018ko uztailean 
egindako XXXVII. Uda Ikastaroko 
ponentziak. Haurrenganako  
sexu-abusua: gizarte osoa interpelatzen 
duen errealitate konplexua

Argitalpen horretan bildu dira Arartekoak Donostiako Miramar 
jauregian joan den uztailean antolatu zuen ikastaroko ponen-
tziak. Ikastaro horretan parte hartu zuten hainbat adituk.
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V. Atala

GIZARTEAREKIKO HARREMANAK ETA 
ERAKUNDEEN ARTEKO LANKIDETZARAKO JARDUERAK

1.  Gizarte erakundeekiko 
harremanak

Gobernuz kanpoko erakundeak eta antolatutako gizarte zi-
bila, Arartekoaren ustez, euskal gizartearen arazoen begiak 
eta belarriak dira. Haien informazioari esker, jardunak hasten 
ditu ofizioz eta politika publikoen ebaluazio egokiagoa egiten 
du Arartekoak. Horregatik, erakunde honek beti nabarmendu 
izan du erakunde horiek eta boluntarioek modu konprometi-
tuan eta eskuzabaltasunez egiten duten lan baliotsua.

Gizarte esku hartzeko hirugarren sektorea, une honetan, 
Euskadin pertsonen eskubideen gizarte sistemaren bidera-
garritasunaren zutabeetako bat da. Orain bizi dugun krisialdi 
ekonomiko eta sozialean inoiz baino argiago ikusten dugu 
haien lana zein garrantzitsua den. Era berean, inoiz baino 
babes publiko handiagoa behar dute haiek beren baliabide 
ekonomikoei eusteko, horiei esker esku hartzen baitute gizar-
tean. Bidezkoa da hori aitortzea eta gizartearen eta erakun-
deen aurrean hala aldarrikatzea. Gizarteak eta erakundeek 
laguntza eman behar diete egunetik egunera eta trukean 
ezer eskatu gabe beren lanarekin gizartearen eta baztertuen 
edo baztertuak izateko arriskuan dauden pertsonen arazorik 
larrienak beren gordintasun osoan ager daitezen galarazten 
dutenei. Bazterketa gero eta zifra kezkagarriagoak lortzen 
ari da, eta gizarte-baliabiderik sekula jaso ez zuten pertsona 
askori eragiten ari zaie pixkanaka; horrela, eraldatzen ari da 
krisialdia piztu arte zegoen profila, hau da, pobrezia handian 
zeuden pertsonena.

Arartekoa pertsonek eta pertsonentzat asmatutako erakun-
dea da, euskal administrazioak kontrolatzeko funtzioa herri-
tarren arazoen arabera betetzen baitu. Horrek Arartekoak 
hiru planotan jardutea dakar:

–  Salatutako administrazioak indarrean dagoen legeria-
ren arabera jardun duen egiaztatzea.

–  Administrazioetan jardunbide egokia bultzatzea, herri-
tarren eskubideei arreta hobea emateko eta tratu ho-
bea eta eraginkorragoa emateko.

–  Kasuan bitartekari lana egitea. Izan ere, askotan, ad-
ministrazioak zuzen jokatu duen arren, gure esku har-
tzearekin, hurbileko tratua emanez, errealitatearen edo 

jardun den kasu zehatzaren ikuspegi ezberdina eskai-
niz edo araua modu malguagoan interpretatuz, pertso-
nen arazo zehatzak konpondu ahal izaten dira, edota 
berdintasun ezeko, babesik gabeko eta bidegabeko 
egoerak eragozten dira.

Eginkizun horiek bete eta lortu nahi diren helburuak lortu ahal 
izateko, gizarte-elkarteak ezinbesteko lankideak dira. Ho-
rrexegatik sustatzen dugu horiekin harreman jarraitua izatea.

2018. urtean erakundearekin bilerak 
egin dituzten elkarteak eta taldeak

2018. urtean, Arartekoak gizarte eragileekiko harremana 
zaintzen jarraitu du bere ohiko jardunean. Batez ere, egoera 
txarrean dauden pertsonei laguntzeko edo askotariko gizarte 
arazoak konpontzeko lanean aritzen diren elkarte, erakunde 
eta taldeekin: giza eskubideen aldeko taldeak, atzerritarrei, 
presoei edo baztertuta daudenei laguntzekoak, etxerik ga-
bekoei laguntzekoak eta abar.

Urte hauetako esperientziak erakutsi digu, izan ere, erakun-
de eta talde ugari giltzarriak izan daitezkeela gure gizarteko 
sektore baztertuen edo oso ahulen eta Arartekoaren eta ha-
lako erakundeen arteko bitartekari lanetan; hala, beren es-
kubideen eta gatazkak konpontzeko bideen jakitunago egin 
ditzakete, beren aldarrikapenak adierazteko laguntza eman, 
administrazioei herritarrentzako zerbitzu arretatsua eman 
dezaten eskatu, eta, modu horretan, erakundeetan konfian-
tza handiagoa izateko eta gizarte kohesio handiagoa lortze-
ko modua egin.

Hala, 2018. urtean, Arartekoak lankidetza harremanak izan 
ditu, estuagoak edo ez hain estuak, honako elkarte, erakun-
de eta gizarte talde hauekin:

• ACCEM
• ACNUR
• Adostuz. Euskadiko irakasle jubilatuen elkartea
• Adsis Bestalde
• Argilan
• Arinduz- Euskadiko zainketa aringarrien elkartea
• Arkitekto Bitartekarien Elkartea EHAEO
• Arrats elkartea
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• Unesco Etxea
• UNICEF
• Zadorra Bizirik
• Zubia zentroa
• Zubietxe Gizarte Lana
• Zubiko elkartea

Txosten honetako III. ataleko arreta publikoko kolektiboen 
arloetako ataletan, erakunde horiekiko lankidetzari buruzko 
erreferentzia zabalagoak daude. 

2.  Estatuko herriaren 
defentsa-erakundeei 
loturiko jarduketak

2.1.  Herriaren Defendatzaileen 
Koordinaziorako  
XXXIII. Jardunaldiak

Genero indarkeriaren biktima diren emakumeak 
eta adingabeak artatzea

Manuel Lezertua arartekoak, erakundeko ordezkari batzue-
kin batera, Herriaren Defendatzaileen Koordinaziorako 
XXXIII. Jardunaldietan parte hartu du urriaren 23 eta 24an, 
Alacanten. Gai hau eztabaidatu dute bertan: “Genero-indar-
keriaren biktima diren emakumeak eta adingabeak artatzea”.

Topaketa hori egin baino lehen, herriaren defentsa-erakun-
deek zenbait txosten prestatu dituzte, genero-indarkeriaren 
kontra legean ezarrita dauden babes osoko neurriak ba-
lioesteko. Erakunde bakoitzak azaldutako egoera gorabe-
hera, defendatzaile guztiek hainbat ondorio atera dituzte 
elkarrekin.

Lehena, genero-indarkeriaren biktimak oso agerikoak direla, 
baina izengabeak eta ezezagunak. Egiaz, datu gutxi dau-
de, biktimek gutxitan azaltzen baitiete arazo hori defen tsa-
erakundeei.

• AVIFES
• Bake prozesua indartzeko Foro Soziala
• Batura
• Bidesari
• Bizitegi
• Bizkaiko abokatuen bazkuna
• Bizkaiko Gurutze Gorria. Esku-hartze soziala
• Bizkaiko Kartzela Pastoraltza
• CEAR Euskadi
• EDE
• Eguzki
• EHAEO
• Ekologistak martxan Araba
• Ekologistak martxan Bizkaia
•  Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Antolakun-

dearen (ELGA) Open Government Unitatea
• ELA
• Etorkintza
• Etxerat
• EUSKALIT
• Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseilua
• EuskoFederpen
• Gao Lacho Drom
•  Garaitza elkartea. Haurtzaroko abusua eta tratu 

txarrak tratatzeko elkartea
• Gipuzkoako abokatuen elkargoa
• Gipuzkoako Gurutze Gorria
• Gizakia Helburu
• Gizarte hezitzaileen Euskadiko elkargoa
• Goiztiri
• Harresiak Apurtuz
• Hiru-hamabi elkartea
• Hirukide
• Hizkuntz Eskubideen Behatokia
•  IOHLEE. Industri Ondare eta Herri Laneko Euskal 

Elkartea
• Iresgi
• IRSE-EBI
• Jolas eta Ekin
• Loiola Etxea
• Madres Solteras Por Elección elkartea
• Matia Fundazioa
•  MPDL (Bakearen, armagabetzearen eta askatasuna-

ren aldeko mugimendua)
• Mugarik Gabe
• Munduko medikuak
• Ongi etorri errefuxiatuak
• Osabideak
•  Pentsioei buruzko erreferendumaren aldeko Estatuko 

mahaia
• Save the Children
• SEO Birdlife
•  SIDALAVA (HIESaren aurkako Arabako Herritar Ba-

tzordea)
• SOS Arrazakeria Bizkaia
• SOS Arrazakeria Gipuzkoa
• Susterra
• UEMA
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Bigarrena, gizarteratzeko, laneratzeko eta etxebizitza bat 
lortzeko neurriak ez direla eraginkorrak, aurrekontuetan 
 behar baino diru-kopuru urriagoa izendatzen delako horre-
tarako. 

Eta, azkena, arazoak sortzen direla Estatuaren, autonomien 
eta toki erakundeen eskumenen ondorioz, izan ere, nahitaez 
hobetu behar dira erakundeen arteko lankidetza, koordina-
zioa eta leialtasuna.

Jardunaldi horietan gai horiek guztiak aztertu dira, eta, 
amaieran, ateratako ondorioak ezagutarazi dira.

Ondorio horien artean, hauxe nabarmendu daiteke: herriaren 
defendatzaileek Estatuari eta autonomia erkidegoei eskatu 
diete berriz aztertu, eguneratu eta egokitu dezatela aben-
duaren 28ko 1/2004 Lege Organikoaren indarreko testua, 
eta beharrezkoak diren legegintza-aldaketak bultza ditzatela 
“genero-indarkeria” kontzeptua zabaltzeko, bere baitan har 
ditzan Istanbulgo Hitzarmenean jaso ziren emakumeen kon-
trako eta etxe barruko indarkeria mota guztiak.

2.2.  Ombudsmanaren Nazioarteko 
Institutuaren topaketa1

Ingurumen arloko gobernantza egokia: Ombuds 
erakundeen eginkizuna ingurumen-eskubideak 
babesteko orduan

Ombudsmanaren Nazioarteko Institutuak (International Om-
budsman Institute, IOI) topaketa bat egin du maiatzaren 16 
eta 17an Vitoria-Gasteizko Europa jauregian, Arartekoak 
babestuta, gonbidatzaile eta antolatzaile izan baita. Gai hau 
jorratuko da bertan: “Ingurumen arloko gobernantza egokia: 
Ombuds erakundeen eginkizuna ingurumen-eskubideak ba-
besteko orduan”.

Gero eta adostasun handiagoa dago gai honen gainean: 
gobernantzak eragin handia du ingurumen arloko ekin-
tzetan eta emaitzetan. Zuzenbide Estatua, informazioa es-
kuratzeko, herritarrek parte hartzeko eta justizia berdintasu-
nez jasotzeko eskubideak dira garapen jasangarria lortzeko 
oinarria. 

Testuinguru horretan, lantegi honen bidez aztertu da Ombuds 
erakundeek nola indartu dezaketen ingurumen arloko legeria 

1 Informazio gehiago eskuragarri dago VI. atalean, bertan agertzen baita 
Arartekoaren Europako eta nazioarteko jarduerari buruzko informazio 
guztia.

(akordio aldeaniztunak barne direla) eta beste neurri batzuk, 
ingurumen arloko gobernantza egokia sustatuz. 

IOI munduko erakundea 1978an sortu zen, mundu osoko 90 
herrialdetik gorako 188 Ombuds erakunde baino gehiago 
elkarlanean aritzeko. Herriaren defentsa-erakundeak sustatu 
eta garatzea du helburu.

Hasiera-ekitaldian, arartekoak topaketa hori Gasteizen egi-
tearen garrantzia nabarmendu du, “ingurumenaren jasanga-
rritasunarekin bereziki konprometitutako” hiria baita. 

Lezertuak erantsi duenez, “Ombuds erakundeak funtsezko 
tresna dira eta izaten jarraituko dute kutsadura hobeto kon-
trolatzeko eta ingurumen arloko erronka gogorrei nola aurre 
egin aztertzeko, adibidez, klima-aldaketari edo naturako ba-
liabideak eta biodibertsitatea galtzeari, izan ere, erronka ho-
riek jada planeta honetan bizi garen guztioi eragiten digute, 
eta guk daukagu datozen belaunaldiei utziko diegun ondarea 
zaintzeko ardura”.

Honatx atera dituzten ondorioetako batzuk:

–  Aarhuseko Hitzarmeneko2 eskubideei berezko izaera 
kentzeko arriskuaren aurrean, garrantzitsua da Ombuds-
manek, erabakiak hartzeko prozesuak egiaztatzean, he-
rri-administrazioei informazio argi eta egokia eman de-
zaten eskatzea, nahasketarik sortuko ez duena. Horrela, 
herritarrek modu eraginkorrean parte hartu ahal izango 
dute, azken erabakietan benetan eragin ahal izateko.

–  Erakunde bakoitzaren tresnak erabiliz (ofiziozko jarduerak, 
txosten bereziak, foroak, eta abar) eztabaida piztu behar 
da gizartean eta erakundeen artean, energia jasangarri-
ra igarotzeko bidean eta klima-aldaketaren kontrako bo-
rrokan azkarrago aurrera egiteko.

–  Energia-trantsizio horrek barneratzailea izan behar du, he-
rritarrak erdigunean jarri behar ditu eta pertsonarik ahule-
nak babestu, horiek ahaldunduz eta energiaren kudeake-
tan eraginkortasunez parte har dezaten bultzatuz.

–  Ingurumena eraginkortasun handiagoz kontrolatzeko, Fis-
kaltza Nagusia eta herriaren defendatzaileak elkarlanean 
aritzeko aukera proposatu da.

–  Biodibertsitatea babestu nahi bada, lege-esparrua zuzen 
ezarri behar da, baina gobernantza ez da soil-soilik legea 
ezartzea. Horrez gain, kontuan hartu behar da ingurumen 
arloko politikek berezkoa dutela gatazka. 

–  Naturaguneen eta espezie basatien kudeaketa-planak 
aukera ona dira interesdun guztiak ordezkatuta egongo 
diren parte-hartze prozesuak abiarazteko.

2 Aarhuseko Hitzarmena: ingurumen arloan informazioa eskuratzeari, jen-
deak parte hartzeari eta justizia jasotzeari buruzkoa.
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2.4.  Ombudsmanaren Iberoamerikako 
Federazioaren XXIII. Biltzarra

Etxebizitza duina izateko eskubidea

Azaroaren 20tik 22ra bitartean, Arartekoko ordezkari batzuek 
Ombudsmanaren Iberoamerikako Federazioaren XXIII. Bil-
tzarrean parte hartu dute, Andorran.

Topaketa horretan, gizakiaren bizitzarako funtsezkoa den gai 
bat aztertu da: etxebizitza duina izateko eskubidea; eskubi-
de hori nazioarteko itunik garrantzitsuenetan jasota dago.

Arartekoaren ondokoak, Emakumeen Defentsa-erakundeen 
Sareak Europako Eskualdean duen koordinatzailea denez, 
hainbat bileratan parte hartu du, baita ere etxebizitza duina 
eskuratzeko orduan berdintasunez eta bereizkeriarik gabe 
jokatzeari buruzko mahai-inguru batean.

Manuel Lezertua arartekoak, bere aldetik, gai honetaz hitz 
egin du: “Etxebizitzarako eskubidea. Europako eta Ameri-
kako ikuspegiak”. 

Bere hitzaldian nabarmendu du etxebizitza duin eta egokia 
izateko eskubidea ez dela hartu behar soil-soilik babesleku 
bat izateko eskubide bezala, baizik eta pertsonek berez di-
tuzten gainontzeko eskubideen osagai bateratzaile gisa.

Gainera, bere ustez, guztiok helburu hau izan behar dugu: 
etxebizitza egokia izateko eskubiderik gabeko pertsona 
asko bizi diren gizarteak denek eskubide hori beteta izango 
duten gizarte bihurtzea. Gizarte berri horietan, pertsonek be-
rez dituzten gainerako eskubideak bermatzeko bidea izango 
da etxebizitza, adibidez, duintasuna eta segurtasuna izateko 
eskubidea eta komunitate iraunkorretan sartuta egotekoa.

2.3.  Iberoamerikako Herriaren 
Defendatzaileei Laguntzeko 
Eskualdeko Programaren 
Nazioarteko IV. Biltzarra

2018ko ekainaren 7 eta 8an egin zen Madrilen Iberoameri-
kako Herriaren Defendatzaileei Laguntzeko Eskualdeko Pro-
gramaren IV. Biltzarra, eta bertan parte hartu dute Manuel 
Lezertua arartekoa eta Julia Hernández bere ondokoa.

Topaketa horretan, Manuel Lezertua arartekoak mahai-in-
guru batean parte hartu zuen, gai honen gainean: “Ombuds-
mana eta ura eta ingurumen egokia izateko eskubideak”.

Lezertuak gai horretaz Arartekoan jasotzen dituen kexak 
aipatu zituen: adibidez, bizilekuetan eragozpenak sortzen 
dituztela ostalaritza jardueretatik edo bide-azpiegituretatik 
datorren zaratak, usainek eta industri prozesuen ondoriozko 
aire-kutsadurak. Halakoetan, kexatzeko arrazoi nagusia iza-
ten da administrazioak ez diela erantzuten hainbat arazori: 
eragozpenetatik hasi eta oso arriskutsuak izan daitezkeen 
jarduerei; horietako batzuek osasun-arazo larriak eragin di-
tzakete. 

Zergatik gertatzen dira halako disfuntzioak administrazioak 
bere kontrol-lanean esku hartzeko dituen mekanismoe-
tan? Ingurumena kontrolatzeko plangintzarik ez dagoelako, 
erakundeen arteko koordinazioa eta lankidetza hobetu behar 
direlako, ingurumen egokia izateko eskubidea ezarri eta be-
tearazi behar delako, ingurumenaren kontrol-lanean polizia-
ren lana bultzatu behar delako, besteak beste.

Arartekoak ingurumena kontrolatzeko egiten dituen pro-
posamenen eta iradokitzen dituen neurrien artean, honako 
hauek nabarmentzen dira:

• Elkartzeko foro bat mantentzea, ingurumenaren kon-
trol-lanean erakundeen arteko koordinazioa hobetzeko. 

• Ingurumen arloko zuzenbidea ezartzen laguntzea. 

• Erakunde guztiak Ingurumen arloko Fiskaltzarekin elkarla-
nean aritu daitezen sustatzea.

• Poliziaren ingurumen arloko unitatea indartzea eta finka-
tzea. 

• Herritarrek parte hartzeko tresna gehiago jartzea. 

Aurrekoa ikusi
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3. Beste jarduera batzuk
Arartekoaren eta haren ondokoaren 
jarduerarik esanguratsuenak, 
hitzaldiak emateari dagokionez, eta 
administrazioek eta gizarte erakundeek 
antolatutako ekitaldietan parte hartzeari 
dagokionez

Baloreak eta giza eskubideak sustatzeko lanean, Ararte-
koaren erakundeak urte osoan zehar jarduera ugari gauza-
tzen ditu, adibidez, gizarte-erakundeek antolatutako ekital-
dietan parte hartzen du, giza eskubideekin lotutako gaien 
inguruko foroetan hitzaldiak egiten ditu, erakundearen hel-
buruekin estuki lotuta dauden ekitaldi instituzionaletan esku 
hartzen du, etab.

Jarduera horien guztien katalogoa web orrian dagokion 
atalean kontsulta daiteke.

Ondoren, Manuel Lezertua arartekoak garatutako hain-
bat jarduera jaso dira, VI. Kapituluan aipatu direnak osa-
tzeko. Izan ere, azken horretan honako jarduera hauek jaso 
dira: giza eskubideak nazioarteko eremuan sustatzeko 
garatutakoak; V. kapituluko Espainiako herriaren defen-
datzaileekin zerikusia dutenak; eta txosten honen IV. ka-
pituluan jasotakoak, Arartekoak antolatutako jardunaldiei 
loturikoak: 

Agerraldiak Eusko Legebiltzarrean:

–  Lan eta Justizia Batzordea: 2018-04-24. Arartekoaren 
agerraldia, espetxe arloko eskualdaketaz.

–  Giza Eskubide eta Berdintasun Batzordea. 2018-05-30. 
Arartekoaren urteko txostena, 2017. urteari dagokiona, 
aurkeztea. 

–  Giza Eskubide eta Berdintasun Batzordea. 2018-10-16. 
Arartekoaren Haur eta Nerabeentzako Bulegoaren 2017. 
urteko txostena aurkeztea.

–  Eusko Legebiltzarraren Osoko Bilkura. 2018-06-21. Arar-
tekoaren 2017. urteko txostena aurkeztea. 

–  Erakunde, Segurtasun eta Gobernantza Publikoko Batzor-
dea. 2017-11-13. Arartekoak bere iritzia azaldu zuen Eus-
kal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen bosgarren 
aldaketa egiteko lege-proiektuaz.

–  Erregelamendu eta Gobernu Batzordea. 2018-12-14. 
Ararteko erakundearen 2019rako ohiko aurrekontuaren 
proiektua aurkeztea. 

–  Ekonomiaren Garapenerako eta Azpiegituretako Ba-
tzordea. 2018-12-19. Arartekoaren txosten berezi honen 
aurkezpena: Euskal Herria energia-eredu iraunkor batera 
igarotzea.

Arartekoaren esku-hartzeak:

–  Eusko Legebiltzarrak mintegi bat antolatu zuen 2018ko ur-
tarrilaren 30ean, Irisgarritasuna Sustatzeko Legearen 20. 
urteurrena ospatzeko. Arartekoak honako izenburuko po-
nentzia eman zuen: “Irisgarritasun unibertsalaren aldeko 
konpromisoa Euskadin”.

–  Bizkaiko Foru Aldundiak jardunaldi bat antolatu zuen iazko 
apirilaren 20an, Deustuko Unibertsitatean. Arartekoak 
 mahai-inguru honetan parte hartu zuen: “Genero-indarke-
ria adingabekoen artean”. 

–  Kazetarien Euskal Elkargoak eta Arartekoak hausnartzeko 
jardunaldi bat antolatu zuten Bilbon: “Zahartze aktiboaren 
irudia, estereotipoak eta gizarteari egiten dion ekarpena”. 
Arartekoa hizlari izan zen bertan.

–  EHUren Zuzenbidea eta Giza Genoma Katedrak Zuzenbi-
deari eta Giza Genomari buruzko Nazioarteko XXV. Bil-
tzarra egin zuen Bilbon, iazko maiatzaren 14an eta 15ean. 
Arartekoak hasierako hitzaldi hau eman zuen: “Oinarriz-
ko eskubideak eta zientzia biomedikoak: Arartekoa giza 
 eskubideen laugarren belaunaldiak dakartzan erronken 
 aurrean”.

–  Erizain Kudeatzaileen 29. Jardunaldi Nazionalak antolatu 
ziren uztailaren 7an, Donostiako Kursaal jauregian. Arar-
tekoak hitzaldi hau eman zuen: “Pertsonarengan oinarritu-
tako arreta: estrategiatik ebidentziara”.

–  Bere 33. urtemuga ospatzeko, Etorkintza fundazioak jar-
dunaldi batzuk antolatu zituen urriaren 3an eta 4an, Deus-
tuko unibertsitatean: “Etorkintza, 30 urte eta gehiago. 
Adik zioak: ikuspegi komunitarioa”. Arartekoak mahai-in-
guru honetan esku hartu zuen: “Kannabisaren trataera pe-
nala: ikuspuntu berriak.

–  EHUren Giza Eskubideen eta Botere Publikoen UNESCO 
Katedrak Giza Eskubideen Nazioarteko Biltzarra antolatu 
zuen Bilboko Euskalduna jauregian, 2018ko azaroaren 
7an. Bertan, Arartekoak hasierako saioan esku hartu zuen.

–  2018ko azaroaren 14an, Osalanek Laneko segurtasunari 
eta osasunari buruzko nazioarteko IV. Biltzarra antolatu 
zuen, Bilboko Euskalduna jauregian. Arartekoak gai ho-
netaz hitz egin zuen, hasierako saioan: “Laneko arriskuak 
prebenitzea, giza eskubide bezala”.

–  Haurren eta nerabeen eskubideei buruzko Hitzarmena-
ren 29. urteurrena zela eta (azaroaren 20an ospatzen da), 
Arartekoak, Eusko Jaurlaritzarekin eta Bilboko Udalarekin 
elkarlanean,“Último tren a Treblinka” antzerki-lanaren an-
tzezpena antolatu zuen, haurrak eta nerabeak eskubideen 
jabeak direla ikusarazten laguntzeko. Manuel Lezertuak 
aurkezpenean parte hartu zuen.

–  2018ko azaroaren 22an, IVAC-KREIren sorreraren XL ur-
temuga ospatu zen Donostian. Hasiera-ekitaldian, Ararte-
koak honako mintzaldi hau eman zuen: “Biktimak, herrita-
rrak eta demokrazia: Arartekoaren eskarmentua”.

Aurrekoa ikusi
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–  Save the Children-en Giza Liburutegia aurkeztea, Donos-
tiako Boulervardean. 2018-07-06.

–  Frantziar Errepublikaren Nazio Jaia. Sociedad Bilbaina 
elkartea. 2018-07-13.

–  Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaiko gizarteko ordezkariei 
harrera ofiziala egitea. 2018-07-26.

