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Aurkezpena

AURKEZPENA

Poz handiz aurkezten dut Arartekoaren 2010. urteko txoste-
na. Txosten honetan, 2010. urtean zehar egin ditugun ekintza 
eta jarduera guztiak jaso ditugu. EAEko Herri Defentsaritzan 
lan egiten dugun 52 lagunek egindako lan handiaren emaitza 
dugu hau.

Kalitatearen alde eta geure bitartekoak hobetzearen alde 
egiten dugun apustu etengabean, Eusko Legebiltzarrari eta 
euskal herritarrei gure lanaren emaitzak ezagutzera emateko 
asmoz, urtez urte berrikuntzak sartzen ditugu urteko txos-
tenean. Aurtengoan ere CD-Roma erabili dugu urteko txos-
tenaren euskarri orokor gisa. Txostenean, aurten estreinako 

aldiz, aurretik Arartekoaren webgunean argitaratu diren dokumentuen estekak ipini ditugu. 
Horrekin batera, potentzialtasun handia duen euskarri berria sortu dugu: web txostena. 
Euskarri berri honi esker, zenbait webetan zehar nabigatu ahal da, baliabideak optimizatzen 
dira eta materialak berrerabiltzen dira, irakurleari ahalik eta informazio gehien emanez (eba-
zpenak, legeak, argitalpenak eta Arartekoaren beste dokumentu batzuk, beste erakunde 
eta elkarte batzuen jarduketen erreferentziak, eta abar), Internet arloko punta-puntako te-
knikak eta tresnak erabiliz (besteak beste, administrazioen araberako bilaketa sistemak, 
gako-hitzak, araudiak eta abar). Bestalde, esan nahi nuke web txosten hau eta dauzkan 
datuak, Arartekoak 2010. urtetik aurrera argitaratuko dituen txosten guztiak bezalaxe, open 
data formatuan argitaratu direla, crative commons lizentziarekin. Horrek esan nahi du edo-
nork erabili ahal dituela. 

Urteko txostenaren euskarri nagusia CD-Roma den arren, txostenaren inprimatutako 
bertsioa, liburu formatuan, mantendu dugu, tirada txikiagoarekin halere. Horrela, bitarteko 
informatikorik ez daukaten pertsonek edo pantailan irakurtzea zaila egiten zaien pertsonek 
txostenaren edukia paperezko euskarrian irakurri ahalko dute. 

Ahalegin handia egin dugu urteko txostena erraz eta arin erabiltzeko materiala izan dadin, 
eta irakurleak interesgarrien irizten dion informazioa aurkitu ahal dezan. Helburu hori be-
tetzeko, aipatutako nobedadeaz gain, bi berrikuntza gehiago egin ditugu: batetik, Haurren 
eta Nerabeen Bulegoari dagokion informazio guztia txosten orokorrari erantsitako beste 

http://www.ararteko.net
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txosten batean ateratzea, hedapen autonomoa izan dezan, informazio horren garrantzia eta 
luzera kontuan izanik. Eta bestetik, urteko txostenaren berrikuspen-laburpena sustatzea eta 
hobetzea, urteko txostenaren kalitate eta erakarmen handiko sintesia izan dadin, urteko 
txosten horren informazio eta komunikazio ahalmenak areagotzeko asmoz. 

Bestalde, esan nahi dut txosteneko kapituluen edukia ahalik eta gehien laburbildu dugula, 
luzera laburtuz, eta Arartekoaren 29 lan-arloetako bakoitzean ondorioen atal bat erantsi du-
gula. Urteko txostena komunikazio eta lan tresna ahalik eta erabilgarriena izan dadila nahi 
dugu. 

Urteko txostenari, era berean, egitura berria eman diogu, batetik irakurtzeko errazagoa izan 
dadin, eta bestetik, eremu jakin batzuetan Arartekoak egin duen lana hobeto komunikatze-
ko. Ildo horretan, esan nahi dut kapitulu berria sortu dugula (VII.a hain zuzen ere), Arartekoa 
modernizatzeko egiten ari garen lan eskergaren berri emateko, egunetik egunera eraginkor-
tasuna, zerbitzuaren kalitatea, baliabideen eraginkortasuna eta optimizazioa, eta gure pro-
zesuen eta lan tresnen hobekuntza hobetzen saiatuz.

Bestalde, Arartekoaren lehentasuna den auzi batean sakontzen jarraitu nahi dugu; gizarte 
elkarteekiko harremanez ari naiz. Izan ere, elkarte horiek informazio iturri oso garrantzitsua 
dira gure lanerako eta, gainera, herritarren eskubideak gauzatzeko baldintzak nabarmen 
hobetzen laguntzen dute. Are gehiago, esan dezakegu Arartekoaren funtzioak betetzen 
laguntzen dutela. Horregatik, gizartearekiko harremanei buruzko atal berezia sortu dugu 
txostenean, gizarte elkarteekiko harremanen berri ematen duena. 

Nabarmendu nahi nuke Arartekoak 2010etik 2014ra arteko denboraldirako 2009ko urrian 
ezarri zituen helburu programatikoak betetzen hasi direla 2010. urtean. Helburuak gogoeta 
estrategikoko prozesu baten ondoren ezarri genituen, Eusko Jaurlaritzak bost urteko biga-
rren denboraldi baterako aukeratu ninduenean. Helburu programatiko horien artean, Ararte-
koaren arloen egitura edo mapa berria eta antolaketa berria asmatzea dago, Arartekoaren 
giza baliabideak optimizatzeko eta zerbitzuak etengabe hobetzeko. 

Arartekoaren antolaketa eta egitura berri hauek 2010. urteaz geroztik martxan daude. 
Zentzu horretan Haurren eta Nerabeen Bulegoaren sorrera azpimarratu nahi nuke. Bulego 
horren helburua Arartekoak umeen eta nerabeen errealitateen eta eskubideen inguruan 
egiten duen lana hobeto sistematizatzea eta proiektatzea litzateke. Horregatik, uste dugu 
egokia dela urteko txostenean Arartekoak adingabekoen arloan egiten duen lanari buruzko 
atala, lehen esan dugunez, urteko txostenetik bereiztuta aurkeztea.

Urteko txostenean Arartekoan izapidetu diren kexa espedienteen berri eman dugu, gaika 
taldekatuta, erakundearen jardunak dituen lan arloen arabera, eta herritarrek euskal admi-
nistrazio publikoen ekintzengatik edo jarduera ezagatik egin dituzten erreklamazioen arabe-
ra. Noski, kexaren prozeduran ezinbestekoa da dagokion administrazioari entzutea, bere ja-
rrera azal dezan. Aurten ere esan behar dugu, tamalez, administrazioak ez duela erantzuten 
behar bezain azkar edo bidaltzen duen informazioa ez dela nahikoa izaten, ez datorrela bat 
egindako eskaerarekin, eta horrek eragin negatiboa du ematen dugun zerbitzu publikoaren 
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kalitatean (halaxe ikusiko dugu txostenaren IX. kapituluan: administrazio publikoen lanki-
detza Arartekoarekin).

Horregatik, euskal administrazio publikoei dei egin behar diet, beste behin ere, Arartekoaren 
erakundeari behar bezala eta erantzukizunez lagun diezaioten. Izan ere, hala eginez gero, 
herritarrei ematen dieten zerbitzua hobetuko litzateke eta pertsonen eskubideak babesten 
dituzten bermeak indartuko lirateke.

Kexak izapidetzeaz gain, gure ustez EAEko herritar guztiek beren eskubideak berdintasunez 
gauzatu ahal izateko arreta berezia merezi duten kolektibo eta egoerei buruzko txosten be-
reziak argitaratzen jarraitu zuen iaz Arartekoaren erakundeak.

Txosten bereziekin batera, Arartekoak jarduera asko egin zituen beren funtsezko eskubi-
deak gauzatzeari dagokionez urraketa, defizit, arrisku edo zaurgarritasun egoeran dauden 
pertsona talde edo kolektiboei zuzenduta. Hain zuzen ere, zenbait ekimen egin ziren, arlo 
bakoitzean plangintza tresna berri baten bidez prestatu zirenak: jarduketa planak (besteak 
beste gizarte erakundeekiko eta administrazio publikoetako arduradunekiko batzarrak bar-
nean hartzen dituztenak); jardunaldietan, mintegietan eta biltzarretan parte hartzea; iker-
keta bekak eta abar. Tresna horiek guztiek egoera hauei buruzko informazio zehatza eta 
eguneratua biltzen laguntzen digute, gero administrazio publiko eskudunei gomendioak 
egiteko.

Bestalde, giza eskubideen defendatzaileak garen aldetik, Arartekoaren erakundean berezi-
ki azpimarratu behar dugu giza eskubideen kultura sendotu beharra dagoela. Zehazkiago, 
botere publikoek eta herritarrek giza eskubideak errespetatzeko printzipioa sustatzen eta 
sendotzen lan egin beharko genuke.  

Ideia horrek garrantzi berezia dauka talde terrorista guztien biktimei dagokienez. Haiekin 
lanean jarraitu nahi dugu, 4/2008 Legean jasotako eskubide eta helburuak indarrean sar 
daitezen eta guztiz gara daitezen. Bereziki aipatu behar dugu ETAren indarkeriaren 2010eko 
biktima: Jean-Serge Nérin, frantziar poliziako brigadako burua, martxoaren 16an Villiers-en-
Bière herrian hil zuen. 

Era berean, motibazio politikoko biktimak deritzenei, zeintzuen funtsezko eskubideak tortu-
ren, tratu txarren edo beste bitarteko batzuen bidez urratu zitzaizkien, ahalik eta lasterren 
egiarako, justiziarako, oroimenerako eta ordainerako duten eskubidea aitortzeko ahalegina 
egin behar dugu. 

Bestalde, Zuzenbideko Estatu Demokratikoa eratzen duten erakunde eta organoei exijitu 
behar diegu pertsonen eskubideak eta eskubide horiek bermatzeko sistema guztiz errespe-
ta ditzatela. Horretarako, balio eta printzipio demokratikoekin ustez bateraezina den ekintza 
bat salatzen duten herritarrek erantzun argia jaso behar lukete beti, sistemaren gaitasunari 
buruzko zalantza oro uxatzeko edo ikerketa bat hasteko, balizko erantzukizunak argitzeko, 
egotekotan.
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Azkenik, uste dut garrantzitsua dela esatea giza eskubideak zaintzeko eta hobetzeko be-
harrezkoa dela herritarrak konprometituak, exijenteak eta eskubideak errespetatzeko eta 
defendatzeko balio demokratikoez jantziak izatea. Datozen urteetan Euskadin norabide 
egokian urratsak egingo ditugula espero dut.

Iñigo Lamarca Iturbe
ARARTEKOA
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1. OHARRAK ETA DATU OROKORRAK

Estatistikazko kapitulu honetan barrena, Ararteko erakundearen jardueraren ikuspegi oroko-
rra eskaintzen ahaleginduko gara, zifratan. Horrela, zuzeneko arretarako hiru bulegoen jar-
duera bereiziko dugu, euskal herri-administrazio bakoitzari dagozkion kexen gaineko datuak 
bilduko ditugu, eta horiek lurraldeen arabera nola banatuta dauden eta prozeduraren zein 
fasetan dauden adieraziko dugu. 

Atal honetan jarduerari buruzko datu garrantzitsuenak biltzen dira, baina ez zehatz-mehatz. 
Datu guztiak web orrialdean kontsulta daitezke.

Era berean, honako hau trantsizio-kapitulua da Arartekoaren urteko txostenaren barruan, izan 
ere, hurrengo txostenean, 2011. urteari buruzkoan, bi berrikuntza garrantzitsu egingo dira:

- Jardueren kontzeptua sustatuko da eta bideratu diren kexetan oinarrituriko ohiko es-
tatistika gaindituko da, bada 2011. urtean sailkatzeko sistema orokorra aldatuko da: 
estatistikoki bereiziko dira kontsultetako kexak eta, gainera, lehentasun handiagoa 
emango zaie Arartekoaren beste ekimen batzuei. Ekimen horiek Arartekoaren lan-
arlo bakoitzaren jarduera-planaren inguruan bilduta eta sistematizatuta daude. Plan 
hori 2010. urtean jarri da abian saio moduan eta bere baitan hartzen ditu administrazio 
eta elkarteekin egindako bilerak (2010ean 149 elkarterekin egon gara harremanetan), 
ikuskatzeko bisitak (13 zentro eta polizia-etxe), iritzi-artikuluak, gaitzea, jendaurreko 
esku-hartzeak, herritarren lankidetza, e.a., ohiko lan-tresnekin batera.

- 2011. urtean, berriz, Arartekoak bere Zerbitzuen eta praktika egokien karta onartze-
ko asmoa du, eta behar bezalako tresna informatikoaren bitartez osatuko da. Ho-
rren ondorioz, berriz egituratuko da estatistika azaltzeko modua, izan ere, batik bat 
erakutsiko du −beste datu batzuen artean− herritarrei ematen zaien zerbitzuan 
zenbateraino betetzen diren karta horretan finkaturiko kalitate eta eraginkortasun 
adierazleak.

Ararteko erakundearen jarduerara egin dugun zenbakizko hurbilketa hori estatistikazko 
 kapitulu honetan barrena kontsulta daiteke, baina jarraian, laburpen gisa, alderdi batzuk 
nabarmenduko ditugu.

http://www.ararteko.net/p_1_final_Home.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=279&language=es&codResi=1&codMenuPN=1&codMenuSN=377&codMenu=383
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Oro har, herritarrei zerbitzatzeko eta administrazioak kontrolatzeko asmoz 2010 egin diren 
eta une honetan zenbatu daitezkeen jarduerak (telefonozko kontsultak, bisitak, kexak eta 
ofiziozko jarduerak) 6.446 dira; aldiz, 2009. urtean 6.213 izan ziren. Beraz, %3,75 gehitu dira.

1. grafikoa. Herritarrei laguntzearekin lotutako Ararteko erakundearen jarduerak
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Horrez gain, Arartekoaren web orrialdea informatzeko eta herritarrekin harremanetan ego-
teko bide gisa sendotu da, hor 64.663 bisita jaso baitira.

2010. urtean 4.528 kontsulta egin dira, telefonoz edo gure hiru bulegoetakoren batera joa-
nez. Guztira 3.158 bisita jaso dira. Bisita horietatik guztietatik, 734 kexa bihurtu dira, hau 
da, %23,24. Hortaz, agerian jarri da arreta zuzeneko bulegoetan aurrez lan garrantzitsua 
egiten dela, izan ere, bulego horietan ez da onartzen arrazoi batengatik edo besteagatik 
Arartekoak ikertzerik izango ez duen erreklamaziorik. Gainera, Internet kexak egiteko bide-
rik erabiliena bezala sendotu da. 

2010ean zehar, herritarrek guztira 1.859 kexa egin dizkiote Arartekoari eta ofiziozko 59 es-
pediente bideratzen hasi gara. Oro har, eduki sozialeko kexak gailendu dira eta, gai edo 
arlo zehatzen arabera, trafikoari, hezkuntzari eta herri-administrazioen araubide juridiko, 
ondasun eta zerbitzuei buruzko kexak. Arlo horiek garrantzi handiagoa hartu dute, aurreko 
urtearen aldean.

2010. urtean 1.413 kexa-espediente ebatzi dira. Horietatik 773 urte horretakoak dira, eta 
640, berriz, aurreko urteetakoak.

2010an erabat izapidetu diren kexei dagokienez, okerreko jardueraren bat burutu zela iritzi 
diogu aztertutako kexetatik %32,44tan. Okerreko jardueraren bat antzeman den kexetan, 
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eragindako administrazioak kasu guztietatik %79,85etan zuzendu du kexa sortarazi zuen 
jarduera. 

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

% %

Konpondutako jarduera okerra 79,85
Gomendiorik gabe 98,75
Gomendio onartua 1,25

Konpondu gabeko jarduera okerra 20,15
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2.  ARRETA ZUZENEKO BULEGOEN JARDUERA (BISITAK ETA TELEFONO BIDEZKO 
KONTSULTAK)

1996tik, Ararteko erakundeak arreta zuzeneko bulegoak dauzka Euskal Autonomia Erki-
degoko hiru hiriburuetan. Horri esker, administrazioren batekin arazoak dituzten herrita-
rrei hobeto lagun diezaiekegu. Bulegoetan hartutako eskarmentuak erakusten du, gainera, 
bertan jasotzen diren bisitez gain, telefono bidezko kontsulta ugari ere egiten direla, eta 
erakundeko langileek erantzuten dituztela.

Horregatik, bisitak ez ezik, telefonozko kontsultak ere zenbatzen ditugu, ziur baikaude ho-
rien bitartez informatzeko lan interesgarria egiten dela pertsonei administrazioekin dituz-
ten harremanetan zein eskubide dituzten adierazten. Horrela, 2010. urtean guztira 4.528 
kontsultari erantzun diegu. Horien artean, 1.370 telefono bidezko kontsultak izan dira, eta 
3.158, berriz, hiru bulegoetakoren batera joan diren pertsonenak. 

2. grafikoa. Telefono bidezko kontsulta eta bisiten kopurua 
arreta zuzeneko bulegoetan
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-  Arreta zuzeneko bulegoetara etorri eta kexa egin dutenenak

Arreta zuzeneko hiru bulegoetan jasotako bisitetatik 734 kexa bihurtu dira, hau da, bisita 
guztietatik %23,24.

3. grafikoa. Kexa bilakatutako bisitak
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Gainerako bisitei dagokienez, batzuetan erakunde honen jarduera-eremutik kanpoko gaiei 
loturikoak ziren; horrenbestez, ezin ziren kexa moduan bideratu; beste batzuetan, agiri ge-
hiago behar ziren edo aurretiazko gestioak egin behar ziren administrazio-organo eskudu-
netan; eta azkenik, beste zenbait kasutan, azaldutako arazoek kexa bihurtzeko funtsik ez 
zuten, bisitak kexa-espediente baten biderapenarekin zuen zerikusia edo herritarrak bere 
arazo zehatzean zein izapide egin behar zituen jakin nahi zuen.
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3. JASOTAKO KEXAK

2010ean guztira 1.859 kexa jaso dira. Horietatik 1.312 bideratzeko onartu dira, Ararteko 
erakundeak aztertu eta ikertzeko. Gero, egiaz bideratzeko onartu direnak sailkatuko dira, 
Arartekoaren lan-arloetan oinarrituta.

4. grafikoa. Jasotako kexen kopuruaren bilakaera (2000 -2010)*
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1.231

1.513

1.253
1.377

1.531 1.459
1.678

1.558
1.696

1.917 1.859

* Aurreko urteetako datuak (1989. urtetik aurrerakoak) web orrialdean kontsulta daitezke. 

