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Arartekoaren 2014S-949-14 Ebazpena, 2014ko azaroaren 6koa. Horren bidez, 
Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura, Gazteria eta Kirol Departamentuari iradokitzen 
zaio foru aterpetxeen sarearen erabileragatiko prezio publikoak ezgaitasunen bat 
duten pertsonen sustapenaren ikuspegi integratzailetik berrikus ditzan. 
 
 

Aurrekariak 
 
1. Ezgaitasunen bat duten pertsonen integraziorako elkarte batek esan digu ez 

zegoela ados 49/2013 Foru Dekretuak -Gipuzkoako Foru Aldundiko 
aterpetxeetako zerbitzuak eta instalazioak erabiltzeagatik eska daitezkeen prezio 
publikoak eguneratzekoak— sartu duen tarifa-erregimen berriarekin, ez baitu 
barne hartzen ezgaitasunen bat duten pertsonei aplika dakiekeen tarifa 
murrizturik. 

 
Elkarteak Gipuzkoako aterpetxeak erabili ohi zituen antolatutako aisia-
jardueretan. Horrela, 2013an, bai monitoreek bai ezgaitasunen bat duten 
pertsonek gazteen tarifa ordaintzen zuten, hau da, 19 € pertsona eta egun 
bakoitzeko, mantenu osoko erregimenean. Hala ere, tarifen eguneraketaren 
ostean (2014ko urtarrilaren 1ean sartu da indarrean), mantenu osoko 
erregimena eskuratu nahi badute, 35,75 € (helduen tarifa: 32,50 € + BEZ) 
ordaindu behar dituzte pertsona eta egun bakoitzeko; izan ere, ezin dituzte 
murrizketak eta ezarrita dauden itundutako tarifak baliatu. Zenbateko berri 
horiek aisia-aukeretan modu nabarmenean eragiten dutela onartu dute. 
 
Azpimarratu dute tarifen eguneraketarako justifikazioa BEZa arautzen duen foru-
araura egokitu behar dela. Arau horrek 20.Bat.8.a) artikuluan ezartzen du 
BEZatik salbuetsita daudela honako jarduera hauek: “haur eta gazteentzako 
ikastaro, ibilaldi, akanpamendu edo bidaien burutzapena eta hogeita bost urte 
baino gutxiagoko pertsonen alde egindako beste antzeko zenbait.” 
 
Elkarteak nabarmendu du haren kideen artean ezgaitasunen bat duten eta 25 
urte baino gutxiago dauzkaten pertsonak daudela; dena den, helduen tarifa 
aplikatzen da taldeko pertsona gehienek 25 urte edo gehiago dauzkatelako. 
 

2. Kultura, Gazteria eta Kirol Departamentua babesten duen eskumen legitimoari 
(Gipuzkoako Foru Aldundiaren titulartasuneko aterpetxeen prezio publikoen 
erregimena ezartzekoari) kalterik egin gabe, erakunde honek nolabaiteko hobari 
bat edo talde horiekin itundutako tarifa bat sortzea komenigarria zela 
mahaigaineratu zuen, ezgaitasunen bat duten pertsonek Gipuzkoako foru sareko 
aterpetxeak hain garestia ez den ekonomia-erregimen batean erabili zitzaten. 

 
3. Haren txostenean, departamentu horrek pertsona guztiak haien egoera edozein 

dela ere benetan integratzeko premia partekatu du eta azpimarratu du 
Gipuzkoako Foru Aldundiak ahalegin handia egiten duela gazteen ekipamenduak 
eguneratu eta mantentzeko (horrek bidea eman du foru sareko aterpetxe guztiak 
egokituta egon daitezen). 
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Ordaindu beharreko tarifei dagokienez, adierazi da horiek ekitaldi bakoitzean 
indarrean dagoen prezio publikoei buruzko dekretuak xedatzen dituela eta, 
printzipioz, aplikazio egokia erabiltzaileen adinari lotuta dagoela. Irabazi asmorik 
gabeko zenbait elkarteren kasuan, tarifa mota zehazteko, taldearen osaera 
hartzen da kontuan eta taldeak bere osotasunean 25 urte baino gehiago edo 
gutxiago dituen. 
 