–  EHUk ikasturtea hasteko ekitaldia. 2018-09-19.

–  Deustuk ikasturtea hasteko ekitaldia. 2018-09-19.

–  Arekuna foroan esku hartzea. Madril. 2018-09-26.

–  Sabino Arana Fundazioak antolatutako “Erantzun bidezko 
zigor zuzenbidetik aurrea hartzen duen zigor zuzenbidera” 
jardunaldian parte hartzea. Bilbo. 2018-10-19.

–  Elkartasunari eta Lankidetzari emandako Anesvad sarien 
III. edizioa. Euskalduna jauregia. Bilbo. 2018-10-29.

–  Forum Europa. Jesús Lozaren mintzaldia. Bilbo. 2018-10-31.

–  José Mª Lidónen erailketaren urtemuga zela eta, lore es-
kaintza. Bilbo. 2018-11-07.

–  Memoriaren Eguna. Terrorismoaren biktimak gogoratzeko 
zentroa. Gasteiz. 2018-11-09.

–  Memoriaren Eguna. Gogora. Miramar jauregia. Donostia. 
2018-11-10.

–  Urte judizialaren hasiera. Auzitegi Nagusia. Bilbo.  
2018-11-14.

–  COVITEren jardunaldia: “Veinte años de activismo”. Koldo 
Mitxelena-Donostia. 2018-11-23.

–  Forum Europa. Alfonso Alonsoren mintzaldia. Bilbo.  
2018-11-27.

–  “Espainiako Konstituzioak 40 urte bete ditu” izenburuko 
topaketa, José Antonio Ardanza eta Adela Asúaren esku-
tik. El Paísek eta Cadena Ser-ek antolatua. Deustu. Bilbo 
2018-11-28.

–  URAren X. urtemuga. Montehermoso jauregia. Gasteiz. 
2018-11-29.

–  Euskararen Nazioarteko Egunera joatea. Kursaal jauregia. 
Donostia. 2018-12-03.

–  René Cassin giza eskubideen sariak emateko ekitaldia. 
Lehendakaritza. 2018-12-10.

–  Iñigo Urkullu lehendakariaren harrera euskal gizarteko  
ordezkari batzuei. Lehendakaritza. Gasteiz. 2018-12-27.

–  Ertzaintzaren XXVII. promozioan sartzeko ikastaroaren 
prestakuntza-egitarauaren barruan, abenduaren 17an 
Arartekoak ponentzia bat eman zuen Arkauteko akade-
mian, Arartekoaz eta Ertzaintzaz.

–  EHUren Zuzenbide Fakultateak honako jardunaldi hau 
antolatu zuen Sarrikon, abenduaren 18an: “Haurdunaldi 
subrogatua arautu behar al da?”. Arartekoak hasierako 
hitzaldia eman zuen.

Ekitaldietara joatea:

–  Eusko Legebiltzarrak eta Euskal Herriko Unibertsita-
teak antolatutako jardunaldia, Francisco Javier de Lan-
daburuk idatzitako La causa del Pueblo Vasco liburuaz.  
2018-01-15.

–  Datuak Babesteari emandako V. sariak. Artium. 2018-02-01.

–  Gregorio Ordóñez saria, 2017. Donostia. 2018-02-03.

–  “Oroimen izpiak” erakusketa. Gipuzkoako Foru Aldundia. 
Donostia. 2018-02-08.

–  2017-2020 aldirako arreta soziosanitarioko lehentasun es-
trategikoen aurkezpena. Donostia. 2018-02-09.

–  Euskal ekonomia ituna. Arriaga antzokia. Bilbo. 2018-02-28.

–  Terrorismoaren Biktimen Europako Eguna oroitzeko ekital-
dia. Gogora Institutua. Bilbo. 2018-03-10.

–  Arabako Abokatuen Elkargoko gobernu-taldea lanpostuaz 
jabetzeko ekitaldia. Villasuso jauregia. Gasteiz. 2018-03-19.

–  Ertzaintzaren Trafiko Unitateen 35. urteurrena. Arkaute. 
2018-04-21.

–  Gernikaren bonbardaketaren 81. urtemuga. Bakearen eta 
adiskidetzearen aldeko XIV. Gernika sariak. 2018-04-26.

–  Bizkaiko Abokatuen Biltzarra ixteko ekitaldia. Bilbo.  
2018-04-27.

–  Europako Udalerri eta Eskualdeen Kontseiluaren 2018ko 
Biltzarra hasteko ekitaldia. Euskalduna jauregia. Bilbo. 
2018-06-11.

–  Iñaki Lasagabasterren Cárceles y derechos. Enfermedad, 
acumulación de condenas, alejamiento liburuaren aurkez-
pena. Bizkaiko Abokatuen Elkargoa. Bilbo. 2018-06-14.

–  Emakumeek San Martzialgo alardean parte hartzearen  
20. urteurrena. Irun. 2018-06-21.

–  Jesús Loza Aguirre jaunak Gobernuaren Euskal Herriko 
ordezkari lanpostuaz jabetzea. 2018-06-25.

–  Ertzaintzaren XXVI. promozioko diplomak ematea. Arkau-
te. 2018-06-27.

–  Akitania Berria-Euskadi-Nafarroa Euroeskualdearen  
Na farroako lehendakaritzaren hasiera-ekitaldia. Iruñea.  
2018-06-29.

Aurrekoa ikusi



V

297Eusko Legebiltzarrarentzako urteko txostena 2018

Gizartearekiko harremanak eta erakundeen arteko lankidetzarako jarduerak

Julia Hernández Valles arartekoaren ondokoak 
egindako jarduerak, txostenaren beste atal 
batzuetan agertzen ez direnak:

–  Eusko Legebiltzarrak eta Euskal Herriko Unibertsitateak 
antolaturiko jardunaldia, Francisco Javier de Landaburu-
ren La causa del Pueblo Vasco liburuaz. 2018-01-15.

–  Los resistentes liburuaren aurkezpena, Ignacio Aldecoa 
kultura-etxean. 2018-01-18.

–  “Las mujeres en el ámbito de los DDHH” jardunaldia, Biz-
kaiko Emakumezko Enpresari eta Zuzendarien Elkarteak 
antolatuta. 2018-03-07.

–  Buruko gaitzak dituzten emakumeei buruzko ekitaldia, 
AVIFESek antolatua. 2018-03-08.

–  Emakumeen Eguna ospatzeko jardunaldia, Arabako Foru 
Aldundiak antolatua. 2018-03-10.

–  Omenaldia Lagun liburudendari. 2018-03-22.

–  Verdaderos creyentes liburuaren aurkezpena, Ignacio Al-
decoa kultura-etxean. 2018-04-10.

–  Gosaria eta solasaldia Euskadiko enpresa-finantzaketari 
buruz, Elkargik antolatuta. 2018-04-13.

–  Enpresa-sariaren XII edizioko sari-ematea, Bizkaiko 
Emakumezko Enpresari eta Zuzendarien Elkarteak anto-
latuta. 2108-04-17.

–  Euskal Herriko 2018ko COPE sariak ematea. 2018-04-18.

–  “Adingabeak eta genero indarkeria” jardunaldia, Bizkaiko 
Foru Aldundiak antolatua. 2018-04-20.

–  Holokaustoari buruzko jardunaldia: “La esperanza es 
la última en morir”. Gasteizko Europa biltzar jauregia.  
2018-04-23.

–  Emakunderen berdintasunaren aldeko saria. 2018-04-24.

–  Erakunde ekitaldia, Luis Álava Sauturen fusilamenduaren 
75. urteurrena zela eta. 2018-05-05.

–  Autonomia erkidegoen XXXIII. jaialdiko hasiera-ekitaldia. 
2018-05-11.

–  Familia Solidarioaren 20. Jardunaldia, Hirukidek antolatu-
ta. 2018-05-19.

–  Eusko Legebiltzarrean aurkeztu ziren Europako autismoari 
buruzko azterlan honen emaitzak: Autismo en Europa: da-
tos y conclusiones. 2018-05-23.

–  Omenaldia ETAren biktima izan ziren guardia zibilei eta 
beren familiei, Intxaurrondoko kuartelean, Donostian. 
2018-05-29.

–  “La atención diurna a personas con enfermedad mental en 
el territorio histórico de Gipuzkoa” izenburuko mintegia. 
Donostia. 2018-06-01.

–  Euskadiko Ikerkuntzako XXII. saria, 2017koa, Lehendaka-
ritzan. 2018-06-05.

–  Emakumezkoen lasterketa Gasteizen. 2018-06-10.

–  Omenaldia Errenteriako herriko etxeari. 2018-06-16.

–  Gizarteratzearen aldeko II. Topaketa, Duranan (Araba). 
2018-06-16.

–  Pardines, cuando ETA empezó a matar liburuaren aur-
kezpena, Ignacio Aldecoa kultura-etxean. 2018-06-19.

–  Hazlan joskintza lantegi sozialera egindako bisita.  
2018-06-21.

–  Irungo Alarde parekidearen aldeko 20. urtemugari buruzko 
ekitaldia, Ficoban. 2018-06-21.

–  Jesús Loza Aguirre jauna Gobernuaren Euskal Herriko or-
dezkari lanpostuaz jabetzea. 2018-06-25.

–  Jardunaldia Marian Turskirekin, Auschwitzeko kontzentra-
zio-esparruti bizirik ateratako emakumea baita, Varsoviako 
ghettoko matxinadaren 75. urtemuga zela eta. Deustuko 
Unibertsitatea. 2018-06-26.

–  Ertzaintzaren XXVI. promozioko diplomak emateko 
erakunde-ekitaldia. 2018-06-27.

–  Irungo Alardea. 2018-06-30.

–  Euskal kooperatibismoaren aldeko Denon Artean sariak 
ematea. 2018-07-05.

–  Vicente Reyes Martín jauna Gobernuaren Bizkaiko or-
dezkariorde lanpostuaz jabetzea. 2018-07-11.

–  Doako Justiziaren eta Ofiziozko Txandaren Eguna os-
patzeko ekitaldia, Arabako Abokatuen Elkargo Prestua. 
2018-07-12.

–  José de la Fuente Martín jauna Gobernuaren Arabako or-
dezkariorde lanpostuaz jabetzea. 2018-07-17.

–  Guillermo Echenique González jauna Gobernuaren Gi-
puzkoako ordezkariorde lanpostuaz jabetzea. 2018-07-18.

–  Bilera Euskal Herriko Fiskaltza Nagusiarekin. 2018-07-20.

–  Hitzaldia Gasteizko Extremadurako zentroan. 2018-09-13.

–  “Mugi zaitez osasun mentalaren alde”. Ibilaldi solidarioa, 
Osasun Mentalaren Nazioarteko Eguna ospatzeko. Gas-
teiz, 2018-09-16.

–  Elías Querejeta Zine Eskolaren irekiera ofiziala eta zinema-
tografia sari nazionala ematea. Donostia. 2018-09-21. 

–  AALOG 61ren sorreraren XXX. urtemuga oroitzeko ekital-
dia. Aracako kuartela. Gasteiz. 2018-07-25.

–  “Corazón sin fronteras” sariak ematea. V. edizioa.  
2018-09-27.

Aurrekoa ikusi
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–  Memoriaren Eguna ospatzeko ekitaldia, Gobernuaren Ara-
bako Azpiordezkaritzan, Terrorismoaren Biktimak Gogo-
ratzeko Zentroak antolatuta. 2018-11-09.

–  Adinekoen eskubideei buruzko hitzaldia. Ajuria aretoa. 
2018-11-14.

–  Euskal Herriko Menina sariak ematea, genero indarkeria-
ren kontra. 2018-11-26.

–  Lore-eskaintza eta omenaldia Agustín Ibarrolari.  
2018-11-28.

–  Emakumeen genitalen mutilazioari buruzko jardunaldia, 
Munduko Medikuek antolatuta. 2018-11-30.

–  Ezgaituen Nazioarteko Eguna ospatzea. Bilboko Harea tzan. 
2018-12-03.

–  “Gizarte partaidetza eta boluntarioak: erronka berriak 
errealitate berrietarako”. Batekin elkartea, 2018-12-05.

–  Giza eskubideen René Cassin sariak ematea. Lehendaka-
ritza. 2018-12-10.

–  Arreta-defizitaren eta hiperaktibitatearen nahasmenduaren 
Europako Eguna ospatzea. XI. edizioa. Gasteizko Artiume-
ko plaza, 2018-10-06.

–  Erakunde ekitaldia, Osasun Mentalaren Munduko Egunean. 
Donostiako Udaletxeko bilkura-aretoa. 2018-10-10.

–  Araski klubak nesken saskibaloi liga aurkeztea. 2018-10-11.

–  Gazteen enplegagarritasuna hobetzeko Novia Salcedo  
sariak ematea, VIII. edizioa. Arriaga antzokia, Bilbo. 
2018-10-15.

–  Araski klubaren kirol-egitura aurkeztea. Mendizorrotza ki-
roldegia, Gasteiz. 2018-10-21.

–  Herriaren defendatzaileen koordinaziorako XXXIII. Jardu-
naldian, ondorioak ateratzeko eta proposamenak egiteko  
mahai-ingurua moderatzea, gai hau hizpide hartuta:  
“Genero indarkeriaren biktima diren emakumeak eta adin-
gabeak artatzea”. 2018-10-24.

–  UHUN/UNEDeko ikasturtea hasteko ekitaldi akademikoa. 
2018-10-30.

–  AMPEA sariak ematea, XII. edizioan. Gasteizko Europa 
biltzar jauregia, 2018-11-06.

Aurrekoa ikusi
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VI. Atala

ARARTEKOAREN JARDUERAREN GARRANTZIA 
EUROPA ETA MUNDU MAILAN

1.  Testuingurua eta 
kontzeptu-esparrua: 
Arartekoa erronka 
globalen aurrean

Eusko Legebiltzarrak Arartekoaren erakundearen esku utzi-
tako eginkizuna ez da autonomien edo estatuaren muge-
tan geratzen, baizik eta, gero eta gehiago, Europa mailako 
eta nazioarteko konpromisoek zehazten dute, eta horiek 
tokiz gaindiko eta nazioz gaindiko egoeretan, maila askota-
riko harremanen bitartez antolatutakoetan, azaldu, gauza-
tu eta burutzen dira. Alderdi horri dagokionez, Arartekoak, 
pertsonen eskubideen alde egiteko betebehar nagusia izaki, 
gaur egungo gure munduan aurre egin behar dizkion mun-
du mailako erronken berri izan behar du, hala nola, giza 
eskubideak babestea, gobernantza egokia eta gizarte 
kohesioa sustatzea eta ondasun eta baliabide publikoen 
kudeaketa jasangarria; azken hori Nazio Batuen erakun-
dearen mundu mailako helburu nagusia da. Halaber, helburu 
horren esparruaren baitan, Arartekoak bereziki onartu behar 
ditu balio, printzipio, politika eta arauetarako sistema komun 
batek –alegia, Europar Batasunak– lotutako estatuz gaindi-
ko komunitate baten parte izateagatik planteatzen zaizki-
gun erronkak.

Ildo horretan, aipatu behar da erakunde honen jarduke-
ta-eremua ezarri duen lege-aginduak –Arartekoa sortu 
eta arautzeko 3/1985 Legean jasotakoak– erakunde honen 
izaera ebolutiboa eta egokigarritasuna nabarmentzen di-
tuela. Era berean, formalki aldarrikatutako eskubideak bene-
tan gauzatzea sustatzen du, espresuki aipatzen baitu Arar-
tekoaren jarduera egokitzeko aukeraren garrantzia; izan ere, 
erakunde honek hainbat eskariri erantzun behar die, besteak 
beste, gizarte eta demokraziazko legeen araberako esta-
tuaren bilakaeraren ondorioz sortutakoei eta estatu horrek 
gizabanakoen eskubideen aldarrikapen hutsa gaindituz es-
kubide eta askatasunak bermatzeko bidean erakutsi dituen 
akatsei, gizarte-eskubideak eta egiazko askatasunak (EAEko 
Autonomia Estatutuaren 9.2 artikulua) herri-agintarien bene-
tako eginbehar bihurtzen dituztenei. Eusko Legebiltzarraren 

aipatu legeak, Arartekoa interes orokorraren eta herrita-
rren eskubideen defendatzaile eta administrazio egokiaren 
bultzatzaile izendatzen duenak, hainbat eginkizun utzi ditu 
Arartekoaren esku. Horiek guztiak honela laburbil daitezke: 
administrazio-jardueraren balorazio orokorra. Era berean, 
legearen arabera, Arartekoa Administrazioaren laguntzaile 
kritikoa da, eskubideak bermatzeko sisteman halabeharrez 
agertzen diren hutsuneak betetzen dituena, eta, hala bada-
gokio, legeak aldatzea bultzatzen duena, herritarren bizi-ka-
litatea hobetzeko.

Halaber, azpimarratu beharra dago Arartekoa Pariseko 
Printzipioak izenaz ezagunak diren horietan ezarritako 
irizpideak betetzen dituen erakundea dela, eta printzipio 
horiek erakunde bati eskatzen zaizkion nazioarteko es-
tandarrak finkatzen dituzte, giza eskubideen alde egiten 
duen erakundetzat hartzeko. 

Hortaz, Arartekoak duen bezalako lege-agindu zabala, gaur 
egun, mundu globalizatuan sortutako eskari berriak ain-
tzat hartuta interpretatu behar da nahitaez, Europako eta 
nazioarteko aginduek ezartzen dituzten eskakizunei eta 
parametro juridikoei jarraikiz. 

Zehazki, Europako dimentsioak erakunde honen jarduera 
informatu eta inspiratu du nabarmen. Hori gertatu da, alde 
batetik, Europar Batasuneko araudia nahitaez aplikatu 
delako, berezko eskubide gisa; eta, bestetik, Giza Eskubi-
deen Europako Hitzarmenetik (GEEHetik) eta Europar Bata-
sunaren Oinarrizko Eskubideen Kartatik (EBOEKtik) eratorri-
tako eskubideak bermatzeko Europako sistema ardatz 
nagusia eta derrigorrezko eredua delako, mandatu eta bete-
behar bermatzailea duen erakunde bat eratzeko. 

Horrez gain, mandatu zehatz bat aipatu behar da, hain zuzen 
ere, Arartekoaren eta giza eskubideen alde egiten dituzten 
horrelako erakundeen ikuspuntutik funtsezko beste hainbat 
tresnatik eratortzen dena. Tresna horien artean, aipatzekoa 
da Europako Gutun Soziala. Gutun hori nazioarteko tratatu 
loteslea da, eta tratatu horrek hainbat eskubide sozial jaso 
eta bermatu ditu, bereziki lan- eta osasun-alorrean. Nazioar-
teko beste tresna batzuk daude, eta tresna horiek giza es-
kubideen alde egiteko eta eskubide horiek bermatzeko 
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2.  Arartekoaren Europako 
eta Nazioarteko Gaien 
Bulegoa: helburuak, 
jarduera-ardatz 
estrategikoak eta 
eginkizunak

Betebehar bermatzailea duen erakunde bati, alegia, Arar-
tekoari lotutako testuinguruak sortutako behar operatiboen 
eraginez, antolakuntzarako barne-egitura sortu zen 
2018an, Arartekoaren ustez aurreko puntuan laburtutako 
erronketatik eratorritako eginkizunak betetzeko, betiere 
modu antolatuan, zeharka eta ikuspegi estrategikoarekin. 
Antolakuntzako barne-egitura hori Europako eta Nazioar-
teko Gaien Bulegoa da (ingelesezko siglak erabiliz, EIAD, 
hau da, European and International Affairs Department). 
Arartekoak 2018ko martxoaren 23an egindako ebazpen 
baten bidez eratu zen, eta barne-unitatea da, zeinari esker 
Arartekoak nazioartean eta Europan ikusgarritasuna izan 
duten jarduera instituzional handiak gauzatu baititu 2018an, 
dedikazio handiagoarekin eta modu antolatuan.

Arartekoaren Europako eta Nazioarteko Gaien Bulegoa 
(EIAD) erakunde honen menpe dago zuzenean, Arartekoak 
egiten dituen eta Europa eta nazioarte mailan eragina du-
ten jardueren administrazio-egitura arduraduna den aldetik, 
baita beste erakunde edo pertsona batzuekin batera eginiko 
jarduerak ere. EIADen helburua Arartekoak lehentasunezko 
hainbat helburu beteko dituela ziurtatzea da. Helburu ho-
rien artean, honako hauek dira aipatzekoak: 

•   Berrikuntza-gaitasunaren eta Europako eta nazioarte-
ko testuingurutik eratorritako ideia aurreratuen babe-
sean, giza eskubideen eta gobernantza egokiaren 
arloko nazioarteko diskurtsoa EAEn areagotzen eta 
indartzen laguntzea, Euskadin gizarte- eta erakun-
de-arloko konpromisoak sustatzeko xedez, kalitate 
demokratikoko maila handiagoa lortzeko.

•   Giza eskubideen arloan erreferentziazko erakunde 
euskaldun gisa kokatzea Arartekoa, Europako eta na-
zioarteko defentsa erakundeekin solaskide-lanak 
egiteko gai izango dena (ENOrekin, IOIrekin, FIOrekin, 
ENOCekin, IALCekin...), baita pertsonen eskubideen 
alde egiteko funtzioak betetzen dituzten Euro pako eta 
nazioarteko beste erakundeekin ere (Europako Kon-
tseiluarekin, FRArekin, NBErekin...).

•   Arartekoaren esku hartzeko eginkizuna indartzea 
Euskadiko gizarteari Europako eta nazioarteko es-
parrutik datozen ezagutzak eta berrikuntzak hela-
razteari dagokionez, hain zuzen ere, erakunde honen 
jarduketa-eremua definitzen duten gaiak (hala, ezagu-
tza berritzaileak eta hiritarren eskubide eta gobernan-
tza demokratikoari buruzko Europako eta nazioarteko 
diskurtso eguneratua bueltatuko zaizkie erakundeei 
eta euskal gizarteari).

estandarrak finkatzen ari dira Europan, une honetan. Tresna 
horiek derrigorrezko parametrotzat erabili behar dituzte Arar-
tekoak eta horrelako erakundeek, herri-aginteen aurrean jar-
duten dutenean. Estandar horien artean, eta haien garrantzia 
dela eta, honako hauek azpimarratu behar dira, zerrenda 
osatzeko asmorik gabe bada ere: emakumearen kontrako 
indarkeria eta etxeko indarkeriaren kontra egiteko Europako 
Kontseiluaren Hitzarmena (Istanbul, 2011); gizakien saleros-
ketaren kontra borrokatzeari buruzko Europako Kontseilua-
ren Hitzarmena (Varsovia, 2005); haurrak esplotazioaren eta 
abusu sexualaren aurka babesteko Europako Kontseiluaren 
Hitzarmena (Lanzarote, 2007); eta giza eskubideei eta bio-
medikuntzari buruzko Europako Hitzarmena (Oviedo, 1997).

Aipatu Europako bermeen sistema EAEko esparruan erabat 
finkatzeak, baita Europar Batasunaren araudi, printzipio eta 
balioak era egokian aplikatzea eta hiru horiek eraginkorrak 
izatea modu aktiboan defendatzeak ere, Arartekoa moti-
batzen dute honako jarduera hauek egin ditzan: lanki-
detza eremuak gaitzea eta eremu horietan parte hartzea; 
jardunbide egokiak trukatzea; eta Europako esparruko 
beste eragileekin hausnarketak partekatzea. 

Oinarri eta motibazio hori dela eta, zehazki, erakunde hau 
giza eskubideen alde egiteko nazioarteko eta Europako hain-
bat sareko kide da, eta sare horietan hartzen du parte modu 
aktiboan. Sare horien artean, honakoak dira aipatzekoak: 
IOI (International Ombudsman Institute), ENO (European 
Network of Ombudsman) eta ENOC (European Network of 
Ombudspersons for Children). Halaber, oinarri eta motibazio 
horiei esker, erakundea prest dago Europako eta nazioar-
teko beste hainbat sareko kide izateko. Pertsonen es-
kubideen alde egitea eta estatuaren eta hango erakundeen 
funtzionamendua hobetzea helburu nagusi duten entitateak 
sare horietako parte-hartzaile dira; helburu horiek betetzeko, 
diskurtsoa sinestarazi, aztertu, osatu eta hedatu behar dute, 
eta/edo kontrol- eta zaintza-funtzio prototipikoak bete behar 
dituzte.

Edozein kasutan, Arartekoak, erakunde gisa, betebehar 
argia du, besteak beste, Euskadiko pertsonen giza es-
kubideak sustatzea eta defendatzea, baita presentzia 
aktiboa eta berritzailea izatea ere, nazioartean giza es-
kubideen sistema globala ezarri eta garatzeko. Nabar-
mendu nahi izan dugunez, horren arrazoiak honako hauek 
dira: erakunde honen iturri den lege-agindua bera; Arartekoa 
erakunde independentea dela; hiritarrekiko daukan gertuta-
suna; erakundeak politika eta neurri publikoak beren-beregi 
aztertzeko, kontrolatzeko eta zaintzeko hornituta dagoela, 
baita pertsonen eskubideak sentsibilizatzeko, sustatzeko eta 
defendatzeko ere; eta erakundearen jurisdikzio-eremua giza 
eskubideak bermatzeko Europako sistemaren aplikazio-ere-
muaren barruan dagoela.
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•   Euskadiko erakundeetan eta gizartean giza eskubi-
deen eta gobernu egokiaren arloan dagoen gaita-
sun handia bideratzea, Euskal Herriko balio sozial eta 
humanistikoak dagozkion Europako eta nazioarteko 
erakundeei ikusarazteko eta Euskadiren irudia zabal-
tzen laguntzeko, gizarte dinamikoa eta arlo horretan 
berritzailea dela erakutsiz.