- Onartu gabeko kexak

Ararteko erakundea sortu eta arautzeko 3/1985 Legearen 21. artikuluan adierazten dira zein 
zertzelada gertatu behar duten herritarren kexak ez onartzeko. Horrela, hainbat arrazoiren-
gatik onartu ez diren kexak bereizi behar dira: norbanakoen 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 eskaintzeko irizpidea mantentzen 
da; horrela, ahalegina egiten da prozedurazko arauak herritarrek egindako kexa onartzearen 
alde interpretatzeko. Onartu ez diren kexetan, erakundea kexagileari aholku ematen ahale-
gintzen da beti, hark azaldu dituen arazoak konpontzeko egokienak izan daitezkeen bideei 
dagokienez.

http://www.ararteko.net/p_1_final_Home.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=279&language=es&codResi=1&codMenuPN=1&codMenuSN=377&codMenu=383
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5. grafikoa. Onartu gabeko kexak eta egoerak
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- Estatuko Herriaren Defendatzaileari edo beste defendatzaile batzuei bidalitako 
kexak

Estatuko administrazioaren jardueraren kontrako kexak ez ditu zuzenean Ararteko erakun-
deak bideratzen, administrazio hori ez baitago erakunde honen kontrolpean. Kexa horiek 
Estatuko Herriaren Defendatzaileari bidaltzen dizkiogu. Gainera, kexa batzuk beste autono-
mia erkidego batzuetako parlamentuetako ordezkariei igortzen dizkiegu, horien eskumen-
eremupean dauden herri-administrazioei dagozkielako.

Estatuko Herriaren Defendatzaileari bidalitako kexak 204*
Beste defendatzaile batzuei bidalitako kexak 4

*  Herriaren Defendatzaileari bidalitako kexen kopurua oso handia da, kexa asko jaso baititugu Kode 
Zibila alda dadin eskatzeko, ezkontza hausten den kasuetan gurasoei seme-alaben zaintza parte-
katua eman diezaieten.

-  Fiskalari bidalitako kexak

Justizia administrazioaren eta bulego judizialaren funtzionamendua 1
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- Arlo eta administrazio bakoitzari zuzendutako kexen kopurua zuzen interpre-
tatzeko era

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

Hala ere, ñabardura garrantzitsuak egin behar zaizkio kexa-kopuruaren lehen pertzepzio eta 
interpretazio horri, ondorioak presaka ez ateratzeko, ondorio horiek okerrak eta bidegabeak 
izan baitaitezke eragindako administrazioei dagokienez.

Horrela, nahiz eta administrazio jakin baten jarduerak sortutako kexa-kopurua hasiera ba-
tean esanguratsua izan, are esanguratsuagoa da −eta hori da egiaz garrantzitsua− zenbat 
kexatan izan zituen kexagileak erakunde honetara etortzeko moduko arrazoiak, administra-
zio 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 ostean 
emandako ebazpenei dagokienez. Hau da, funtsezkoa da administrazioak gomendioak edo 
iradokizunak onartzen dituen ala ez egiaztatzea, administrazioak oker jokatu duela antze-
man denean.
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4. ESTATISTIKA ALORREZ ALOR

Kontuan hartzen badugu kexak zein arlo tematikorekin dauden lotuta, hauxe ikusten da: au-
rreko urtearen aldean, kexak gehitu dira trafiko, hezkuntza, herri-administrazioen zerbitzuak 
eta etxebizitza arloetan, eta, oro har, gora egin du gizarte eremuarekin zerikusia duten kexen 
kopuruak. Azken kexa horiek kategoria bakarrean bilduta agertzen ez badira ere, hainbat ar-
lotan azaltzen dira, ez bakarrik gizartean baztertuta edo baztertuak izateko arriskuan dauden 
pertsonen kategorian, baizik eta baita ere etorkinen, buru-gaixoen, haur eta nerabeen, adi-
nekoen, etxebizitzaren, espetxeratuen, ezintasuna duten pertsonen, eta abarren arloetan.

2. taula. Jasotako kexen banaketa, jarduera-arloaren arabera

Jasotako 
kexak

%

Herrizaingoa 166 12,65
Hezkuntza 122 9,30
Herri-administrazioen araubide juridikoa, ondasunak eta zerbitzuak 116 8,84
Etxebizitza 109 8,31
Herri-administrazioen zerbitzuko langileak 106 8,08
Ogasuna 90 6,86
Gizartean baztertuta edo baztertuak izateko arriskuan dauden  
pertsonak 78 5,95

Ingurumena 74 5,64
Osasuna 69 5,26
Hirigintza eta lurralde antolamendua 63 4,80
Haurrak eta nerabeak 50 3,81
Herri lanak, garraioak eta azpiegiturak 44 3,35
Justizia 36 2,74
Adinekoak 30 2,29
Jarduera ekonomikoaren antolamendua 30 2,29
Ezintasunen bat duten pertsonak 29 2,21
Hizkuntz eskubideak eta kultura 25 1,91
Etorkinak 19 1,45
Emakumeen berdintasuna eta osotasuna 13 0,99
Familiak 9 0,69
Espetxeratuak 8 0,61
Animaliak babestea eta edukitzea 7 0,53
Lana eta Gizarte Segurantza 7 0,53
Informatzeko eta ezagutzeko teknologiak eta datuak babestea 4 0,30
Buruko gaixotasunak edo nahasmenduak dituzten pertsonak 3 0,23
Talde terroristen biktimak 3 0,23
Gaixo kronikoak 2 0,15
Guztira 1.312 100
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5. ESTATISTIKA, ERAGINDAKO ADMINISTRAZIOEN ARABERA

Administrazio bakoitzari eragiten dioten kexen proportzioari buruzko datuen arabera, joan 
den urtearen aldean, 2010ean gure erkidegoko udalen kontra egin dira kexarik gehienak 
(%42,07), eta kexa gutxiago egin dira Eusko Jaurlaritzaren jardueren gainean (%35,73).

Edonola ere, espedienteetan inplikatutako administrazioak ikertzeak ez du esan nahi jar-
duera okerrik egin dutenik, baizik eta haien jardueraren batek kexa sortarazi duela.

6. grafikoa. Zuzenean bideratutako kexen banaketa,  
eragindako administrazioen arabera
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A) Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren aurka (Eusko Jaurlaritza) 
egindako kexak

-  Banaketa arloka

Eusko Jaurlaritzak eskumen zabala duen arloetan (Etxebizitza, Hezkuntza eta Osasuna) 
egon da kexa-kopururik handiena.

3. taula. Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren aurka  
(Eusko Jaurlaritza) egindako kexen banaketa, alorren arabera

Kop. %

Etxebizitza 98 20,72

Hezkuntza 85 17,97

Osasuna 70 14,80

Herri-administrazioen zerbitzuko langileak 58 12,26

Herrizaingoa 47 9,94

Ingurumena 17 3,59

Jarduera ekonomikoaren antolamendua 14 2,96

Hizkuntz eskubideak eta kultura 13 2,75

Herri lanak, garraioak eta azpiegiturak 12 2,54

Haurrak eta nerabeak 11 2,33

Justizia 6 1,27

Herri-administrazioen araubide juridikoa, ondasunak eta zerbitzuak 6 1,27

Familiak 6 1,27

Ogasuna 5 1,06

Informatzeko eta ezagutzeko teknologiak eta datuak babestea 4 0,85

Emakumeen berdintasuna eta osotasuna 4 0,85

Lana eta Gizarte Segurantza 3 0,63
Gizartean baztertuta edo baztertuak izateko arriskuan dauden  
pertsonak 3 0,63

Talde terroristen biktimak 3 0,63

Ezintasunen bat duten pertsonak 3 0,63

Buruko gaixotasunak edo nahasmenduak dituzten pertsonak 2 0,42

Espetxeratuak 1 0,21

Gaixo kronikoak 1 0,21

Hirigintza eta lurralde antolamendua 1 0,21

Guztira 473 100
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-  Sailen araberako banaketa

4.taula. Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren aurka (Eusko Jaurlaritza)  
egindako kexen banaketa, sailen arabera

Kop. %

Hezkuntza, Unibertsitatea eta Ikerketa 119 25,16
Etxebizitza, Herri Lanak eta Garraioak 114 24,10
Osasuna eta Kontsumoa 96 20,29
Herrizaingoa 61 12,90
Enplegua eta Gizarte Gaiak 19 4,02
Justizia eta Herri Administrazioa 17 3,59
Ingurumena, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza 15 3,17
Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoa 12 2,54
Kultura 9 1,90
Lehendakaritza 6 1,27
Ekonomia eta Ogasuna 5 1,06
Guztira 473 100

7. grafikoa. Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren aurka (Eusko Jaurlaritza) 
egindako kexen banaketa, sailen arabera
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B) Foru administrazioen aurka egindako kexak

-  Banaketa lurraldeka

Foru aldundien kontra egindako kexen artean, azpimarratzekoa da gehitu egin direla 
Bizkaiko Foru Aldundiaren kontrako kexak, guztietatik ia %43, eta gutxitu, aldiz, Araba eta 
Gipuzkoaren aurkakoak (neurri batean, bakarrik dauden adingabe atzerritarrek −BDAA− 
2009an egin zituzten kexen aldean, gutxiago egin direlako). 

8. grafikoa. Foru administrazioen aurka egindako kexen banaketa, lurraldeen arabera

������

������
������

���������������������������������

��������������������������

�������������������������

����������������������������

-  Banaketa arloka

Ohikoa denez, gizarte ekintzaren arloak sortarazten ditu foru administrazioen aurka jasotzen 
diren kexetatik gehienak, eskumenei dagokienez erakunde horiek baitira arlo horrekin lotu-
ratik zuzenena dutenak.
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5. taula. Foru aldundien aurka egindako kexen banaketa, alorren arabera

Araba Bizkaia Gipuzkoa Guztira %

Gizartean baztertuta edo baztertuak izateko  
arriskuan dauden pertsonak 15 24 7 46 21,70

Haurrak eta nerabeak 8 14 12 34 16,04

Adinekoak 17 6 2 25 11,79

Ogasuna 7 12 5 24 11,32

Ezintasunen bat duten pertsonak 7 9 1 17 8,02

Herri lanak, garraioak eta azpiegiturak 6 4 3 13 6,13
Herri-administrazioen araubide juridikoa,  
ondasunak eta zerbitzuak 4 6 1 11 5,19

Herri-administrazioen zerbitzuko langileak 4 3 1 8 3,77

Ingurumena – 5 1 6 2,83

Jarduera ekonomikoaren antolamendua 1 2 2 5 2,36

Hirigintza eta lurralde antolamendua 2 2 – 4 1,89

Lana eta Gizarte Segurantza – – 3 3 1,42

Etorkinak 2 – 1 3 1,42

Hizkuntza eskubideak eta kultura – 1 2 3 1,42

Familiak – 2 – 2 0,94

Animaliak babestea eta edukitzea – – 2 2 0,94

Etxebizitza – 1 1 2 0,94
Buruko gaixotasunak edo nahasmenduak 
dituzten pertsonak 1 – – 1 0,47

Herrizaingoa 1 – – 1 0,47

Emakumeen berdintasuna eta osotasuna – – 1 1 0,47

Osasuna – – 1 1 0,47
GUZTIRA 75 91 46 212 100

C) Tokiko administrazioen aurka egindako kexak

-  Banaketa lurraldeka

Kexa gehienak Bizkaiko udalen aurkakoak izan dira, baina kontuan hartu behar da horixe 
dela lurralderik jendetsuena. 
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6. taula. Tokiko administrazioen aurka egindako kexen banaketa

Kop. %

Bizkaiko udalak 258 46,32
Gipuzkoako udalak 147 26,39
Arabako udalak 138 24,77
Arabako administrazio batzarrak 9 1,62
Bizkaiko mankomunitateak partzuergoak eta parkeak 2 0,36
Gipuzkoako mankomunitateak partzuergoak eta parkeak 2 0,36
Arabako mankomunitateak partzuergoak eta parkeak 1 0,18
Guztira 557 100

7. taula. Autonomia erkidegoko udalen aurka egindako kexak*

Arabako udalak Kop.

Vitoria–Gasteiz 109
Amurrio 3
Labastida 3
Llodio 3
Aramaio 2
Armiñón 2
Ayala/Aiara 2
Oyón/Oion 2
Beste batzuk* 12
Guztira 138

Bizkaiko udalak Kop.

Bilbao 80
Barakaldo 14
Sestao 14
Getxo 13
Erandio 11
Durango 11
Portugalete 11
Bermeo 7
Sopelana 6
Abanto y Ciérvana–Abanto Zierbena 5
Santurtzi 5
Beste batzuk* 81
Guztira 258
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Gipuzkoako udalak Kop.

Donostia–San Sebastián 46
Errenteria 11
Irun 11
Hondarribia 10
Hernani 5
Beste batzuk* 64
Guztira 147

* Zerrenda osoa Arartekoaren web gunean kontsulta daiteke, Berrikuntza eta estatistika atalean

-  Banaketa arloka

Normalean gertatzen den bezala, tokiko administrazioen jarduerek eragindako kexak modu 
nahiko homogeneoan banatuta daude udalek eskumen garrantzitsuak dituzten arloen ar-
tean. Honako arloak nabarmentzen dira: herrizaingoa (trafikoa batez ere), ondasunak eta 
zerbitzuak, ingurumena eta hirigintza.

8. taula. Udalen aurka egindako kexen banaketa, alorren arabera

Araba Bizkaia Gipuzkoa Guztira %

Herrizaingoa 54 48 13 115 20,83
Herri-administrazioen araubide juri-
dikoa, ondasunak eta zerbitzuak 24 46 35 105 19,02

Ingurumena 4 38 24 66 11,96
Hirigintza eta lurralde antolamendua 13 29 20 62 11,23
Ogasuna 7 24 13 44 7,97
Gizartean baztertuta edo baztertuak 
izateko arriskuan dauden pertsonak 20 16 7 43 7,79

Herri lanak, garraioak eta azpiegiturak 7 12 3 22 3,99

Herri-administrazioen zerbitzuko 
langileak 2 10 8 20 3,62

Etxebizitza 1 8 4 13 2,36
Ezintasunen bat duten pertsonak 3 3 3 9 1,63
Hezkuntza 1 4 4 9 1,63
Hizkuntz eskubideak eta kultura 2 3 3 8 1,45
Emakumeen berdintasuna eta osota-
suna 2 4 2 8 1,45

Etorkinak 2 5 – 7 1,27
Adinekoak 2 2 2 6 1,09
Haurrak eta nerabeak 1 2 1 4 0,72

http://www.ararteko.net/p_1_final_Home.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=279&language=es&codResi=1&codMenuPN=1&codMenuSN=377&codMenu=383


Ararteko erakundearen jarduera kopurutan

I

39

Araba Bizkaia Gipuzkoa Guztira %

Animaliak babestea eta edukitzea 2 1 1 4 0,72
Jarduera ekonomikoaren antolamendua – – 3 3 0,54
Lana eta Gizarte Segurantza – 1 – 1 0,18
Osasuna – 1 – 1 0,18
Justizia – 1 – 1 0,18
Familiak – – 1 1 0,18
Guztira 147 258 147 552 100

D) Euskal Autonomia Erkidegoko beste administrazio batzuen aurka egindako 
kexak

Udalen, aldundien edo Eusko Jaurlaritzaren aurkako kexa horiez gain, beste administrazio 
batzuen aurkako zenbait erreklamazio ere jaso dira: hain zuzen, erakunde eta organismo 
publikoen, elkargoen eta abarren aurkakoak. Estatuko administrazioaren aurkako kexak ere 
atal honetan jasotzen dira. Arartekoak modu informalean ikertu ditu kexa horiek, nahiz eta 
Estatuko administrazioaren jarduera gure erakundearen kontrol-eremutik kanpo egon.

Euskal Herriko Unibertsitatearen kontra egindako kexei dagokienez, gehikuntza garrantzitsua 
egiaztatu dugu erlatiboki, izan ere, bikoiztu egin dira 2009. urteaz geroztik.

9. taula. Euskal Herriko Unibertsitatearen aurka egindako kexak

Guztira

Hezkuntza 18
Herri-administrazioen zerbitzuko langileak 5
Ogasuna 2
Herri-administrazioen araubide juridikoa, ondasunak eta zerbitzuak 1
Guztira 26

E) Euskal Autonomia Erkidegoko justizia-administrazioaren zerbitzu administrati-
boen aurka egindako kexak

Ararteko erakundea arautu zuen 3/1985 Legeak 9.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, justi-
zia-administrazioaren funtzionamenduaren ondoriozko kexak kasu bakoitzean ikertzeko edo 
ebazteko eskumena duen organora bideratuko dira.

Eusko Legebiltzarrari lehenago egindako txosten batzuetan azaldu genuenez, halako kasue-
tan erakundeak Fiskaltzari, EAEko Auzitegi Nagusiko lehendakariari edo, bestela, Botere 
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Judizialaren Kontseilu Nagusiari bidaltzen dizkio kexak, beraiek iker ditzaten kontu horiek 
eta gure erakundeari egindako gestioen berri eman diezaioten.

2010ean kexa bat bideratu da EAEko justizia-administrazioaren zerbitzu administratiboen 
kontra.

Kop.

Justizia
Justizia administrazioaren eta bulego judizialaren funtzionamendua 1
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6. LURRALDE ESTATISTIKA (KEXEN BANAKETA LURRALDEEN ARABERA)

 
9. grafikoa. Kexen lurralde banaketaren bilakaera, jatorriaren arabera (2000-2010)*
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*  Urteen segida osoa (1989. urtetik aurrera) Arartekoaren web orrialdean kontsulta daiteke, Be-
rrikuntza eta estatistika atalean.

-  Kexak lurraldez lurralde, 10.000 biztanleko

Lurralde historikoen arabera kexen jatorriaren konparaziozko azterketa egiteko, lurralde 
bakoitzetik jasotako kexen kopuru osoa lurralde horretako biztanleriarekin lotuko dugu. Hu-
rrengo koadroan bildu ditugu lurralde bakoitzetik 10.000 biztanleko multzo bakoitzeko jaso 
ditugun kexei buruzko datuak.

Aurreko urteetan bezalaxe, Araba Lurralde Historikoan egin dira kexa gehienak, ia Gipuzkoan 
halako bi.

10. grafikoa. Kexak lurraldez lurralde, 10.000 biztanleko (2000-2010)*
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*  Urteen segida osoa (1989. urtetik aurrera) Arartekoaren web orrialdean kontsulta daiteke, Be-
rrikuntza eta estatistika atalean.

http://www.ararteko.net/p_1_final_Home.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=279&language=es&codResi=1&codMenuPN=1&codMenuSN=377&codMenu=383
http://www.ararteko.net/p_1_final_Home.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=279&language=es&codResi=1&codMenuPN=1&codMenuSN=377&codMenu=383
http://www.ararteko.net/p_1_final_Home.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=279&language=es&codResi=1&codMenuPN=1&codMenuSN=377&codMenu=383
http://www.ararteko.net/p_1_final_Home.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=279&language=es&codResi=1&codMenuPN=1&codMenuSN=377&codMenu=383
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-  Kexen banaketa lurralde bakoitzean

Kexagileak lurralde historikoko hiriburuan ala beste udalerri batzuetan bizi diren, herritarren 
jokabidea ez dela berdina erakusten du kexen banaketak. Egiaz, Bizkaian eta Gipuzkoan, 
handiagoa da hiriburutik kanpo bizi diren kexagileen kopurua; Araban, ordea, kexetatik 
%78,93 Gasteizen bizi direnek egin dituzte. 