Azkenik, azaldu da Gazteria Zuzendaritzak erakunde honek mahaigaineratutako 
proposamena bideratzeko aukera aztertuko duela. 

 
 

Gogoetak 
 

1. Gipuzkoako Aldundiak duen erabateko eskumena hartu behar da oinarri, 
aterpetxeak erabiltzeagatik eskatuko duen prezio publikoaren araubidea 
ezartzeko. 

 
2014an ordaindu beharreko tarifak abenduaren 26ko 49/2013 Foru Dekretuan 
ezartzen dira –horren bidez zerbitzuen prestazioagatik eta Gipuzkoako Foru 
Aldundiko jabetzakoak diren aterpetxeen zenbait bulego erabiltzeagatik eska 
daitezkeen prezio publikoak eguneratzen dira-. 

 
2014ko ekitaldirako, Kultura, Gazteria eta Kirol Departamentuko Zuzendaritza 
Nagusiak prezio publikoak % 0,5 handitzea proposatu zuen, batez besteko 
termino gisa. Dena den, foru dekretu honek gazteen eta helduen tarifen arteko 
bereizketa ezartzeko adinari ere eragiten dio, 29 urtetatik 25 urtera pasa baita 
eta, hala, BEZa erregulatzen duen araudira egokitzen da –25 urtetik beherako 
pertsonak zerga hori ordaintzetik salbuesten ditu-. 
 
Egiazki, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 29ko 
102/1992 Foru Dekretuak 20.Bat.8.a) artikuluan ezartzen du BEZatik salbuetsita 
daudela honako jarduera hauek: “haur eta gazteentzako ikastaro, ibilaldi, 
akanpamendu edo bidaien burutzapena eta hogeita bost urte baino gutxiagoko 
pertsonen alde egindako beste antzeko zenbait.” 
 
Ondorioz eta 49/2013 Foru Dekretuarekin bat etorriz, gazte tarifa 25 urte baino 
gutxiagoko gazte erakundeei eta gazteei aplikatzen zaie, aterpekide-agiria 
badute; heldu tarifa, berriz, erakundeei, 25 urteko pertsonei edo gehiagokoei 
eskatzen zaie, legez eratutakoei eta aterpekide-agiriaren titularrak diren 25 
urteko helduei edo gehiago dituztenei. 
 
Aldi berean, dekretuak honako hauei erreserbatuta dauden tarifak hartzen ditu 
barne: 
 
- 25 urtetik beherako gazteek osatutako Euskal Autonomia Erkidegoko gazte 

elkarteak, legez eratuak. 
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- 25 urtetik beherako gazteek osatutako Euskal Autonomia Erkidegoko gazte 
taldeak, beren arduradunekin. 

- Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeak. 
 

Horrek esan nahi du ezgaitasunen bat duten pertsonen elkarte kexagileak une 
honetan ez duela foru dekretu horrek ezartzen duen tarifa mesedegarriena 
eskuratzeko aukerarik eta, hala, 2013an erregimen osoko pentsioan pertsona 
eta eguneko 19 euro ordaintzetik 2014an zerbitzu berengatik 35,75 euro 
ordaindu behar direla aterpetxeak erabiltzeagatik. 
 
Kasu jakin honetan tarifek jasan duten gehikuntza nabariak modu esanguratsuan 
eragina dauka aisiarako aukeretan. 
 

2. Oso positibotzat jo dugu Gipuzkoako Foru Aldundiak foru sareko aterpetxeak 
irisgarritasunaren araudira egokitzeko egindako etengabeko ahalegina eta, ildo 
horretan, gailendu baino ezin dugu egin. 