•   Erakunde hau osatzen duten langileei laguntzeko 
baliabidea izatea Arartekoa. Hala, Arartekoaren hel-
burua izango da Europako araudia, estandarrak eta 
jardunbide egokiak zeharka ezagutu eta aintzat 
hartu daitezen sustatzea, erakundearen lan-esparru 
guztietan. Hori guztia egingo da, alde batetik, erakun-
dearen lan osoa aberasteko, eta, bestetik, pertsonen 
eskubideen eta gobernantza egokiaren garrantzia 
Euro pan eta nazioartean hobeto ulertzen eta ezagu-
tzen laguntzeko.

Helburu horiek guztiak betetzeko, EIAD funtsezko tresna da 
Arartekoak bi ardatz estrategikoren inguruan lan egiteko 
konpromisoa hartzeko orduan:

1.  Modu aktiboan parte hartzea Europako eta nazioarte-
ko defentsa erakundeetako (“ombudsman institutions” 
direlakoetako) sareetan, eta elkarlanean aritzea es-
kubideen defentsaren edo gobernu egokiaren susta-
penaren alorrean diharduten Europako eta nazioarteko 
beste erakundeekin.

2.  Ekimenak, ekintzak eta aliantza estrategikoak bultza-
tzea, Europako eta nazioarteko mailako beste mintzai-
de batzuk bilatuz, bai erakundeen artean, bai gizartean.

Egiteko nagusi hori betetzeko, Arartekoaren EIADek hainbat 
zeregin dauzka:

•   Arartekoaren ekintza estrategikoa eta jarduerak plani-
fikatzea Europako eta nazioarteko esparruan, erakun-
dearen plangintza estrategiko orokorrarekin bat.

•   Esku-hartze estrategikoa identifikatzea, sustatzea eta 
garatzea, baita aliantzak sortzea ere. Aliantza horiek 
beste hainbat eragile eta erakunderekin sortuko dira, 
lehentasunez Europan, eta, hala bada, baita nazioar-
tean ere.

•   Arartekoaren parte-hartze proaktiboa sustatzea Euro-
pako eta nazioarteko ombudsman erakundeetako sa-
reetan.

•   Arartekoaren presentzia hartutako Europako eta na-
zioarteko eskubideen alde egiten duten foro, sare eta 
ekitaldi egokietan, hala eskatzen denean.

•   Ezagutzak trukatzea Europa eta nazioarteko pertsona 
edo entitateekin, Arartekoak Euskadin antolatutako 
ekitaldietan parte hartzera gonbidatutakoekin.

•   Arartekoaren jarrera definitzea eta aurreko eginkizunak 
gauzatzeko beharrezkoak diren euskarri dokumenta-
lak, informazioari buruzkoak eta gogoetari buruzkoak 
hornitzea.

•   Arartekoari laguntza ematea eta, erakundearen titularra 
den neurrian, esparru horretan egingo dituen zereginak 
betetzeko beharrezkoak izango diren euskarriak ema-
tea (estrategikoak, gogoetari eta ezagutzari buruzkoak, 
dokumentalak, pertsonalak...).

•   Erakundea osatzen duten lan-alor guztietako Euro-
pako eta nazioarteko dimentsioko ekimenen alde egi-
tea eta ekimen horiei erantzutea. Horretarako, ekimen 
horietan parte hartuko da dimentsio hori erakundea-
ren lan osoan txertatzeko, eta euskarri gisa lan egingo 
da Euro pako eta nazioarteko ikuspegiak Arartekoaren 
eginkizun instituzionalak betetzeko eskaintzen duen 
aberastasun-aukera finkatzeko. 

•   Idazkaritza nagusiaren lankidetzarekin, Arartekoaren 
Europako eta nazioarteko ekintzek eragindako bar-
nealdeko lan-eremuen beharrezko parte-hartzea koor-
dinatzea.

•   Halakorik izanez gero, hizkuntza prestakuntza, juridi-
koa eta, aldizka, beste hainbat prestakuntza gauza-
tzeko adoptatutako ekintzen alde egitea. Prestakuntza 
horiek erakundeko langileek Europako eta nazioarteko 
jardueretan parte hartzea ahalbidetuko dute.

•   Europan eta nazioartean ezarritako harremanetatik  
eta Arartekoaren lanak Europan eta nazioartean izan-
dako ikusgarritasunetik eratorritako kudeaketa-ardura 
hartzea.

3.  Arartekoaren Europako 
eta Nazioarteko Gaien 
Bulegoaren (EIADen) 
jarduerak 2018an

Aurretik adierazitakoaren bat, 2018an, Europan eta nazioar-
tean garrantzia izan duen Arartekoaren jardueraren helburua 
Euskadi eta hango erakundeen iritziz honako alderdi haue-
tatik eratorritako erronkei aurre egitea izan da: nazioarteko 
zuzenbidearen bilakaeratik, Europar Batasuneko zuzenbide-
tik eta pertsonen eskubideak bermatzeko sistematik. Giza 
Eskubideen Europako Hitzarmenak berea du sistema hori, 
bereziki giza eskubideen alde egiteari dagokionez, nozio 
horren gaur egungo osotasun osoan, baina baita gober-
nantza hobetzeari, zerbitzu publikoak hobetzeari eta bizitza 
demokratikoak kalitate handiagoa izango duela ziurtatzeari 
dagokionez ere. 

Proiekzio hori Arartekoak garatu du, nola Europan hala na-
zioartean, eta, horretarako, honako jarduera hauek egin ditu: 
hainbat foro eta saretan hartu du parte; hainbat proiektu 
eta ekimen bultzatu eta garatu ditu, sare horien esparrua-
ren barruan; eta harremanak ezarri ditu beste herrialde 
batzuetako eragileekin. Horrez gain, proiekzio hori gara-
tzeko, Arartekoak gogoeta egiteko jardunaldiak eta gu-
neak antolatu ditu EAEn, eta horien helburua zen bermeak 
argitzea, giza eskubideek gure inguruan duten egoeraren 
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•   Haurrak defendatzeko Europako sareak (ENOCek) 
antolatutako “Children’s Mental Health” mintegian 
eta “Methodologies & techniques to empower 
children’s participation in all settings” informa-
zio-saioan parte hartu zen. Mintegi horretan, ikaste-
txeetan gertatutako osasun mentalei buruzko gaiak 
landu ziren, bai eta haur kalteberek jasandako osasun 
mentalei buruzko gaiak ere. Horrez gain, gazteen 
osasun mentala eta ongizatea hobetzeko jardunbide 
egokiei buruz ere hitz egin zen. Ombudsman for Chil-
dren in Ireland erakundearekin eta haurrak defendatze-
ko Europako defentsa erakundeekin parte hartu zen. 
Ekainaren 7an eta 8an, Dublinen.

•   Honako proiektu honetan parte hartu zen: ENYA 2018, 
“Let’s Talk Young, Let’s Talk about Mental Health!” 
izenburupean, haurrak defendatzeko Europako 
sarearen (ENOCen) jarduera-esparruaren baitan. 
Urtean zehar, Haur eta Nerabeentzako Bulegoak, 
Arartekoaren Haur eta Nerabeen Kontseiluarekin ba-
tera, haurrek eta gazteek jasandako osasun mentalei 
buruzko hainbat jarduera egin zituen (bilerak, bideoak, 
gomendioak...), eta jarduera horiek ENYA 2018 foroan 
aurkeztu ziren, Bartzelonan, ekainaren 28an eta 29an. 
Síndic de Greuges de Catalunya (anfitrioia izan zen), 
Le Défenseur des Droits, Children and Young People’s 
Commissioner Scotland eta Commissioner for Chil-
dren of Malta izeneko erakundeekin parte hartu zen.

•   Haurrak defendatzeko Europako sareak (ENOCek) 
urtero emandako haur eta gazteek jasandako 
osasun mentalari buruzko 22.  konferentzian eta 
batzar nagusian parte hartu zen. Konferentzia eta 
batzarrean, haur eta gazteek jasandako osasun menta-
lei buruzko deklarazioa egin zen, eta ENYAren gomen-
dioak aurkeztu zituzten Bartzelonan antolatutako ENYA 
2018 foroan parte hartu zuten defentsa erakundeetako 
Haur Kontseiluetako kide gazteek. Le Défenseur des 
Droits erakundearekin (anfitrioia izan zenarekin) eta 
haurrak babesteko Europako defentsa erakundeekin 
parte hartu zen. Parisen, irailaren 19tik 21era.

3.3.  Europako errefuxiatuen eta 
migratzaileen eskubideen eremuan

•   Greziako, Herbehereetako eta Euskal Herriko ombuds-
manak bildu ziren babesa eskatu zutenei eta errefu-
xiatuei buruzko integrazio txostenari buruz hitz egi-
teko; txostena Europako Ombudsman Nazioarteko 
Institutuak egindako jarduera-esparruaren baitan 
idatzi zen. Bileretan, integrazio-politikei lotutako gaiak 
landu ziren (etxebizitza lortzea, hezkuntzarako sarbi-
dea, enplegua lortzea, gizarte-prestazioak jasotzea, 
etab.). Gasteizen, otsailaren 12tik 14ra.

•   Bilera antolatu zen ACNUR erakundeko Europako 
Hegoaldeko arduradunarekin, Felipe Camargorekin, 
eta baita Espainiako arduradunarekin ere, Francesca 
Friz-Prgudarekin. Bileran, errefuxiatuei harrera egi-
teko Euskadiko sistemari buruz hitz egin zen, baita 

 inguruan sentsibilizatzea eta gobernantza guztiz demokrati-
ko eta parte-hartzailea lortzeko tresnak hobetzea. 

Arartekoak Europan eta nazioarteko mailan ikusgarrita-
suna lortzeko xedez 2018an egin dituen jardueren artean, 
haien garrantzia edo eragina kontuan hartuta, jarraian azal-
duko direnak azpimarratu behar ditugu, jardunaren esparru 
materialen araberako sailkapenari jarraikiz. Kontuan izan 
behar da urteko txosten honetan jasotako lan-esparruei 
buruzko epigrafeetan ere azaldu dela jarraian aipatuko di-
ren jarduera horietako batzuen edukia, xehetasun gehiagoz 
gainera:

3.1.  Ingurune egokirako eskubideari 
buruzko eremuan

•   Ombudsman Nazioarteko Institutuaren mintegia 
Gasteizen antolatu zen eta mintegiari harrera egin 
 zi tzaion, anfitrioi gisa: “Ingurumen arloko gobernan-
tza egokia: Ombuds erakundeen eginkizuna in-
gurumen-eskubideak babesteko orduan”. Mintegi 
hori Euskal Herriko lehendakari jaunak inauguratu eta 
Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Ingurumeneko sail-
buruak burutu zuen. Europako hainbat herrialde eta 
eskualdetako ombudsman askok hartu zuten parte, 
eta gaur egungo ingurumenari buruzko erronken in-
guruko gogoeta handia egin zuten –baita adituek eta 
hainbat gobernuz kanpoko erakundetako kideek ere–, 
bereziki trantsizio energetikoari buruzko erronkaren 
inguruan. Mintegia izugarri hedatu zen Ombudsman 
Nazioarteko Institutuaren parte diren defentsa erakun-
deen esparruan. Mintegiaren edukia nazioartean he-
datu zen, bai eta ondorioak ere (ondorioak ingelesez 
ere argitaratu ziren). Mintegiaren saio guztietan, Om-
budsmanen funtzioa eztabaidatu zen, ingurumen-go-
bernantza egokiari, trantsizio energetikoari lotutako 
erronkei –ingurumenaren kontrolaren alorrean– eta ba-
liabide naturalak babesteari dagokionez. Nazioarteko 
defentsa erakundeetako titular eta teknikariez gain, na-
zioartean garrantzi handia duten ingurumenari lotutako 
gobernuz kanpoko erakundeetako ekintzaile nagusiek 
ere hartu zuten parte mintegian, baita ikasketa-arloko, 
Europako Kontseiluko, Europako Batzordeko eta Eus-
ko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta 
Etxebizitzako Saileko adituek ere. Gasteizen, 2018ko 
maiatzaren 16tik 17ra.

3.2.  Haurren eskubideak babesteari 
buruzko eremuan

•   Euskadiko eskola-jazarpenaren inguruko informazioa 
igorri zitzaion neska-mutilen kontrako indarkeriari 
buruzko Nazio Batuetako idazkari nagusiaren ordezkari 
bereziari, idazkari nagusiak haurrak eskola-jazarpene-
tik babesteko txostena egin zuenean, eta elkarlanean 
aritu zen ordezkari horrekin. Apirilaren 17an igorritako 
informazioa.

Aurrekoa ikusi

https://vimeo.com/292126336
https://vimeo.com/292126336
https://vimeo.com/292126336
http://enoc.eu/wp-content/uploads/2018/08/ENOC-2018-ACGA-provisional-programme-August-version.pdf
http://enoc.eu/wp-content/uploads/2018/08/ENOC-2018-ACGA-provisional-programme-August-version.pdf
http://enoc.eu/wp-content/uploads/2018/08/ENOC-2018-ACGA-provisional-programme-August-version.pdf
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=La+buena+gobernanza+ambiental+el+papel+de+las+instituciones+ombuds+en+la+defensa+de+los+derechos+medioambientales&contenido=12493&tipo=5&codResi=1&codMenu=537&codMenuSN=18&seccion=s_fdoc_d4_v3.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=La+buena+gobernanza+ambiental+el+papel+de+las+instituciones+ombuds+en+la+defensa+de+los+derechos+medioambientales&contenido=12493&tipo=5&codResi=1&codMenu=537&codMenuSN=18&seccion=s_fdoc_d4_v3.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=La+buena+gobernanza+ambiental+el+papel+de+las+instituciones+ombuds+en+la+defensa+de+los+derechos+medioambientales&contenido=12493&tipo=5&codResi=1&codMenu=537&codMenuSN=18&seccion=s_fdoc_d4_v3.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4555_3.pdf
http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4556_3.pdf
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 ACNURek eta Arartekoak elkarlanean aritzeko alian-
tzak egiteko aukerari buruz ere. Bilbon, apirilaren 
20an.

•   Greziako, Herbehereetako eta Euskal Herriko om-
budsmanak elkarlanean aritu ziren, eta hainbat bilera 
antolatu ziren Europako Kontseiluko hainbat erakun-
derekin, Europako Ombudsman Nazioarteko Ins-
titutuak egindako integrazio txostenari buruz hitz 
egiteko; txostena babesa eskatu zutenei eta erre-
fuxiatuei buruzkoa izan zen. Torturari aurre hartzeko 
Europako Batzordeko Idazkaritzarekin, Giza Eskubi-
deetarako Komisarioaren Bulegoarekin, Giza Eskubi-
deen eta Zuzenbide Estatutuaren Zuzendaritza Na-
gusiarekin, Giza Eskubideen Europako Auzitegiarekin 
(GEEArekin) eta Europako Kontseiluko Parlamentu 
Biltzarrarekin parte hartu zen. Estrasburgon bildu zi-
ren, maiatzaren 22tik 24ra. Holandako ombudsmana 
eta Arartekoa bildu ziren, eta elkarrekin berrikusi zu-
ten Holandako defentsa erakundeak egindako txoste-
na, Europan babesa eskatu zutenei eta errefuxiatuei 
buruzko integrazioari buruzkoa. Halaber, hainbat oina-
rri ezarri zituzten, Europako Ombudsman Nazioarteko 
Institutuko kideek onartu beharko dituztenak, ondorio 
komunak ateratzeko.

•   Iruzkinak gehitu zitzaizkion Nazio Batuetako migra-
tzaileen giza eskubideen errelatore bereziari bidalitako 
gutunari, eta iruzkin horien alde egin zen; gutuna Esta-
tu Batuetara bidaiatzeko errelatoreak egindako eskae-
rari zegoen lotuta, migratzaileen egoera kontrolatzeko. 
Gasteizen, abuztuaren 27an.

•   Babesa eskatu duten Europar Batasuneko pertso-
nak birkokatzeko programari buruzko adierazpen 
bateratuaren garapenean parte hartu zen, Europako 
Ombudsman Nazioarteko Institutuak egindako jardue-
ra-esparruaren baitan. Elkarlanean aritu zen Greziako 
Ombudsmanarekin. Bilbon, urriaren 15ean.

3.4.  Kulturaren eta hizkuntz eskubideen 
eremuan

•   Hizkuntza Ordezkarien Nazioarteko Elkarteak 
 (IALCek) urtero antolatutako bileran eta konferen-
tzian parte hartu zen, eta hitzaldi bat egin zen honako 
panel honetan: “Dealing with the past (importance of 
language accommodation in post conflict societies, 
and its effect on reconciliation)”. Elkarlanean aritu zen 
Office of the Language Commissioner of the Republic 
of Kosovo (anfitrioia izan zen) erakundearekin. Koso-
von, maiatzaren 2tik 4ra.

•   Movility and Inclusion in Multilingual Europek 
 (MIMEk) antolatutako interes-taldeen foroan –hiz-
kuntza politika espezifiko baten eta plangintza-or-
ganoen beharrari buruzkoan– parte hartu eta esku 
hartu zen. Bruselan, 2018ko ekainaren 19an.

3.5.  Erakundeen arteko lankidetzaren 
eremuan eta Ombudsman 
erakundeei dagozkien 
eginkizunetan sakontzeko sare-
lanaren eremuan

•   Ombudsman Nazioarteko Institutuaren tailerrean 
(IIO-IOI, ingelesezko siglak erabiliz) parte hartu zen: 
“Human Rights on the Digital Age”. tailerrean, beste 
hainbat gairen artean, gizarte digital bateko erronkak 
eztabaidatu ziren, eta Ombudsmanaren funtzioa ere 
landu zen, aro digitalean giza eskubideen alde egi-
teari dagokionez. Elkarlanean aritu zen Chancellor of 
Justice of Estonia (anfitrioia izan zen) erakundearekin 
eta Ombudsman erakundeekin. Tallinn-en, urtarrilaren 
23tik 24ra.

•   Belgikako Ombudsman Federalak egindako inkes-
tan parte hartu zen. Inkesta honako honi buruzkoa 
izan zen: “The Ombudsman in an open and partici-
pative society”, Europako Ombudsman Nazioarteko 
Institutuaren konferentzia prestatzeko –urriaren 2tik 
3ra egin zen–. Otsailaren 12an igorri ziren erantzunak.

•   Herriaren defentsa erakundeen Europako sareak 
(ENOk) egindako konferentzian parte hartzea. Euro-
pean Ombudsmanek antolatu zuen konferentzia, Bru-
selan, martxoaren 8tik 9ra. Arartekoak honako saio 
honetan parte hartu zuen: “Retos del presente y del 
futuro para las defensorías europeas”. Gainera, gu-
txiengoak babesteari buruzko esku-hartzea egin zuen, 
eta arreta berezia eman zitzaion Arartekoak LGTBI ko-
lektiboaren eta ijitoen eskubideen alde egindako la-
nari. Halaber, Arartekoak gai berari buruzko lan-talde 
bat zuzendu eta dinamizatu zuen, eta ombudsman 
elkarteen erronkak landu ziren lan-talde horretan, 
gutxiengoen eskubideak defendatzeari dagokionez. 
Europako hainbat defentsa erakundek hartu zuten par-
te tailer monografiko horretan –tailerraren ondorioak 
ENOk argitaratu ditu–, eta, hortaz, gai horrek gaur 
egungo Europako defentsa erakundeei planteatzen 
dizkien askotariko erronkei lotutako esperientziak 
trukatu ziren. 

•   Herriaren defentsa erakundeen Europako sareak 
(ENOk) antolatutako mintegian parte hartu zen; go-
bernu irekiari, sarean lankidetzan aritzeari eta ko-
munikazioari buruzkoa izan zen. Mintegian, ELGE eta 
Europako Arartekoaren inkestaren emaitzak aurkeztu 
ziren: “The Role of Ombudsman Institutions in Open 
Government”. Elkarlanean aritu zen Europako Ararte-
koarekin, Ekonomiako Lankidetza eta Garapenerako 
Erakundearekin (ELGErekin) eta Europako Ombuds-
man elkarteekin ere. Bruselan, irailaren 5etik 6ra.

•   Research Handbook on the Ombudsman izene-
ko eskuliburuan parte hartu zen. Horretarako, “The 
twenty-first century Ombudsperson: a guarantor of 
democracy” izeneko atala idatzi zen, Bilbon, irailaren 
25ean.

Aurrekoa ikusi

http://www.mime-project.org/
https://www.oiguskantsler.ee/en/workshop-human-rights-digital-age
https://www.ombudsman.europa.eu/en/event/en/1196
https://www.ombudsman.europa.eu/en/event/en/1196
https://www.ombudsman.europa.eu/pdf/en/95031
https://www.ombudsman.europa.eu/en/event/en/1245
https://www.ombudsman.europa.eu/en/event/en/1245
https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781786431240/9781786431240.00036.xml
https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781786431240/9781786431240.00036.xml
https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781786431240/9781786431240.00036.xml
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bidean dauden espedienteetako datu pertsonalak ba-
besteari dagokionez. Honako gai nagusi hauek lan-
du ziren: datuen xede-printzipioaren eragina, poliziak 
arauz kontrako administrazio-egoeran dauden atze-
rriko per tsonak mugitzean edo jatorrizko herrialdera 
bueltatzen dituztenean, edo esparru berean baimen-
duta ez dauden datuak lagatzen direnean; datuak 
minimizatzearen printzipioaren eragina eta ondorioak, 
kexa-espedienteak izapidetzean; datu pertsonalen 
inguruko informazioa mantentzeko epeak, helburu 
estatistiko edo historikorik ez dagoenean; interesa-
tuen kexa-espediente elektronikoak eskuratzeko es-
kubidearen eragina (defentsa erakundeek ikuspuntu 
oso dibergenteak dituzte, jabetzari buruzko kultur ju-
ridikoaren arabera); defen tsa erakundeetako langileek 
dauzkaten mugak kexa- espedienteak eskuratzeko; 
eraginari buruzko txostenak egitea (PIA direlakoak, 
alegia, “privacy impact assesment”) defentsa erakun-
deetako prozedura guztietan; hirugarren pertsonen 
datu pertsonalak tratatzea. Laburbilduz, hainbat jar-
dunbide egoki ere aurkeztu ziren, eta jardunbide horiek 
guztiz erabilgarri suerta litezke esparru berri batean la-
nean hasteko, besteak beste, datu pertsonalak babes-
tearen esparruan. Izan ere, azken horrek eragin zuzena 
du oinarrizko eginkizunetan, eta eginkizun horiei esker, 
hainbat alderditan desadostasun ukaezinak badaude 
ere, Europako defentsa erakundeek bat egingo dute. 
Mintegi horretan egindako elkartruke horren emaitza 
honako hau izan da: Datuak Babesteko Erregelamendu 
Orokorrari buruzko talde iraunkor bat eratzea Nazioar-
teko Ombudsman Institutuan. 

•   Honako mintegi honetan parte hartu zen: “Streng-
thening the follow-up on NPM recommendations”. 
Danimarkako Parlamentuko Ombudsmanak (Office of 
the Danish Parlamentary Ombudsman) antolatu zuen 
mintegi hori Kopenhagen, azaroaren 7tik 9ra, Nazioar-
teko Ombudsman Institutuak sustatu dituen mintegien 
esparruan. Halaber, Tortura Prebenitzeko Elkarteak 
(APTek) ere parte hartu zuen mintegian, bai eta aska-
tasunik ez duten pertsonen eskubideak bermatzeko 
hainbat erakunderen ordezkariek ere, besteak beste, 
Europako defentsa erakundeek. Arartekoak, justizia 
arduradunek eta kartzelan dauden pertsonen saile-
tako arduradunek ordezkatuta, nazioarteko tailer ho-
rretan parte hartu zuen, modu aktiboan eta ikuspegi 
nagusiki praktiko batekin. Erakundearen helburua zen 
parte-hartzaile adituentzat errazagoa izatea eraginkor-
tasun handiagoa lortzeko beharrezkoak izan litezkeen 
esperientziak, ezagutzak eta trebetasunak trukatzea, 
eta, horretarako, botere publikoei emandako gomen-
dioak erabili zituen, askatasunik ez daukaten pertsonen 
eskubideak eta bermeak errespetatzeari dagokionez, 
Torturaren eta Indarkeriaren aurkako Nazio Batuetako 
Konbentzioaren Hautazko Protokoloak diseinatutako 
prebentzio-mekanismoaren esparruan. Tortura eta tratu 
txarrak prebenitzeko Nazio Batuetako azpibatzordeko 
adituek jardunbide egokiak partekatu zituzten parte- 
hartzaileekin. Nazioarteko araudia aztertu zuten eta 
mundu osoko atxiloketa-zentroak kontrolatzeari buruz 
daukaten esperientzia zabala eskaini zuten. Esparru 
horretan emandako gomendioen eraginkortasunari 

•   IIO Europa batzar nagusian eta Ombudsman Na-
zioarteko Institutuak egindako konferentzian parte 
hartu zen. Konferentziaren izenburua honako hau 
izan zen: “The Ombudsman in an open and partici-
pative society”. Konferentzian, Ombudsmanaren fun-
tzioa eztabaidatu zen, honako gau hauei dagokienez: 
informazioa eta gardentasuna eskuratzea, herritarren 
parte-hartzea eta nazioarteko konpromisoak betetzea. 
Elkarlanean aritu zen Belgikako Ombudsman Federa-
larekin (anfitrioia izan zenarekin), eta baita Ombuds-
man elkarteekin ere. Bruselan, urriaren 1etik 3ra.