10. taula. Kexen banaketa, hiriburuko biztanleek edo lurraldeko gainerako  
udalerrietako biztanleek egin dituzten kontuan hartuta

Araba Kop.  %

Vitoria–Gasteiz 296 78,93
Beste udalerri batzuk 79 21,07
Guztira 375 100

Bizkaia Kop.  %

Bilbao 349 39,98
Beste udalerri batzuk 524 60,02
Guztira 873 100

Gipuzkoa Kop.  %

Donostia–San Sebastián 173 40,14
Beste udalerri batzuk 258 59,06
Guztira 431 100
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-  Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo etorritako kexak

Urtean zehar, beste autonomia erkidego batzuetatik, beste estatu batzuetatik etorritako 
kexak jaso ditugu, baita Internet bidez izenik gabe egindakoak ere.

11. taula. Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo etorritako kexak

Beste autonomia erkidego batzuetatik etorritako kexak Kop.

Madrilgo A.E 57
Nafarroako F.K 15
Gaztela eta Leongo A.E 12
Andaluziako A.E 10
Kantabriako A.E 10
Valentziako A.E. 10
Errioxako A.E 6
Kataluniako A.E 5
Aragoiko A.E 1
Galiziako A.E 1
Balear Uharteetako A. E. 1
Asturiaseko Printzerria 1
Guztira 128

Beste estatu batzuetatik etorritakoak Kop.

Alemania 1
Frantzia 1
Guztira 2

Izenik gabe aurkeztu dira (Internet) 49
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7. PROZEDURARI BURUZKO ESTATISTIKA (KEXEN EGOERA)

Jarraian, Arartekoari egindako kexen biderapena zein egoeratan dagoen aztertuko dugu. 
2010. urtean 1.454 ebazpen eman dira. Horietatik 784, urtean zehar egindako kexei 
buruzkoak izan dira, eta gainerakoak, 670, aurreko urteetan egindako kexak ziren, azaldu 
ziren urtean bertan osorik ezin izapidetu izan zirenak.

Arartekoak 2010ean emandako ebazpenen arabera, 400 kasutan, eragindako administra-
zioak jarduera okerren bat burutu zuen, hau da, kasu guztietatik %28tan; portzentaje hori 
iazkoa baino txikiagoa da eta 2008koaren antzekoa. Hala ere, ez da jarduera okerrik antze-
man aztertu ditugun espedienteetatik %48,91tan. 

11. grafikoa. 2010ean hasi eta bukatu diren kexetan ebatzitakoa

��������������
���������������

��������������������
���������������
���������� ������

��������
���������� ������

��������
���������������������

�����������

12. grafikoa. 2010ean hasi ez ziren eta 2010ean bukatu diren kexetan ebatzitakoa

��������
���������������������

��������������
����������������

��������������������
���������������
���������� �����

��������
����������� ������

�����������



Ararteko erakundearen jarduera kopurutan

I

45

-  2010ean egindako kexak: ebatzita daudenak eta izapidetzen ari direnak

2010. urtean egindako kexei dagokienez, Arartekoak 634 ebazpen eman ditu, eta 366 kasu-
tan ez du jarduera okerrik antzeman. 

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

12. taula. Kexa-espedienteen egoera* 
(2010ean egindako kexak)

Izapidetzen Amaituta Jarduera 
okerra

Jarduera 
okerrik ez

Herritarrei  
aholkuak eta  

informazioa ematea

Gerora ez dira 
onartu

Guztira 509 634 165 366 103 99

*  Jarduera-arlo bakoitzeko espedienteen xehetasunak arlo bakoitzean eta estatistika osoan kontsul-
ta daitezke, web orrialdearen Berrikuntza eta estatistika atalean. 

- 2010. urtea baino lehenago egindako kexak: bukatutakoak eta izapidetzen ari 
direnak

Aurreko urteetan egin ziren eta 2010an barrena ebatzi diren kexak direla-eta, Arartekoak 
566 ebazpen eman ditu eta ez du jarduera okerrik antzeman 313 kasutan. 

13. taula. Kexa-espedienteen egoera* 
(2010. urtea baino lehenago egindako kexak)

Izapidetzen Amaituta Jarduera 
okerra

Jarduera 
okerrik ez

Herritarrei  
aholkuak eta  

informazioa ematea

Gerora ez dira 
onartu

Guztira 262 566 226 313 27 84

*  Jarduera-arlo bakoitzeko espedienteen xehetasunak arlo bakoitzean eta estatistika osoan kontsul-
ta daitezke, web orrialdearen Berrikuntza eta estatistika atalean.

Kexak administrazioen arabera aztertzean, 2010ean hasitako espedienteei dagozkien ebaz-
penak bakarrik aztertu dira. 

http://www.ararteko.net/p_1_final_Home.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=279&language=es&codResi=1&codMenuPN=1&codMenuSN=377&codMenu=383
http://www.ararteko.net/p_1_final_Home.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=279&language=es&codResi=1&codMenuPN=1&codMenuSN=377&codMenu=383
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- Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren (Eusko Jaurlaritza) aurkako 
kexen egoera

14. taula. Eusko Jaurlaritzaren aurkako kexen egoera, bertako sailen arabera*

Izapidetzen Amaituta Jarduera 
okerra

Jarduera 
okerrik ez

Herritarrei  
aholkuak eta  

informazioa ematea

Gerora ez 
dira onartu

Hezkuntza, Unibertsitate 
eta Ikerketa 31 71 12 58 1 17

Etxebizitza, Herri Lanak 
eta Garraioak 28 79 18 36 25 7

Osasuna eta Kontsumoa 37 56 22 24 10 3
Herrizaingoa 33 23 8 10 5 5
Enplegua eta Gizarte Gaiak 9 10 1 7 2 –
Justizia eta Herri Adminis-
trazioa 10 4 2 1 1 3

Ingurumena, Lurralde 
Plangintza, Nekazaritza eta 
Arrantza

12 3 1 1 1 –

Industria, Berrikuntza, 
Merkataritza eta Turismoa 5 7 2 5 – –

Kultura 3 5 4 – 1 1
Lehendakaritza 4 2 1 1 – –
Ekonomia eta Ogasuna – 5 3 1 1 –
Guztira 172 265 74 144 47 36

*  Jarduera-arlo bakoitzeko espedienteen xehetasunak arlo bakoitzean eta estatistika osoan kontsul-
ta daitezke, web orrialdearen Berrikuntza eta estatistika atalean.

- Foru administrazioen aurkako kexen egoera

15. taula. Foru aldundien aurkako kexen egoera, lurralde historikoen arabera*

Izapidetzen Amaituta Jarduera 
okerra

Jarduera 
okerrik ez

Herritarrei  
aholkuak eta  

informazioa ematea

Gerora ez 
dira onartu

Arabako Foru Aldundia 39 30 8 13 9 6
Bizkaiko Foru Aldundia 42 36 10 23 3 13
Gipuzkoako Foru Aldundia 23 17 1 14 2 6
Guztira 104 83 19 50 14 25

*  Jarduera-arlo bakoitzeko espedienteen xehetasunak arlo bakoitzean eta estatistika osoan kontsul-
ta daitezke, web orrialdearen Berrikuntza eta estatistika atalean.

http://www.ararteko.net/p_1_final_Home.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=279&language=es&codResi=1&codMenuPN=1&codMenuSN=377&codMenu=383
http://www.ararteko.net/p_1_final_Home.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=279&language=es&codResi=1&codMenuPN=1&codMenuSN=377&codMenu=383
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-  Tokiko administrazioen aurkako kexen egoera

16. taula. Arabako udalen aurkako kexen egoera

Izapidetzen Amaituta Jarduera 
okerra

Jarduera 
okerrik ez

Herritarrei  
aholkuak eta  

informazioa ematea

Gerora ez 
dira onartu

Vitoria-Gasteiz 37 71 6 62 3 1
Beste batzuk* 18 9 4 3 2 2
Guztira 55 80 10 65 5 3

* Zerrenda osoa Arartekoaren web orrialdean kontsulta daiteke, Berrikuntza eta estatistika atalean.

17. taula. Gipuzkoako udalen aurkako kexen egoera

Izapidetzen Amaituta Jarduera 
okerra

Jarduera 
okerrik ez

Herritarrei  
aholkuak eta  

informazioa ematea

Gerora ez 
dira onartu

Donostia-San Sebastián 18 24 6 17 1 4

Errenteria 6 4 1 2 1 1

Irun 5 4 1 3 - 2

Hondarribia 4 5 1 2 2 1

Hernani - 5 - 3 2 -
Beste batzuk* 26 32 11 12 9 6
Guztira 59 74 20 39 15 14

* Zerrenda osoa Arartekoaren web orrialdean kontsulta daiteke, Berrikuntza eta estatistika atalean.

18. taula. Bizkaiko udalen aurkako kexen egoera

Izapidetzen Amaituta Jarduera 
okerra

Jarduera 
okerrik ez

Herritarrei  
aholkuak eta  

informazioa ematea

Gerora ez 
dira onartu

Bilbao 32 39 16 13 10 9

Barakaldo 6 8 4 3 1 -

Sestao 4 8 1 6 1 2

Getxo 5 7 - 5 2 1

Erandio 6 4 2 2 - 1
Durango 6 4 - 4 - 1
Portugalete 2 8 1 7 - 1
Bermeo 6 1 1 - - -

http://www.ararteko.net/p_1_final_Home.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=279&language=es&codResi=1&codMenuPN=1&codMenuSN=377&codMenu=383
http://www.ararteko.net/p_1_final_Home.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=279&language=es&codResi=1&codMenuPN=1&codMenuSN=377&codMenu=383
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Izapidetzen Amaituta Jarduera 
okerra

Jarduera 
okerrik ez

Herritarrei  
aholkuak eta  

informazioa ematea

Gerora ez 
dira onartu

Sopelana 3 3 3 - - -
Abanto y Ciérvana-Abanto 
Zierbena 3 2 - 1 1 -

Santurtzi 1 4 - 4 - -
Beste batzuk* 40 38 12 18 7 4
Guztira 114 125 40 63 22 19

* Zerrenda osoa Arartekoaren web orrialdean kontsulta daiteke, Berrikuntza eta estatistika atalean.

19. taula. EAEko tokiko administrazioen aurkako kexen egoera* 

Izapidetzen Amaituta Jarduera 
okerra

Jarduera 
okerrik ez

Herritarrei  
aholkuak eta  

informazioa ematea

Gerora ez 
dira onartu

Guztira 232 283 72 169 42 37

*  Jarduera-arlo bakoitzeko espedienteen xehetasunak arlo bakoitzean eta estatistika osoan kontsul-
ta daitezke, web orrialdearen Berrikuntza eta estatistika atalean.

- Euskal Autonomia Erkidegoko beste administrazio batzuen aurka egindako kexen 
egoera

20. taula. Euskal Herriko Unibertsitatearen aurka egindako kexen egoera

Izapidetzen Amaituta Jarduera 
okerra

Jarduera 
okerrik ez

Herritarrei  
aholkuak eta  

informazioa ematea

Gerora ez 
dira onartu

Hezkuntza 7 9 - 9 - 2
Herri-administrazioen 
zerbitzuko langileak 4 1 1 - - -

Ogasuna 1 1 - 1 - -
Herri-administrazioen 
araubide juridikoa,  
ondasunak eta zerbitzuak

1 - - - - -

Guztira 13 11 1 10 0 2

http://www.ararteko.net/p_1_final_Home.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=279&language=es&codResi=1&codMenuPN=1&codMenuSN=377&codMenu=383
http://www.ararteko.net/p_1_final_Home.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=279&language=es&codResi=1&codMenuPN=1&codMenuSN=377&codMenu=383
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8. OFIZIOZKO JARDUERAK

Herritarren kexak aztertu eta ikertzeaz gain, Ararteko erakundeak, bere kabuz, hainbat gai 
ikertzeari ekiten dio: batzuetan, 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 arautze-
koak− ofizioz jarduteko aukera xedatu zuen 17.1 artikuluan. Horri esker, Arartekoak bere 
kabuz esku har dezake, administrazioaren irregulartasunen edo akatsen baten ondorioz 
kalteturiko herritarren kexen zain egon barik.

2010ean ofiziozko 59 espediente bideratzen hasi gara (75 aurreko urtean). 

21. taula. Ofiziozko jardueren banaketa, alorren arabera

Ofizioz  
egindako  

espedienteak
%

Haurrak eta nerabeak 21 36,21
Justizia 9 15,52
Osasuna 5 8,64
Ingurumena 3 5,17
Herrizaingoa 3 5,17
Herriaren Defendatzailea 2 3,45
Etorkinak 2 3,45
Hirigintza eta lurralde antolamendua 2 3,45
Ezintasunen bat duten pertsonak 2 3,45
Gizartean baztertuta edo baztertuak izateko arriskuan dauden 
pertsonak 2 3,45

Gizarte ekintza 1 1,72
Herri lanak, garraioak eta azpiegiturak 1 1,72
Emakumeen berdintasuna eta osotasuna 1 1,72
Lana eta Gizarte Segurantza 1 1,72
Adinekoak 1 1,72
Etxebizitza 1 1,72
Ijitoak eta beste gutxiengo kultural batzuk 1 1,72
Guztira 58 100



Arartekoa. 2010eko Txostena

I

50

13. grafikoa. Ofiziozko jardueren banaketa, eragindako administrazioen arabera
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Euskal Herriko administrazio publikoen jarduera ikuska tzea

EAEko herritarren eskubideak babesteko ardura esleitu diote 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 eza-
rritako bide hauek erabil daitezke: Arartekoaren hiru bulegoetako batera joan, pos-
taz baliatu, edo internetez, Arartekoaren web orriaren bidez (kexa guztien artean, 
%37,39 jarri dira horrela).

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

2010. urtean 1.859 kexa jaso ditugu, hau da, iaz jasotako kopuruaren an tzekoa –zer txobait 
 txikiagoa– eta aurreko urteetakoa baino dezente handiagoa. Orobat, ofiziozko 58 espedien-
te hasi ditugu.

Hurrengo kapituluan jardun guztiak taldekatu ditugu, Arartekoaren bulegoa antola tzeko dau-
den 16 arloen arabera. Arlo bakoi tzean jardunik adierazgarrienak aztertuko ditugu, eta arlo 
horietako kexa garran tzi tsuenetan sakonduko dugu. Era berean, 2009 urtean egon diren 
lege aldaketak aipatuko ditugu.

Joan den urtean herrizaingo arloak bildu ditu kexa gehienak, eta, jarraian, hezkun tza arloak.

Aurten, berrikun tza moduan, arloko jarduera-plana aipa tzen da. Plan horrek proiekzio ez-
berdina du gaikako arlo ba tzuetan eta besteetan. Lana planifika tzeko eta homogeneoagoa 
egiteko tresna berria da, aurten arlo guztietan ezarri duguna. Era berean, arlo bakoi tzaren 
bukaeran, ondorioen atala ager tzen da. Horri esker, begiratu azkar batean, 2010. urtean 
gaikako arlo bakoi tzean kontua nola dagoen ikus daiteke.

Merezi du Arartekoaren lan-mekanika aipa tzea, bai Estatuko Herriaren Defenda tzaileari 
bidalitako kexei dagokienez, bai onar tzen ez diren kexei dagokienez, izan ere, horietan 
denetan izapide laburtua egiten da, baita bideragarritasunezko eta eskumenezko azter-
keta ere. Horregatik, bidera tzen ez diren kexetan ere dedikazio hori egiazta daiteke. Kasu 
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askotan, horren osagarri, kexagileari 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 nolabaiteko 
bitartekari tza informala egiten dugu. Bitarteko tza horrek oso emai tza onak izaten ditu eta 
kexagileak gogobete tzen ditu.



II.1

HIZKUN TZ ESKUBIDEAK ETA KULTURA



Hizkuntz eskubideak eta kultura

II

57

1. HIZKUNTZ ESKUBIDEAK ETA KULTURA

I. Arloa kopurutan

Arloan guztira 25 kexa-espediente ireki dira 2010. urtean, Arartekoak urtean izapide tzeko 
onartu dituen espediente guztien %1,91 direnak. Hona hemen haien sailkapena, gaiaren 
arabera:

− Herritarren hizkun tz eskubideak Justiziako Administrazioarekiko harremanetan .........10
− Administrazioaren fun tzionamendua eta administrazio prozedura ................ 5
− Beste alderdi batzuk ...................................................................................... 4
− Kultur, industri eta arte ondarearen babesa ................................................... 3
− Kirol jarduerak ................................................................................................ 1
− Herritarren eskubideak .................................................................................. 1
− Herritarren hizkun tz eskubideak euskal administrazioekiko harremanetan ... 1

Urtean zehar izapidetutako kexei dagokienez,  txosten hau egiten amai tzean egoera hau da:

GUZTIRA Izapide tzen Amaituta Jarduera 
okerra

Jarduera 
okerrik ez

Herritarrei 
aholkuak eta  
informazioa 

ematea

Gerora 
ez dira 
onartu

2010ean hasitakoak 24 9 11 7 0 4 4
Aurreko  
urteetan hasitakoak 15 4 11 3 8 0 0

II. Jasotako kexak, gizarte eta araugin tza testuinguruan

II.1. Herritarrek botere publikoekin euskaraz ari tzeko duten eskubideari dagokionez, 
jasotako kexarik gehienen sorburua da ez dagoela langile euskaldun nahikorik Justi-
ziaren Administrazioan, osasun zerbi tzuetan, udal tzaingoetan eta Er tzain tzan. Gure 
erakunde honetaraino iri tsi diren kasuen analisitik bi ezaugarri ondoriozta tzen dira, botere 
publikoen hiru jarduketa eremu hauek konparti tzen dituztenak. Ezaugarri hauen berri eman 
nahi genuke, gure ustez ederki azal tzen baitute, beste faktore ba tzuekin batera, zergatik da-
tzan eremu hauetan herritarren asetasun eza hizkun tz eskubideei dagokienez. Eta gainera, 
neurri honetan, azal tzen dute une honetara arte mar txan jarritako politikek, haien emai tzak 
ikusita, zergatik ez duten erago tzi arazoa kronikoa izatea: 
 

•	 Batetik,	epaileek,	poliziek	eta	osasun	langileek	egin	behar	dituzten	lanekin	zerikusia	
duten gizarte eta kultur arrazoiengatik, herritarrekiko harremana defini tzerakoan, 
beste eremu ba tzuetan baino handiagoa da “botere” paradigmak “zerbi tzu” para-
digmaren gainetik daukan garran tzi erlatiboa. Jaso ditugun kexek erakusten dute 
zein neurritan den ezaugarri hori zailtasun eran tsia fun tzio hauek egiten dituzten lan-
gileen elebakartasunerako joera gaindi tzeko. Ba tzuetan langile hauek  erabil tzaileari 
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jokabide ezkorra izatea edo beren lan profesionala auzitan jarri nahia egozten diote, 
baldin eta erabil tzaileak langileak ezagu tzen ez duen edo ondo ez dakien hizkun tza 
bat erabili nahi badu, hizkun tza komuna erabil tzeko aukera izanik. Horrek guztiak 
dakar tzan arrisku eta eragozpenen ondorioz, erabil tzaile euskaldunak amore eman 
ohi du. Halere, euskaldunaren tzat gaztelania ez da hizkun tza ezezaguna. Gainera, 
hizkun tz erregistro formal eta espezializatuetan (harreman mota honetan erabil tzen 
direnetan adibidez), formazioagatik dela edo ohituragatik dela, gaztelania euska-
ra baino ohikoagoa da. Eremu honetan, beraz, euskararen erabilerak hizkun tz nor-
tasuna azpimarra tzea du helburu, komunika tzeko beharrizana edo eraginkortasun 
arrazoiak bainoago.