 
Instalazio eta ekipamendu publikoetarako sarbidearen baldintzak hobetzeak 
gizarte osoari onura dakarkio. Hain zuzen, hasiera batean, pentsa daiteke 
irisgarritasunari lotutako inbertsioek eta hobekuntzek mugikortasun eta 
komunikazio zailtasun gehien dituzten pertsonen bizi-kalitate hobeagoa bakarrik 
jorratzen dutela. Dena den, kontuan hartu behar dugu neurri horiek pertsona 
guztientzat direla onak eta lagungarriak. Egungo gizartean bizi-itxaropena geroz 
eta handiagoa da eta pertsona kopuru handi batek haien mugikortasun eta 
komunikaziorako gaitasuna murriztua dauka istripuagatik, gaixotasunagatik edo 
adinagatik. Halaber, inguruabarrean arabera, pertsona guztiok izan dezakegu 
mugikortasun urria, gure joan-etorrietan paketeak, maletak, motxilak, etab. 
eramaten ditugulako edo haur baten aulkia bultzatzen dugulako. 

 
Irisgarritasun unibertsalaren edo, nahi izanez gero, guztiontzako 
irisgarritasunaren lorpena irisgarritasuna sustatzeko abenduaren 4ko 
20/1997 Legetik dator. Bertan, 1. artikuluan jasotzen da lege horren helburua 
irisgarritasuna bermatzea dela: “Persona guztiek eta, batez ere, mugikortasun 
murriztua, zailtasunak komunikazioan edo muga psikiko zein sentsoriala, aldi 
baterako zein betirako, dituztenek era autonomoan erabil eta goza ditzaten”. 
 
Bokazio horrekin botere publikoen ekintza bideratu tea koordinatuko duen 
beharrezko erreferentzia-esparru bat sortzen da eta aipatu botereei gizarte 
desberdintasun egoeran dagoen talde honentzako ekintza positiboko neurriak 
hartzeko eskatzen zaie. 

 
 Horren ondotik, gure iritziz, zerbitzu publikoek haien tarifen egiturak antolatzean 

kontuan hartu behar dituzte ezgaitasunen bat duten pertsonek gizarte bizitza 
komunitario batean integratzerakoan eta bertan parte hartzerakoan dituzten 
zailtasun bereziak. Aisiarako aukera beste adierazpen bat gehiago da. 
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Espainiako Konstituzioko 9.2 artikuluak herri-administrazioei trabak kentzeko eta 
ahulezia handiagoko egoeran dauden pertsonei laguntzeko jarduera positiboko 
neurriak hartzeko betebeharra helarazten die, pertsona eta talde horien 
eskubideak benetakoak eta eraginkorrak izan daitezen. Ezgaitasunen bat duten 
pertsonen integrazioaren alderdi bat partaidetzari eta aisiarako aukerari lotuta 
dago. 
 
Herri-administrazioek ezgaitasunen bat duten pertsonen familien eta 
ezgaitasunen bat duten pertsonen sustapenerako neurriak abian jar ditzakete 
onurak tasetan eta prezio publikoetan aplikatuz. 
 
Ildo horretan, ezin dugu ahaztu Gipuzkoako Foru Aldundiak onura horiek 
erregulatzeko arauzko ahalmen osoa duela. 
 
Horri dagokionez, egokitzat jo dugu mahai gainean jartzea ezgaitasun batek 
ahalmen ekonomikoa urritzen duela, ez bakarrik pairatzen duenaren ahalmena, 
baita haren familia ingurunearena ere: aurrekoak, ezkontideak eta ondorengoak, 
haiek baitira egunerokotasunean euren errenta erreal eskuragarria mugatzen 
duten gastu gehigarriei aurre egin behar dietenak. Zentzu horretan, ezgaitasunen 
bat duten pertsonek gizartean sartzeko eta bertan normaltasunez parte hartzeko 
ahalegin ekonomiko handiagoa egin behar dute egunerokotasunean, beraz, 
desiragarria da neurriek ahalegin hori kontuan hartzea. 
 
Horregatik guztiagatik, honako iradokizuna egin dugu: 

 
 

IRADOKIZUNA 
 

Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura, Gazteria eta Kirol Departamentuari 
egindakoa, aterpetxeen sarearen erabileragatiko prezio publikoak ezgaitasunen 
bat duten pertsonen sustapenaren ikuspegi integratzailetik berrikus ditzan. 

 
 