•   Honako mintegi honetan parte hartu zen: “Taking the 
Initiative: Exploring best practice in the exercise 
of Own Initiative investigation powers”. Northern 
Ireland Public Services Ombudsmanek antolatu zuen 
mintegi hori, jardunbide hobeei buruzkoa izan zena, 
betiere Ombudsmanen ofiziozko jarduera-espa-
rruan. Mintegia Belfasten egin zen, urriaren 22an eta 
23an. Han, Europa osoko hainbat defentsa erakundek 
hartu zuten parte, eta honako gai hauek landu ziren, 
besteak beste: defentsa erakundeen izaera proakti-
boaren garrantzia gaur egungo intereseko gaiak lan-
tzeko orduan; defentsa erakundeek ofizioz esku hartu 
behar duten gaiak aukeratzeko irizpideak; gai horiek 
aztertzeko protokoloak; eta gai horiek lantzeko antola-
menduari lotutako baldintzak, giza baliabideei lotutako 
baldintzak eta baldintza materialak. Bestalde, Ararte-
koak bere ekimenez egindako jarduketa batzuen berri 
eman zien Europako defentsa erakundeei, eta garran-
tzi berezia eman zitzaion elkarlanean aritzeko sareak 
ezartzeari, gizarte zibil antolatuaren eta hobekuntzak 
egiteko proposamenak jasotzen dituzten Administra-
zioko organismoen artean. Arartekoak gako horren 
inguruan daukan esperientzia nabarmentze aldera, 
honako alderdi hauei buruzko esku-hartzeak azaldu 
ziren: adingabekoei buruzkoak; Lanbidek egindakoak; 
oinarrizko gizarte zerbitzuek egindakoak; genero in-
darkeriari buruzkoak; eta Justizia Administrazioaren 
egoerari buruzkoak. Halaber, Euskadiko kartzeletako 
errealitatearen inguruko gure txostenetako ondorioak 
Eusko Jaurlaritzako lan-dokumentuan islatzeko mo-
dua ere azaldu zen, eta dokumentu hori presondegiko 
berezko eredu bat definitzeko oinarri aproposa izan 
behar da. 

•   Honako tailer honetan parte hartu zen: “General Data 
Protection Regulation Poldershop”. Tailerra Euro-
pako defentsa erakundeen lana Datuak Babesteko 
Erregelamendu Orokorrari egokitzeari buruzkoa 
izan zen, eta Herbehereetako Ombudsmanak (anfi-
trioiak) antolatu zuen, Ombudsman Nazioarteko Insti-
tutuaren mintegien esparruan. Arartekoaz gain, Euro-
pa osoko Ombudsman erakunde batzuek hartu zuten 
parte; guztira, hainbat herrialdetako 25 kidek. Mintegia 
Amsterdamen egin zen, azaroaren 5ean, eta, bertan, 
gogoeta handia egin zen, eta Europako erregelamendu 
berri hori ezartzeari buruzko debate aberasgarria egin 
zen. Erregelamendua erronka da, bai  Ombudsman 
erakundeen jarrerari dagokionez –gai horren inguruan 
egin beharreko jarduketa publikoei lotutako eskakizu-
nen inguruan–, bai defentsa  erakundeetan izapide tze 

Aurrekoa ikusi

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDxLLrnuDfAhWuAmMBHfFKBlgQFjAAegQIABAC&url=http://www.theioi.org/downloads/dlmlr/NPM%20Training_Report_Copenhagen.pdf&usg=AOvVaw3np4ukKkdrQLYoFbBEA-df
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDxLLrnuDfAhWuAmMBHfFKBlgQFjAAegQIABAC&url=http://www.theioi.org/downloads/dlmlr/NPM%20Training_Report_Copenhagen.pdf&usg=AOvVaw3np4ukKkdrQLYoFbBEA-df
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.apt.ch/&usg=ALkJrhjj30-lNhzWm4ZfhmNJ69AHQym7Vw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.apt.ch/&usg=ALkJrhjj30-lNhzWm4ZfhmNJ69AHQym7Vw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKm6fFnuDfAhUF0uAKHYV8BfQQFjABegQICRAC&url=http://www.theioi.org/downloads/m2qq/Belfast%20Conference_Draft%20Programme.pdf&usg=AOvVaw35Iu3D05b4WuJwKiozzHr5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKm6fFnuDfAhUF0uAKHYV8BfQQFjABegQICRAC&url=http://www.theioi.org/downloads/m2qq/Belfast%20Conference_Draft%20Programme.pdf&usg=AOvVaw35Iu3D05b4WuJwKiozzHr5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKm6fFnuDfAhUF0uAKHYV8BfQQFjABegQICRAC&url=http://www.theioi.org/downloads/m2qq/Belfast%20Conference_Draft%20Programme.pdf&usg=AOvVaw35Iu3D05b4WuJwKiozzHr5
http://www.theioi.org/ioi-news/current-news/poldershop-on-general-data-protection-regulation
http://www.theioi.org/ioi-news/current-news/poldershop-on-general-data-protection-regulation
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dagokionez, izaera proaktiboa izateko beharra propo-
satu zen, honako zentzu hauetan: alde batetik, tortura 
prebenitzeko nazio-mekanismoek haien gomendioen 
jarraipenaren ikuspegi burokratikoa gainditzearen eta 
emaitzetan zentratuago dagoen ikuspegia hartzearen 
zentzuan; horretarako, adierazleak ezarriko dira, baita 
adierazle horiek betetzeko onartutako epeak ere, eta 
egiturazko gaiak, prozesuak eta emaitzak azpima-
rratzen dituzten adierazleak bereiziko dira. Bestetik, 
honako hau proposatu zen: gomendioak zehatzak, 
neurgarriak eta errealistak izatea, kontuan hartu gabe 
gomendio horiek erantsi dituen ebazpena behar bezala 
arrazoituta egon daitekeela, inguruabarren zerrendare-
kin batera. Halaber, gomendioek askatasunik ez duten 
pertsonen bizitza nabarmen hobetzea izan behar dute 
helburu, eta gomendio horiek betetzeko epeak hartu 
behar dira kontuan (baita ea pixkanaka-pixkanaka bete 
behar diren ere). Horrez gain, gomendioek ez dute soi-
lik arazo bati aurre egiteko konponbiderik eskatu be-
har; konponbide horien inguruko orientazioa ere eman 
behar dute. Amaitzeko, eta beharrezkoa denean, le-
hentasun-ordena eman behar dute.

•   Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) 
Andorran bildu zen honako alderdi hauei buruz hitz 
egiteko: herritarren eskubideak etxebizitza duina eta 
egokia eskuratzeko. Andorrako defentsa erakundeak 
(anfitrioiak) antolatu zuen bilera, eta Arartekoak bilera 
horretan parte hartu zuen. Han, haren jarduketa nagu-
siak laburbildu zituen, etxebizitzen alorrean hiritarrek 
dituzten eskubideei dagokienez. Andorran, azaroaren 
20tik 22ra.

3.6.  Erakundeen arteko lankidetzaren 
eremuan, harreman estrategikoak 
ezartzeko, erakunde publikoen 
gobernantza eta funtzionamendua 
hobetze aldera 

•   Herritarren interesak dituzten edo Euskal Herrian egoi-
tza duten beste herrialdeetako enbaxada eta kontsu-
latuekin aritu zen elkarlanean, eta harremanak ezarri 
ziren haiekin: 

–  Bilera antolatu zen Moldaviako enbaxadorearekin 
(Violeta Agricirekin), Madrilen, Moldaviak eta Euskal 
Herriak esku hartzeko aliantza posibleak aztertzeko. 
Bilbon, apirilaren 16an. 

–  Bilera antolatu zen Frantziako kontsul nagusiarekin, 
Bilbon, Frantziak eta Euskal Herriak esku hartzeko 
aliantza posibleei buruz hitz egiteko. Gasteizen, api-
rilaren 26an. 

–  Doluminak eman zitzaizkion Bilbon dagoen Alema-
niako Ohorezko Kontsulatuari, Sophia Löscheren 
hilketa dela eta. Gorpua Araban aurkitu zen. (Ekai-
naren 26an).

•   Europaren Eguna ospatzean, han egon zen erakunde 
hau: “Debates para una nueva Europa” hitzaldian 
eta Lagun Onari saria eman zenean. Elkarlanean 

 aritu zen EuroBasque, Lehendakaritza eta Eusko Le-
gebiltzarrarekin. Gasteizen, maiatzaren 9an.

•   “Derechos humanos y cine” izenburupeko hainbat 
hitzalditan parte hartu zen. Hitzaldiaren gaia hauxe 
izan zen: “Europa amaitugabea”. Arartekoak eman-
dako hitzaldian, eskubide sozialei, Europako erakun-
de- eta migrazio-krisiari eta herritarren europar senti-
menduari buruz hitz egin zuen. Elkarlanean aritu zen 
Valsain Fundazioarekin. Segovian, maiatzaren 30ean.

•   Elkarlanean aritu zen Eusko Jaurlaritzako Giza Es-
kubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren Idazkaritza Na-
gusiarekin, ekitaldi bat antolatzeko Giza Eskubideen 
Institutu Nazionalarekin (René Cassin Fundazioarekin) 
batera. Ekitaldia Bakearen Nobel saria René Cassini 
entregatu zioteneko 50. urteurrena omentzeko eta 
gogoratzeko egin zen. Elkarlana hasierako bilera ba-
tekin hasi zen, eta bilera hori Gasteizen egin zen, ekai-
naren 5ean. Geroztik, elkarlanean jarraitu dute ekitaldi 
hori antolatzeko, eta, azkenean, ekitaldia Estrasburgon 
egingo da, 2019ko urtarrilaren 18an.

•   Europako Udalerrien eta Eskualdeen Kontsei-
luak 2018an egindako konferentzian parte hartu 
zen. Konferentziaren izenburua honako hau izan zen: 
 “Berdintasuna, Aniztasuna eta Inklusioa”. Elkar-
lanean aritu zen Bilboko Udalarekin. Bilbon, 2018ko 
ekainaren 11n.

•   Bilera antolatu zen Nagorno Karabakheko ordezkarie-
kin, ordezkari horiek egindako eskaera zela eta. Horren 
bidez, honako hau eskatu zuten: Arartekoaren funtzio-
namenduaren berri izatea eta Nagorno Karabakheko 
Ombudsmana eta Arartekoa etorkizunean elkartzea. 
Elkarlanean aritu zen EuroBasquekin. Donostian, uz-
tailaren 10ean.

•   Honako kongresu honetan parte hartu zen: “Giza Es-
kubideen Nazioarteko Batzarra: Erronka Berriak”. 
UPV/EHUko Giza Eskubideen eta Botere Publikoen 
inguruko UNESCO Katedrak antolatu zuen kongresua, 
azaroaren 7tik 9ra. Kongresuan, giza eskubideak azter-
tu ziren, betiere terrorismoa, aniztasunaren kudeaketa 
eta errefuxiatuak aintzat hartuta. Bere esku-hartzean, 
Arartekoak oinarrizko askatasun eta eskubide sozioe-
konomiko nahiz talde-eskubide unibertsalak errebindi-
katzearen garrantzia adierazi zuen. Halaber, erakunde 
anitzak sortzeak dakarren erronka ere aipatu zuen; gi-
zarte horiek sortu beharko dira giza eskubideak modu 
loteslean bermatuko direla indartuko duen diskur tso 
komun bat ikuspuntu izanda. Gainera, Arartekoak 
 honako ideia hau azpimarratu zuen: giza eskubideen 
kultura bat sustatzeak bakea eraikitzea dakar, eta, 
ikuspuntu dinamiko bat aintzat hartuta, justizia eraiki-
tzeko prozesutzat hartuko da bake hori. 

•   Ekonomiako Lankidetza eta Garapenerako Erakun-
dearekin (ELGErekin) bildu zen Arartekoa, gardenta-
suna, gobernu irekia eta herritarren parte- hartzeari 
buruz hitz egiteko. Bileraren helburua zen par-
te-hartzeko formulak ezartzea eta sinergiak sortzea bi 
erakundeen artean. Printzipio horiek euskal  erakunde 

Aurrekoa ikusi

https://www.europapress.es/catalunya/andorra-01111/noticia-defensores-pueblo-iberoamericanos-fio-abordan-andorra-acceso-vivienda-digna-20181121192514.html
https://www.europapress.es/catalunya/andorra-01111/noticia-defensores-pueblo-iberoamericanos-fio-abordan-andorra-acceso-vivienda-digna-20181121192514.html
https://www.cemrbilbao2018.eu/index.php/eus/
https://www.ehu.eus/eu/-/la-defensa-de-los-derechos-humanos-ante-el-terrorismo-los-movimientos-migratorios-y-otros-retos-se-debaten-en-un-congreso-internacional-en-bilbao
https://www.ehu.eus/eu/-/la-defensa-de-los-derechos-humanos-ante-el-terrorismo-los-movimientos-migratorios-y-otros-retos-se-debaten-en-un-congreso-internacional-en-bilbao
https://www.ehu.eus/eu/-/la-defensa-de-los-derechos-humanos-ante-el-terrorismo-los-movimientos-migratorios-y-otros-retos-se-debaten-en-un-congreso-internacional-en-bilbao
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Era berezian, erakunde honek zeregin aktiboa bete izan du 
Arartekoaren antzeko eginkizunak betetzen dituzten 
Europako eta nazioarteko defentsa erakundeetako sa-
reetan. Alde batetik, ENOn (European Network of Ombuds-
men-Herriaren defentsa erakundeen Europako sarean); alde 
horretatik, Arartekoak gutxiengoen eskubideei buruzko min-
tegi batean parte hartu zuen Bruselan, eta mintegi horren 
ardatza, funtsean, LGTBI kolektiboaren eta ijitoen eskubi-
deen defentsa sustatzeko erakundeak egindako lana izan 
zen. Bestetik, eta IOIko (International Ombudsman Institu-
te) eskualde mailako Europako sareko kide gisa, Arartekoa, 
Greziako eta Herbehereetako Ombudsmanekin batera, hain-
bat txosten eta nazioarteko deklarazio prestatzen ari da, eta 
horiek guztiak migrazio-fluxuari eta Europako errefuxiatuen 
eskubideei daude lotuta. 

Arartekoak haurren eta hizkuntz eskubideen alde egiten 
duten sarerik espezializatuenetan parte-hartzeari dagokio-
nez, honako hau azpimarratu behar da: 

Alde batetik, ENOCi (European Network of Ombudspersons 
for Children-haurrak defendatzeko Europako sareari) dago-
kionez, Arartekoak –Haur eta Nerabeentzako Bulegoaren eta 
Haur eta Nerabeen Kontseiluaren bidez– “Let’s Talk Young, 
Let’s Talk about Mental Health!” izenburupeko ENYA 2018 
proiektuan parte hartu zuen modu aktiboan, haurrak defen-
datzeko Europako sarearen (ENOCen) jarduera-esparruaren 
baitan. Proiektuan, erakundeak bere ikuspuntua eman zuen 
Euskadiko haur eta gazteek jasandako osasun mentalen 
egoerari buruz, eta haurrek eta gazteek esparru horretan di-
tuzten beharrei buruzko nazioarteko eztabaidan hartu zuen 
parte. Halaber, behar horiei erantzuteko proiektuan parte 
hartu zuten herrialde guztiek adierazitako baliabideen eta 
zerbitzu publikoen ereduei buruzko nazioarteko eztabaidan 
ere hartu zuen parte.

Bestetik, IALCi (International Association of Language Com-
missioners-Hizkuntza Ordezkarien Nazioarteko Elkarteari) 
dagokionez, honako hau aipatu behar da: erakunde honek 
konpromiso handia hartu du nazioarteko planoan hizkuntz 
eskubideak defendatzeko, eta, aurten, defentsa hori, bes-
teak beste, nazioarteko elkarte honek urtero egiten duen 
konferentziari egindako ekarpenari esker gauzatu da. Izan 
ere, Euskal Herriko esperientzia aintzat hartuta, Arartekoak 
gogoeta egin zuen aurretik gatazkatsuak izan ziren elkar-
teetan hizkuntza normalkuntzak duen garrantzitsuari buruz, 
baita erakunde honek elementu adiskidetzaile gisa daukan 
eginkizunari buruz ere. 

4.2.  Arartekoak nazioarteko mintegi 
bat antolatu zuen ingurumen-
eskubideei buruz

Arartekoak, Ombudsman Nazioarteko Institutuko kide gisa, 
2018an egindako hainbat jarduera egin zituen, nazioarte-
ko mailan ikusgarritasuna izan zutenak, eta, horien artean, 
 honako hau adierazi behar da: nazioarteko mintegi bat 
 antolatu zuen Gasteizen, institutu horren parte diren defen-
tsa erakundeei zuzendutakoa, eta mintegia ingurumen-ar-
loko gobernantza egokiari buruzkoa izan zen. Esperientzia 

publikoen funtzionamenduan eta Arartekoaren bar-
ne-funtzionamenduan ezartzen lagunduko dute siner-
giok. Bilbon, abenduaren 5ean.

•   Konferentzia bat antolatu zen, honako izenburu hau 
zuena: “Ustelkeria eta giza eskubideak”. Giza es-
kubideen adierazpen unibertsalaren 70. urteurrena 
ospatzeko antolatu zen. Helburu hori izaki, Ararte-
koak, Bizkaiko Abokatuen Bazkun Ohoretsuarekin eta 
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiarekin batera, Ustelke-
riaren Kontrako Estatuen Taldeko (GRECOko) idazkari 
nagusi exekutiboari, Gianluca Espositori, konferentzia 
bat emateko eskaintza egin zion, Bilbon egingo zena, 
hain zuzen ere, abenduaren 12an. GRECO Europako 
Kontseiluaren babespean sortutako talde bat da, hain 
zuzen ere, estatu kideei ustelkeriaren aurkako borrokan 
aplikatzen zaizkien neurrien segimendua egiteko.

4.  Arartekoak Europako eta 
nazioarteko dimentsioko 
jardueretan parte hartu 
izanaren balorazioa

Erakunde honek 2018an egin duen jarduera biziak, Europan 
eta nazioarteko mailan ikusgarritasuna izan duenak, ho-
nako hau ahalbidetu du, zalantza izpirik gabe: gaur egungo 
erakundeak –gurea, besteak beste– aurre egiten ari diren 
erronka berriei buruzko jakintzak sakontzea. Hala ere, eta 
horrez gain, giza eskubideen alde egiteko helburuari eta 
botere publikoekin lankide kritiko gisa lan egiteko funtzioari 
dagokionez aurrerapausoak ematea ahalbidetu du. Hori 
guztia lortu da zerbitzu publikoak eta herritarren bizi-kalita-
tea hobetzeko ahalegina egin delako beti, baita Euskadiko 
demokrazia sakontzen laguntzeko ere, kontuan izanda elkar-
loturiko mundu batean bizi garela. 

4.1.  Arartekoaren konpromiso 
aktiboa defentsa erakundeen 
nazioarteko sareetan: gutxiengoen, 
migratzaileen eta haurren 
eskubideak babestea, baita hizkuntz 
eskubideak ere

Aurretik laburbildutako jarduera ugariak direla eta, Arar-
tekoak, gaur egungo defentsa erakundeetako eskubi-
de osoa duen kide izaki –defentsa erakunde horietan lan 
egin du 2018an zehar, modu guztiz aktiboan–, gaur egungo 
erakunde guztiei inporta zaien gaiei buruz eztabaidatu eta 
gai horien inguruko nazioarteko gogoeta egin nahi izan 
du, eta, era berean, erakundea bera aberastu egin du. Ho-
rretarako, Europako eta nazioarteko estandarren ezagutza 
hobetu du, eta jardunbide egokiak trukatu ditu esparru ho-
rretan diharduten beste hainbat eragile homologorekin.

Aurrekoa ikusi

https://www.ombudsman.europa.eu/en/atyourservice/enointroduction.faces
http://www.theioi.org/the-i-o-i
http://enoc.eu/
https://vimeo.com/292126336
https://vimeo.com/292126336
http://languagecommissioners.org/
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=EL+ARARTEKO+CONMEMORA+EL+ANIVERSARIO+DE+LA+DECLARACI%D3N+UNIVERSAL+DE+LOS+DERECHOS+HUMANOS&contenido=12737&tipo=8&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=291&codMenuSN=18&seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&nivel=1400&language=eu
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 guztiz positiboa izan da bi egun iraundako mintegi hori anto-
latu izana, eta mugarri nagusia izan da erakunde hau errefe-
rente gisa nabarmen dadin Europako eta nazioarteko beste 
hainbat defentsa erakunderentzat. Ekitaldiak, ingurumen-ar-
loko gobernantza egokia sustatzeko defentsa erakundeek 
egin behar dituzten eginkizunen inguruko gogoeta interesga-
rri eta berriak emateaz gain, ez du soilik ahalbidetu erakunde 
honek egindako jarduera biziak ezagutaraztea eta hedatzea 
ingurumen-arloko eskubideen alde egiteari eta eskubideok 
susta tzeari dagokionez, baizik eta Euskal Herriak egin-
dakoak ere, gai horretan erreferente izaki.

4.3.  Ezagutzak eta jardunbide egokiak 
nazioartean trukatzea: gobernu 
irekiko formak sustatzea erakunde 
publikoetan, datu pertsonalak 
babesteari dagokionez emandako 
aurrerapausoak eta defentsa 
erakundeen berezko ekimena 
bultzatzea

Halaber, Arartekoak ezagutzak eta jardunbide egokiak truka-
tu ditu Europako eta nazioarteko beste defentsa erakunde 
batzuekin, eta hainbat topaketatan hartu du parte. Topake-
ta horien helburua izan zen arazoei nahiz erronka komunei 
buruzko gogoeta egitea elkarrekin, lurralde- edo nazio- 
inguruneak defentsa erakundeei ematen dizkien ikuspun-
tu anitzak aintzat hartuta. Topaketa horietatik guztietatik, 
honako hauek nabarmenduko ditugu, topaketa horietan 
landutako gaien garrantzia, eztabaiden aberastasuna eta 
erakunde hau hobeto ezagutzeko eztabaidok izandako era-
gin positiboa dela eta:

Gobernu irekiari buruzko eztabaida. Ombudsman Nazioar-
teko Institutuak eta ELGEk antolatu zuten, eta Arartekoak 
parte hartu zuen, baita Europako beste hainbat defentsa 
erakundek ere. Eztabaida horretan, defentsa erakundeetan 
hainbat tresna sortzeko erronkak eta aukerak landu ziren, bai 
erakunde horien barne-gobernantza hobetzeko, bai gober-
nu irekiei buruzko parametroak sustatzeko erakunde horiek 
kontrolatzen dituzten instituzio publikoetan.

Halaber, nabarmendu behar da Ipar Irlandako Ombudsman 
erakundeak antolatutako nazioarteko mintegi bati esker 
elkarrekin egindako gogoeta. Gogoeta defentsa erakun-
deek berezko ekimenak garatzeari buruzkoa izan zen, 

pertsonen eskubideen alde egiteko eginkizun proakti-
boak gauzatzea helburu dutenak, hain zuzen ere.

Azkenik, aurreko epigrafean egindako laburpenik zabalenean 
adierazi denez, Herbehereetako Ombudsman bulegoak an-
tolatutako mintegia guztiz aberasgarria izan zen. Mintegia 
datuak babesteari buruzkoa izan zen, eta erakunde publi-
ko guztiek –Datuak Babesteko Europako Erregelamendu 
Orokorra indarrean jarriko den momentutik– alor horretan 
aurre egin beharko dieten erronka berrien inguruko ikus-
pegi berritua eman zion mintegiak Arartekoari.

* * *

Erabat globalizatua den munduan, nazioarteko erakun-
deek, gobernuz kanpoko erakundeek, estatu mailako eta 
maila baxuagoko antolakundeek, eskubideen defentsan di-
hardutenek, elkarri entzun, elkar ezagutu, helburuak parte-
katu eta beren jardunean sinergiak sortu behar dituzte, hel-
buru komuna –pertsonen eskubideak defendatzea–  betetze 
aldera. 

Sinergia horiek areagotu dira 2018an Arartekoaren kasuan, 
dudarik gabe. Izan ere, erakunde hau modu aktiboan inpli-
katu da Euskadi inguratzen gaituen munduarekin lotzen di-
tuzten jardueren sustapenean. Horren ondorioz, Arartekoak 
Europa eta nazioartearekin partekatutako duen agenda 
garatu du: ingurumen-eskubideak eta baliabideen kudeake-
ta jasangarria, planetaren erronka nagusi gisa; gutxiengoen 
eta talde kalteberen eskubideen alde egitea, demokrazia 
materialaren baldintza gisa; herritarrengandik gertu egongo 
den parte-hartzezko gobernantza garden eta irekirako modu 
berriak sustatzea, interes publikoen alde edo interes horiek 
sustatuko dituzten erakunde guztiei behartu dakizkiekeen 
parametro berri gisa; migratzaileen eta errefuxiatuen eskubi-
deei harrera egitea eta eskubideon alde egitea, pitzadurarik 
gabe; zerbitzuak eskaintzean kalitate handiagoa ziurtatzeko 
erronka berriak, eta haurren eskubideak eta beharrak ber-
matzea, gizarte gero eta konplexuagoetan eta elkarri lo-
tuagoetan; kultura eta hizkuntz eskubideen alde egitearen 
garrantzia, gizarte baketsuak eta guztiz demokratikoak ber-
matzeko; informazio-gizarteak eskubide indibidualei eragiten 
dien erronken dinamismoa; laburbilduz, agendaren helburua 
da honako honi buruzko gogoeta sakontzea: zeintzuk diren 
tresnarik onenak erantzun egokia emateko, une oro, kalitate 
demokratiko gero eta aurreratuagoa lortzeari buruzko hel-
buru partekatuei.