•	 Bestalde,	 herritarrek	 honelako	 zerbi	tzuetara	 jo	tzen	 dutenean	 oinarrizko	 arazoei	
eran tzuteko egiten dute (bizia, osasuna, askatasuna, segurtasuna). Horregatik, 
eraginkortasunari lehentasuna ematen diote. Horri gehitu behar diogu bi alderdi 
interes kontrajarriekin aurrez aurre daudenean gaztelaniaz diharduena eragozpen 
horietatik salbu egongo dela. Horrela ulertuko dugu erabil tzaileak zergatik, kasu 
askotan, bere hizkun tzan hi tz egiteko aukera bazter tzen duen, eta zergatik uzten 
duen euskararen erabilera eskubide eta interes hain larriak jokoan ez daudenerako. 
Horregatik, Justizia arloan eta Barne arloan, alderdietako batek euskaraz jarduten 
duen prozeduren kopurua ez da aldatu. Prozedura horietatik asko hizkun tz eskubi-
deen ingurukoak dira hain zuzen ere.

II.2. Azpimarratu behar dugu arrazoi horrengatik Arartekoarengana jo duten per tsonetako 
batek ere ez duela esan bere hizkun tzan arreta jaso tzea modu absolutuan ukatu zaionik, 
salbu eta Bake Epaitegietan (erregistro zibilen ordezkari gisa joka tzen dutenak) jaio tzak eus-
karaz inskriba tzeko ezintasunari dagokionez. Haien kexen fun tsa da, zehazkiago, eskubide 
hori eskaini zaien baldin tzen ondorioz eskubidea teorikoagoa dela praktikoa baino. 

Adibidez, erreklamazio egile bati beste herri batera joateko aukera eskaini zi tzaion, bere 
bizilekuari dagokion ospitaletik 50 kilometrora dagoena, behar zuen osasun lagun tza eus-
karaz jaso ahal izateko. Beste herritar ba tzuek arreta momentuan bertan jaso tzeko aukera 
galdu zuten, i tzul tzaile edo interpretari batengana jo behar izan zelako edo hura libre egon 
arte i txaron behar izan zuten denboragatik (edo biengatik). Ba tzuk kexatu ziren euskaraz 
zerbi tzua emateko gai den norbait agertu arte luzaro i txaron behar izan zutelako. Bilboko 
Epaitegi Dekanoak, gai honetaz bidali genion erreklamazio bati buruz, esan zuen eskubidea 
ez dela benetan gauza tzen baldin eta horretarako honelako baldin tzak bete behar badira, 
adibidez, deklarazioa egiteko zenbait ordu i txaron behar izatea, i tzul tzailea libre egon arte.

II.3. Kulturaren eta kirolen atalean aztertu ditugun kasuetako ba tzuk, IV. puntuan azaldutako 
kexetako bigarrenak azal tzen duenez, “nimby” efektuaren (not in my back yard) adibide 
dira: hau da, komunitate bat (auzoak, bizilagunak) bere inguruetan erabilera sozialeko 
baliabide bat ipin tzearen aurka dagoenean. Aipatutako kasuan erabilera kirola edo aisial-
dia zen, baina beste ba tzuetan zerbi tzu asisten tzialak izaten dira. 
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Arazoa, beraz, gure ustez ez da bizilagunak aurka egotea, baizik eta administrazioak, ins-
talazioa baimen tzen duen legearen babespean, gatazka hau ordena publikoko arazo hu-
tsa dela uler tzea eta ezer ez egitearen ondorioz gatazka gaizto tzen uztea. Erronka arazoari 
gardentasunez eta modu parte har tzailean aurre egiteko bideak sor tzea da. Horrek, dena 
den, ez dio galarazten administrazioari, oposizioaren arrazoiak aztertu ondoren, baliabidea-
ri hasiera batean emandako kokapenaren erabilgarritasun sozialaren aldeko jarrerari tinko 
eustea, eta beharrezkoa bada bide judizialera jo tzea. Gure esperien tziak erakusten digu, 
horrela, herritarrek kasu egiten zaiela senti tzen eta jakiten dutela, eta jarduerak herritarrei 
ekarri ahal dizkien kalteen irudi fal tsua (eta askotan, manipulatua) barnera dezatela gala-
razten dela. Positiboa da bizikide tza normal tzeko, kasurik gehienetan bizikide tza ez baita 
zertan kaltetu behar.

II.4. Azkenik, jaso ditugun kexetako ba tzuek zenbait foru edo udal erabaki auzitan jarri 
dituzte. Erabaki horiek oso gai ezberdinei buruzkoak ziren (an tzerkirako diru-lagun tzak, kul-
tur ondarearen kudeaketa, jardueretarako edo bidaietarako plazak zozketa tzea, eta abar), 
baina guztiak administrazioak bere fun tzioak bete tzeko behar dituen ahalmenen in-
gurukoak ziren. 

Erakunde honen esku parte har tzeak bi helburu ditu honelako kasuetan, eta biak izan ditugu 
kontuan esku har tzerakoan:

•	 Batetik,	 zuzenbidearekin	 bat	 datorrela	 egiazta	tzea.	 Hau	 da,	 administrazioaren	
egin tza oro legeak ematen eta muga tzen dion boterearen gauzapena bada, erre-
klamazio egileak aldarrika tzen dituen eskubideak antolamenduak babesten dituen 
edo ez (eta, horrenbestez, administrazioari eska tzen den eran jarduteko betebe-
harra sor tzen dioten edo ez) erabaki behar da.

 Halaxe egin genuen espediente batean. Espedientearen susta tzaileek, kon tsulta 
gisa, erakunde honi galdetu zioten Zumarragako Udalak hartutako erabaki bat zu-
zenbidearekin bat datorren edo ez. Erabakia interpretazioko eta bisitariak har tzeko 
zentro baten proiektu bati buruzkoa da, kultur eta paisai balio berezia dituen eremu 
batean. Haien ustez, udalaren erabakiak aukeratu zuen esku har tze eredua oso ez-
berdina zen hartara deitu zen ideia-lehiaketaren epaian azaldu zenetik, parte har tze 
prozesu luze baten bidez lortutako adostasunaren adierazpen izan zena. Egiaztatu 
genuenez, prozesu horren bidez, ingurumeneko, sozioekonomiako eta kultur onda-
rearen babeseko gogoetak azal tzeko bidea eman zen, aukera bakoi tzaren alde edo 
kontra egiteko. Horren guztiaren inguruan adostasuna lortu zen, baina behin betiko 
proiektuaren inguruan berriro ere ezadostasunak azaleratu ziren. 

 Adostasun horien balio politikoa begi bistakoa da, ez bakarrik emai tzaren in-
guruan ematen den gizarte kohesioari dagokionez, baita ere, oso bereziki, hori 
lor tzeko bide ematen duen parte har tze prozesuaren berezko balioagatik, herri-
tartasunaren kon tzeptu heldua eta ardura tsua bul tza tzen baitu. Zen tzu horretan, 
erakunde ofizialek eta herritarren ekimenek adostasun hori lor tzeko egin zuten 
ahalegina laudatu beharrean geunden. Era berean, adostasuna desager tzea 

http://www.zumarraga.net/home_eu.asp
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 tamalgarria dela esan genuen. Horren erakusgarri da erakunde honetara ekarri 
den auzia. Halere, udal erabakia legezko gehiengoen bidez hartu zenez gero, 
egindako kon tsultari eran tzun genion udaleko osoko bilkurak legeak ematen diz-
kion ahalmenak erabiliz jardun zuela, jarduketa horiek beste maila ba tzuetan sor 
di tzaketen iri tziak gorabehera, eremu juridikotik at daudenez gure esku har tzetik 
at ere daudenak. 

•	 Aurreko	 irizpidea	 gorabehera,	 gure	 lana	 jardunbide	 egokia	 susta	tzea	 da,	 herri-
tarrek zerbi tzu publikoak berdintasunez erabili ahal izateko. Horretarako, kasua 
azter tzen dugu eta beharrezko tzat ikusten ditugun zuzenketak gomenda tzen edo 
ekimenak proposa tzen ditugu.

 Zen tzu horretan, Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Sailaren aurrean esku hartu 
genuen, erakunde horrek antolatu zituen udako jardueretan umeak onar tzeko irizpi-
deek sortutako kexak direla-eta. Gai honek familia asko kezka tzen ditu, urterik urte 
beren seme-alabek jarduera hauetan parte har tzeko eskaerak aurkezten dituztelako 
eta, plaza nahikorik ez dagoelako, beren eskaerak onar tzen ez dituztelako. 

 Familia horiek ez zuten auzitan jarri plazen zozketa garbia zenik, baina Bizkaiko 
Foru Aldundiari eskatu zioten, berdintasun prin tzipioa errespetatuz, aurreko ur-
teetan plaza eskatu duten baina eskuratu ez duten umeei lehentasuna emateko, 
adinekoen bidaiekin egiten den bezala. Azaldu zuten aipatutako sailari hala eskatu 
ziotenean aldundiak ez zuela zehaztu inguruabar hori kontuan izaten den. Ai tzitik, 
eran tzunak adi tzera eman zuen sistemak lehenesten zuela zozketa irabazten 
zuten familiek ume bat baino gehiago bidali ahal izatea, a tseden egun ba tzuk 
eduki tzeko. Erakunde honek ulertu zuen jarduerak umeek goza tzeko direnez gero 
haien guztien eskubidea dela gailendu behar dena, eta berdintasunez aplikatu 
behar dela. Irizpide hori kontuan izanik, uste dugu, jarduera horietarako plazak 
ematean, notario aurrean zozketa egitearen bermeaz gain, aurretik plaza eskatu 
duten eta zozketa egokitu ez zaien umeek lehentasuna izan behar dutela. Hala 
azaldu genion foru aldundiari. Eran tzun zigun irizpide hori erabil tzea erabaki zuela, 
eta lanean ari zela hurrengo udatik aurrera aurreko urteetan plaza eskatu bai baina 
lortu ez zuten per tsonei lehentasuna emateko.

III. Jarduera-plana

Arartekoaren jarduna arlo honetan arautu duen planaren markoan, antolatutako gizarte zibi-
larekiko lankide tzari eman diogun garran tzia azpimarratu beharra dago. 

Urte osoan bi erakunderekin egin dugun lana nabarmendu nahi dugu, duen zeharkako 
garran tziagatik:

•	 EAEko Berdintasun Agenteen Elkargo Profesionala. Batez ere bi gai jorra tzeko bildu 
gara haiekin: emakumeek egiten duten kirola eta emakumeen presen tzia herri jaietan.

http://www.bizkaia.net/home2/temas/detalledepartamento.asp?tem_codigo=4&Idioma=EU
http://apai.blogspot.es/
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•	 Hizkun tz Eskubideen Behatokia. Haiekin batera aritu gara lanean, herritarrek admi-
nistrazioekin euskaraz ari tzeko dituzten zailtasunen ondorioz jaso dituzten kexak 
azter tzeko, eta eskubide hori benetan gauzatu ahal izateko sortu behar diren poli-
tika aktiboen diagnostiko orokorra egiteko. 

IV. Kexarik aipagarrienak

IV.1.  Umeen identifikazioa eskola kiroleko programetan

2009/2010 ikasturterako Bizkaiko Eskola Kiroleko Programako araudian, azal tzen denez, 
kirolariek izena emateko eskaerarekin batera NANa aurkeztu behar dute, besteak beste. 
Arartekoak kexa bat jaso zuen 14 urtetik beherakoei arau hori aplika tzeari dagokionez, ez 
baitute NANa eduki tzeko betebeharrik.

Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Sailak azaldu zigunez, NAN exiji tzeko arrazoia da beha-
rrezkoa dela lehiaketetako baldin tzak bete tzen direla egiazta tzea. Horregatik, ezinbeste-
koa da parte har tzaileen nortasuna argazkien bidez froga tzea. Hori ez li tzateke posible 
izango adingabekoen familiek horretarako proposatu zituzten beste dokumentu ba tzuen 
bidez egitea (adibidez jaio tza ziurtagiriaren bidez). Bestalde, eskolako fi txetan behar beza-
la jaso behar dira zenbait datu. Adibidez, adingabekoa zein udalerritan bizi den, klubaren 
udalerriko biztanle kopuruaren arabera eska tzen diren betekizunetako ba tzuekin zerikusia 
duelako horrek. 

Eran tzun hau aztertu ondoren, Arartekoak 2010eko mar txoaren 23ko ebazpena eman zuen. 
Aldundiari jakinarazi genion 14 urtetik gorakoen tzat NANa nahitaezkoa ez izatea bateraga-
rria izan daitekeela aipatutako foru araudiarekin, baldin eta per tsona beste bitarteko ba-
tzuk erabiliz ezin bada identifikatu bakarrik eska tzen bada. Bitarteko horiek zein tzuk diren 
ezin dugu jakin aldez aurretik, baina adingabeko askok beste agiri ba tzuk eduki tzen dituzte, 
adibidez, ikaste txeko  txartela, garraiokoa, kirol patronatukoa eta abar. Halaxe interpretatu 
da jurispruden tzian, hain zuzen ere, Herritarren Segurtasunaren Babesari buruzko 1/1992 
Lege Organikoaren terminoetan nortasuna froga tzeari dagokionez. NANan ageri diren bes-
te datu ba tzuei dagokienez, adibidez bizilekua, esan behar dugu beste bitarteko ba tzuetan 
froga tzen dela, modu eguneratuagoan, adibidez, errolda agiriaren bidez. 

Iradokizun honetaz egin duen balorazioan, foru aldundiak adierazi du NANaren bidezko iden-
tifikazioa ez zela eska tzen Bizkaiko eskola kiroleko programetan parte har tzeko, baizik eta E 
ligetan, errendimendukoak edota murriztuak direlako. Liga hauetan lehiakortasuna handia-
goa da eskola kiroleko gainerako programetan baino, eta lehiaketa ezarritako prin tzipioekin 
bat etorriz egiten dela bermatu behar da. Nolanahi ere, kexa sorrarazi zuen kasu zeha tzari 
dagokionez, foru aldundiak adingabearen parte har tzea onartu zuen behin-behinean eta 
NANa izapidetu ahal izateko epea luzatu zion.

http://www.behatokia.org/
http://www.bizkaia.net/Home2/Archivos/DPTO4/Temas/competicion EUSK baja.pdf
http://www.bizkaia.net/home2/temas/detalledepartamento.asp?tem_codigo=4&Idioma=EU
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1873_1.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1992-4252
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1992-4252
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IV.2.  Bilboko parkean saskibaloiko saskiak ken tzea, epailearen aginduz

Bilboko Doña Casilda Parkeko saskibaloiko jokalekuen kontura ere kexak egin ziren Arar-
tekoan. Espazio hau asko erabil tzen dute herritarrek, ez bakarrik kirola egiteko, baita 
 aisialdirako espazio familiar gisa. Jokaleku hauen berezitasuna da jatorri etniko oso ezberdi-
netako per tsonek beren topalekua eratu zutela hemen, kirolaren inguruan.

Kirola egitea, ordea, bateragarria izan behar da inguruko e txebizi tzetan bizi diren per-
tsonen eskubideekin, bai ordutegiei dagokienez, bai sor tzen diren zaratei dagokienez.  
Bizilagunek horiek, hain zuzen ere, bide judizialera jo zuten, udalak jokalekuak beste leku 
batera eraman zi tzan. Epaitegiak udalari agindu zion saskiak ken zi tzala, inork erabili ezin 
izateko, instalazio horiek Ingurumena Babesteko Udal Ordenan tzak, baimendutakoa bai-
no zarata gehiago egiten ez dutela berma tzeko neurriak har tzen ziren bitartean. Bizila-
gunek epaia errekurritu zuten Justiziako Auzitegi Nagusiaren aurrean, jokalekuak lekuz 
alda tzeko eska tzen.

Beraz, kasu hau auzitegietan dagoenez, erakunde honek ezin du sakoneko eztabaidan par-
te hartu. Hala eta guztiz ere, erabaki genuen kexa honen ondorioz Arartekoak jarraipen bat 
egin beharko lukeela, epaileak ezarritako kautelazko neurriak bete tzeko udalak nola joka-
tzen zuen jakiteko. Izan ere, jokamolde horren arabera aseko ziren kontuan hartu beharreko 
interesak: inguruko bizilagunenak, paira tzen zituzten eragozpenak neurri horiei esker gala-
razi behar bai tziren, instalazioak lekuz alda tzeko eskaeraren inguruan emango zen ebazpe-
na gorabehera. Erabil tzaileek, berriz, aldi batez ezin izango zuten jokalekua erabili. Neurri 
horiek har tzeak kendutako saskiak berriro jar tzea ekarriko luke, Auzitegi Nagusiak sakoneko 
auziaz ebazpena eman arte.

Hala jakinarazi genion Bilboko Udalari. Bertako Lan, Gazteria eta Kirol Arloak plan bat aur-
keztu zuen, zenbait neurrirekin. Neurri horietako ba tzuk oholak, zoruak eta sareak egiteko 
material berriei buruzkoak eta enpresa independente batek zarata neur tzeari buruzkoak zi-
ren. Beste neurri ba tzuk baimendutako ordutegitik kanpo instalazioak erabil tzea galarazteko 
eta materiala egoera  txarrean egotearen ondorioz sor tzen ziren zaratak ekiditeko manteni-
mendu egokia egiteko ziren. 

Erakunde honek eran tzun zuen proposatutako neurriak zen tzuzkoak irudi tzen zi tzaizkiola. 
Bizilagunak, ordea, neurrien aurka zeuden. Epaitegiak auto bat eman zuen, plana ones-
teko, eta saskiak behin-behinean berriro jar tzeko baimena eman zuen. Horrela, material 
berriekin instalazioen erabilera eta udal ordenan tzek zaratari eta ingurumenari buruz xe-
datutakoa bateragarriak ziren ikusi nahi zuen. Txosten hau amai tzeko egunean auziaz be-
hin betiko iri tzia eman gabe zeuden auzitegiak, baina Arartekoak balorazio positiboa egin 
zuen udalak prozesuan zehar eraku tsi zuen borondateari buruz, batetik bizilagunen es-
kubideak eta bestetik espazioa manten tzea bateragarri egin nahi izan dituelako, uler tzen 
baitu leku hori baliagarria dela kirola egiteko, balio soziala izateko eta kultura ezberdinen 
arteko topaleku izateko.

http://www.bilbao.net/castella/mambiente/normativa/coma0000.pdf
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=Page&cid=3000047127&pagename=Bilbaonet/Page/BIO_homeArea&language=eu
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V. Ondorioak

V.1. Arlo honetan izapidetu diren kexetako gehienak, aurten ere, herritarrek administra-
zioarekin bi hizkun tza ofizialetako batean harremana izateko eskubidea gauza tzeko 
dituzten eragozpenei izan dira. Arazo hau betidanik gertatu den hiru eremuetan izan da 
aurten ere nabarien: Justiziaren Administrazioan, Barne Arloan eta Osasunean. 

Administrazioak gertatutakoa azal tzeko eman dizkigun eran tzunak ere ez dira askorik alda-
tu: oraindik ere azal tzen digute eskubide hau modu mailakatuan aplikatu behar dela. Horre-
gatik, eskubide hau gauza tzea, praktikan, langile elebidunak egotearen mende dago, eta 
beti ez daude langile elebidunak. Planteamendua zen tzuzkoa izan liteke, baldin eta “modu 
mailakatuan aplika tzea” ez bada gauzak denboran zehar berez aldatuko direla pen tsa tzea. 
Gauzak alda tzeko, esku hartu behar da, esku har tze horrek ematen den zerbi tzua praktikan 
hobe tzen duen ebaluatu behar da, eta hala ez bada zuzendu egin behar da. Hogeita hamar 
urtez bi hizkun tzak ofizialak izan ondoren botere publikoek ez badute lortu eskubide hori 
jarduketa eremu guztietan berma tzea, gu txienez denbora horrek aldaketa galarazten du-
ten oztopoak identifika tzeko balio behar izan du. Oztopo horiek, hain zuzen ere, langileak 
euskaldun tzeko bitarteko material eta ekonomikoekin bakarrik dute zerikusia. Gainera, au-
rrerapena erreala izan dadin maila guztietan behar den borondatea ere hor dago, arduradun 
politikoekin hasita, baina zerbi tzu publikoetako langileak eta herritarrak ahaztu gabe. Batez 
ere aipatu ditugun hiru eremuetan, zein tzuetan, emai tzak ikusita, oztopoak gaindi tzea be-
reziki zaila izango den: 

V.2. Arartekoak arlo honetan egin behar duen lanaren helburua, berez, ez da euskararen 
erabilera areago tzea herritarren eta botere publikoen arteko harremanetan. Ai tzitik, hizkun-
tza bataren edo bestearen aldeko aukera ahal den neurrian librea izatea lortu be-
har da. Horrek esan nahi du hizkun tza horietako bat aukera tzeagatik ezin dela sortu kostu 
edo eragozpen handiegirik. Kostu eta eragozpen horiek handiegiak noiz diren balora tzeko, 
maximalismoak alboratu behar dira eta kasuz kasu aztertu, eskubide hori zein une eta to-
kitan gauzatu nahi den kontuan izanik. Baina beharrezkoa da ba tzuetan ahazten omen den 
faktore bat ain tzat har tzea: herritarren tzat euskal administrazioekiko harremanetan euskara 
erabil tzeak dakarren kostua ezin da baloratu, ondorio hauetarako, botere publikoek i tzulpen 
edo interpretari tza zerbi tzuak eskain tzen dizkieten beste hizkun tzak bezala. Izan ere, azken 
horien kasuan interpretari tza zerbi tzua erabil tzailearen gabezia bat konpen tsa tzeko da, 
hau da, bi hizkun tza ofizialak ez jakitea. Euskarazko interpretazioa eta i tzulpengin tza zerbi-
tzuak, ordea, ez dira erabil tzailearen gabezia konpen tsa tzeko, administrazioarena baizik, 
administrazioan lan egiten duten per tsonen hizkun tz gabeziek herritarrek administrazioan 
bi hizkun tza ofizialetako edozeinetan ari tzeko duten eskubidea gauza tzeko aukerak baldin-
tza tzen dituztenean. Horregatik, beharrezkoa izango li tzateke zerbi tzu jakin bat eman behar 
duen fun tzionarioak hizkun tza horietako bat ez badaki nolabait konpen tsa tzea, zerbi tzu eta 
 txanda bakoi tzean langile elebidun kopuru nahikoa jarriz. Hori ezinezkoa den artean, plan 
bat egin beharko li tzateke, zerbi tzua hobe tzeko ebaluatu ahal diren helburuak finkatuz, ba-
tez ere gabezia gehien dituzten eremuetan.
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V.3. Jaso ditugun kexetako askok erakusten dute, paradoxa ematen badu ere, admi-
nistrazio zerbi tzuak informatiza tzeak administrazioarekiko harremana euskaraz izan 
nahi duten per tsonen tzat sor tzen dituen arazoak. Jardueretan izena ematerakoan, or-
dainketak egiterakoan edo prestazioak eska tzerakoan, herritarrek aurkeztu behar dituzten 
idazkiak, eskuz egiten direnean, euskaraz izapide tzea erraza da:  txantiloiak eta galdetegiak 
bi hizkun tzetan egitearekin eta administrariek euskaraz jakitearekin (eta euskaraz ez bada-
kite, i tzulpengin tza zerbi tzu arina eduki tzearekin) nahikoa da. Baina gaur egun kasu askotan 
eskabideak aplikazio informatikoen bidez aurkeztu eta izapidetu behar dira, zerbi tzua arina-
goa eta gardenagoa izan dadin. Arazoa sor tzen da aplikazio horien euskarazko ber tsioa era-
bilgarri ez dagoenean, behar bezala fun tziona tzen ez duenean, edo hu tsuneak edo okerrak 
dauzkanean; horrelakoak gerta tzen direnean, erabil tzaileek gaztelaniazkora jo tzen dute. Ka-
surik larrienetan, Justizia arloan azaldu dugunez, disfun tzioa haratago doa: legeak aitor tzen 
dituen eskubideak, adibidez seme-alabak erregistro zibilean euskaraz inskriba tzea, gauza-
tzea galarazten da.

Arazoaz jabetu eta aurrea hartu behar zaio. Izan ere, askotan eskubide hau gauza tzea ez 
du legeak oztopa tzen, baizik eta administrazioak lege hori bete tzen dela berma tzeko eduki 
behar dituen tresnak,  txantiloiak eta aplikazio informatikoak ez egoki tzeak. Informatizazioa 
ezinbesteko baliabidea da lan hori errazteko eta zen tzuzkoa da pen tsa tzea hori abian jar-
tzeko denbora behar dela, baina ezin dugu ahaztu  txantiloi eta aplikazio horiek eskura tzea 
erabat helburu instrumentala dela; benetako helburua herritarrei ematen zaien zerbi tzua 
hobe tzea da. Beraz, ez da zilegi tresna hori, herritarrei zerbi tzu hobea ematea bermatu be-
harrean, herritarren eskubideak gauza tzerakoan eragozpena izatea.
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Hezkuntza

2. HEZKUNTZA

I. Arloa kopurutan

2010ean 122 kexa jaso dira hezkun tza arloan. Alegia, erakundeak urte osoan zehar tramitatu 
dituen kexen %9,30.

Kexa horiek honako administrazio hauei dagozkie:

− Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra (Eusko Jaurlari tza) .. 85
− UPV/EHU ..................................................................................................... 18
− Tokiko administrazioa ..................................................................................... 9

Horien edukiari dagokionez, jasotako kexak honako gai hauei buruzkoak izan dira:

− Bekak eta bestelako lagun tzak .................................................................... 21
− Haur hezkun tza ............................................................................................ 17
− Ikasleen onarpena ....................................................................................... 15
− Uniber tsitateko irakaskun tza ....................................................................... 13
− Beste alderdi batzuk .................................................................................... 10
− Hezkun tza-premia bereziak............................................................................ 9
− Eskola-jantokia ............................................................................................... 6
− Eskubideak eta betebeharrak ........................................................................ 6
− Administrazioaren fun tzionamendua eta prozedura administratiboa ............. 5
− Lanbide heziketa............................................................................................ 5
− Hezkun tzako plangin tza/programazioa ........................................................... 3
− Ikaste txeak – antolaketa ................................................................................ 3
− Irakaskun tza artistikoak ................................................................................. 3
− Ikaste txeak – instalazioak .............................................................................. 2
− Derrigorrezko bigarren hezkun tza .................................................................. 1
− Eskola-garraioa .............................................................................................. 1
− Hizkun tzen irakaskun tza ................................................................................ 1
− Ikaste txeak – itunak ....................................................................................... 1

Urte honetan zehar kudeatu diren kexen tramitazio prozesuaren xehetasunei dagokienez, 
azpimarra tzekoa da 2010ean jaso diren kexa guztiak, 2009an tramita tzeke geratu zirenak 
baino gehiago izanik,  txosten hau ida tzi den unean ondorengo egoera honetan daudela: 

GUZTIRA Izapide tzen Amaituta Jarduera
okerra

Jarduera 
okerrik ez

Gerora ez dira 
onartu

2010ean  
hasitakoak 112 35 67 8 59 10

Aurreko urteetan 
hasitakoak 36   2 31 8 23   3
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Datu horiek ikusirik, erakundearen jarduera osoarekin alderatuta, hezkun tza arloaren garran-
tzi erlatiboa areago tzen ari dela esan daiteke. Aurkeztu diren kexen kopuruak nabarmen 
egin du gora, bereziki, ondorengo azpi-arlo hauen kasuan: ikasleen onarpena, haur hezkun-
tza eta bekak eta bestelako lagun tzak. Berriro ere, aurkeztu diren kexa gehienak Hezkun-
tza, Uniber tsitate eta Ikerketa Sailarekin lotutakoak izan dira. Hori dela eta, eta ba tzuetan 
gertakizun puntualak egoten diren arren (a tzerapenak informazioaren bidalketan, etab.), 
Saileko arduradunek erakundeari kexa giza azter tzen ditugun gaiak behar bezala tramita-
tzeko eskain tzen duten lagun tza azpimarratu nahiko genuke.

II. Jarduera-plana

2010-2014 aldirako programaren xedeetako bat Haur eta Nerabeentzako  Bulegoa era-
tzea da. Hori dela eta, ekin tza plan bat lan tzea egokia ote den baloratu dugu eta, fun tsean, 
Bulego horretarako prestatu denari gehitu zaio. Horrenbestez, beharrezkoak ez diren erre-
pikapenak ekiditeko, Haur tzaroaren eta Nerabezaroaren Bulegoak landu duen  txosten es-
pezifikoa irakur tzea gomenda tzen dugu, izan ere,  txosten horretan xehetasunekin azal tzen 
dira 2010ean gauzatu diren eta hezkun tzaren arloarekin lotutako alderdiak barne har tzen di-
tuzten jarduerarik garran tzi tsuenak. Horien guztien artean, azpimarra tzekoak dira lehenago 
egin diren ezohiko  txostenen jarraipenak, dagoeneko ohikoak direnak, esate baterako, 
EAEko hezkun tza-premia berezien eran tzuna, ikaste txeetako bizikide tza eta gataz-
kak eta adingabeei baloreak transmiti tzea. Buka tzeko, arrisku egoera berezietan dau-
den adingabeei buruz txosten berezi bat prestatzeko gauzatzen ari diren lanak ere 
azpimarratzekoak dira.

III. Kexarik aipagarrienak

III.1.  Hezkun tzako plangin tza edo programazioa

2010ean hezkun tzako plangin tzaren arloa bereziki gatazka tsua izan da. Kasualitatez –eta hori 
azpimarra tzekoa da, izan ere, hezkun tzako programazioaren inguruan hartu diren erabakie-
kiko desadostasunak dira eta Erkidegoko beste eremu ba tzuetara ere inolako arazorik gabe 
lekualda daitezkeela esan genezake–, mahaigaineratu diren kexa guztiak Gipuzkoako lurralde 
historikoari dagozkio, baina hezkun tza maila edo etapa desberdinei buruzkoak izan dira.

Larraul eta Zubieta herrien kasuan, erakunde honen esku-har tzea eskatu duten per tsonek 
eska tzen zutena zen hezkun tzaren arloko Administrazioak hezkun tza arloko eskain tza ez 
zezala mugatu haur hezkun tzaren etapara soilik, edo bestela esanda, herri horietan bizi 
diren neska-mutilak lehen hezkun tzako ikasketak hurbileko beste herri ba tzuetan egitera 
behartuta ez egotea eska tzen zuten. Hartara, eskola  txikiak delako ereduaren alde ager-
tzen ziren.

Beasain eta Hernanin erakunde honetara jo duten per tsonek, berriz, Hezkun tza, Uniber-
tsitate eta Ikerketa Sailak proposatu duen planteamenduaren inguruko desadostasuna 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2591/eu/
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2591/eu/
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?codMenuPN=1&codbusqueda=282&codResi=1&codMenu=398&layout:s_p_9_final_Principal_Listado.jsp=&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&codMenuSN=376&language=eu
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ager tzen zuten, zehazki, ikaste txeak bateratu eta bigarren hezkun tzako hezkun tza eskain-
tza osoa batera tzea proposatu du.

Gailen tzekoa da kexa horiek guztiak tramita tzeko xeheki aztertu behar izan dugula 21/2009 
Dekretua, o tsailaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoan uniber tsitateaz besteko ikaste-
txeen sarea antola tzeko eta planifika tzeko irizpideak ezar tzen dituena.

Dekretu horrek uniber tsitateaz besteko ikaste txeen sarearen antolamendua eta planifika-
zioa administrazioko hainbat erakundetara bidal tzen du ikaste txeen egoerak eta ibilbideak 
benetako premien arabera diseinatu, doitu, egokitu eta molda tzeko. Dekretu horretan anto-
lamendu eta plangin tza lan hori guztia zuzendu eta gidatu behar duen oinarrizko prin tzipio bat 
azpimarra tzen da, alegia, hezkun tza-eragile guztien parte-har tzea, plangin tza demokra-
tikoa eta herritarren hezkun tza-premiei begira egokia izango dena mami tzeko. Go-
goan izan behar dugu Konstituzioan xeda tzen denaren arabera herritarren parte-har tzearen 
prin tzipio demokratikoa gure sistema juridikoaren fun tsezko prin tzipio edo baloreetako bat 
dela (9.2 artikulua); hartara, prin tzipio hori hezkun tzaren arlora ere zabaldu da, agindu kons-
tituzional gisa, honakoa ezarri baita: “Botere publikoek hezkun tzarako guztien eskubidea 
garantiza tzen dute, irakaskun tzako programaketa orokor baten bitartez, dagozkien sail guz-
tien egiazko parte har tzeaz eta ikaste txeak sortuz” (EK-ko 27.5 artikulua).

Hain zuzen ere, irizpideei buruzko dekretu horretan, bategitea, integrazioa, a txikipena eta 
an tzeko beste aldaketa edo egoki tzapen ba tzuen eragina jasan dezaketen ikaste txeetarako 
aurrez ikusten diren en tzunaldi tramiteez haraindi (2.4 artikulua), Jarraipenerako lurralde-ba-
tzordeak sor tzea plantea tzen du, eta horiei egozten die Eskola Maparen egungo egoera 
urtero aztertu eta berrikusteko eginkizuna; bestalde, organo horiek, gure ustez, hezkun tza 
komunitatea osa tzen duten kideen benetako parte-har tzerako balio behar du.

Kasu horietan guztietan, erakunde honen parte-har tzea legebil tzarrean aurrera eraman diren 
hainbat ekimenekiko (legezkoak ez diren proposamenak) paraleloa izan da eta gai horien 
inguruko irizpenak eman dituzte. Azpimarra tzekoa da Arartekoak ekimen horien ondoriozko 
legebil tzarraren mandatuei ezin izan diela en tzungor egin eta ezin izan dituela saihestu, 
alegia, mandatu horiek kontuan hartu ditu kasuan kasuko irizpenak emateko.

III.2.  Haur hezkun tza

Plangin tzarekin lotutako alderdiekin jarraituz, baina haur hezkun tzako lehenengo zikloan eskain-
tzen diren plazak zeha tzago azter tzeko, azpimarra tzekoak dira aurten Barakaldon, Bizkaian, bi 
urteko neska-mutilak eskola tzeko eskaera guztiei eran tzuteko egon diren zailtasunak.

Erakunde gisa, gure jardunari hel tzean, gogoan izan dugu hezkun tza maila edo etapa horretan 
dagoen konpromisoa pixkanaka areago tzen ari den eskola tze eskain tza dela bakarrik. Hala eta 
guztiz ere, gailen tzekoa da Hezkun tza, Uniber tsitate eta Ikerketa Sailak azkar eran tzun duela 
eta plaza gehiago eskain tzeko lan egin duela, baina eraikinen ahalmen fisikoak ezindu du ikas-
leak onartu ez dituzten ikaste txeetan plaza kopuru gehigarri hori eskaini ahal izatea.

http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2009/02/0900731a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2009/02/0900731a.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/enlaces/documentos/ConstitucionEUSKERA.pdf
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Ahaleginak egin diren arren, gaur egun, zori txarrez, plaza defizit orokor bat dago (14 pla-
zakoa, gu txi gorabehera), baina haur hezkun tzako bigarren ziklotik aurrerako ikasleak onar-
tzen dituzten bi zentro itundu daude, eta horrek maila horretatik aurrera eskain tza behar 
bestekoa izatea lor tzen lagun tzen du, hartara, maila horretatik aurrera ikaste txe plaza bana 
ziurtatu eta berma tzen da.

2010ean zentro itunduetan ere plaza kopurua ez dela behar bestekoa ikusi da eta, azkenean, 
aparteko kasu gisa, hasieran aurrez ikusitako ratioak gaindi tzen u tzi zaie. Horixe gertatu da, 
esate baterako, Gernika-Lumoko HLBHIP San Fidel Ikastolan.

Gai honen harrira, azpimarra tzekoa da ain tzako tzat hartu behar dela hasierako maila horie-
tan irakaskun tzako plazen eskain tza garran tzi tsua dela, kontrakoa dirudien arren, izan ere, 
2 urteko neska-mutilek, behin eskolatu ondoren, beren familiek aukera tzen duten ikaste-
txean gera tzea ziurtatuta dute. Hori dela eta, adibidez, familiako eta laneko betebeharrak 
batera tzea lortu dutela-eta semea edo alaba beranduago eskola tzea erabaki duten gura-
soak kezkatuta daude hezkun tza arloko Administrazioak Gasteizko Ikasbidea Ikastolan 2 
urteko umeen tzako ikasgela mar txan jar tzea baimendu duelako –ohiko harrera prozesua 
bukatu ondoren–, izan ere, horrek etorkizunean eskolan sartu ahal izateko aukerak ken tzen 
dizkie beranduago eskola tzen diren neska-mutilei.

Era berean, azpimarra tzekoa da beste kasu ba tzuetan, jasotako kexak hezkun tzaren arloko 
zerbi tzuen antolamenduari buruzkoak izan direla (hezkun tzako ibilbideak, eraginpeko es-
parruak, etab.), ez baita beti egia izaten hurbilen dagoena dela... Horixe gertatu da aurten, 
adibidez, Mendoza izeneko herrian, Araban, izan ere, Gasteizko Udalaren barruan dago, 
baina hala ere, hezkun tzarekin lotutako alderdietarako, Langraiz Okako eremuaren barruan 
dagoela uler tzen da. Kexa hori tramita tzeko prozesuan, hezkun tzako Administrazioa ulerkor 
agertu da erreklamazioa egin duen familiak azpimarra tzen zituen eragozpenen aurrean, eta, 
ondorioz, etorkizunean eskola mapa berrikusiko dela espero dugu.