Aurrekoa ikusi

http://www.oecd.org/
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VII. Atala

ARARTEKOAREN GOMENDIOAK ETA IRADOKIZUNAK 
ZENBATERAINO BETE DIREN

Ararteko erakundea sor tzen eta arau tzen duen 3/1985 Le-
geak –o tsailaren 27koak– 11.b) artikuluan ezarritakoaren 
arabera, Arartekoari dagokio: “Dagokien ihardu tze-sailei, 
herrilanariei edo hoien lanariburuei aholkuak ematea edo le-
gezko egitekoak gogoraraztea, legez kontrako edo bidega-
bekeriazko egin tzak zuzen tzen edo Arduralari tza-zerbi tzuak 
hobe tzea lor tzen saia tzeko” (sic).

Horregatik, kexak azter tzean administrazioaren jokaera ez 
dela zuzena izan ondoriozta tzen dugunean, gomendio edo 
iradokizun bat bidal tzen diogu kexak eragindako administra-
zioari, bere jokaera alda dezan eska tzeko.

Gomendioak ordenamendu juridikoa urratu dela, legez kon-
tra jokatu dela edo hu tsegite larria izan dela ikusten denean 
egiten dira eta, horien bidez, delako jarduera berrikusteko 
eska tzen zaio kasuan kasuko administrazioari. Formula ho-
nen pean egiten dira, orobat, legeak bete behar dela gogo-
rarazteko oharrak.

Iradokizunak, aldiz, honelako kasuetan egiten dira: eragin-
dako administrazioak legeei jarraiki jardunda ere, eskubi-
deak babestearren edo administrazio egokia berma tzearren, 
beste era bateko jarduera behar denean. Kategoria honetan 
barnera tzen dira, orobat, administrazio bakar bati zuzendu-
ta dauden eta kexa-espediente jakin batekin zerikusia duten 
arau aldaketako proposamenak ere.

Hala ere, adierazi nahi dugu beti ez dela beharrezkoa izaten 
gomendioa edo iradokizuna egitea. Askotan, administrazioak 
bere jokaera jakin bati buruzko informazioa eska tzeko idaz-
kia jaso eta bere jokaera legezkotasunarekin bat ez zetorrela 
egiaztatu ondoren, bere jokaera ez dela zuzena izan aitor -
tzen du, luzamendutan ibili gabe, eta kexagileari urratutako 
eskubidea berrezar tzen dio. Arazoak konpon tzeko modu ho-
nen bidez, ez da beharrezkoa gomendio edo iradokizun bat 
beren-beregi egitea; horri esker, irregulartasunak an tzeman 
diren administrazio-jardueretatik ia % 83,75 gomendio edo 
iradokizunik egin gabe konpondu dira.

Egindako gomendio eta iradokizunak bete tzeari dagokionez, 
2018. urtean egindako 94etatik eta 2017ko  txosteneko da-
tuen arabera erabaki tzeko zeuden beste 28etatik, 26 onartu 
egin dira; 60 ez dira onartu eta 36 eran tzunaren edo azken 
erabakiaren zain daude.

Bete diren ala ez jakiteko aztertu ditugun gomendio eta ira-
dokizunen kopuruak zer txobait behera egin du (%8).

Egindako gomendio eta iradokizunen onarpen-maila oroko-
rrak ere zer txobait behera egin du 2017. urtekoaren aldean. 
Hala ere, oraindik eran tzuteko dauden gomendioen kopurua 
hazi delako izan daiteke hori, izan ere, % 50 inguru manten-
tzen da onartu gabeko gomendioen kopurua.

Azken urteotan ohikoa denez, gizartera tze arloan egindako 
gomendioak guztien % 44 pasa txora iri tsi dira 2018an. Ja-
kina, beti bezala, Diru-sarrerak Berma tzeko Legearen ondo-
rioz sortu ziren prestazio ekonomikoen gainean espediente 
asko bideratu direlako gertatu da hori, aurreko ekitaldietan 
gertatu zen moduan. Gomendio horiek bereziki Lanbide-
ri eragin diote. Gomendio horiei gizartera tze arlo honexe-
tan 2017an eran tzunaren edo erabakiaren zain geratu ziren 
gomendioak gehi tzen badizkiegu, nabarmendu behar da 
onartu gabeko gomendioen kopurua % 70 ingurukoa dela, 
gehienetan eran tzunik eman ez delako. Alabaina, informazio 
hori osatuz, zehaztu beharra dago 2018an i txi diren Eusko 
Jaurlari tzaren Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailarekin lo-
tutako espedienteetatik % 67,37 gomendiorik edo iradokizu-
nik egin behar izan gabe konpondu direla, izan ere, Ararte-
koaren esku-har tzearen ondorioz, Lanbidek bere hasierako 
erabakia aldatu du.

Emai tza horiek ain tzat har tzean, ezin dugu ahaztu erakun-
de honek egindako gomendio edo iradokizunak ez direla lo-
tesleak eta, ondorioz, limur tzea edo per tsuasioa besterik ez 
dugula lagun tza eskatu diguten per tsonen egoera juridikoak 
konpon tzen saia tzeko.

Aurrekoa ikusi
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1.  Onartutako gomendioak 
eta iradokizunak

A) EUSKO JAURLARITZA

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila
Arartekoaren Ebazpena, 2018ko mar txoaren 12koa. 
Horren bidez Sailari gomenda tzen zaio berriz azter dezan 
e txebizi tzarako prestazio osagarria ukatu ondoren ordaindu-
tako a tzerakinen zenbatekoa.
1685/2017/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko mar txoaren 14koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio berriz azter di tzan diru-sa-
rrerak berma tzeko errenta eta e txebizi tzarako prestazio osa-
garria jaso tzeko eskubidea eteteari buruzko eta prestazioak 
erreklama tzeari buruzko espedienteak, eta iradoki tzen zaio 
komenigarria dela barne ikuska tze-neurri ba tzuk ezar tzea 
zaurgarritasun egoerak luza tzea saihesteko, batez ere, adin-
gabeak ardurapean dituzten familien kasuetan.
1249/2016/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko mar txoaren 14koa. 
Horren bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari diru-sa-
rrerak berma tzeko errenta jaso tzeko eskubidearen etenaldia 
berrikus dezan gomenda tzen zaio, eskubide ekonomiko bat 
baliarazteko betekizuna ez dela bete uste baitu.
1814/2016/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko maia tzaren 24koa. 
Horren bidez, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari ira-
dokitzen zaio berriz azter dezan diru-sarrerak berma tzeko 
errenta eta e txebizi tzarako prestazio osagarria onar tzeko es-
kaera bat ar txibatu izana.
1081/2016/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko uztailaren 26koa. 
Horren bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketarako Sailari diru- 
sarrerak bermatzeko errentaren prestazioaren eta e txebi-
zitzarako prestazio osagarriaren etenaldia manten tzeari 
buruzko ebaz pena berrazter tzea iradoki diona, espedien-
tearen izapideetan per tsonak eskatutako dokumentazioa 
aurkeztu duelako eta baldin tzak bete tzen dituela egiazta tzen 
duten alegazioak aurkeztu dituelako. Hala, errekur tsoaren 
fasean justifikazio dokumentua aurkezteak ez du bere es-
kubidea baliogabe tzen.
2740/2017/QC espedientea

Gobernan tza Publiko eta Autogobernu 
Saila
Arartekoaren Ebazpena, 2018ko azaroaren 8koa. Horren 
bidez iradoki zaio bere isiltasun jarrera amaitu dezala eta ad-
ministrazio errekur tsoa berariaz eba tzi dezala.
402/2017/QC espedientea

Horregatik, aipatu nahi dugu erakunde honek garran tzi han-
dia ematen diola administrazio publikoetara bidal tzen dituen 
erabakiak behar bezala arrazoi tzeko beharrari, batez ere era-
baki bat edo esku har tzeko irizpide ba tzuk alda tzeko eska-
tzen denean. Beti esan izan dugu behar tzeko gaitasunik ez 
izateak ahalegin dialektiko handiagoak egitera behar tzen 
gaituela, gure analisietan sakon tzera, desadostasun juri-
dikoak egiazta tzera eta gure argudioak errepika tzera, gure 
gomendioak eta gogorarazteko oharrak bete tzeko orduan 
bidegabeko ai tzakiak jar tzen direla ikusten dugunean.

Beti onartu dugu Ararteko erakundeak administrazio jokaera 
bat alda tzea gomendatu edo iradoki tzen duenean, adminis-
trazioak ez duela zertan onartu gomendioaren eta/edo ira-
dokizunaren interpretazio juridiko hori, eta ados ez egoteko 
arrazoiak zein tzuk diren argudia dezakeela.

Ba tzuetan, eragindako administrazioak ez du adierazten 
gomendioa edo iradokizuna onar tzen duen ala ez. Kasuok 
bestelako balorazioa merezi dute, eta halakoetan, eran tzunik 
ezak gomendioa edo iradokizuna ez bete tzeko asmoa estal-
tzen duela susma tzen da, eta, hortaz, administrazioari adie-
razten zaio eran tzunik ez emateko jarrerari eusten badio, ez 
onartu tzat joko dela gomendioa edo iradokizuna, eta zer-
tzelada hori jakinaraziko dela Legebil tzarrari egiten zaion ur-
teko  txostenean. Aurten, 2018an, 21 gomendio jo dira onartu 
gabe tzat eran tzunik jaso ez delako (bete tzen ote diren azter-
tu den gomendioietatik ia % 20).

Espedienteak buka tzeko beste modu desegoki bat zera da: 
eragindako administrazioak gomendioa ez onar tzea eta bere 
ezezkoa oinarri tzeko argudio nahikorik ez ematea.

Egoera horrek kezka tzen gaituenez gero, berriz ere adiera-
zi beharra daukagu horrelako jokaerek urratu egiten dutela 
Eusko Legebil tzarreko erakunde ordezkari gisa eman dizki-
guten eginkizunak onar tzea. Era berean, gure iri tziz, jokaera 
horiek begirunerik eza erakusten dute Zuzenbideko Estatuak 
arazoak konpon tzeko eman duen tresnetako bat erabiliz 
beren eskubideak aitor diezazkieten eta legeria bete dadin 
erakunde honetara babes eske etorri diren herritarrekiko. 
Ildo horretan, gogorarazi behar da onartu gabeko gomendio 
edo iradokizun bakoi tzak, erakunde honen berma tze lane-
rako oztopoa izateaz gain, batez ere legea ez bete tzen edo 
herritarren eskubideak urra tzen jarrai tzea dakarrela berekin, 
herritarrei legez dituzten eskubideak berrezar tzea galaraziz.

Ohikoa denez, atal honetan aipatuko dugu zein egoeratan 
dauden 2018an egindako gomendio eta iradokizunak, bai-
ta 2017ko  txostena bukatu genuenean erabaki tzeko geratu 
zirenak ere. Aipamen hori hiru kategoriatan bildutako go-
mendioen azaleko deskribapena baino ez da izango. Hiru 
kategoriak honako hauek dira: 1) Administrazioak onartu 
dituenak; 2) Administrazioak onartu ez dituenak (eran tzun 
ez direnak argi adieraziz); eta 3)  txosten hau amaitutakoan, 
administrazioaren azken erabakiaren zain daudenak; eta 4) 
bertan behera u tzi direnak.

Ebazpen guztiak, oso-osorik, gure web orrialdean kon tsulta 
daitezke.

Aurrekoa ikusi

http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12405&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-1685-17+Ebazpena%2C+2018ko+martxoaren+12koa.+
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12421&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-1249-16+Ebazpena%2C+2018ko+martxoaren+14koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12407&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-1814-16%2C+2018ko+martxoaren+14koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12535&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-1081-16+Ebazpena%2C+2018ko+maiatzaren+24koa.+
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12605&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-2740-17+Ebazpena%2C+2018ko+uztailaren+26koa.+
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12721&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Resoluci%F3n+2018R-402-17+del+Ararteko%2C+de+8+de+noviembre+de+2018
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Ingurumen, Lurralde Plangin tza eta 
E txebizi tza Saila
Arartekoaren Ebazpena, 2017ko azaroaren 14koa. O tsoa 
(canis lupus) meha txatutako espezieen euskal katalogoan 
sar tzeko eskaeraren ingurukoa.
1069/2016/QC espedientea

Osasun Saila

Osakide tza
Arartekoaren Ebazpena, 2017ko irailaren 20koa. Horren 
bidez iradoki zaio ebakun tzari berari buruzko alderdiak, era-
bilitako materiala atera tzeko baimen informatuko agirian ja-
sotakoak ez ezik, anestesiari buruzkoak ere jakinaraz di tzala.
1513/2017/QC espedientea

B) FORU ADMINISTRAZIOA

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

Gizarte Ekin tza Saila
Arartekoaren Ebazpena, 2018ko urtarrilaren 9koa. 
Horren bidez, Bizkaiko Foru Aldundiari iradoki tzen zaio era-
biltzaileei eta haien familiei helarazitako informazioa hobetu 
dezala. Informazio hori mendekotasun egoeran dauden per-
tsonen tzako eguneko zentroko zerbi tzuetan baja emateari 
buruzkoa da.
2262/2017/QC espedientea

C) TOKIKO ADMINISTRAZIOA

ARABAKO UDALAK

Okondoko Udala
Arartekoaren Ebazpena, 2018ko o tsailaren 23koa. Horren 
bidez, Okondoko Udalari gomenda tzen diogu hirigin tza ar-
loko salaketa bati eran tzuteko udal jardunekin aurrera jarrai 
dezan.
2184/2017/QC espedientea

Gaubeako Udala
Arartekoaren Ebazpena, 2018ko o tsailaren 7koa. Horren 
bidez, Gaubeako Udalari gomenda tzen zaio, udal jardukete-
kin jarrai dezala abandonatutako higiezin baten inguruetan 
segurtasuna nahiz osasungarritasuna berma tze aldera.
497/2017/QC espedientea

Gasteizko Udala
Arartekoaren Ebazpena, 2018ko ekainaren 13koa. Ber-
tan, Gasteizko Udalari, dagokion instalazioetan praktika tzen 
den eskolako kirola beti hezkun tza-parametroen pean buru-
tu dadila aholka tzen zaio.
1780/2017/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko urriaren 30ekoa. Horren 
bidez, Gasteizko Udalari gomenda tzen zaio berrikus di tzala 
ibilgailu bat ken tzeko egin tza eta ibilgailua ken tzea ekarri 
zuen udal tzain baten salaketaren ondorioz egindako zeha-
pen-jarduerak.
1869/2017/QC espedientea

ARABAKO ADMINISTRAZIO BATZARRAK

Pauleko Administrazio Ba tzarra
Arartekoaren Ebazpena, 2018ko apirilaren 23koa. Horren 
bidez, Pauleko Administrazio Ba tzarrari gomenda tzen zaio 
auzolanen ordenan tzaren edukia berrikusteko eta hori behar 
bezala izapide tzeko.
2790/2017/QC espedientea

BIZKAIKO UDALAK

Balmasedako Udala
Arartekoaren Ebazpena, 2018ko azaroaren 5ekoa. Horren 
bidez, Balmasedako Udalari gomenda tzen zaio berrikus de-
zala per tsona bat biztanleen erroldatik ofizioz bajan emateari 
buruzko espedientea.
1089/2018/QC espedientea

Bermeoko Udala
Arartekoaren Ebazpena, 2018ko maia tzaren 7koa. Horren 
bidez, Bermeoko Udalari iradoki tzen zaio ostalari tza esta-
blezimenduetan musika-kon tzertu  txikiak egitea ahalbide-
tzeko baldin tzak arau di tzan, Jendaurreko Ikuskizunen eta 
Jolas Jarduerei buruzko abenduaren 23ko 10/2015 Legearen 
xedapenekin bat.
2574/2017/QC espedientea

Berrizko Udala
Arartekoaren Ebazpena, 2018ko abenduaren 11koa. 
Horren bidez, Berrizko Udalari gomenda tzen zaio urbaniza-
zio obra osagarriak behar bezala buru tzeko berme gisa jarri-
tako abala i tzul dezala.
2718/2017/QC espedientea

Bilboko Udala
Arartekoaren Ebazpena, 2018ko mar txoaren 26koa. 
horren bidez, Bilboko Udalari gogorarazten zaio herritarrei 
eran tzuteko beharra duela, kasu honetan, bere familiarekin 
burututako gizarte esku-har tzea amaitu osteko espedientea-
ren inguruko informazioa eska tzen duen herritar bati.
2777/2017/QC espedientea

Dimako Udala
Arartekoaren Ebazpena, 2017ko urriaren 24koa. Horren 
bidez irizpideak gomendatu zaizkio herritarrekin komunika-
tzean hizkun tza ofizialak erabil tzearen arloan.
2368/2016/QC espedientea

Aurrekoa ikusi

http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12265&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2017R-1069-16+Ebazpena%2C+2017ko+azaroaren+14koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12305&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-2262-17+Ebazpena%2C+2018ko+urtarrilaren+9koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12385&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-2184-17+Ebazpena%2C+2018ko+otsailaren+23koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12375&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-497-17%2C+Ebazpena+2018ko+otsailaren+7koa.
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12587&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-1780-17+Ebazpena%2C+2018ko+ekainaren+13koa.
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12689&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-1869-17+Ebazpena%2C+2018ko+urriaren+30ekoa.+
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12501&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-2790-17+Ebazpena%2C+2018ko+apirilaren+23koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12713&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-1089-18+Ebazpena%2C+2018ko+azaroaren+5ekoa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12507&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-2574-17+Ebazpena%2C+2018ko+maiatzaren+7koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12769&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-2718-17+Ebazpena%2C+2018ko+abenduaren+11koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12413&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-2777-17+Ebazpena%2C+2018ko+martxoaren+26koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12261&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2017R-2368-16+Ebazpena%2C+2017ko+urriaren+24koa
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GIPUZKOAKO UDALAK

Donostiako Udala
Arartekoaren Ebazpena, 2018ko o tsailaren 14koa. Horren 
bidez, Donostiako Udalari eska tzen dio berma dezala bete-
tzen direla birpar tzelazio-proiektu batetik eratorritako hirigin-
tza-betebeharrak, eta tramita di tzala egin zaizkion errekla-
mazio-eskaerak.
1193/2017/QC espedientea

Oiar tzungo Udalari
Arartekoaren Ebazpena, 2018ko abuztuaren 3koa. Horren 
bidez, Oiar tzungo Udalari Aiako Harria natur parkean eraiki-
garritasuna gehitu gabe borda bat berri tzeko obren aukerari 
buruzko hirigin tza kon tsulta berariaz ebaztea gomenda tzen 
diona.
1094/2016/QC espedientea

2.  Onartu ez diren 
gomendioak eta 
iradokizunak

A) EUSKO JAURLARITZA

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegituren 
Saila

Euskal Trenbide Sarea
Arartekoaren Ebazpena, 2018ko apirilaren 27koa. Horren 
bitartez, Euskal Trenbide Sareari iradoki tzen zaio Durangoko 
tren geltokian komun publikorik ez jar tzeko erabakia berraz-
ter dezala.
2906/2017/QC espedientea

Hezkun tza Saila
Arartekoaren Ebazpena, 2018ko ekainaren 4koa. 
Horren bidez, Hezkun tza Sailari iradoki tzen zaio, komeni 
dela anai-arreba bikiak eskola tzeko kasuetan familien nahia 
kontuan har tzea.
1208/2016/QC espedientea
Eran tzun gabe

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila
Arartekoaren Ebazpena, 2017ko urtarrilaren 9koa. Horren 
bidez gomendatu zaio berrikusi dezala diru-sarrerak berma-
tzeko errentaren ukapena.
1942/2016/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2017ko urtarrilaren 12koa. 
Horren bidez gomendatu zaio diru-sarrerak bermatzeko 
errentaren prestazioak erreklama tzeko espedientea berrikus 
dezala eta preskripzioaren ezarpen juridikoa aplika dezala.
944/2015/QC espedientea

Maruri-Jatabeko Udala 
Arartekoaren Ebazpena, 2018ko mar txoaren 14koa. 
Horren bitartez, Maruri-Jatabeko Udalari gomendatu diogu 
2017ko ekitaldiko ondasun higiezinen gaineko zergari erre-
kargua (hornidura kon tsumoak, PFEZaren aitorpenak) apli-
katu zaion higiezina interesdunaren ohiko e txebizi tza dela 
egiazta tzeko aurkeztutako froga balora dezan, arrazoiak 
emanez. Horrez gain, hala badagokio, kexa aurkeztu duen 
familiari igorritako errekargua ofizioz baliogabe tzeko ebaz-
pena eman dezan iradoki diogu.
2754/2017/QC espedientea

Mundakako Udala
Arartekoaren Ebazpena, 2017ko irailaren 7koa. Horren bi-
dez gomendatu zaio Larrinaga jauregian eta haren inguruan 
aurreikusi diren hirigin tzako jardueren gaineko hirigin tzako 
informazioa eskura tzeko eskaeraren gai tzespena berrikus 
dezan.
1192/2017/QC espedientea

Mungiako Udala
Arartekoaren Ebazpena, 2018ko abuztuaren 8koa. Horren 
bidez gomenda tzen zaio herritar batek aurkeztutako Euskera 
Eskura  txartela i tzul tzeko eskaera onar tzeko.
347/2018/QC espedientea

Sopelako Udala
Arartekoaren Ebazpena, 2018ko o tsailaren 6koa. Horren 
bidez, Sopelako Udalari gomenda tzen zaio dagozkion neu-
rriak har di tzala ostalari tza-establezimendu batek eragin-
dako eragozpenak saihesteko.
1820/2016/QC espedientea

Karran tza Haranako Udala
Arartekoaren Ebazpena, 2018ko mar txoaren 27koa. 
Horren bidez iradoki tzen zaio (…) Udalari ponderazio bat 
egin dezan datu per tsonalak dituzten espediente administra-
tiboetarako sarbidea eman aurretik, espedientera sar tzeko 
eskubidea errespeta tzea eta norberaren datuen babesa 
uztar tzen dituena.
2502/2017/QC espedientea

Zallako Udala
Arartekoaren Ebazpena, 2018ko apirilaren 17koa. Horren 
bidez, Zallako Udalari gomenda tzen zaio udal inprimakietan 
datu per tsonalak trata tzeari buruzko informazio-klausularen 
edukia alda tzeko, baita inprimaki horietan bildutako datuen 
tratamenduaren xedearen edukia argi eta garbi jakinaraz da-
din berma tzeko ere.
2438/2017/QC espedientea

Aurrekoa ikusi

http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12341&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018IR-1193-17+Ebazpena%2C+2018ko+otsailaren+14koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12625&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-1094-16+Ebazpena%2C+2018ko+abuztuaren+3koa.
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12485&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-2906-17+EBAZPENA%2C+2018ko+apirilaren+27koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12557&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-1208-16+Ebazpena%2C+2018ko+ekainaren+4koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=11551&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2017R-1942-16+Ebazpena%2C+2017ko+urtarrilaren+9koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=11581&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2017R-944-15+Ebazpena%2C+2017ko+urtarrilaren+12koa.
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12497&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-2754-17+Ebazpena%2C+2018ko+martxoaren+14koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12059&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2017R-1192-17+Ebazpena%2C+2017ko+irailaren+7koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12603&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-347-18+Ebazpena%2C+2018ko+abuztuaren+8koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12359&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=2018R-1820-16+Ebazpena%2C+2018ko+otsailaren+6koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12457&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-2438-17+Ebazpena%2C+2018ko+apirilaren+17koa
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Arartekoaren Ebazpena, 2017ko urtarrilaren 17koa. 
Horren bidez gomendatu zaio bertan behera u tz dezala diru- 
sarrerak berma tzeko errenta baten etetea.
1806/2015/QC espedientea
Eran tzun gabe

Arartekoaren Ebazpena, 2017ko urtarrilaren 18koa. 
Horren bidez, diru-sarrerak berma tzeko errenta baten azken-
tzea berrazter dezala gomendatu zaio Enplegu eta Gizarte 
Politiketako Sailari.
727/2016/QC espedientea
Eran tzun gabe

Arartekoaren Ebazpena, 2017ko mar txoaren 22koa. 
Horren bidez iradoki zaio berriz azter dezan diru-sarrerak 
berma tzeko errenta eta e txebizi tzarako prestazio osagarria 
azken tzeko erabakia.
1268/2016/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2017ko mar txoaren 22koa. 
Horren bidez gomendatu zaio alda dezala diru-sarrerak 
berma tzeko errenta baten zenbatekoa, kalte-ordain gisa ja-
sotako benetako diru-sarrerak ain tzat hartu ondoren.
1812/2016/QC espedientea
Eran tzun gabe

Arartekoaren Ebazpena, 2017ko mar txoaren 27koa. 
Horren bidez gomendatu zaio diru-sarrerak bermatzeko 
errenta eta e txebizi tzarako prestazio osagarria eteteko era-
bakia berriz azter dezala, hori egiteko arrazoirik ez baitago.
2024/2016/QC espedientea
Eran tzun gabe