III.3.  Hezkun tza‑premia bereziak

Hezkun tza-premia bereziei buruzko atal honi dagokionez, kexak jaso tzen jarrai tzen dugu, 
eta, ondorioz, komenigarria da zehaztea ikasleek fisioterapia zain tza edo an tzeko profesio-
nalen arreta behar dutenean Administrazioak hezkun tza-premia berezi jakin ba tzuk eskain-
tzearekin lotuta daukan eran tzukizuna noraino iristen den.

Jakina da hezkun tza sisteman arreta berezia “Curriculumera sar tzeko egoki tzapenak” di-
relakoen barruan sar tzen dela, alegia, hezkun tza-premia bereziak dauzkaten ikasleak behar 
bezala eta normaltasunez eskola tzeko pen tsatuta daude, baina ikasleak premia berezi ho-
rien ondorioz hezkun tzako curriculumera sar tzeko eragozpenak izan di tzakeenerako soilik. 
Horrenbestez, curriculumera sar tzeko hezkun tza-premia horiei behar bezala eran tzuten zaiela 
berma tzeko xedea erdie tsi bada, hezkun tza esparrutik kanpo gera tzen da ikasle horiek izan 
di tzaketen bestelako behar ba tzuei ere eran tzuteko arreta. Osasunaren arloko beharrekin, 
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adibidez, horixe gera tzen da horien eskain tza errehabilitazioa osasun sistema publikoan trata-
tua izaten ari den prozesu patologiko batekin zuzenean lotuta egotearen araberakoa denean.

Halere, esan bezala, an tza denez, familiek ez daukate beti horren inguruko informazio argi 
eta zeha tzik.

Zori txarrez, zeinuen hizkun tzako interpreteen beharrarekin lotutako kexak egon dira. 
Kasu horretan, baliabide hori kexa gisa planteatu diren kasuetan ezinbestekoa da lanbide 
heziketako prestakun tza zikloetako irakaskun tzara guztiz sartu ahal izatea berma tzeko.

Hezkun tza arloko arduradunen eran tzuna positiboa izan da, eta, horri esker, planteatu diren 
kasuei behar bezala eran tzun ahal izan zaie, baina gure ustez, ez da egokia urtero-urtero 
behar horiek egongo direla jakin eta gu txieneko aurreikuspenik ere ez egotea.

Horrez gain, aipa tzekoa da arreta gabezia hiperaktibitatearekin nahastea (AGHN) daukan 
adingabe baten gurasoek eskatuta gauzatu den ekin tza. Kexa aurkeztu zen unean, umea 
haur hezkun tzan zegoen eskolaturik, Sail honen menpe dagoen ikaste txe batean. Guraso 
horiek erakunde honetara jo zuten kezkaturik zeudelako hezkun tzako Administrazioa haien 
alabaren eskola tze-baldin tzen inguruan egiten ari zen jarraipenagatik.

Gai honekin lotuta egin den esku-har tzea jasota geratu da Arartekoaren 2010eko azaroaren 
4ko ebazpenean. Horren bidez, amaitu tzat jo tzen da hezkun tza-premia bereziak dituen 
adingabe bat eskola tzeko prozesuaren jarraipenari buruzko jarduera. Gure ustez, horren an-
tzeko kexek lagungarriak izan behar dute premia bereziak dauzkaten adingabeei eman-
dako hezkun tza eran tzunaren jarraipen egokia eta ebaluazio aproposa eta familiekiko 
lankide tza handiagoa berma tzen dituen hezkun tza zerbi tzuen arteko koordinazio handiago 
bat bul tza tzea lor tzeko jardunbide egokiak zehazteko ahaleginak areago tzeko.

Buka tzeko, proposamen berri bat aipatu nahiko genuke. Proposamena Euskadiko Haur 
Goiztiarren Erakundeak (APREVAS) egin du eta, zehazki, behar baino goizago jaio diren 
neska-mutilen eskola tze erritmoa egoki tzeko beharrei buruzkoa da, hau da, eskola tzeko 
prozesuan kasuan kasuko ernaldia ere kontuan hartu beharko li tzatekeela plantea tzen du.

III.4.  Ikaste txeak

Loiuko Zabaloe txe Goikoa HBIP ikaste txeko guraso-elkarteak (GE) erakunde honen 
bitartekari tza eskatu du hezkun tzako Administrazioaren isiltasuna ikusirik, izan ere, ikaste txe 
horren kudeaketarekin lotutako zenbait alderdi argi tzeko helburuarekin eskaera bat bidali bai-
tzuten.

Kasu honetan ere, Hezkun tza, Uniber tsitate eta Ikerketa Sailak, hezkun tza-ikuskapenaren 
bidez, Eusko Jaurlari tzaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren Zuzendari tzari kontrol eko-
nomiko eta finan tzarioko  txosten bat egin dezala eska tzeko asmoa duela agertu du.

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2069_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2069_1.pdf
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Bestalde, ohi bezala, Irungo Eguzki tza LHI ikaste txea berritu eta egoki tzeko obren 
egoeraren inguruko interesa agertu dugu.

Hezkun tza Sailak nahiz Irungo Udalak erakunde honi azaldu diote eraikin berri bat eraiki-
tzeko gauza tzen ari diren tramiteak zein diren. Baina, hala eta guztiz ere, obrak behar bezala 
bukatu bitartean, ez da argitu ikasleak behar bezala eskola tzen ari ote diren.

Garran tzi tsua da aipa tzea uniber tsitateaz kanpoko ikaste txeetan Er tzain tzak gauzatu di-
tuen esku-har tzeen ondorioz agertu dugun kezka dela eta Hezkun tza, Uniber tsitate eta 
Ikerketa Sailarekin gauzatu den jarduera.

Horren harira, Eusko Jaurlari tzaren Herrizaingo Sailarekin jarduera protokolo bat zehaztu 
behar dela agertu dugu, poliziaren esku-har tze horiek eragina izan dezaketelako ikaste txeen 
fun tzionamenduan eta ikaste txeari bere ikasleekin lotuta ego tz dakiokeen eran tzukizunean, 
eragina duelako une horretan ikaste txean ikasketa jardunaldia gauza tzen ari diren ikasleen-
gan (Herrizaingo arloa ere ikusi).

Azkenik, gure ustez, egokia da aipa tzea Haurreskolak Par tzuergoaren menpeko haur es-
kolen egutegiari buruz jaso ditugun kexak.

Haurreskolak Par tzuergoak eskain tzen duen zerbi tzua 208 egunekoa da ikasturteko. Egu-
tegia urtero onesten du haur-eskolaren jarraipen ba tzordeak, eta bertan, familien ordezkari 
bat egoten da. Eskola-egutegi hori familia guztiei ematen zaie ikasturtearen hasieran, eta, 
bertan, haur-eskolek umeak zein egunetan hartuko dituzten eta oporraldiak zein izango di-
ren isla tzen da.

Egia da haurren tzako arreta zerbi tzua hezkun tzako antolamendu eredu batean oinarrituz 
osatu dela, eta horrexegatik da mugatua zuzeneko arreta eskain tzen den egunen kopurua. 
Hala ere, familien eskaera hazten joan ahala, etorkizunean egoki tzapenak egiten joango 
dira antolamendu aukerek ahalbide tzen duten neurrian, eta familia askok izaten dituzten 
batera tze zailtasunei eran tzuteko ahaleginak egingo dira.

III.5.  Garraioa eta jantokia

Berriro ere, erakunde honetatik zalan tzan jarri ditugu Hezkun tza, Uniber tsitate eta Ikerketa 
Sailaren erabaki ba tzuk, zehazki, eskola-garraio eta jantoki zerbi tzu osagarriak eskura tzeko 
aukera uka tzen zuten erabakiak ziren, eta erakunde horri gogorarazi diogu eremuen ba-
naketa udalerrien arabera eta, egokia denean, kon tzeju edo administrazio ba tzarren arabera 
egiten dela, e txalde bakoi tzaren xehetasunak kontuan hartu gabe.

Erakunde gisa, badakigu garraio eta jantoki zerbi tzuak behar bezala planifika tzeko ezinbes-
tekoa dela irizpide objektibo ba tzuk kontuan har tzea eta, horiek orokorrean aplikatuz, 
arbitrario tzat jo daitezkeen tratamenduak ekiditea. Hala ere, familiaren e txebizi tza toki jakin 
batean egotearekin lotutako irizpide formalaren aplikazio automatikoa salbuesteko aukera 

http://www.irun.org/
http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-423/eu/
http://www.haurreskolak.net/
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dagoen galdetu dugu (an tza denez, horixe egiten baita dagoeneko osasunaren aroan), hau 
da, horren ordez, beste irizpide ba tzuk aplika litezke. Horiek ere irizpide objektiboak izango 
lirateke, baina inguruko per tsonen eskola tzea errazteko helburua erdiesteko egokiagoak 
izatea ahalbidetuko lukete, esate baterako, distan tzia kilometrikoa kontuan hartuz, eta are 
gehiago Administrazioak dagoeneko badauzkanean eran tzun bat ematea ahalbide tzen du-
ten ibilbideak.

Kasu horretan, Administrazioak ez du jarrera harkorra agertu proposamen horren aurrean, 
eta lortu nahi dugun helburua ona dela onar tzen duen arren, irizpide orokorrak aplikatuz 
herritarrek prestazio osagarri horiek berdintasunez eskuratu ahal izatea eta pare-pareko 
egoeretan desberdintasunik ez egotea berma tzen duela adierazi du. Gu, ordea, ez gaude 
Administrazioak azaldu duen horrekin ados, izan ere, gure proposamenaren helburua ez da, 
inola ere, irizpide orokor baten tzako salbuespena planteatu eta egoera per tsonal bat lehe-
nestea. Guk proposa tzen dugun gauza bakarra da tratu bereizia eskain tzea –hori bai–, baina 
beste irizpide objektibo ba tzuk kontuan hartuz (distan tzia kilometrikoa, hain zuzen), ustezko 
arbitrariotasunen inguruko susmoak ekiditeko.

Beste alde batetik, eta familia batek planteatu duen kexa baten ondorioz, erakunde hau Hezkun-
tza, Uniber tsitate eta Ikerketa Sailak mugikortasun murriztua izateagatik gurpil-aulkiak era-
bili behar dituzten eta autobusa beren kabuz erabili ezin duten ikasleen tzako garraio egoki-
tuarekin lotutako premiei nola eran tzuten dien zehazten saia tzen ari da.

Gai horren inguruan egin dugun jarraipenean, ain tzako tzat hartu dugu TE-1/2010 Zirkularra, 
Hezkun tza, Uniber tsitate eta Ikerketa Sailaren Administrazio eta Kudeaketa ekonomikoko 
zuzendariarena, haur hezkun tzan (2. zikloa), lehen hezkun tzan eta derrigorrezko bigarren 
hezkun tzan eskola garraioa erabili ahal izateko irizpide orokorren aplikazioari buruzkoa. Gure 
ustez, Zirkular horren bidez, Administrazioak hezkun tza-premia bereziak dauzkaten ikasleak 
barne hartu eta integra tzearen alde dagoela dirudi, izan ere, ahal den neurrian, ikasle horiek 
eskola-garraioko linea antolatuak erabili ahal izatea errazteko ahaleginak egiten ditu. Erakun-
de honek helburu hori erdie tsiko dela espero du. Hala eta guztiz ere, planteamendu hori 
praktikara nola eramaten den ikusteko jarraipena egiteko asmoa dugu.

Eskola-jantokiei dagokienez, azpimarra tzekoa da Eusko Legebil tzarrak ekimen bat izapi-
detu duela, eta horren bidez, Hezkun tza, Uniber tsitate eta Ikerketa Sailari eska tzen diola 
osasunarekin, erlijioarekin eta bestelako arrazoi ba tzuekin lotuta azalera daitezkeen egoera 
desberdinei eran tzuteko eskola-menu zabal bat eskain tzeko.

Hori dela eta, eskatutakoa egingo dutela uste dugu eta horixe jakinarazi diegu kexak aurkez-
tu dituzten familiei, hau da, menu bereizi edo egokituen eskaerei eran tzuteko eta kontuan 
har tzeko ez direla zailtasun bereziak egongo. Are gehiago, Administrazio eta Zerbi tzuen 
sailburuordeak 2010-2011 ikasturtetik aurrera zuzenean kudea tzen diren ikaste txeetako 
jantokien fun tzionamenduaren inguruko jarraibideak jaso tzen dituen zirkularraren bidez 
egiaztatu ahal izan dugu dagoeneko ohikoa dela kasuan kasuko ikaste txearen ordezkari-
tza-organo gorenak aldez aurretik onesten dituen menu bereiziak lan tzea (adibidez,  txerririk 

http://www.parlamento.euskadi.net/
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ez haragirik ez dieta delakoa), baita elikagaiei alergia izatearen ondorioz menu edo dieta 
bereziak lan tzea ere, etab. mediku ofizial espezialistak gomenda tzen duenean.

Bestalde, Eusko Jaurlari tzaren Hezkun tza, Uniber tsitate eta Ikerketa Sailak bere zerbi tzuak 
eskain tzeko kontratatutako enpresen eta haien menpeko langileriaren artean dagoen –eta 
aurreko urteetan ere aipatu den– laneko gatazkaren ondoriozko kexak jaso tzen jarraitu 
dugu, baina, dirudienez, gatazka horren irtenbidea bideraturik omen dago.

Halaber, beste kexa hauek aipatu egingo ditugu soilik: zerbi tzuaren eta bere lagun tzen 
erregimenaren zenbatekoarekiko desadostasunekin lotutakoak, baita erabil tzaile tzat 
hartua izateko baldin tzekin eta eskuragarri dauden plazen kopurua baino eskaera gehia-
go dagoenerako lehentasunak zehazteko irizpideekin lotutakoak. Lehenago ere aipatu 
dugun Legebil tzarreko ekimenak zerbi tzu horren kudeaketari buruzko azterketa proposa-
men orokor bat ere barne har tzen du.

III.6. Bekak eta lagun tzak

Ba tzuetan, Hezkun tza, Uniber tsitate eta Ikerketa Sailak desadostasuna agertu du bekak 
eta bestelako lagun tzekin lotutako gaietan erakunde honek izan duen esku-har tzeagatik, 
tramitatutako kexekin bat datozen baliabide administratiboak ebazteke daudenean.

Hala ere, azpimarra tzekoa da jarduera horiek eraginkorrak direla ikusi dela, izan ere, aka ts 
posibleak zuzen tzea ahalbide tzen du, horren adibide da, esaterako, insteresdun batekin 
gertatu dena, zehazki, haren nortasun agiri nazionala bere nazionalitate espainiarra froga-
tzeko nahikoa zela ulertu behar zen (1.2 artikulua 1553/2005 Errege Dekretua, abenduaren 
23koa, nortasun agiri nazionalaren eta haren sinadura elektronikoko ziurtagirien jaul-
kipena arau tzen duena).

Nolanahi ere, atal honetan aurkezten dira baldin tza ekonomikoak eta/edo akademikoak ez 
bete tzeagatik lagun tza ez emateko ebazpenekiko desadostasunaren ondoriozko kexak. 
Kexa horiek, ukapena zalan tzan jarri beharrean, emai tzaren ondoriozko kexa bat helarazten 
dute, beren interesen kontrako emai tza izan delako, hain zuzen, eta justizia irizpideei ema-
ten diete garran tzia, ez legezkotasunari berari.

III.7.  Bizikide tza

Zori txarrez, aurten ere ikaste txeetako bizikide tza gatazkak hainbat kexaren iturri izan dira.

Gure esku-har tzeetan, landutako jarduera protokoloen aplikazio normalizatua, etab. egiaz-
tatu ahal izan ditugu. Hala eta guztiz ere, jarrera “burokratikoetara” jo tzea ekiditeko egoki-
tasuna azpimarratu nahi dugu, baita, ai tzitik, etorkizuneko jardueretan hobekun tzak lor tzeko 
jardunbide egokien bilaketa eta ezarpena ere, eta, aldi berean, familiekiko lankide tza 
eta adostasuna estu tzen saia tzeko fun tsezko tzat har tzen dugu.

http://www.cert.fnmt.es/legsoporte/Real Decreto 1553-2005 DNIe.pdf
http://www.cert.fnmt.es/legsoporte/Real Decreto 1553-2005 DNIe.pdf
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III.8.  Uniber tsitateko irakaskun tza

Aurten zenbait kexa jaso ditugu Derrigorrezko Bigarren Hezkun tza eta Ba txilergoko, 
Lanbide Heziketako eta Hizkun tzen Irakaskun tzako Irakasleen Prestakun tzarako 
Uniber tsitateko Masterrera sar tzeko baldin tzekin lotuta.

Euskal Herriko Uniber tsitateak (UPV/EHU) jakinarazi digunaren arabera, masterra eskaini 
den lehenengo ikasturte honetan, EHUn ez da beharrezko gaitasunak menpera tzen direla 
egiazta tzeko probarik prestatu eta masterrera sar tzeko ezinbesteko baldin tza izan da aurrez 
ikusitako titulazioetarikoren bat eduki tzea.

Hala eta guztiz ere, datozen ikasturteetan Uniber tsitateak ez duela ziurtapen proba horiek 
antola tzeko inolako eragozpenik izango uste dugu, eta horrela, titulatu guztiek Irakasleen 
Prestakun tzarako Uniber tsitateko Master horretara sar tzeko aukera berberak izango dituz-
te. Are gehiago, jaso ditugun kexak ikusirik, gure asmoa da EHUren aurrean gai honen 
inguruko jarraipena egitea.

Horrez gain, 2010ean Uniber tsitateak esperien tzia ikasgeletara sar tzeko adinarekin lotu-
tako baldin tza ezar tzeaz gain, lan egoera aktiboan ez egoteko baldin tza ezar tzeko arrazoiak 
zein diren jakin nahi izan dugu.

Horri dagokionez, Ikasketen Antolamendurako errektoreordeak adierazi digu Esperien tziaren 
Ikasgelak eratu eta mar txan jar tzeko proposamenak, 1999an landu zenak, Uniber tsitateak 
eskain tzen dituen kultura eta prestakun tza jardueren hu tsune bat bete tzeko helburua zeukala. 
Erretiraturik egoteagatik edo bizi tza osoa beren familia zain tzen igaro duten emakumeak izatea-
gatik denbora libre asko duten per tsonei goi-mailako hezkun tza helaraztea zen ikastaroaren xe-
dea. Azken finean, lanean ez dauden eta denbora guztia libre duten eta, beren esperien tziaren 
ekarpena eginez, eskoletara erregulartasunez joateko, hainbat urteko programa bat buru tzeko 
eta, beren interes intelektuala kontuan hartuz, bizi tzan zehar ikasten jarrai tzeko prest dauden 
adineko per tsonen behar sozial bati eran tzutera bideratuta dagoen eredu bat da.

Hartara, esperien tzia ikasgela horiek nola eratu nahi izan diren azal tzeaz gain, lan egoera 
aktiboan ez egoteko baldin tza ezar tzeko arrazoiak azal tzen dituen argudio bat eskaini du, 
prestakun tza jarduera hori presen tziala baita.

IV. Ondorioak

Erakundearen jarduera osoarekin alderatuta, hezkun tza arloaren garran tzi erlatiboa areago-
tzen ari dela esan daiteke. Ba tzuetan arreta gehiago eska tzen duten alderdi jakin ba tzuei 
buruz jaso ditugun kexak nabarmen areagotu dira, eta horixe azpimarra tzen saiatuko 
gara ondorengo lerroetan.

Arloaren jarduera-diseinuari hel tzean, ain tzako tzat hartu da Haur eta Nerabeentzako 
Bulegoa eratu dela eta, horrenbestez, arloaren ikuspegi osoa eduki nahi izanez gero, 

http://www.ehu.es/p200-home/eu
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 komenigarria da Bulegoak egin duen  txosten espezifikoa irakur tzea, lehenagoko  txosten 
berezien jarraipenari buruz adierazitakoa batik bat (EAEko hezkun tza-premia berezien ingu-
ruko eran tzuna, ikaste txeetako bizikide tza eta gatazkak eta adingabeei baloreak transmiti-
tzea), baita arrisku egoera berezietan dauden adingabeez laster egingo den  txosten berezi 
bat presta tzeko lanei buruz azaldutakoa ere.

Azalpen hori eman ondoren, 2010ean hezkun tzaren arloan gauzatu diren jarduerei buruz 
min tza tzeari helduko diogu berriz. Horien emai tza gisa, Arartekoaren erakunde honek 
hezkun tzaren Administrazioa hezkun tzaren arloko eragile guztiek herritarren benetako 
hezkun tza-premietarako egokia den plangin tza demokratikoan parte har tzea ziurta tzen 
saia tzeko konpromiso berezia bere gain har tzera animatu nahi du.

Horri dagokionez, gure ustez, garran tzi tsua da Jarraipenerako lurralde-ba tzordeen lana-
ren alde lan egitea. 21/2009 Dekretuak, o tsailaren 3koak, Euskal Autonomia Erkidegoan 
uniber tsitateaz besteko ikaste txeen sarea antola tzeko eta planifika tzeko irizpideak ezar tzen 
dituenak ba tzorde horien esku uzten du eskola maparen egoera urtero berrikusteko lana.

Plangin tza eta programazio lan hori bereziki beharrezkoa da 0tik 2 urtera bitarteko le-
henengo tartean, eta gailen tzekoa da toki erakundeak ere oso garran tzi tsuak direla tarte 
horretan. Gure ustez, lehenengo tarte horretan 2 urtetik beherako neska-mutilen tzako be-
har besteko hezkun tza eskain tza ziurtatu behar da, beren familiek aukera tzen dituzten 
ikaste txeetan eskola tzeko prozesuaren jarraitutasuna normala izatea ahalbide tzeko. Hori 
dela eta, erne egoten jarraituko dugu Hezkun tza, Uniber tsitate eta Ikerketa Sailari haurren 
eskola maparen diagnostiko osatua egiteko eta 0-2 tartean toki erakundeekin adostutako 
plan orokor bat lan tzeko eska tzen dion ekimen parlamentarioari dagokionez.

Hezkun tza Administrazioak eskola mapa etengabe berrikusteko lan horrek eskain tzen duen 
aukera ere ain tzako tzat hartu behar du zerbi tzu osagarriak etengabe egoki tzeko, esate ba-
terako, eskola-garraioa.

Hezkun tza-premia berezien eran tzunaren arloan, erakunde honen ustez, hezkun tzako 
zerbi tzuen artean koordinazio handiagoa lor tzera bideratutako jardunbide onak ezar-
tzeko lan egiten jarraitu behar da. Koordinazio handiagoa lortuz gero, zalan tzarik gabe, hobekun-
tzak lortuko dira hezkun tza-premia bereziak dauzkaten adingabeei ematen zaien eran tzunaren 
jarraipen eta ebaluazioan, eta, horrez gain, gehiago egingo da lan haien familiekin batera.

Modu puntualagoan, beharrezkoa da hezkun tza-premia bereziak dauzkaten ikasleei eran-
tzuteko beharrezkoak diren baliabideak behar bezala aurreikustea; adibidez, zeinuen 
hizkun tzako interpreteekin lotutako beharrei dagokienez.

Era berean, hezkun tza Administrazioak mugikortasun murriztua izateagatik gurpil-aul-
kiak erabili behar dituzten ikasleak integra tzeko praktika bul tzatu behar du, eta horrez 
gain, ikasle horiek, ahal den neurrian, eskola-garraioko linea antolatuak erabil tzea ahalbide-
tzeko lan egin behar du. Jardunbide on horrek arrakasta izango duela espero dugu eta 
jarraipen on bat egiten ahaleginduko gara.

http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2009/02/0900731a.pdf
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Bestalde, ikaste txeak berritu eta egoki tzeko obrei hel tzen zaienean, Arartekoak berriz 
esan nahi du berrikun tza lanak egiten diren bitartean ikasleei ahalik eta eskola tze baldin-
tzarik onenak eskain tzeko modua bilatu behar dela.

Gure ustez, garran tzi tsua da azpimarra tzea, proposamen gisa, haur eskolen egungo egu-
tegia luza tzeko aukera analizatu eta balora tzea komeni dela familien batera tze-premiei 
eran tzuten saia tzeko.

Bestalde, berriz esan behar dugu komenigarria dela Herrizaingo Sailarekin batera jar-
duera protokolo bat zehaztea uniber tsitatetik kanpoko irakaskun tza zentroetan Er-
tzain tzak esku har tzea beharrezko tzat jo tzen denerako.

Zerbi tzu osagarriei dagokienez, eta eskola-garraioaren kasuan batik bat, gure ustez, 
hezkun tza Administrazioak ez du baztertu behar zerbi tzua lor tzea ahalbide tzen duten 
iriz pideen aplikazio malguago bat, baina ez arbitrarioa, egiten saia tzeko aukera,  horren 
bidez ikasleei arreta hobea eskain tzea lor baldin badaiteke, baina, jakina, eskola maparen 
berrikuspenaren bidez zerbi tzuaren antolamendu aukerak hobe tzen saia tzeko ahaleginei 
kalterik egin gabe.

Jantoki-zerbi tzua hobe tzeko lanean jarraitu behar da. Horretarako, beharrezkoa da egungo 
baldin tzen analisia abiapuntu tzat har tzea, eta, besteak beste, menuen diber tsitate han-
diagoa lor tzeko ahaleginak egin behar dira, bereziki, osasuna eta/edo erlijioarekin lotutako 
arrazoiengatik.

Beste alde batetik, azpimarra tzekoa da beken eta ikasketarako lagun tzen inguruko kexen 
tramitazioa kudeaketa aka ts posibleak konpon tzeko aukera gisa ikusi behar dela, eta 
horregatik ez dela baztertu behar horien premiazko tramitazioa.

Uniber tsitate arloan, titulatu guztiek Irakasleen Prestakun tzarako Uniber tsitate Mas-
terrera sar tzeko aukera berberak izateak kezka tzen gaitu. EHUn alderdi horren jarraipena 
egiteko asmoa dugu.

Buka tzeko, atal hau amaitu baino lehen nahi eta nahi ez aipatu behar dugu, berriro ere, 
Haur tzaroaren eta Nerabezaroaren Bulegoak egin duen  txosten espezifikoa, batik bat 
hezkun tza-premia berezien eran tzunarekin, ikaste txeetako bizikide tza eta gatazkekin eta 
adingabeei baloreak transmiti tzearekin lotutako alderdiei dagokienez. Eta horrez gain, esan 
beharra dago ikaste txeetako bizikide tzarekin lotutako gaiei hel tzen zaienean burokrati-
zazioa saihestu behar dela eta jardunbide onen ezarpenean sakondu behar dela, eta, 
horren harira, azpimarra tzekoa da familiekin batera gehiago lan egitea ezinbestekoa dela.
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3. OGASUNA

I. Arloa kopurutan

Aurten, Ogasunaren arloan 90 kexa jaso ditugu guztira, alegia, erakunde honek urte osoan zehar 
tramitatu dituen kexen %6,86. Kexa horiek honako administrazio hauei buruzkoak izan dira:

− Tokiko administrazioa ................................................................................... 47
− Foru administrazioa  ..................................................................................... 24
− Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra (Eusko Jaurlari tza) .... 5
− UPV/EHU ....................................................................................................... 2

Horien edukiari dagokionez, jasotako kexak honako gai edo azpi-arlo hauei buruzkoak izan dira:

− Udal zergak .................................................................................................. 27
− Foru zergak .................................................................................................. 19
− Administrazioaren fun tzionamendua eta prozedura administratiboa ........... 18
− Tasak ........................................................................................................... 13
− Prezio publikoak ........................................................................................... 10
− Beste alderdi batzuk ...................................................................................... 3

Arlo honetako kexen informazio estatistikoa, ekitaldia i txi den unean, honakoa da.

GUZTIRA Izapide tzen Amaituta Jarduera
okerra

Jarduera 
okerrik ez

Herritarrei 
aholkuak eta 
informazioa 

ematea

Gerora ez 
dira onartu

2010ean  
hasitakoak 78 33 39 7 23 9 6

Aurreko urteetan 
hasitakoak 57 23 27 5 20 2 7

Arlo horretako jarduera estatistikoki balora tzerakoan, kontuan hartu behar da 2010ean au-
rreko urteetan aurkeztu den kexa kopuru aipagarria tramita tzen bukatu dela. Horri dagokio-
nez, azpimarra tzekoa da ba tzuetan gure lanaren eraginkortasuna baldin tzatuta egoten dela 
kasuan kasuko administrazioen lankide tzan a tzerapenak egoten direlako.

II. Lege-berrikun tzak

Zergen arloko araudia oso arlo dinamikoa da, alegia, urtero egoki tzapenak eta aldaketak 
barne har tzen ditu eta horrek eragin zuzena izaten du kasuan kasuko indarraldian igor tzen 
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diren zergen, tasen eta zerga berezien likidazioan. Araudiak foru mailan nahiz tokiko espa-
rruan egunera tzen dira.

Foru araudian egon diren aldaketei dagokienez, azpimarra tzekoa da Arabako Lurralde 
Historikoan 14/2009 Foru Araua, abenduaren 17koa, 2010eko aurrekontua gauza tzeari 
buruzkoa, one tsi zela. Bizkaian, berriz, 3/2009 Foru Araua, abenduaren 23koa, Bizkaiko 
Lurralde Historikoko 2010. urteko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa, onartu zen, eta Gi-
puzkoan 4/2009 Foru Araua, abenduaren 23koa, Zenbait zergatan aldaketa jakin ba tzuk 
sar tzen dituena.

Azken Lurralde Historiko horren kasuan, azpimarra tzekoa da 2009ko urtarrilaren 1etik aurre-
ra baliogabeturik geratu zela Ondarearen gaineko Zerga arau tzen duen Foru Araua.

Azkenik, aipa tzekoa da 2010eko uztailaren 1ean indarrean sartu zela BEZaren aldake-
ta. 26/2009 Legeak, abenduaren 23koak, Estatuaren 2010erako Aurrekontu Orokorrei 
buruzkoak araudi berriak eskuratu edo eskainitako ondasun edo zerbi tzuaren beharraren 
garran tziaren arabera aplika tzen diren 3 BEZ tasak manten tzea one tsi zuen. Erreforma ho-
rren ondoren, tasa orokorra %16koa izatetik %18koa izatera igaro da, tasa murriztua puntu 
bat igo da, alegia, %7tik %8ra, eta super-murriztua aldaketarik gabe manten tzen da, hau 
da, %4koa izaten jarrai tzen du.

III. Jarduera-plana

Arlo honetan gauzatu ohi dugun jarduera herritarrek bidal tzen dizkiguten banakako kexak 
azter tzean da tza batik bat.

Edozein kasutan ere, aipa tzekoa da 2010aren hasieran hiru lurralde historikoetan indarrean 
sartu zela ezgaitasunen ondorioz Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zerga (TMIZ) 
ordain tzetik salbue tsirik egotea xeda tzen duen aldaketa. Foru arau berriak salbuespenaren 
esparrua modu murriztaileagoan zedarri tzen zuen. Araudiaren aldaketa horren ondorioz, 
bilera bat egin genuen Autonomia Erkidegoan lan egiten duten per tsona ezgaituen elkar-
terik garran tzi tsuenekin, eta bilera hartan, aldaketa horren irismena eta ondorioak aztertu 
genituen.

Azken urteotan zerbi tzuak udalerriaren gunetik haratago zerbi tzuak eskain tzearen ondo-
riozko tasak pixkanaka kobra tzen hasi direla ikusi dugu. Kobran tza hori guztiz zuzena da 
zerbi tzua benetan eskain tzen baldin bada, eta arlo horretan bizi diren herritarrek oso posi-
tiboki balora tzen dute. Zerbi tzuaren eskain tzaren errealitatea lauso tzen denean sor tzen da 
arazoa, alegia, zerbi tzua benetan eta egiatan eskain tzen dela eta subjektu pasiboari onurak 
ekar tzen dizkiola esan ezin denean.

Arazo horren ondorioz, erakunde honek gomendio orokor bat eman du. Gomendioa  txosten 
honetan jaso dugu eta haren izenburua honakoa da: Zaborraren tasa kobra tzea, nahiz eta 
Gipuzkoako zenbait udalerritan zerbi tzua modu eraginkorrean eman ez. 

http://www.alava.net/botha/Boletines/2009/149/2009_149_08958.pdf
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/12/20091228a247.pdf#page=3
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/12/28/c0915014.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/24/pdfs/BOE-A-2009-20765.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2076_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2076_1.pdf
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IV. Kexarik aipagarrienak

Atal honetan 2010ean gauzatu dugun jarduera jaso dugu. Horretarako, Ogasunaren arloan 
egin dugun lanaren egitura osa tzen duten azpi-arlo materialen aurkezpen labur bat egingo 
dugu eta landu ditugun kexa edo alderdirik garran tzi tsuenak azpimarratuko ditugu.

IV.1.  Administrazioaren fun tzionamendua eta prozedura administratiboa

Zergen arloko administrazioen eran tzuna azkar ez lor tzeak etengabe ikusten dugun eta 
herritarrek beren kexetan aipa tzen diguten arazoetako bat izaten jarrai tzen du. Ba tzuetan, 
ebazpen baten a tzerapenak zergen arloko zor bat betearazpidez kobra tzeko aldian sar tzea 
eragiten du, zergapekoa aurkeztu duen errekur tsoaren ebazpenaren zain dagoelako.

Era berean, subjektu pasiboaren datuak eguneratuta ez egoteak, baita hark arretaz jardun 
duenean eta administrazioari jakinarazi dionean ere, ondoren konpon tzeko oso zailak diren 
arazoak eragiten ditu, baita arazoaren jatorria argi tzen denean ere, izan ere, zergen arloko 
prozedurak aurrera jarrai tzea eragozteko, interesduna errekur tsoak jar tzera behartuta ego-
ten da, baita erreklama tzen zaion zorraren zenbatekoa ordain tzera eta bere datuen berri 
emateko betebeharra behar bezala bete zuela ziurta tzeko frogagiriak lor tzera ere.

IV. 2.  Foru zergak

- Per tsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga (PFEZ)

Zerga hau da, hain zuzen ere, herritarrek erakunde honetan aurkezten dituzten erreklama-
zio gehienak eragiten dituena. Hala ere, aipa tzekoa da azken urteotan herritarrek errentaren 
arloan helarazten diguten kexen kopuruak behera egin duela pixka bat.

Kexak mota asmotakoak dira eta zergaren aplikazioaren oso alderdi desberdinei buruzkoak. 
Ba tzuetan foru ogasunen jarduerei buruzkoak izaten dira, legezkotasun zorro tzaren ikus-
puntutik zalan tzan jarri ezin ditugun alderdien ingurukoak, hain zuzen, errentari buruzko 
araudia bete tzen dutelako. Hala eta guztiz ere, kexa horiek bi gauzaren adierazgarri dira: 
batetik, agerian uzten dute herritarrek ez dutela behar beste informazio, eta bestetik, zer-
garen konplexutasunaren isla dira.

Horri dagokionez, uneoro ain tzako tzat hartu behar da foru ogasunek osatu eta bidal tzen di-
tuzten aitorpen-proposamenak gero eta gehiago diren arren, errenta aitorpenak osa tzen di-
tuzten zerbi tzuen errekur tsoa badago ere... zerga hori autolikidazio erregimenean likida tzen 
jarrai tzen dela. Hau da, zerbi tzu horiek erabili arren, zergapekoa da aitorlea, eta horrenbes-
tez, prozesu horretan egon litezkeen aka ts edo irregulartasunen ondorioak zergapekoaren 
kargura dira, uneoro bere kontura jardun izan balu bezala.
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Esate baterako, aipa tzekoak dira foru ogasunek PFEZaren arloan gauzatu duten jarduera 
zalan tzan jar tzen zuten kexetan azaleratu diren alderdi ba tzuk:

- Zerga ordain tzeko aukeraz balia tzeko aldi murri tza.
- E txebizi tza bat, zergapekoaren ohiko e txebizi tza ez denean, eskualda tzean lortu-

tako onurak ondare-irabazi gisa zenba tzea.
- Fran tzian lortutako laneko errendimenduen zerga-ordainketa.
- Zergak helburu erlijiosoetara bidera tzearekiko desadostasuna.
- Ohiko e txebizi tzan inberti tzearen ondoriozko kenkaria aplika tzeko baldin tzak.
- Konpen tsazio-pen tsioen ordainketaren ondoriozko murrizketarako baldin tzak.
- Ezkontideak banan tzen diren kasuetan ondorengoen ondoriozko kenkariaren 

%50aren aplikazioa guraso biek familia-zametarako ekarpena egiten dutenean.

Nolanahi ere, gure ustez, gailen tzekoak dira zenbait garraiolari-elkartek bidali dizkiguten 
kexak. Kexa horietan adierazten zuten ez daudela ados Gipuzkoako Foru Aldundiaren Oga-
sun eta Finan tza Sailak eta Bizkaikoak PFEZean (926/2010, 928/2010 eta 1276/2010) beren 
jarduera ekonomikoaren errendimenduak modulukako zenbatespen objektiboaren bidez 
kalkula tzea erabaki zuten garraio enpresen artean sustatu duten ikuskapen-kanpainare-
kin. Enpresa horiek diotenez, zergen arloko araudiak garraiolariei gara tzen duten jarduera 
 ekonomikoaren errendimendua zeinu, indize edo moduluen arabera zenbatespen objekti-
boko araubidea aplikatuz kalkula tzeko aukera ematen die, arauak ezar tzen dituen baldin-
tzak bete tzen dituztenean. Hala eta guztiz ere, zerga errentaren araubidearen arabera 
likidatu zuten arren, foru ogasun bi horiek errepide bidez salgaiak garraia tzen dituzten 
enpresa ba tzuei likidazio osagarriak bidal tzen ari dira, jardueraren benetako errendimen-
dua modulu bidezko zenbatespen objektiboaren bidez zehaztutakoa baino altuagoa dela 
egiazta tzen dutenean.