Arartekoaren Ebazpena, 2017ko uztailaren 6koa. Horren 
bidez gomendatu zaio diru-sarrerak berma tzeko errenta-
ren eta e txebizi tzarako prestazio osagarriaren etenaldia eta 
iraungipena berrikusteko, baita geroko ukapena ere.
676/2016/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2017ko uztailaren 10ekoa. 
Horren bidez gomendatu zaio berrazter dezala diru-sarrerak 
berma tzeko errenta baten etetea.
2111/2015/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2017ko irailaren 21ekoa. Horren 
bidez iradoki zaio berriz azter dezala diru-sarrerak berma-
tzeko errentaren prestazio bat eteteko erabakia, behar bes-
teko lege babesik ez izateagatik eta propor tzionaltasunaren, 
adingabearen interes gorenaren eta segurtasun juridikoko 
prin tzipioak urra tzeagatik.
2321/2016/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2017ko urriaren 25ekoa. Horren 
bitartez honako hau gomendatu zaio: udal gizarte-zerbi-
tzuen  txostena, per tsona bat urtebetez bizikide tza unitate 
independentea osatu izana egiazta tzetik salbuesteko eskatu 
zuena familia indarkeriaren biktima zela-eta, kontuan har ze-
zan, eta herritar horri diru-sarrerak berma tzeko errenta eta 
e txebizi tzarako prestazio osagarria ukatu zizkion ebazpena 
berrazter zezan.
1196/2016/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2017ko urriaren 31koa. Horren 
bidez gomendatu zaio diru-sarrerak berma tzeko errenta eta 
e txebizi tzarako prestazio osagarria iraungi tzeko ebazpena 
berrikus dezala.
1894/2016/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2017ko azaroaren 14koa. 
Horren bidez iradoki zaio berriz azter dezan diru sarrerak 
berma tzeko errenta eta e txebizi tzarako prestazio osagarria 
eteteko erabakia, uler tzen baita oinarrizko beharrak behar 
den garaian bete tzeko birfinan tzaketa bat kontrata tzeak ez 
dakarrela diru-sarrerak berma tzeko errenta / e txebizi tzarako 
prestazio osagarriaren onuradun izateagatik bete behar di-
ren betebeharrei uko egiterik.
224/2017/QC espedientea
Eran tzun gabe

Arartekoaren Ebazpena, 2017ko azaroaren 27koa. 
Horren bidez iradoki zaio diru-sarrerak berma tzeko errenta 
eta e txebizi tzarako prestazio osagarriaren iraungi tzea ados-
tu zuen ebazpena berrikusteko, prestazioak iraun bitartean 
dagokion edo bizikide tza unitateko edozein kideri dagokion 
eskubide edo eduki ekonomikoa duen prestazio oro baliozta-
tzeko betebeharra ez bete tzea eman ez delako.
2093/2016/QC espedientea
Eran tzun gabe

Arartekoaren Ebazpena, 2017ko abenduaren 15ekoa. 
Horren bidez gomendatu zaio berriz azter dezala diru-sarre-
rak berma tzeko errenta aldi baterako eteteko erabakia.
1899/2016/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2017ko abenduaren 19koa. 
Horren bidez iradoki zaio berriz azter dezala diru-sarrerak 
berma tzeko errenta azken tzeko erabakia.
1655/2017/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko urtarrilaren 3koa. 
Horren bidez, Eusko Jaurlari tzako Enplegu eta Gizarte Politi-
ketako Sailari gomendatu genion berrikus zezala herritar ba-
tek diru-sarrerak berma tzeko errentaren eta e txebizi tzarako 
prestazio osagarriaren eskaeran a tzera egin zuela zioen 
adieraz pena.
2181/2015/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko urtarrilaren 16koa. 
Horren bidez, epe batean ordaindutako diru-sarrerak berma-
tzeko errentaren hileko zenbatekoa berrikustea iradoki tzen da.
2178/2016/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko o tsailaren 8koa. Horren 
bidez, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari gomenda-
tzen zaio ezeste-ebazpenaren aurka jarritako berrazter tzeko 
errekur tsoa one tsi ondoren, diru-sarrerak berma tzeko erren-
ta emateko. Horrez gain, azpimarra tzen da legez ezarritako 
epeak bete tzea garran tzi tsua dela, diru-sarrerak berma-
tzeko errentarako eskubidearen ain tzatestea justifikatu gabe 
a tzera tzea ekiditeko, horrek gizarte bazterketa egoeran dau-
den per tsonen babesgabetasuna eta zaurgarritasuna gehi-
tzen baititu.
1248/2017/QC espedientea
Eran tzun gabe

Aurrekoa ikusi

http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=11577&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2017R-1806-15+Ebazpena%2C+2017ko+urtarrilaren+17koa.+
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=11593&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2017R-727-16+Ebazpena%2C+2017ko+urtarrilaren+18koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=11717&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2017S-1268-16+Ebazpena%2C+2017ko+martxoaren+22koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=11697&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2017R-1812-16+Ebazpena%2C+2017ko+martxoaren+22koa.
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=11715&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2017R-2024-16+Ebazpena%2C+2017ko+martxoaren+27koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12031&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2017R-676-16+Ebazpena%2C+2017ko+uztailaren+6koa.
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12121&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2017R-2111-15+Ebazpena%2C+2017ko+uztailaren+10ekoa.
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12085&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2017S-2321-16+Ebazpena%2C+2017ko+irailaren+21ekoa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12163&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2017S-1196-16+Ebazpena%2C+2017ko+urriaren+25ekoa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12213&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2017R-1894-16+Ebazpena%2C+2017ko+urriaren+31koa.+
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12211&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2017S-224-14+Ebazpena%2C+2017ko+azaroaren+14koa.+
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12239&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2017S-2093-16+Ebazpena%2C+2017ko+azaroaren+27koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12271&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2017R-1899-16+Ebazpena%2C+2017ko+abenduaren+15ekoa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12257&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2017S-1655-17+Ebazpena%2C+2017ko+abenduaren+19koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12277&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-2181-15+Ebazpena%2C+2018ko+urtarrilaren+3koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12303&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-2178-16+Ebazpena%2C+2018ko+urtarrilaren+16koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12343&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-1248-17+Ebazpena%2C+2018ko+otsailaren+8koa.
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Arartekoaren Ebazpena, 2018ko apirilaren 11koa. Horren 
bidez, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari gomenda-
tu zaio diru-sarrerak berma tzeko errenta eta e txebizi tzarako 
prestazio osagarria eteteko ebazpena berrikusi dezala 
1166/2016/QC espedientea
Eran tzun gabe

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko apirilaren 13koa. Horren 
bitartez, Eusko Jaurlari tzako Enplegu eta Gizarte Politike-
tako Sailari gomenda tzen zaio herritar baten diru-sarrerak 
berma tzeko errentaren iraungipena indargabetu dezan. Izan 
ere, egiaztatu da bigarren etenaldiak ez duela behar adinako 
lege babesik, eta ondorioztatu da iraungi tze horrek dakar-
tzan ondorioak neurriz kanpokoak direla eta ez datozela bat 
adingabearen interes gorena errespeta tzearekin. 
2131/2017/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko apirilaren 18koa. Horren 
bidez, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbi tzuari iradoki tzen zaio 
diru-sarrerak berma tzeko errenta eta e txebizi tzarako presta-
zio osagarria aitor tzeko eskaeraren ukapena berrikus dezala.
2079/2016/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko apirilaren 20koa. Horren 
bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomenda-
tzen zaio herritar bati diru-sarrerak berma tzeko errenta eta 
e txebizi tzarako prestazio osagarria iraungi dizkion ebazpena 
berrazter dezala.
41/2018/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko apirilaren 24koa. Horren 
bidez, Lanbideri gomenda tzen zaio erabaki hauek berrazter 
di tzala: herritar bati diru-sarrerak berma tzeko errenta aldi 
baterako eteteko ebazpena eman izana eta bidegabe jaso-
tako zenbateko ba tzuk erreklamatu izana.
2066/2016/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko apirilaren 27koa. Horren 
bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari iradoki tzen 
ari zaio per tsona bati diru-sarrerak berma tzeko errenta eta 
e txebizi tzarako prestazio osagarria uka tzeko ebazpena be-
rrikusteko.
2459/2017/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko maia tzaren 24koa. 
Horren bidez, Eusko Jaurlari tzako Enpleguko eta Gizarte 
Politiketako Sailari gomenda tzen zaio baliogabetu dezala 
herritar bati diru-sarrerak berma tzeko errenta eta e txebizi-
tzetarako prestazio osagarria ukatu zizkion ebazpena. 
1648/2017/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko maia tzaren 30ekoa. 
Horren bidez, Eusko Jaurlari tzako Enpleguko eta Gizarte Po-
litiketako Sailari gomenda tzen zaio berrazter dezala herritar 
bati bidegabe jasotako prestazio ba tzuk i tzul tzeko betebe-
harra ezarri zion ebazpena. 
2877/2017/QC espedientea
Eran tzun gabe

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko o tsailaren 16a. Horren 
bidez, Eusko Jaurlari tzako Enplegu eta Gizarte Politiketako 
Sailari gomenda tzen zaio herritar bati diru-sarrerak berma-
tzeko errenta eten eta bidegabe jasotako zenbatekoak erre-
klamatu izana berrazter dezala.
1615/2018/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko o tsailaren 20koa. Horren 
bidez, Eusko Jaurlari tzako Enplegu eta Gizarte Politiketako 
Sailari gomenda tzen zaio diru-sarrerak berma tzeko errenta 
gisa prestazio ekonomikoak i tzul tzeko beharraren adieraz-
pena berrikus dezala.
55/2017/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko o tsailaren 21ekoa. 
Horren bidez, Enplegu eta Gizarte Politiken Sailari diru-sarre-
rak berma tzeko errentaren etetea berrikusteko aholkatu zi-
tzaion, eta ahulgarritasun larriko egoeran dauden per tsonen 
gizartera tzean lan egiten duten zerbi tzu publikoekin koordi-
natzeko beharraren gaineko ardura helarazi zen. 
1513/2016/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko o tsailaren 21ekoa. 
Horren bidez, Eusko Jaurlari tzako Enplegu eta Gizarte Politi-
ketako Sailari iradoki tzen zaio berriz azter dezala diru-sarre-
rak berma tzeko errenta azken tzeko erabakia.
2561/2017/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko mar txoaren 6koa. 
Horren bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari iradoki 
diogu berriz azter dezala per tsona bati diru-sarrerak berma-
tzeko errenta eta e txebizi tzarako prestazio osagarria uka-
tzeko ebazpena.
2727/2017/QC espedientea
Eran tzun gabe

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko mar txoaren 21ekoa. 
Horren bidez, Arartekoak Enplegu eta Gizarte Politike-
tako Sailari iradoki tzen dio berriz azter dezan diru-sarrerak 
berma tzeko errentaren prestaziorako eskubidea eteteko era-
bakia, titularra harrera-egoi tza batean bizi denean prestazioa 
jaso dezakeela uste duelako.
754/2016/QC espedientea
Eran tzun gabe

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko mar txoaren 22koa. 
Horren bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari 
iradoki tzen zaio berriz azter dezan diru-sarrerak berma tzeko 
errentarako eskubidea iraungi tzeko erabakia, iraungi tzeko 
arrazoia hipoteka betearazteko prozeduraren ondorioz desa-
gertu egin delako. 
2303/2017/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko mar txoaren 23koa. 
Horren bidez, Eusko Jaurlari tzako Enpleguko eta Gizarte Po-
litiketako Sailari gomenda tzen zaio bertan behera u tz dezala 
diru-sarrerak berma tzeko errenta eta e txebizi tzetarako pres-
tazio osagarri baten prestazioa etetea. 
2491/2017/QC espedientea

Aurrekoa ikusi

http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12447&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-1166-16+Ebazpena%2C+2018ko+apirilaren+11koa.+
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12445&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-2131-17+Ebazpena%2C+2018ko+apirilaren+13koa.+
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12453&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-2079-16+Ebazpena%2C+2018ko+apirilaren+18koa.+
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12471&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-41-18+Ebazpena%2C+2018ko+apirilaren+20koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12465&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-2066-16+Ebazpena%2C+2018ko+apirilaren+24koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12475&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-2459-17+ebazpena%2C+2018ko+apirilaren+27koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12515&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-1648-17+Ebazpena%2C+2018ko+maiatzaren+24koa.+
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12523&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-2877-17+Ebazpena%2C+2018ko+maiatzaren+30ekoa.+
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12731&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-1615-17+EBAZPENA%2C+2018ko+otsailaren+16ekoa.
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12363&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-55-17+Ebazpena%2C+2018ko+otsailaren+20koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12355&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-1513-16+Ebazpena%2C+2018ko+otsailaren+21ekoa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12357&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-2561-17+Ebazpena%2C+2018ko+otsailaren+21ekoa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12591&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-2727-17+EBAZPENA%2C+2018ko+martxoaren+6koa.
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12425&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-754-16+Ebazpena%2C+2018ko+martxoaren+21ekoa.
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12585&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-2303-17+Ebazpena%2C+2018ko+martxoaren+22koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12417&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-2491-17+Ebazpena%2C+2018ko+martxoaren+23koa
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Arartekoaren Ebazpena, 2018ko ekainaren 4koa. Horren 
bidez, Eusko Jaurlari tzako Enpleguko eta Gizarte Politike-
tako Sailari gomenda tzen zaio ondoriorik gabe u tzi dezala 
herritar bati diru-sarrerak berma tzeko errenta eta e txebizi-
tzetarako prestazio osagarria ukatu zizkion ebazpena.
2788/2017/QC espedientea
Eran tzun gabe

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko ekainaren 21ekoa. 
Horren bidez, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari go-
mendatu dio berriz azter dezala per tsona bati diru-sarrerak 
berma tzeko errenta eta e txebizi tzarako prestazio osagarria 
a tzera bota tzeko erabakia.
2785/2017/QC espedientea
Eran tzun gabe

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko uztailaren 26koa. Horren 
bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari iradoki tzen 
zaio E txebizi tzarako Prestazio Osagarria jaso tzeko eskubi-
dea eteten duen ebazpena berrikusteko eta, berrikuspen 
horren arabera, frogaldi bat ireki tzea erabaki dezan, zehazki, 
alokairu-ordainagiriak ordaindu ote diren eta bertan estan-
patutako sinadurak per tsona berberak egin zituen argi tzeko.
715/2017/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko irailaren 6koa. Horren 
bidez, Eusko Jaurlari tzako Enplegu eta Gizarte Politiketako 
Sailari gomendatu zaio berrikusi dezala diru-sarrerak berma-
tzeko errenta bati egindako etenaldia.
162/2016/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko irailaren 24koa. Horren 
bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatu 
diogu ondoriorik gabe u tz dezala aitortutako a tzerakinen 
zenbateko osoarekiko konpen tsazioa, eta Gizartera tzeko 
eta Diru-Sarrerak Berma tzeko araudian jasotako zenbatekoa 
bakarrik konpen tsa dezala, bidegabe jasotako prestazioak 
i tzul tzeko baldin tzak ezar tzen dituen zirkularrean adierazi-
tako legezko mugei eta irizpideei jarraituz.
2405/2017/QC espedientea 

Ingurumen, Lurralde Plangin tza eta 
E txebizi tza Saila
Arartekoaren Ebazpena, 2017ko maia tzaren 3koa. 
Horren bidez gomendatu zaio promozio pribatuko babes-
tutako e txebizi tzen errentarien kontratuen baldin tzak hobe-
tzeko jarduerak abia di tzan.
606/2015/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2017ko urriaren 17koa. Horren 
bidez iradoki zaio bul tza dezala ingurumen-ebaluazioaren le-
gedia bete tzea hirigin tza-antolamenduko planak izapide tzean.
1315/2016/QC espedientea
Eran tzun gabe

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko urtarrilaren 29koa. 
Horren bidez, Eusko Jaurlari tzako Ingurumen, Lurralde 
Plangin tza eta E txebizi tza Sailari gomenda tzen zaio “E txebi-
de” E txebizi tza Babestuko Eska tzaileen Erregistroko baja 
bat indargabe tzeko.
2315/2017/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko uztailaren 18koa. Horren 
bidez, Eusko Jaurlari tzako Ingurumen, Lurralde Plangin tza 
eta E txebizi tza Sailari iradoki tzen zaio berriz azter dezan 
E txebizi tza Babestuen Eska tzaileen Erregistroan (“E txebi-
de”) izapidetutako baja bat.
411/2018/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko abuztuaren 8koa. Ho-
rren bidez, Eusko Jaurlari tzako Ingurumen, Lurralde Plangin-
tza eta E txebizi tza Sailari iradoki dio, jabe tza osoz araubide 
orokorrean babes publikoko e txebizi tzaren gehieneko sal-
menta prezioa berrazter dezala.
2577/2017/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko urriaren 31koa. Horren 
bidez, Eusko Jaurlari tzako Ingurumen, Lurralde Plangin-
tza eta E txebizi tza Sailari gomenda tzen diogu “E txebide” 
E txebizi tza Babestuen Eska tzaileen Erregistroko baja bat 
berrikus dezala.
793/2018/QC espedientea

B) FORU ADMINISTRAZIOA

ARABAKO FORU ALDUNDIA

Gizarte Zerbi tzuen Saila
Arartekoaren Ebazpena, 2017ko abenduaren 12koa. 
Horren bidez gomendatu zaio ebazpena eman dezan o tsai-
laren 14ko 16/2013 Foru Aginduaren aurka aurkeztutako 
berrazter tze-errekur tsoaren inguruan eta gogorarazten zaio 
ebazpenak emateko eta jakinarazteko betebeharra duela, 
legearen aginduz.
308/2017/QC espedientea
Eran tzun gabe

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

Gizarte Ekin tza Saila
Arartekoaren Ebazpena, 2017ko uztailaren 31koa. Horren 
bitartez gomendatu zaio familia-giroan zain tzeko prestazioa 
lehenbailehen erregulariza dezala, Gizarte Zerbi tzuen Euskal 
Sistemaren prestazio eta zerbi tzuen zorroari buruzko urriaren 
6ko 185/2015 Dekretuari jarraiki, eta prestazioa eta lege oroko-
rrean ezarritakoa bateragarriak izan daitezen berma dezala.
1697/2016/QC espedientea

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

Ingurumen eta Obra Hidraulikoen Saila
Arartekoaren Ebazpena, 2018ko urtarrilaren 12koa. 
Horren bidez, Aralarko  txaboletara eta Saltarriko mangarako 
mendi-bideen antolakun tza eta egoki tzapenaren inguruko 
proiektua ohiko ingurumen-inpaktuaren ebaluazio-prozedu-
raren mende ez jar tzeko ebazpenaren aurkako errekur tsoa 
berariaz eba tz zezan gomendatu genion Gipuzkoako Foru 
Aldundiaren Ingurumen eta Obra Publikoen Sailari.
432/2017/QC espedientea

Aurrekoa ikusi

http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12547&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-2788-17+Ebazpena%2C+2018ko+ekainaren+4koa.
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12573&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-2785-17+Ebazpena%2C+2018ko+ekainaren+21ekoa.+
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12621&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018-715-17+Ebazpena%2C+2018ko+uztailaren+26koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018R-162-16+del+Ararteko+de+6+de+septiembre+de+2018&contenido=12745&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12665&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-2405-17+Ebazpena%2C+2018ko+irailaren+24koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=11899&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2017R-606-15+Ebazpena%2C+2017ko+maiatzaren+3koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12131&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2017S-1315-16+Ebazpena%2C+2017ko+urriaren+17koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12317&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-2315-17+Ebazpena%2C+2018ko+urtarrrilaren+29koa.+
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12611&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-411-18+Ebazpena%2C+2018ko+uztailaren+18koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12629&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-2577-17+Ebazpena%2C+2018ko+abuztuaren+8koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12685&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-793-18+Ebazpena%2C+2018ko+urriaren+31koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12253&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2017R-308-17+Ebazpena%2C+2017ko+abenduaren.12koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12269&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2017R-1697-16+Ebazpena%2C+2017ko+uztailaren+31koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12333&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-432-17+Ebazpena%2C+2018ko+urtarrilaren+12koa.
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GIPUZKOAKO UDALAK

Arrasateko Udala
Arartekoaren Ebazpena, 2018ko o tsailaren 27koa. Horren 
bidez, Arrasateko Udalari gomenda tzen zaio kexan sala-
tzen den trafiko-araudia ez bete tzearekin lotutako egoera 
egiazta tzeko eta, hala badagokio, neurri egokiak har di tzan 
egoera hori konpon tze aldera.
1243/2017/QC espedientea

Lazkaoko Udala
Arartekoaren Ebazpena, 2017ko urtarrilaren 11koa. 
Horren bidez, Lazkaoko Udalari gomendatu zaio udalerrian 
neska-mutil adingabeen alkohol hornikun tza kontrola tzera 
bideratutako jardunak areago tzeko, kolektibo horren alkohol 
kon tsumoei ekiteko estrategia integralaren barruan.
317/2016/QC espedientea
Eran tzun gabe

Ordiziako Udala
Arartekoaren Ebazpena, 2017ko urtarrilaren 11koa. 
Horren bidez, Ordiziako Udalari gomendatu zaio udalerrian 
neska-mutil adingabeen alkohol hornikun tza kontrola tzera 
bideratutako jardunak areago tzeko, kolektibo horren alkohol 
kon tsumoei ekiteko estrategia integralaren barruan.
316/2016/QC espedientea
Eran tzun gabe

3.  Erabaki gabe dauden 
gomendioak eta 
iradokizunak

A) EUSKO JAURLARITZA

Hezkun tza Saila
Arartekoaren Ebazpena, 2018ko urriaren 24koa. Horren 
bidez, Eusko Jaurlari tzako Hezkun tza Sailari eta Bilboko 
Udalari gomenda tzen zaie neurriak har di tzatela eskolak ki-
rol entrenamenduetarako eta eskolaz kanpoko ordutegian 
erabil tzearen inguruan.
2183/2018/QC espedientea

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila
Arartekoaren Ebazpena, 2018ko mar txoaren 13koa. 
Horren bidez, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari 
iradoki tzen zaio berrikus dezala kexagileak e txebizi tzarako 
prestazio osagarriagatik bide gabe jasotako diru-kopuruak 
i tzuli beharra adierazi izanaren ondorioz i tzuli beharreko di-
ru-kopurua.
2349/2016/QC espedientea

C) TOKIKO ADMINISTRAZIOA

ARABAKO UDALAK

Erriberagoitiko Udala
Arartekoaren Ebazpena, 2017ko irailaren 7koa. Horren 
bidez gomendatu zaio hirigin tza alorreko salaketei, Pobe-
sen bi garaje eraiki tzeko lizen tziarik gabe egindako obren 
ingurukoei, eran tzun diezaien.
1085/2017/QC espedientea
Eran tzun gabe

Gasteizko Udala
Arartekoaren Ebazpena, 2018ko apirilaren 13koa. Horren 
bidez, Gasteizko Udalari iradoki tzen zaio herritar bati gizarte 
larrialdietarako lagun tzak uka tzeko arrazoiak berrazter di-
tzala.
1384/2017/QC espedientea

BIZKAIKO UDALAK

Basauriko Udala
Arartekoaren Ebazpena, 2017ko azaroaren 30ekoa. 
Horren bidez gomendatu zaio Udal Euskaltegiak emandako 
zerbi tzuen eta prestakun tza-jardueren truke ordaindu beha-
rreko prezio publikoa arau tzen duen zerga-ordenan tza alda-
tzeko. Hori guztia, erroldaren erreferen tzia bazter tzeko udal 
zerbi tzu publiko honetako erabil tzaileek ordaindu beharreko 
prezio publikoak zenba tzeko irizpide gisa.
1137/2017/QC espedientea

Bermeoko Udala
Arartekoaren Ebazpena, 2018ko ekainaren 26koa. 
Horren bidez, Bermeoko Udalari gomenda tzen zaio San 
Martin azokan espazio publikoa okupa tzeko baimenaren 
arauketa berrikusi eta legezkotasunera egokitu dezan.
1813/2017/QC espedientea

Bilboko Udala
Arartekoaren Ebazpena, 2018ko uztailaren 11koa. Ho-
rren bidez, Bilboko Udalari gomenda tzen zaio hainbat neu-
rri -her tsa tzaileak eta zigor tzaileak barne- har di tzan, Plaza 
Barrian terrazak jar tzeko orduan espazio publikoei buruzko 
ordenan tza bete tze aldera.
1715/2017/QC espedientea

Ondarroako Udala
Arartekoaren Ebazpena, 2017ko azaroaren 21ekoa. 
Horren bidez gomendatu zaio legezkotasunera egoki tzeko 
terraza bat baimen tzeko baldin tzak eta, egokia izatekotan, 
dagozkion zehapen-espedienteak bidera tzeko.
169/2017/QC espedientea
Eran tzun gabe

Aurrekoa ikusi

http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12435&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-1243-17+Ebazpena%2C+2018ko+otsailaren+27koa.
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=11573&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2017R-317-16+Ebazpena%2C+2017ko+urtarrilaren+11koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=11571&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2017R-316-16+Ebazpena%2C+2017ko+urtarrilaren+11koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12717&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-559-18+Ebazpena%2C+2018ko+urriaren+24koa.
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12409&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-2349-16+Ebazpena%2C+2018ko+martxoaren+13koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12057&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2017R-1085-17+Ebazpena%2C+2017ko+irailaren+7koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12449&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-1384-17+Ebazpena%2C+2018ko+apirilaren+13koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12237&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2017R-1137-17+Ebazpena%2C+2017ko+azaroaren+30ekoa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12575&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-1813-17+Ebazpena%2C+2018ko+ekainaren+26koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12593&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-1715-17+Ebazpena%2C+2018ko+uztailaren+11koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12215&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2017R-169-17+Ebazpena%2C+2017ko+azaroaren+21ekoa
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Arartekoaren Ebazpena, 2018ko apirilaren 17koa. Horren 
bidez, Eusko Jaurlari tzako Enplegu eta Gizarte Politiketako 
Sailari gomenda tzen zaio herritar bati bidegabe jasotako 
prestazio ba tzuk i tzul tzeko betebeharra ezarri zion ebazpen 
bat berrazter dezan.
2584/2017/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko maia tzaren 15ekoa. 
Horren bidez, Lan eta Gizarte Politiketako Sailari gomenda-
tzen zaio berrikus dezala nahiko arau babesik ez izateagatik 
diru-kopuru jakin bat i tzuli beharrari buruzko adierazpena, ez 
baitago egiaztaturik bidegabe jaso zirela prestazio ekono-
mikoak. 
1428/2015/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko ekainaren 12koa. Horren 
bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari iradoki tzen 
zaio hobekun tza jakin ba tzuk egin di tzala Lanbideko bule-
goetan herritarrak arta tzean. 
1715/2016/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko ekainaren 13koa. Horren 
bidez, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari gomenda-
tzen zaio, guraso bakarreko familia bati diru-sarrerak berma-
tzeko errenta eta e txebizi tzarako prestazio osagarria eteteko 
erabakia manten tzea berrikus dezala, bai eta ordaindutako 
prestazio guztiak erreklama tzea ere ordenamendu juridi-
koarekin bat ez etor tzeagatik. 
719/2016/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko irailaren 7koa. Horren 
bidez, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari gomenda-
tzen zaio berrikusteko diru-sarrerak berma tzeko errenta 
eta e txebizi tzarako prestazio osagarria buka tzea eta horien 
prestazioak erreklama tzea ebazten dituzten ebazpenak, 
enpleguetako bati uko egiteko arrazoi justifikatua dagoelako, 
hau da, haurdun egotea arrisku obstetriko altuarekin.
60/2017/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko irailaren 12koa. Horren 
bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatu 
zaio berrazter dezala herritar bati diru-sarrerak berma tzeko 
errenta eta e txebizi tzarako prestazio osagarria eteteko, eta, 
horren ondoren, iraungi tzeko, erabakia.
1073/2017/QC espedientea 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko irailaren 20koa. Horren 
bidez, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari gomenda-
tu zaio berrazter dezala diru-sarrerak berma tzeko errentaren 
prestazio eta e txebizi tzarako prestazio osagarriaren eskubi-
dea uka tzeko erabakia; izan ere, iri tzi zaio pen tsio konpen-
tsa tzaileari uko egiteak ez duela esan nahi aurretiaz eskubi-
de ekonomikoa baliarazteko baldin tza bete ez denik. 
299/2017/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko irailaren 20koa. Horren 
bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari iradoki dio-
gu ebazpen bat berrazter dezala; izan ere, ebazpen horren 
bidez, herritar bati diru-sarrerak berma tzeko errenta eta 
e txebizi tzak ukatu zizkion sail horrek eta jakinarazi zion ezin 
zituela prestazio horiek berriro eskatu 2019ko mar txora arte.
2672/2017/QC espedientea 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko urriaren 25ekoa. Horren 
bidez, Eusko Jaurlari tzaren Enplegu eta Gizarte Politiketako 
Sailari gomenda tzen zaio ezespen-ebazpena berrikusteko 
eta kexagileak eskatutako lagun tza aitor tzeko. Hain zuzen 
ere, kexagileak kargura duen bigarren semearengatiko 
lagun tzaren manten tzeko egin du eskaera, seme-alabak 
dituzten familien tzako diru-lagun tzak arau tzen dituen mar-
txoaren 17ko 30/2015 Dekretuaren arabera.
1381/2017/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko abenduaren 14koa. 
Horren bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari iradoki 
diogu enpleguan borondatez baja emateko arrazoi justifi-
katuak daudelako diru-sarrerak berma tzeko errenta azken-
tzearen ebazpena ikuska tzea.
460/2018/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko abenduaren 17koa. 
Horren bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari iradoki-
tzen zaio diru-sarrerak berma tzeko errenta eta e txebizi-
tzarako prestazio osagarria aldi batez etetea erabaki duen 
ebazpena berrikus dezala, zalan tza objektiboak baitaude 
titularren konkurren tziaren inguruan.
325/2017/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko abenduaren 19koa. 
Horren bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari 
gomenda tzen zaio berriz azter dezala diru-sarrerak berma-
tzeko errentari eta e txebizi tzarako prestazio osagarriari da-
gozkion zenbateko ba tzuk, bidegabe jasotakoak, i tzul tzeko 
ebazpena.
812/2018/QC espedientea

Gobernan tza Publiko eta Autogobernu 
Saila
Arartekoaren Ebazpena, 2018ko abuztuaren 20koa. 
Horren bidez, Gobernan tza Publiko eta Autogobernu Sailari 
iradoki zaio XX Fundazioaren patronatuko kideei helaraz die-
zaien Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babeslari-
tzan aurkeztutako inbentarioa osa tzen duten dokumentu 
grafikoen kopia bat.
1020/2016/QC espedientea

Ingurumen, Lurralde Plangin tza eta 
E txebizi tza Saila
Arartekoaren Ebazpena, 2018ko urriaren 22koa. Horren 
bidez, Eusko Jaurlari tzako Ingurumen, Lurralde Plangin tza 
eta E txebizi tza Sailari gomenda tzen zaio berrazter dezala 
“E txebide” E txebizi tza Babestuen Eska tzaileen Erregistroan 
inskribatutako espediente bati aitortutako puntuazioa.
2198/2016/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko azaroaren 29koa. 
Horren bidez, Eusko Jaurlari tzako Ingurumen, Lurralde 
Plangin tza eta E txebizi tza Sailari gomenda tzen zaio “E txebi-
de” E txebizi tza Babestuko Eska tzaileen Erregistroko baja 
bat indargabe tzeko.
676/2018/QC espedientea

Aurrekoa ikusi

http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12467&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-2584-17+Ebazpena%2C+2018ko+apirilaren+17koa.+
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12503&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-1428-15+Ebazpena%2C+2018ko+maitzaren+15ekoa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12583&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-1715-16+Ebazpena%2C+2018ko+ekainaren+12koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12551&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-719-16+Ebazpena%2C+2018ko+ekainaren+13koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12633&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-60-17+Ebazpena%2C+2018ko+irailaren+7koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12647&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-1073-17+Ebazpena%2C+2018ko+irailaren+12koa.+
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12651&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-299-17+Ebazpena%2C+2018ko+irailaren+20koa.+
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12653&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-2672-17+Ebazpena%2C+2018ko+irailaren+20koa.+
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12711&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-1381-17+Ebazpena%2C+2018ko+
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018S-460-18+del+Ararteko+de+14+de+diciembre+de+2018&contenido=12791&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12767&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-325-17+Ebazpena%2C+2018ko+abenduaren+17koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018S-812-18+del+Ararteko+de+19+de+diciembre+de+2018+&contenido=12779&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12609&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-1020-16+Ebazpena%2C+2018ko+abuztuaren+20koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12693&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-2198-16+Ebazpena%2C+2018ko+urriaren+22koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12751&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-676-18+Ebazpena%2C+2018ko+azaroaren+29koa
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Gernika-Lumoko Udala
Arartekoaren Ebazpena, 2018ko urtarrilaren 10ekoa. 
Honen bidez Gernika-Lumoko Udalari iradoki tzen zaio neurri 
egokiak har di tzala ostalari tza establezimendu batek eragin-
dako balizko irregulartasunak inguruko auzokoei eragiten ari 
lekizkiekeen kalteak ekiditeko.
1326/2016/QC espedientea

Ortuellako Udala
Arartekoaren Ebazpena, 2018ko azaroaren 14koa. Horren 
bidez, Ortuellako Udalari behar ez bezala hartutako udalaren 
ondasun bat berreskura tzeko dagozkion jarduerak egitea 
gomenda tzen zaio.
128/2017/QC espedientea

Portugaleteko Udala
Arartekoaren Ebazpena, 2018ko urriaren 29koa. Horren 
bidez, Portugaleteko Udalari gomenda tzen zaio alda deza-
la kirol-zerbi tzuen prezio publikoa arau tzen duen legea, ez 
dadin errolda kontuan hartu igerilekuak erabil tzeagatik or-
daindu beharreko prezio publikoen zenbatekoa ezar tzeko 
irizpide gisa.
1352/2018/QC espedientea

Santur tziko Udala
Arartekoaren Ebazpena, 2018ko abuztuaren 2koa. 
Horren bidez, Santur tziko Udalari iradoki tzen zaio OHZ arau-
tzen duen ordenan tza fiskalaren aldaketa abiarazteko, hain 
zuzen, menpekotasuna jaso tzeko errekarguaren aplikazioa 
salbuesteko kausa objektibo gisa eta, horrez gain, eragin-
dako familiari konpen tsazio ekonomikoko neurriak ezar tzeko 
aukera azter dezan.
130/2018/QC espedientea

GIPUZKOAKO UDALAK

Bergarako Udala
Arartekoaren Ebazpena, 2018ko azaroaren 26koa. 
Bergarako Udalari gomenda tzen zaio dagozkion neurriak har 
di tzan, ostalari tza establezimendu batek eragiten dituen era-
gozpenak saihesteko, eta lehenbailehen eska diezaion jar-
duera horri ingurumen arloko legeria bete tzeko.
2859/2017/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko azaroaren 26koa. Horren 
bidez, Bergarako Udalari gomenda tzen zaio ostalari tza esta-
blezimendu baten jarduera legezta dezala.
2972/2017/QC espedientea

Donostiako Udala
Arartekoaren Ebazpena, 2018ko azaroaren 12koa. Horren 
bitartez, Donostiako Udalari gomenda tzen zaio neurri ego-
kiak har di tzala, luze gabe, kexan salatutako trafikoko arau-
diaren urraketa zuzen tzeko.
1686/2015/QC espedientea

B) TOKIKO ADMINISTRAZIOA

ARABAKO UDALAK

Amurrioko Udala
Arartekoaren Ebazpena, 2018ko urriaren 22koa. Horren 
bidez, Amurrioko Udalari iradoki dio ikuskapen eta kontrol 
prozedura bat ezar dezala bizitegi-eraikinetan salatutako za-
ratak modu eraginkorrean eta objektiboan egiazta tzeko.
2078/2017/QC espedientea

Gasteizko Udala
Arartekoaren Ebazpena, 2018ko irailaren 10ekoa. Horren 
bidez, Gasteizko Udalari iradoki zaio berrazter dezala herritar 
bati gizarte-behar larrietarako lagun tza bat ukatu izana, eta 
hobetu dezala arrazoien atala, erabaki hori har tzea ekarri du-
ten zuzenbideko oinarri zeha tzak aipatuz.
1290/2017/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko abenduaren 3koa. 
Horren bidez, Gasteizko Udalari trakzio mekanikoko ibilgai-
luen gaineko zerga arau tzen duen ordenan tza fiskala 4.1.3. 
artikuluan alda tzea gomenda tzen da, ibilgailu historiko eta 
zaharretarako aurrez ikusten diren hobarien onuradun izate-
ko orduan baldin tza bat ez dadin izan klub edo elkarte baten 
barruan egotea.
954/2018/QC espedientea

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko abenduaren 20koa. 
Horren bidez, udal tzain baten jardunaren inguruko kexa-
ri erakunde honen gomendioekin bat tratamendua ematea 
eta, bide batez, kexagileari jarri zi tzaion zehapena ikuska tzea 
eska tzen zaio Gasteizko Udalari. Udal tzainak salatu zuen 
bere jardunean trafikoaren araudia arau-hausteagatik.
2864/2017/QC espedientea

BIZKAIKO UDALAK

Barakaldoko Udala
Arartekoaren Ebazpena, 2018ko urriaren 29koa. Horren 
bidez, kexagileari OHZren kuotaren gainean aplikatutako  
% 40ko errekargu gehigarria ikuska tzea gomenda tzen zaio 
Barakaldoko Udalari. Egokitu eta alokairuan jar tzeko erosi 
zuen e txebizi tza eta erosketa horretatik 4 hilabete igaro tzeak 
ez du adierazten errekarguaren bitartez zergapetu behar den 
ahalmen ekonomiko handiagoa duenik, herritarraren jardue-
ra higiezinaren jardueran nagusi izan behar duen gizarte hel-
buru baten barruan koka tzen baita.
1333/2018/QC espedientea

Bilboko Udala
Arartekoaren Ebazpena, 2018ko urriaren 24koa. Horren 
bidez, Eusko Jaurlari tzako Hezkun tza Sailari eta Bilboko 
Udalari gomenda tzen zaie neurriak har di tzatela eskolak ki-
rol entrenamenduetarako eta eskolaz kanpoko ordutegian 
erabil tzearen inguruan.
559/2018/QC espedientea

Aurrekoa ikusi

http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12325&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-1326-16+Ebazpena%2C+2018ko+urtarrilaren+10koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12725&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-128-17+Ebazpena%2C+2018ko+azaroaren+14koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12739&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-1352-18+Ebazpena%2C+2018ko+urriaren+29koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12631&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-130-18+Ebazpena%2C+2018ko+abuztuaren+2koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12753&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-2859-17+EBAZPENA%2C+2018ko+azaroaren+26koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12755&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-2972-17+EBAZPENA%2C+2018ko+azaroaren+26koa.
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12733&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-1686-15+Ebazpena%2C+2018ko+azaroaren+12koa.
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12719&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-2078-17+EBAZPENA%2C+2018ko+urriaren+22koa.
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12657&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-1290-17+Ebazpena%2C+2018ko+irailaren+10ekoa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12747&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-954-18+Ebazpena%2C+2018ko+abenduaren+3koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018R-2864-17+del+Ararteko+de+20+de+diciembre+de+2018+&contenido=12797&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12683&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Resoluci%F3n+2018R-1333-18+del+Ararteko%2C+de+29+de+octubre+de+2018
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12717&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-559-18+Ebazpena%2C+2018ko+urriaren+24koa.
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Arartekoaren Ebazpena, 2018ko abenduaren 13koa. 
Horren bidez, Donostiako Udalari gomenda tzen zaio obra 
lizen tzia bat uka tzearen aurka aurkeztutako errekur tsoa be-
rariaz eba tz dezala.
604/2018/QC espedientea

Irungo Udala
Arartekoaren Ebazpena, 2018ko azaroaren 19koa. Horren 
bidez, Irungo Udalari gomenda tzen zaio berrikus di tzan udal 
kiroldegiko tarifak, guraso bakarreko familien (kide gu txiko 
familiak barne) sustapenaren ikuspegi integra tzailetik.
209/2018/QC espedientea

Oiar tzungo Udalari
Arartekoaren Ebazpena, 2018ko urtarrilaren 9koa. Horren 
bidez, Oiar tzungo Udalari iradoki genion beharrezkoak ziren 
neurriak har zi tzan, ostalari tza establezimendu batek izan 
zi tzakeen irregulartasunek aldamenean bizi ziren per tsonei 
kalterik ez eragiteko.
1449/2016/QC espedientea

Oñatiko Udala
Arartekoaren Ebazpena, 2018ko irailaren 4koa. Horren 
bidez Oñatiko Udalari gomenda tzen zaio udalerriko hiri ba-
rruko bide batean oinezkoen segurtasuna berma tzeko.
2979/2017/QC espedientea

C) BESTE ERAKUNDE PUBLIKO BATZUK

Bilbao Bizkaia Ur Par tzuergoa
Arartekoaren Ebazpena, 2018ko azaroaren 19koa. 
Horren bidez, Bilbao Bizkaia Ur Par tzuergoari zerga-ordenan-
tza alda tzea eska tzen zaio, egun pu tzu septikoekin higiezi-
nen titularrei bidal tzen zaien saneamendu-tasaren konfigu-
razioak gainerako erabil tzaileekin berdintasun-baldin tzetan 
zerbi tzuaren prestazio eraginkorrari ez baitio eran tzuten.
248/2018/QC espedientea

4.  Bertan behera utzitako 
gomendioak eta 
iradokizunak

EUSKO JAURLARITZA

Gobernan tza Publiko eta Autogobernuko 
Saila
Arartekoaren Ebazpena, 2018ko o tsailaren 8koa. 
Horren bidez, Gobernan tza Publiko eta Autogobernuko Sai-
lari gomenda tzen zaio fun tzionario baten behin-behineko a-
txikipena berrikusteko.
1153/2017/QC espedientea

Aurrekoa ikusi

http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12777&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-604-18+Ebazpena%2C+2018ko+abenduaren+13koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12749&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Resoluci%F3n+2018R-209-18+del+Ararteko%2C+de+19+de+noviembre+de+2018
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12321&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018IR-1449-16+Ebazpena%2C+2018ko+urtarrilaren+9koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12659&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-2979-17+Ebazpena%2C+2018ko+irailaren+4koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12727&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-248-18+Ebazpena%2C+2018ko+azaroaren+19koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12335&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-1153-17+Ebazpena%2C+2017ko+otsailaren+8koa
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VIII. Atala

ERANSKINAK

Eman diren ebazpenak
Arartekoaren Ebazpena, 2018ko urtarrilaren 3koa. Horren  
bidez, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politike-
tako Sailari gomendatu genion berrikus zezala herritar ba-
tek  diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta etxebizitzarako 
prestazio osagarriaren eskaeran atzera egin zuela zioen 
adierazpena.

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko urtarrilaren 9koa. Horren 
bidez, Bizkaiko Foru Aldundiari iradokitzen zaio erabiltzai-
leei eta haien familiei helarazitako informazioa hobetu de-
zala. Informazio hori mendekotasun egoeran dauden per-
tsonentzako eguneko zentroko zerbitzuetan baja emateari 
buruzkoa da. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko urtarrilaren 9koa. Horren 
bidez, Oiartzungo Udalari iradoki genion beharrez koak ziren 
neurriak har zitzan, ostalaritza establezimendu batek izan 
zitzakeen irregulartasunek aldamenean bizi ziren pertsonei 
kalterik ez eragiteko. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko urtarrilaren 10ekoa. Ho-
nen bidez Gernika-Lumoko Udalari iradokitzen zaio neurri 
egokiak har ditzala ostalaritza establezimendu batek eragin-
dako balizko irregulartasunak inguruko auzokoei eragiten ari 
lekizkiekeen kalteak ekiditeko. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko urtarrilaren 12koa.  
Horren bidez, Aralarko txaboletara eta Saltarriko mangarako 
mendi-bideen antolakuntza eta egokitzapenaren inguruko 
proiektua ohiko ingurumen-inpaktuaren ebaluazio-prozedu-
raren mende ez jartzeko ebazpenaren aurkako errekurtsoa 
berariaz ebatz zezan gomendatu genion Gipuzkoako Foru 
Aldundiaren Ingurumen eta Obra Publikoen Sailari. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko urtarrilaren 16koa. 
Horren bidez, epe batean ordaindutako diru-sarrerak ber-
matzeko errentaren hileko zenbatekoa berrikustea iradoki-
tzen da.

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko urtarrilaren 24koa. 
Horren bidez, iradokizuna ematen da Gipuzkoako Foru 
Aldundiak familiarik gabe dauden adingabe atzerritarrei 
egiten dien lehenengo harreraren inguruan. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko urtarrilaren 24koa. 
Horren bidez, zenbait gomendio ematen dira Arabako Foru 
Aldundiak familiarik gabe dauden adingabe atzerritarrei 
egiten dien lehenengo harrera hobetzeko. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko urtarrilaren 29koa. 
Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plan-
gintza eta Etxebizitza Sailari gomendatzen zaio “Etxebide” 
Etxebizitza Babestuko Eskatzaileen Erregistroko baja bat in-
dargabetzeko.

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko otsailaren 6koa. Horren 
bidez, Sopelako Udalari gomendatzen zaio dagozkion 
neurriak har ditzala ostalaritza-establezimendu batek 
eragindako eragozpenak saihesteko. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko otsailaren 7koa. Horren 
bidez, Gaubeako Udalari gomendatzen zaio, udal 
jarduketekin jarrai dezala abandonatutako higiezin baten 
inguruetan segurtasuna nahiz osasungarritasuna bermatze 
aldera. 

Aurrekoa ikusi

http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12277&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-2181-15+Ebazpena%2C+2018ko+urtarrilaren+3koa
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http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12333&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-432-17+Ebazpena%2C+2018ko+urtarrilaren+12koa.
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http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12543&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+3%2F2018%2FRGO+Ebazpena%2C+2018ko+urtarrilaren+24koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12541&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2-2018-RGO+Ebazpena%2C+2018ko+urtarrilaren+24koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12317&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-2315-17+Ebazpena%2C+2018ko+urtarrrilaren+29koa.+
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12359&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=2018R-1820-16+Ebazpena%2C+2018ko+otsailaren+6koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12375&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-497-17%2C+Ebazpena+2018ko+otsailaren+7koa.
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Eranskinak

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko otsailaren 8koa. Horren 
bidez, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari 
gomendatzen zaio ezeste-ebazpenaren aurka jarritako 
berraztertzeko errekurtsoa onetsi ondoren, diru-sarrerak 
bermatzeko errenta emateko. Horrez gain, azpimarratzen 
da legez ezarritako epeak betetzea garrantzitsua dela, diru-
sarrerak bermatzeko errentarako eskubidearen aintzatestea 
justifikatu gabe atzeratzea ekiditeko, horrek gizarte 
bazterketa egoeran dauden pertsonen babesgabetasuna eta 
zaurgarritasuna gehitzen baititu. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko otsailaren 8koa. Horren 
bidez, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko Sailari go-
mendatzen zaio funtzionario baten behin-behineko atxikipe-
na berrikusteko.

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko otsailaren 8koa. Horren 
bidez, Donostiako Alde Zaharreko lokal eta ostalaritza 
establezimenduen fatxadan toldoak, errotuluak, plakak eta 
gainerako instalazioak jartzea arautzen duen hirigintzako 
araudia betetzeari buruzkoa da. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko otsailaren 14koa. 
Horren bidez, Donostiako Udalari eskatzen dio berma dezala 
betetzen direla birpartzelazio-proiektu batetik eratorritako hi-
rigintza-betebeharrak, eta tramita ditzala egin zaizkion erre-
klamazio-eskaerak. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko otsailaren 16koa. 
Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Poli-
tiketako Sailari gomendatzen zaio herritar bati diru-sarrerak 
bermatzeko errenta eten eta bidegabe jasotako zenbatekoak 
erreklamatu izana berrazter dezala.

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko otsailaren 20koa. 
Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte 
Politiketako Sailari gomendatzen zaio diru-sarrerak 
bermatzeko errenta gisa prestazio ekonomikoak itzultzeko 
beharraren adierazpena berrikus dezala. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko otsailaren 21ekoa. 
Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte 
Politiketako Sailari iradokitzen zaio berriz azter dezala diru-
sarrerak bermatzeko errenta azkentzeko erabakia. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko otsailaren 21ekoa. 
Horren bidez, Enplegu eta Gizarte Politiken Sailari diru-
sarrerak bermatzeko errentaren etetea berrikusteko aholkatu 
zitzaion, eta ahulgarritasun larriko egoeran dauden pertsonen 
gizarteratzean lan egiten duten zerbitzu publikoekin 
koordinatzeko beharraren gaineko ardura helarazi zen. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko otsailaren 23koa.  
Horren bidez, Okondoko Udalari gomendatzen diogu 
hirigintza arloko salaketa bati erantzuteko udal jardunekin 
aurrera jarrai dezan. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko otsailaren 27koa. 
Horren bidez, Arrasateko Udalari gomendatzen zaio kexan 
salatzen den trafiko-araudia ez betetzearekin lotutako 
egoera egiaztatzeko eta, hala badagokio, neurri egokiak har 
ditzan egoera hori konpontze aldera. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko martxoaren 6koa. 
Horren bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari iradoki 
diogu berriz azter dezala persona bati diru-sarrerak berma-
tzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria ukatze-
ko ebazpena. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko martxoaren 12koa. 
Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte 
Politiketako Sailari gomendatzen zaio berriz azter dezan 
etxebizitzarako prestazio osagarria ukatu ondoren 
ordaindutako atzerakinen zenbatekoa. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko martxoaren 13koa. 
Horren bidez, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari 
iradokitzen zaio berrikus dezala kexagileak etxebizitzarako 
prestazio osagarriagatik bide gabe jasotako diru-kopuruak 
itzuli beharra adierazi izanaren ondorioz itzuli beharreko diru-
kopurua. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko martxoaren 14koa. 
Horren bitartez, Maruri-Jatabeko Udalari gomendatu diogu 
2017ko ekitaldiko ondasun higiezinen gaineko zergari erre-
kargua (hornidura kontsumoak, PFEZaren aitorpenak) apli-
katu zaion higiezina interesdunaren ohiko etxebizitza dela 
egiaztatzeko aurkeztutako froga balora dezan, arrazoiak 
emanez. Horrez gain, hala badagokio, kexa aurkeztu duen 
familiari igorritako errekargua ofizioz baliogabetzeko ebaz-
pena eman dezan iradoki diogu. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko martxoaren 14koa. 
Horren bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari 
diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko eskubidearen 
etenaldia berrikus dezan gomendatzen zaio, eskubide 
ekonomiko bat baliarazteko betekizuna ez dela bete uste 
baitu.

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko martxoaren 14koa. 
Horren bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari 
gomendatzen zaio berriz azter ditzan diru-sarrerak 
bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria 
jasotzeko eskubidea eteteari buruzko eta prestazioak 
erreklamatzeari buruzko espedienteak, eta iradokitzen zaio 
komenigarria dela barne ikuskatze-neurri batzuk ezartzea 
zaurgarritasun egoerak luzatzea saihesteko, batez ere, 
adingabeak ardurapean dituzten familien kasuetan. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko martxoaren 21ekoa. 
Horren bidez, Arartekoak Enplegu eta Gizarte Politiketako 
Sailari iradokitzen dio berriz azter dezan diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren prestaziorako eskubidea eteteko 
erabakia, titularra harrera-egoitza batean bizi denean 
prestazioa jaso dezakeela uste duelako. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko martxoaren 22koa. 
Horren bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari 
iradokitzen zaio berriz azter dezan diru-sarrerak bermatzeko 
errentarako eskubidea iraungitzeko erabakia, iraungitzeko 
arrazoia hipoteka betearazteko prozeduraren ondorioz 
desagertu egin delako. 

Aurrekoa ikusi

http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12343&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-1248-17+Ebazpena%2C+2018ko+otsailaren+8koa.
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12335&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-1153-17+Ebazpena%2C+2017ko+otsailaren+8koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12329&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018IR-2823-17+Ebazpena%2C+2018+otsailaren+8koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12341&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018IR-1193-17+Ebazpena%2C+2018ko+otsailaren+14koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12731&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-1615-17+EBAZPENA%2C+2018ko+otsailaren+16ekoa.
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12363&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-55-17+Ebazpena%2C+2018ko+otsailaren+20koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12357&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-2561-17+Ebazpena%2C+2018ko+otsailaren+21ekoa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12355&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-1513-16+Ebazpena%2C+2018ko+otsailaren+21ekoa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12385&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-2184-17+Ebazpena%2C+2018ko+otsailaren+23koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12435&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-1243-17+Ebazpena%2C+2018ko+otsailaren+27koa.
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12591&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-2727-17+EBAZPENA%2C+2018ko+martxoaren+6koa.
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12405&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-1685-17+Ebazpena%2C+2018ko+martxoaren+12koa.+
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12409&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-2349-16+Ebazpena%2C+2018ko+martxoaren+13koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12497&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-2754-17+Ebazpena%2C+2018ko+martxoaren+14koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12407&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-1814-16%2C+2018ko+martxoaren+14koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12421&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-1249-16+Ebazpena%2C+2018ko+martxoaren+14koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12425&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-754-16+Ebazpena%2C+2018ko+martxoaren+21ekoa.
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12585&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-2303-17+Ebazpena%2C+2018ko+martxoaren+22koa
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Eman diren ebazpenak

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko martxoaren 23koa. 
Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte 
Politiketako Sailari gomendatzen zaio bertan behera utz 
dezala diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzetarako 
prestazio osagarri baten prestazioa etetea. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko martxoaren 26koa. 
Horren bidez, Bilboko Udalari gogorarazten zaio 
herritarrei erantzuteko beharra duela, kasu honetan, bere 
familiarekin burututako gizarte esku-hartzea amaitu osteko 
espedientearen inguruko informazioa eskatzen duen herritar 
bati. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko apirilaren 11koa. Horren 
bidez, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatu 
zaio diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako 
prestazio osagarria eteteko ebazpena berrikusi dezala 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko apirilaren 13koa. Horren 
bidez, Gasteizko Udalari iradokitzen zaio herritar bati gizarte 
larrialdietarako laguntzak ukatzeko arrazoiak berrazter 
ditzala. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko apirilaren 13koa. Horren 
bitartez, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako 
Sailari gomendatzen zaio herritar baten diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren iraungipena indargabetu dezan. Izan 
ere, egiaztatu da bigarren etenaldiak ez duela behar adinako 
lege babesik, eta ondorioztatu da iraungitze horrek dakartzan 
ondorioak neurriz kanpokoak direla eta ez datozela bat 
adingabearen interes gorena errespetatzearekin. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko apirilaren 17koa. Horren 
bidez, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako 
Sailari gomendatzen zaio herritar bati bidegabe jasotako 
prestazio batzuk itzultzeko betebeharra ezarri zion ebazpen 
bat berrazter dezan. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko apirilaren 17koa. Horren 
bidez, Zallako Udalari gomendatzen zaio udal inprimakietan 
datu pertsonalak tratatzeari buruzko informazio-klausularen 
edukia aldatzeko, baita inprimaki horietan bildutako datuen 
tratamenduaren xedearen edukia argi eta garbi jakinaraz 
dadin bermatzeko ere. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko apirilaren 18koa. Horren 
bidez, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari iradokitzen zaio 
diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako presta-
zio osagarria aitortzeko eskaeraren ukapena berrikus dezala. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko apirilaren 20koa. Horren 
bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen 
zaio herritar bati diru-sarrerak bermatzeko errenta eta 
etxebizitzarako prestazio osagarria iraungi dizkion ebazpena 
berrazter dezala. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko apirilaren 23koa. Horren 
bidez, Pauleko Administrazio Batzarrari gomendatzen zaio 
auzolanen ordenantzaren edukia berrikusteko eta hori behar 
bezala izapidetzeko. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko apirilaren 24koa. Horren 
bidez, Lanbideri gomendatzen zaio erabaki hauek berrazter 
ditzala: herritar bati diru-sarrerak bermatzeko errenta aldi 
baterako eteteko ebazpena eman izana eta bidegabe 
jasotako zenbateko batzuk erreklamatu izana. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko apirilaren 27koa. Horren 
bitartez, Euskal Trenbide Sareari iradokitzen zaio Durangoko 
tren geltokian komun publikorik ez jartzeko erabakia 
berrazter dezala. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko apirilaren 27koa. Horren 
bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari iradokitzen 
ari zaio pertsona bati diru-sarrerak bermatzeko errenta eta 
etxebizitzarako prestazio osagarria ukatzeko ebazpena 
berrikusteko. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko maiatzaren 7koa. 
Horren bidez, Bermeoko Udalari iradokitzen zaio 
ostalaritza establezimenduetan musika-kontzertu txikiak 
egitea ahalbidetzeko baldintzak arau ditzan, Jendaurreko 
Ikuskizunen eta Jolas Jarduerei buruzko abenduaren 23ko 
10/2015 Legearen xedapenekin bat. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko maiatzaren 15ekoa. 
Horren bidez, Lan eta Gizarte Politiketako Sailari 
gomendatzen zaio berrikus dezala nahiko arau babesik ez 
izateagatik diru-kopuru jakin bat itzuli beharrari buruzko 
adierazpena, ez baitago egiaztaturik bidegabe jaso zirela 
prestazio ekonomikoak. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko maiatzaren 15ekoa.  
Horren bidez, Bizkaiko Foru Aldundiari gomendatzen zaio 
behar diren ekintzak egin ditzala Bizkaira heltzen diren eta 
familiarik gabe dauden adingabe atzerritarrei harrera egokia 
emateko.

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko maiatzaren 24koa. 
Horren bidez, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari 
iradokitzen zaio berriz azter dezan diru-sarrerak bermatzeko 
errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria onartzeko es-
kaera bat artxibatu izana. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko maiatzaren 24koa. Horren 
bidez, Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako 
Sailari gomendatzen zaio baliogabetu dezala herritar bati 
diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzetarako 
prestazio osagarria ukatu zizkion ebazpena. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko maiatzaren 30ekoa. 
Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte 
Politiketako Sailari gomendatzen zaio berrazter dezala 
herritar bati bidegabe jasotako prestazio batzuk itzultzeko 
betebeharra ezarri zion ebazpena. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko ekainaren 4koa. Horren 
bidez, Hezkuntza Sailari iradokitzen zaio, komeni dela anai-
arreba bikiak eskolatzeko kasuetan familien nahia kontuan 
hartzea. 

Aurrekoa ikusi

http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12417&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-2491-17+Ebazpena%2C+2018ko+martxoaren+23koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12413&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-2777-17+Ebazpena%2C+2018ko+martxoaren+26koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12447&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-1166-16+Ebazpena%2C+2018ko+apirilaren+11koa.+
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12449&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-1384-17+Ebazpena%2C+2018ko+apirilaren+13koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12445&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-2131-17+Ebazpena%2C+2018ko+apirilaren+13koa.+
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12467&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-2584-17+Ebazpena%2C+2018ko+apirilaren+17koa.+
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12457&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-2438-17+Ebazpena%2C+2018ko+apirilaren+17koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12453&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-2079-16+Ebazpena%2C+2018ko+apirilaren+18koa.+
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12471&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-41-18+Ebazpena%2C+2018ko+apirilaren+20koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12501&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-2790-17+Ebazpena%2C+2018ko+apirilaren+23koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12465&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-2066-16+Ebazpena%2C+2018ko+apirilaren+24koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12485&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-2906-17+EBAZPENA%2C+2018ko+apirilaren+27koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12475&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-2459-17+ebazpena%2C+2018ko+apirilaren+27koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12507&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-2574-17+Ebazpena%2C+2018ko+maiatzaren+7koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12503&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-1428-15+Ebazpena%2C+2018ko+maitzaren+15ekoa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12539&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+1%2F2018%2FRGO+Ebazpena%2C+2018ko+maiatzaren+15ekoa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12535&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-1081-16+Ebazpena%2C+2018ko+maiatzaren+24koa.+
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12515&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-1648-17+Ebazpena%2C+2018ko+maiatzaren+24koa.+
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12523&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-2877-17+Ebazpena%2C+2018ko+maiatzaren+30ekoa.+
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12557&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-1208-16+Ebazpena%2C+2018ko+ekainaren+4koa
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Eranskinak

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko ekainaren 4koa. Horren 
bidez, Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako 
Sailari gomendatzen zaio ondoriorik gabe utzi dezala herritar 
bati diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzetarako 
prestazio osagarria ukatu zizkion ebazpena. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko ekainaren 12koa. Horren 
bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari iradokitzen zaio 
hobekuntza jakin batzuk egin ditzala Lanbideko bulegoetan 
herritarrak artatzean. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko ekainaren 13koa. Bertan, 
Gasteizko Udalari, dagokion instalazioetan praktikatzen den 
eskolako kirola beti hezkuntza-parametroen pean burutu 
dadila aholkatzen zaio. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko ekainaren 13koa. 
Horren bidez, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari 
gomendatzen zaio, guraso bakarreko familia bati diru-
sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio 
osagarria eteteko erabakia mantentzea berrikus dezala, 
bai eta ordaindutako prestazio guztiak erreklamatzea ere 
ordenamendu juridikoarekin bat ez etortzeagatik. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko ekainaren 21ekoa. 
Horren bidez, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari 
gomendatu dio berriz azter dezala pertsona bati diru-
sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio 
osagarria atzera botatzeko erabakia. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko ekainaren 26koa. Horren 
bidez, Bermeoko Udalari gomendatzen zaio San Martin 
azokan espazio publikoa okupatzeko baimenaren arauketa 
berrikusi eta legezkotasunera egokitu dezan. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko uztailaren 10ekoa. 
Ikastetxe bateko instalazioetan amiantoa hauteman izanari 
lotuta Laudioko Udalak egindako jardunari buruzkoa. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko uztailaren 11koa. Horren 
bidez, Bilboko Udalari gomendatzen zaio hainbat neurri 
-hertsatzaileak eta zigortzaileak barne- har ditzan, Plaza 
Barrian terrazak jartzeko orduan espazio publikoei buruzko 
ordenantza betetze aldera. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko uztailaren 18koa. Horren 
bidez, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza 
eta Etxebizitza Sailari iradokitzen zaio berriz azter dezan 
Etxebizitza Babestuen Eskatzaileen Erregistroan (“Etxebi-
de”) izapidetutako baja bat. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko uztailaren 26koa. Horren 
bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari iradokitzen 
zaio Etxebizitzarako Prestazio Osagarria jasotzeko 
eskubidea eteten duen ebazpena berrikusteko eta, 
berrikuspen horren arabera, frogaldi bat irekitzea erabaki 
dezan, zehazki, alokairu-ordainagiriak ordaindu ote diren 
eta bertan estanpatutako sinadurak pertsona berberak egin 
zituen argitzeko. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko uztailaren 26koa. Horren 
bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketarako Sailari diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren prestazioaren eta etxebizitzarako 
prestazio osagarriaren etenaldia mantentzeari buruzko 
ebazpena berraztertzea iradoki diona, espedientearen 
izapideetan pertsonak eskatutako dokumentazioa aurkeztu 
duelako eta baldintzak betetzen dituela egiaztatzen duten 
alegazioak aurkeztu dituelako. Hala, errekurtsoaren fasean 
justifikazio dokumentua aurkezteak ez du bere eskubidea 
baliogabetzen. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko abuztuaren 2koa. Horren 
bidez, Santurtziko Udalari iradokitzen zaio OHZ arau tzen 
duen ordenantza fiskalaren aldaketa abiarazteko, hain 
zuzen, menpekotasuna jasotzeko errekarguaren aplikazioa 
salbuesteko kausa objektibo gisa eta, horrez gain, eragin-
dako familiari konpentsazio ekonomikoko neurriak ezartzeko 
aukera azter dezan. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko abuztuaren 3koa. Horren 
bidez, Oiartzungo Udalari Aiako Harria natur parkean eraiki-
garritasuna gehitu gabe borda bat berritzeko obren aukerari 
buruzko hirigintza kontsulta berariaz ebaztea gomendatzen 
diona. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko abuztuaren 8koa. Horren 
bidez, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangin-
tza eta Etxebizitza Sailari iradoki dio, jabetza osoz araubide 
orokorrean babes publikoko etxebizitzaren gehieneko sal-
menta prezioa berrazter dezala. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko abuztuaren 8koa. Horren 
bidez, Mungiako Udalari gomendatzen zaio herritar batek 
aurkeztutako Euskera Eskura txartela itzultzeko eskaera 
onartzeko. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko abuztuaren 20koa. 
Horren bidez, Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saila-
ri iradoki zaio XX Fundazioaren patronatuko kideei helaraz 
diezaien Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babes-
laritzan aurkeztutako inbentarioa osatzen duten dokumentu 
grafikoen kopia bat. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko irailaren 4koa. Horren 
bidez Oñatiko Udalari gomendatzen zaio udalerriko hiri ba-
rruko bide batean oinezkoen segurtasuna bermatzeko. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko irailaren 6koa. Horren 
bidez, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako 
Sailari gomendatu zaio berrikusi dezala diru-sarrerak ber-
matzeko errenta bati egindako etenaldia.

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko irailaren 7koa. Horren  
bidez, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari gomen-
datzen zaio berrikusteko dirusarrerak bermatzeko errenta 
eta etxebizitzarako prestazio osagarria bukatzea eta horien 
prestazioak erreklamatzea ebazten dituzten ebazpenak, 
enpleguetako bati ko egiteko arrazoi justifikatua dagoelako, 
hau da, haurdun egotea arrisku obstetriko altuarekin. 

Aurrekoa ikusi

http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12547&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-2788-17+Ebazpena%2C+2018ko+ekainaren+4koa.
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12583&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-1715-16+Ebazpena%2C+2018ko+ekainaren+12koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12587&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-1780-17+Ebazpena%2C+2018ko+ekainaren+13koa.
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12551&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-719-16+Ebazpena%2C+2018ko+ekainaren+13koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12573&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-2785-17+Ebazpena%2C+2018ko+ekainaren+21ekoa.+
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12575&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-1813-17+Ebazpena%2C+2018ko+ekainaren+26koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12613&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018IR-2190-16+Ebazpena%2C+2018ko+uztailaren+10koa%2C+
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12593&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-1715-17+Ebazpena%2C+2018ko+uztailaren+11koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12611&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-411-18+Ebazpena%2C+2018ko+uztailaren+18koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12621&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018-715-17+Ebazpena%2C+2018ko+uztailaren+26koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12605&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-2740-17+Ebazpena%2C+2018ko+uztailaren+26koa.+
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12631&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-130-18+Ebazpena%2C+2018ko+abuztuaren+2koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12625&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-1094-16+Ebazpena%2C+2018ko+abuztuaren+3koa.
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12629&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-2577-17+Ebazpena%2C+2018ko+abuztuaren+8koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12603&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-347-18+Ebazpena%2C+2018ko+abuztuaren+8koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12609&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-1020-16+Ebazpena%2C+2018ko+abuztuaren+20koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12659&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-2979-17+Ebazpena%2C+2018ko+irailaren+4koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Resoluci%F3n+2018R-162-16+del+Ararteko+de+6+de+septiembre+de+2018&contenido=12745&tipo=5&layout=contenedor.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12633&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-60-17+Ebazpena%2C+2018ko+irailaren+7koa
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Eman diren ebazpenak

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko irailaren 10ekoa. Horren 
bidez, Gasteizko Udalari iradoki zaio berrazter dezala herritar 
bati gizarte-behar larrietarako laguntza bat ukatu izana, eta 
hobetu dezala arrazoien atala, erabaki hori hartzea ekarri du-
ten zuzenbideko oinarri zehatzak aipatuz.

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko irailaren 12koa. Horren 
bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatu 
zaio berrazter dezala herritar bati diru-sarrerak bermatzeko 
errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria eteteko, eta, 
horren ondoren, iraungitzeko, erabakia. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko irailaren 20koa. Horren 
bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari iradoki diogu 
ebazpen bat berrazter dezala; izan ere, ebazpen horren bi-
dez, herritar bati diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxe-
bizitzak ukatu zizkion sail horrek eta jakinarazi zion ezin zi-
tuela prestazio horiek berriro eskatu 2019ko martxora arte. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko irailaren 20koa. Horren 
bidez, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari gomenda-
tu zaio berrazter dezala diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
prestazio eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren eskubi-
dea ukatzeko erabakia; izan ere, iritzi zaio pentsio konpen-
tsatzaileari uko egiteak ez duela esan nahi aurretiaz eskubi-
de ekonomikoa baliarazteko baldintza bete ez denik. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko irailaren 24koa. Horren 
bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatu 
diogu ondoriorik gabe utz dezala aitortutako atzerakinen 
zenbateko osoarekiko konpentsazioa, eta Gizarteratzeko 
eta Diru-Sarrerak Bermatzeko araudian jasotako zenbatekoa 
bakarrik konpentsa dezala, bidegabe jasotako prestazioak 
itzultzeko baldintzak ezartzen dituen zirkularrean adierazi-
tako legezko mugei eta irizpideei jarraituz. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko urriaren 22koa.  Horren 
bidez, Amurrioko Udalari iradoki dio ikuskapen eta kontrol 
prozedura bat ezar dezala bizitegi-eraikinetan salatutako za-
ratak modu eraginkorrean eta objektiboan egiaztatzeko. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko urriaren 22koa.  Horren 
bidez, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza 
eta Etxebizitza Sailari gomendatzen zaio berrazter dezala 
“Etxebide” Etxebizitza Babestuen Eskatzaileen Erregistroan 
inskribatutako espediente bati aitortutako puntuazioa. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko urriaren 24koa.  Horren 
bidez, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari eta Bilboko 
Udalari gomendatzen zaie neurriak har ditzatela eskolak kirol 
entrenamenduetarako eta eskolaz kanpoko ordutegian era-
biltzearen inguruan. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko urriaren 25ekoa. Horren 
bidez, Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politiketako 
Sailari gomendatzen zaio ezespen-ebazpena berrikusteko 
eta kexagileak eskatutako laguntza aitortzeko. Hain zuzen 
ere, kexagileak kargura duen bigarren semearengatiko la-
guntzaren mantentzeko egin du eskaera, seme-alabak dituz-
ten familientzako diru-laguntzak arautzen dituen martxoaren 
17ko 30/2015 Dekretuaren arabera. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko urriaren 29koa.  Horren 
bidez, kexagileari OHZren kuotaren gainean aplikatutako  
% 40ko errekargu gehigarria ikuskatzea gomendatzen zaio 
Barakaldoko Udalari. Egokitu eta alokairuan jartzeko erosi 
zuen etxebizitza eta erosketa horretatik 4 hilabete igarotzeak 
ez du adierazten errekarguaren bitartez zergapetu behar den 
ahalmen ekonomiko handiagoa duenik, herritarraren jardue-
ra higiezinaren jardueran nagusi izan behar duen gizarte hel-
buru baten barruan kokatzen baita. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko urriaren 29koa.  Horren 
bidez, Portugaleteko Udalari gomendatzen zaio alda deza-
la kirol-zerbitzuen prezio publikoa arautzen duen legea, ez 
dadin errolda kontuan hartu igerilekuak erabiltzeagatik or-
daindu beharreko prezio publikoen zenbatekoa ezartzeko 
irizpide gisa. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko urriaren 30ekoa. Horren 
bidez, Gasteizko Udalari gomendatzen zaio berrikus ditza-
la ibilgailu bat kentzeko egintza eta ibilgailua kentzea ekarri 
zuen udaltzain baten salaketaren ondorioz egindako zeha-
pen-jarduerak. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko urriaren 31koa.  Horren 
bidez, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza 
eta Etxebizitza Sailari gomendatzen diogu “Etxebide” Etxe-
bizitza Babestuen Eskatzaileen Erregistroko baja bat berri-
kus dezala. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko azaroaren 5ekoa.  Ho-
rren bidez, Balmasedako Udalari gomendatzen zaio berrikus 
dezala pertsona bat biztanleen erroldatik ofizioz bajan ema-
teari buruzko espedientea. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko azaroaren 8koa. Horren 
bidez, Eusko Jaurlaritzako Gobernantza Publiko eta Autogo-
bernu Sailari iradoki zaio bere isiltasun jarrera amaitu dezala 
eta administrazio errekurtsoa berariaz ebatzi dezala. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko azaroaren 12koa. Horren 
bitartez, Donostiako Udalari gomendatzen zaio neurri ego-
kiak har ditzala, luze gabe, kexan salatutako trafikoko arau-
diaren urraketa zuzentzeko. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko azaroaren 14koa. Horren 
bidez, Ortuellako Udalari behar ez bezala hartutako udalaren 
ondasun bat berreskuratzeko dagozkion jarduerak egitea 
gomendatzen zaio. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko azaroaren 19koa. Horren 
bidez, Irungo Udalari gomendatzen zaio berrikus ditzan udal 
kiroldegiko tarifak, guraso bakarreko familien (kide gutxiko 
familiak barne) sustapenaren ikuspegi integratzailetik. 

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko azaroaren 19koa. Horren 
bidez, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoari zerga-ordenantza al-
datzea eskatzen zaio, egun putzu septikoekin higiezinen ti-
tularrei bidaltzen zaien saneamendu-tasaren konfigurazioak 
gainerako erabiltzaileekin berdintasun-baldintzetan zerbi-
tzuaren prestazio eraginkorrari ez baitio erantzuten. 

Aurrekoa ikusi

http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12657&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-1290-17+Ebazpena%2C+2018ko+irailaren+10ekoa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12647&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-1073-17+Ebazpena%2C+2018ko+irailaren+12koa.+
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12653&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-2672-17+Ebazpena%2C+2018ko+irailaren+20koa.+
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12651&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-299-17+Ebazpena%2C+2018ko+irailaren+20koa.+
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12665&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-2405-17+Ebazpena%2C+2018ko+irailaren+24koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12719&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018S-2078-17+EBAZPENA%2C+2018ko+urriaren+22koa.
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12693&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-2198-16+Ebazpena%2C+2018ko+urriaren+22koa
http://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=12717&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2018R-559-18+Ebazpena%2C+2018ko+urriaren+24koa.
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Arartekoaren Ebazpena, 2018ko azaroaren 26koa. Horren 
bidez, Bergarako Udalari gomendatzen zaio ostalaritza esta-
blezimendu baten jarduera legezta dezala.

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko azaroaren 26koa. Ber-
garako Udalari gomendatzen zaio dagozkion neurriak har 
di tzan, ostalaritza establezimendu batek eragiten dituen era-
gozpenak saihesteko, eta lehenbailehen eska diezaion jar-
duera horri ingurumen arloko legeria betetzeko.

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko azaroaren 29koa. Horren 
bidez, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza 
eta Etxebizitza Sailari gomendatzen zaio “Etxebide” Etxebi-
zitza Babestuko Eskatzaileen Erregistroko baja bat indarga-
betzeko.

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko abenduaren 3koa. 
Horren bidez, Gasteizko Udalari trakzio mekanikoko ibilgai-
luen gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskala 4.1.3. 
artikuluan aldatzea gomendatzen da, ibilgailu historiko eta 
zaharretarako aurrez ikusten diren hobarien onuradun izate-
ko orduan baldintza bat ez dadin izan klub edo elkarte baten 
barruan egotea.

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko abenduaren 11koa. 
Horren bidez, Berrizko Udalari gomendatzen zaio urbaniza-
zio obra osagarriak behar bezala burutzeko berme gisa jarri-
tako abala itzul dezala.

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko abenduaren 13koa. 
Horren bidez, Donostiako Udalari gomendatzen zaio obra 
lizentzia bat ukatzearen aurka aurkeztutako errekurtsoa be-
rariaz ebatz dezala.

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko abenduaren 14koa. 
Horren bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari iradoki 
diogu enpleguan borondatez baja emateko arrazoi justifi-
katuak daudelako diru-sarrerak bermatzeko errenta azken-
tzearen ebazpena ikuskatzea.

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko abenduaren 17koa. 
Horren bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari ira-
dokitzen zaio diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebi-
zitzarako prestazio osagarria aldi batez etetea erabaki duen 
ebazpena berrikus dezala, zalantza objektiboak baitaude ti-
tularren konkurrentziaren inguruan.

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko abenduaren 19koa. 
Horren bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari go-
mendatzen zaio berriz azter dezala diru-sarrerak bermatzeko 
errentari eta etxebizitzarako prestazio osagarriari dagozkion 
zenbateko batzuk, bidegabe jasotakoak, itzultzeko ebazpena.

Arartekoaren Ebazpena, 2018ko abenduaren 20koa. 
Horren bidez, udaltzain baten jardunaren inguruko kexari 
erakunde honen gomendioekin bat tratamendua ematea eta, 
bide batez, kexagileari jarri zitzaion zehapena ikuskatzea es-
katzen zaio Gasteizko Udalari. Udaltzainak salatu zuen bere 
jardunean trafikoaren araudia arau-hausteagatik.
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