‑ Balio Eran tsiaren gaineko Zerga (BEZ)

BEZaren arloko legeria bereziki korapila tsua da. Ezgaitasunak dauzkaten per tsonen ohiko 
garraiobide izateko ibilgailuak eskura tzeko aplika tzen den BEZ tasa %4koa da. Baina per-
tsona horiek sarritan ez dakite hori horrela denik, eta, ba tzuetan, hori horrela dela dakiten 
arren, ez dakite nola fun tziona tzen duen eta, ondorioz, ba tzuetan, tasa arrunta ordain-
tzen dute eta ondoren Foru Ogasunari eska tzen diote BEZaren %4ko tasaren murrizketa 
aplika  tzeko.

Arazoa Gipuzkoan planteatu zen. Baina Gipuzkoako Foru Aldundiak ez zuen eskaera onartu, 
BEZaren tasa super-murriztuaren aplikazioa erregutu beharrekoa baita eta beharrezkoa bai-
ta aldez aurretik Administrazioaren onarpena lor tzea (724/2009).

Gure ustez, ezgaitasunen bat daukan per tsona baten ohiko garraiobide gisa erabil tzeko 
ibilgailu batean BEZaren tasa murriztua aplika tzeko eskubidea aldez aurretik onar tzea ez da 
baldin tza substantibo tzat hartu behar. Hori dela eta, Foru Ogasun honi aplikatutako irizpidea 
berrikusteko eskatu genion.

http://www.gipuzkoa.net/index.html
http://www.gipuzkoa.net/index.html
http://www.bizkaia.net/home2/eu_index.asp
http://webwpub1.gipuzkoa.net/wps/PA_1_0_CH/HWEAbreDocServlet?GUID=%7b713DF08A-F306-41C3-B831-71EF5C3819AA%7d
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Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Berezia arau tzen duen legeriak nahiz BEZaren lege-
riak ezgaitasunak dauzkaten per tsonen tzako onura onartuak aplika tzeko, kasuan kasuko 
elementua eskura tzen duen per tsonaren eskubideak aldez aurretik onartua izan behar due-
la ezar tzen dute baldin tza gisa, modu berdin tsuan.

Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Bereziari dagokionez, azken urteotan onuraren onar-
pena murrizketa aplika tzeko aldez aurretiko baldin tzaren aldeko ildo jurispruden tziala finka-
tu egin dela, baina horrek ez duela murrizketa zerga ordaindu eta ibilgailua matrikulatu 
ondoren eskatu ahal izatea eragozten azaldu genuen.

Jurispruden tziako joera horren arabera, zergen arloko hobariak aplika tzeko eskubidea iza-
teko erabakigarria da ibilgailua matrikula tzen den unean baldin tza substantiboak bete tzea 
(alegia, ezgaitasunaren ziurtapena eta ibilgailuaren xedea). Halaber, interesdunak Zerga 
Administrazioaren aurrean onarpena eska tzea nahi eta nahi ezkoa dela azpimarra tzen da. 
Baina, hala eta guztiz ere, ez dauka garran tzirik eskaera ibilgailua matrikulatu baino lehen 
ala ondoren aurkeztu den, baldin eta behar ez bezala ordaindutako zenbatekoa i tzul tzeko 
eskubidea iraungi ez bada.

Bere eran tzunean, Zeharkako Zergen Kudeaketa Zerbi tzuko buruak esan zigun ados ze-
goela gure argudioekin eta, ondorioz, jaulkitako zergak aplika tzeko ekin tzak a tzera botako 
zituztela, ondoren BEZaren murrizketa emango zela, eta, buka tzeko, ordaindutako gehiegiz-
ko zenbatekoa i tzuliko zi tzaiola interesdunari.

IV.3.  Tokiko zergak

Udalek nahitaez exijitu behar dituzte honako zerga hauek: Ondasun Higiezinen gaineko Zer-
ga, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga eta Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga; 
bestalde, Eraikun tzen, Instalazioen eta Obren gaineko Zerga eta Herri edo Hiri Lurren Balio 
Igoeraren gaineko Zerga ezarri eta exiji tzea hautazkoa da, eta hori, tokiko ogasunen arloko 
legeria eta kasuan kasuko zerga arloko ordenan tzak betez egin behar dute. Azpimarra tzekoa 
da gu txi direla aukera horretaz balia tzen ez diren udalerriak.

2010ean tramitatu diren kexetan zerga horiekin lotutako alderdi garran tzi tsuak eta formalak 
ere aztertu dira. Zehazki, familia ugarien kideen tzat aurrez ikusitako hobariak Ondasun 
Higiezinen gaineko Zergan sor tzapena baino lehen aplika tzeko urtero eska tzeko beharra 
aztertu dugu, baita zergan monumentu tzat har tzen diren ondasunen kasurako jaso tzen den 
hobaria erreguzkoa dela ere.

Herri edo Hiri Lurren Balio Igoeraren gaineko Zergaren subjektu pasiboa, e txebizi tza baten 
kostubidezko transmisioaren kasuan, ondasuna transmiti tzen duen per tsona da. Kontratu 
bat sina tzean onartutako itun edo konpromisoak horiek sina tzen dituzten aldeen tzat soilik 
dira lotesleak, baina ez administrazioaren tzat, hura kontratu-harreman horretatik kanpo da-
goen hirugarren bat baita eta administrazioaren jardunak zergen arloan indarrean dagoen 
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araudiaren araberakoa izan behar du. Hori dela eta, administrazioak zerga arauak zergapeko 
gisa zergaren subjektu pasibo bezala defini tzen duenari igorri behar dio.

Buka tzeko, aipa tzekoa da Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergak ezgaitasunak 
dauzkaten per tsonen tzat barne har tzen duen salbuespenaren irismenaren murrizketak he-
rritarren aldetik eran tzun zabala jaso duela eta erakunde honetan kexa ugari jaso ditugula 
gai honen inguruan.

Foru aldundiek, ezgaitasunak dauzkaten per tsonen kolektiboak egin dituen eskaerei jarraiki, 
zerga hori 2011n arautuko duten foru arauetan salbuespenaren irismena zabal tzea propo-
satu dute, gurpil-aulkiak erabil tzen dituzten per tsonei ez aplika tzeko ezarritako zerga arloko 
poten tzia muga, orokorrean, 14 zaldi fiskalekoa dena, eta horrela, salbuespenaren onura 
izan dezaten.

Aipa tzekoa da 2010eko urtarrilaren 1ean indarrean sartu zen salbuespen horren mugape-
naz balia tzea nahi zen kolektiboak, hain zuzen ere, ezin zuela salbuespena lortu, per tsona 
horien ibilgailuek, normalean, zerga arau tzen duten foru arauek ezar tzen zuten poten tzia 
fiskala gaindi tzen dutelako.

IV.4.  Tasak

Tasak dira tokiko erakundeek subjektu pasiboei buruzko, horiei eragiten dien edo onurak 
ekar tzen dizkien zerbi tzuak eskain tzearen edo derrigorrez jaso beharreko udal jarduerak 
gauza tzearen ondoriozko gastuak ordain tzeko diru-sarreren iturria. Halaber, jabari publikoko 
ondasunen erabilpen pribatiboa edo aprobe txamendu bereziaren ondoriozko kontrapresta-
zioak ere tasa izaera du.

Hori dela eta, tasen bereizgarrietako bat da per tsona administratuen tzako borondatez eska-
tu edo har tzen ez diren zerbi tzu edo jarduerei eragiten dietela. Zerbi tzua erabil tzaileen es-
kura jarri ondoren, zerbi tzua manten tzen lagun tzeko betebeharra sor tzen da, baita zerbi tzua 
erabil tzen ez bada ere (adibidez, zaborren tasa ordain tzea higiezin bat hu tsik dagoenean). 
Hori dela eta, oso garran tzi tsua da herritarren tzat zerbi tzua herritarren esku har tzea eta 
herritarrei zerbi tzua benetan erabili ahal izateko moduan aurkeztea.

Zerbi tzua benetan eta eraginkortasunez eskaini den ala ez izan da, aurten ere, kexa kopuru 
garran tzi tsu batean aztertu den gairik garran tzi tsuena. Gai horren harira, azpimarra tzekoa 
da Elgetako Udalera helarazitako gomendioa, zabor-bilketa zerbi tzua eskain tzen ez den ere-
muan zabor-tasa kobra tzeari buruzkoa.

Era berean, aipa tzekoa da Sestaoko Udalera bidalitako gomendioa. Horren bidez, Sestaoko 
Udalari gomenda tzen zaio ofizioz baliogabetu dezala ibilgailuak bide publikotik ken tzearen 
ondoriozko tasa gisa igorritako likidazioa; izan ere, ez da egiaztatu ordainarazpena justifika-
tzen duen zergapeko egitaterik egon zenik.

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1776_1.pdf
http://www.sestao.net/general/index.asp?sestao_idioma=EU&nivelMenu=&actualMenu=
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2041_1.pdf
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Buka tzeko, udalerri ba tzuetan erroldatuek eta ez-erroldatuek zergen arloko ordenan tzetan 
tratamendu desberdina jasaten dutela ohartarazi zaio erakunde honi, gaia azter dezan. Tratu 
desberdina ematea ez dator bat berdintasun prin tzipioarekin, eta, an tza denez, ez dago 
jokabide hori justifika tzen duen arrazoirik: ez-erroldatuek ahalmen ekonomiko altuagoa iza-
tea, tokiko erakundearen tzat zerbi tzua eskain tzeko kostua areago tzea, etab.

IV.5.  Prezio publikoak

Herri administrazioek herritarrei, haiek eskatuta, eskain tzen dizkieten zerbi tzuak finan tza-
tzeko jaso tzen duten kontraprestazio ekonomikoak prezio publikoko izaera juridikoa dauka.

2010ean aurkeztu diren kexak prezio publikoak tokiko esparruan kobra tzearekin lotutako 
arazoei buruzkoak izan dira nagusiki. Halere, kexa ba tzuetan Euskal Eutonomia Erkidegoak, 
eta bereziki, Euskal Herriko Uniber tsitateak prezio publikoak ordainaraztearekin lotutako 
disfun tzioak aipa tzen ziren.

Azpimarra tzekoa da ordaindu beharreko tarifaren zenbatekoarekin lotutako kexa kopurua al-
tua dela. Ba tzuetan, ezarritako zenbatekoa zalan tzan jar tzen da zuzenean, beste ba tzuetan, 
tarifa areagotu izana eragin duten arrazoien azalpena eska tzen da, eta beste ba tzuetan, adi-
neko per tsonen aldeko udal zerbi tzuen eskain tzan prezio publiko sozialak susta tzea komeni 
dela aldarrika tzen da.

V. Ondorioak

Aurten izapidetu diren kexak arrazoizko epe baten barruan ari direla ebazten esan daite-
ke. Hala eta guztiz ere, aurten ere aipatu behar dugu administrazio ba tzuen kolaborazioan 
a tzerapenak egon direla, ba tzuek ez baitute behar bezala eran tzuten eta a tzeratu egiten 
dute herritarren erreklamazioak tramita tzeko aldia.

Zergen arloko araudiaren konplexutasunak susta tzen du per tsonek aitorpenak osa tzeko 
zerbi tzuak erabil tzea, araudia ezezaguna zaielako neurri handi edo  txiki batean.

Hala ere, zerbi tzu horiek erabil tzeak ez du alda tzen zergapekoaren izaera, hau da, hura da 
aitorlea, eta ondorioz, eran tzukizuna ez da zergapekoarengandik zerga benetan likidatu 
eta aitortu duen organora alda tzen. Horrenbestez, egon litezkeen aka ts edo irregulartasun 
posibleen ondorioak zergapekoei dagozkie, horiek beren kabuz jokatu izan balute bezala.

Izapidetutako kexa askotan nabarmendu den beste alderdi bat administrazioaren isil-
tasuna da. Behin eta berriz ikusten den arazo bat den arren, erakunde honek berriro 
errepikatu behar du zergapeko guztiek dutela beren errekur tso eta erreklamazioen ingu-
ruko berariaz ko eran tzun arrazoitua kasuan kasuko ebazpen-epearen barruan jaso tzeko 
eskubidea.

http://www.ehu.es/p200-home/eu
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Zergen arloko likidazioen eraginak berauek jakinarazten direnetik sar tzen dira indarrean, eta, 
ondorioz, ordainketa epean boluntarioki ordaindu behar dira. Horrek esan nahi du errekur-
tso bat aurkeztu izanak ez duela, berez, aginduaren eragina eten edo geldiarazten; izan ere, 
likidazioak edo ordainagiriak ez datozela interesdunen eskubideekin bat frogatu bitartean, 
ordaindu egin behar dira. Herritarrek ez dakite ordaindu eta errekur tsoa jarri behar dutela, 
eta ondorioz, norbaiti, zor batekiko errekur tso bat aurkeztu ondoren, eta errekur tsoaren 
inguruko ebazpenik jaso ez duelarik, betearazpen bidez zorra eta haren interesak, gainordai-
nak eta kostuak erreklama tzen dizkiotenean, erabat harriturik gera tzen da. Kasu horietan, 
errekur tsoaren ebazpenean arduraz jardun ez izana administrazioaren tzat soilik da onura-
garria, alegia, dagokion epearen barruan eba tzi behar duen arren ebazpena garaiz eman ez 
duen administrazioaren tzat.

Zergen arloko jakinarazpenen esparruko arau orokorra da jakinarazpenak espresuki, per-
tsonalki eta banan-banan egin behar direla, baina Tributuen Lege Orokorreko 102.3. artiku-
luan xeda tzen denak prin tzipio horretarako salbuespen garran tzi tsu bat barne har tzen du, 
ordainagiri bidez aldizka kobra tzen diren zergekin lotuta. Kasu horietan, hau da, fun tsean 
tokiko tributazioarekin lotuta dauden kasuetan, udalek errolda, matrikula edo erregistroan 
altaren lehenengo likidazioa zuzenean eta per tsonalki jakinarazteko betebehar legala dauka-
te soilik; hau da, gainerako likidazioak kolektiboki egin di tzake horri buruzko ediktua argi-
taratuz. Oro har, aurreikuspen hori ezezagun samarra da, eta horrexegatik ordain tzen dira 
ezintasunez ordainagiri ba tzuk betearazpen bidez.

Ordainketak helbidera tzea herritarren aukera bat da, eta ondorioz, gure ustez jardunbide on 
bat da tokiko erakunde ba tzuek egiten dutena, alegia, ordainagiriak oroigarri gisa bidal tzen 
dituzte edo zergapekoen egutegiaren inguruko jakinarazpenak bidal tzen dituzte.

Zergen erroldetako datuak eguneraturik ez egoteak, horren arrazoiak udalari berari ego tz 
dakizkiokeenean, ezinegon eta nahasmen egoerak eragiten ditu. Kasu horiek erreklama-
ziogilearen alde eba tzi ohi diren arren, ebazpen hori iri tsi bitartean, interesdunak bere gain 
hartu behar ditu, konplikazio gehiago izatea ekiditeko, betearazpen bidez exiji tzen zaion 
ordainagiriari dagokion aldian, zergapean dagoen ondasuna eskualdatu zuelako eta behar 
bezala jakinarazi zuelako, bera jada ez zela zergaren subjektu pasibo froga tzeko gorabehe-
rak, zamak eta gastuak. Gorabehera horiek geroago konpon tzea zaila izaten da, ez baita 
erraza izaten administrazio bidean ondare-eran tzukizunarekin lotutako erreklamazioak au-
rrera egitea.

Buka tzeko, zalan tzan jarri behar dugu zergape tzen duen udalerrian erroldaturik egotean 
bakarrik oinarrituta dauden tasa eta prezio publikoen ordainketan tarifa desberdinak ezar-
tzearen inguruko orokor tzea.
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4. HERRIZAINGOA

I. Arloa kopurutan

2010ean, Herrizaingoaren arloan 166 kexa jaso ditu Arartekoak, alegia, epe horretan trami-
tatu diren kexen %12,65. Kexen banaketa, kasuan kasuko herri-administrazioari eta ukitu 
diren arloei dagokienez, honako hau izan da:

Administrazioak:

− Tokiko administrazioa ..................................................................................115
− Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra (Eusko Jaurlari tza) .. 47
− Foru administrazioa ........................................................................................ 1

Gaika:

− Trafikoa ...................................................................................................... 122
− Herritarren eskubideak ................................................................................ 17
− Administrazioaren fun tzionamendua eta prozedura administratiboa ........... 14
− Herritarren segurtasuna ................................................................................ 7
− A txiloketa-zentroak ........................................................................................ 3
− Kontratazio araubidea, ondarea eta administrazioaren eran tzukizuna ........... 2
− Beste alderdi batzuk ...................................................................................... 1

Horrez gain, a txiloketa-zentroei buruzko 3 espediente tramitatu ditugu ofizioz.

Txostena i txi den unean, kexen egoera, beren tramitazioari dagokionez, honakoa zen:

GUZTIRA Izapide tzen Amaituta Jarduera 
okerra

Jarduera 
okerrik 

ez

Herritarrei 
aholkuak eta  
informazioa 

ematea

Eratorritako 
ez-onarpena

2010ean hasitakoak 163 55 98 17 69 12 10

Aurreko  
urteetan hasitakoak 118   6 104 36 68   0   8

2009an baino kexa gehiago jaso ditugu. Aurreko urteetan bezala, Eusko Jaurlari tzaren 
 Herrizaingo Saila eta Bilboko Udalari buruzkoak izan dira nagusiki. Horrez gain, Gasteizko 
Udalari buruz jardun dute neurri garran tzi tsu batean, baina kexa gehienak ibilgailuak aloka-
tzen dituen enpresa beraren ingurukoak izan dira, eta Udalak ere beste hainbeste zigor 
ezarri dizkio trafikoko araudia hausteagatik.

http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-423/eu/
http://www.bilbao.net/nuevobilbao/jsp/bilbao/homeModulos.jsp?idioma=e&color=rojo&
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=eu&accion=home&accionWe001=ficha
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=eu&accion=home&accionWe001=ficha
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Aipatutako datuek ez dituzte barne har tzen eba tzi ezin izan ditugunak, hau da, Estatuko 
Herriaren Defenda tzailearen eskumen-esparrutik kanpokoak izateagatik edo ukapenerako 
ustezko legaletakoren baten barrukoak izateagatik gaian esku hartu ezin izan dugunean. 
Talde honetan planteatu diren gaiak honakoak izan dira, behinik behin: trafikoaren zigor-
araubidea, gidabaimena eskura tzea, Nortasun Agiri Nazionala eska tzeko aldez aurretiko hi-
tzordu sistemaren fun tzionamendua eta fun tzionario polizialen kode deontologikoa.

Era berean, aurreko urteetako 118 kexa-espedientetako esku-har tzea burutu dugu.

II. Araudi mailako testuingurua

Aurten indarrean sartu da 18/2009 Legea, azaroaren 23koa, Trafikoari, Ibilgailu Motordunen 
Zirkulazioari eta Bide-segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatuan aldaketa garran tzi-
tsuak sartu dituena. Aldaketa horietako ba tzuek, esate baterako, prozedura laburtu berriak, 
esparru horretan gauza tzen dugun esku-har tzeari ere eragingo diote ziurrenik.

Lege horren garapen gisa, Barne Ministerioaren 3022/2010 Agindua, azaroaren 23koa, Tra-
fikoko Zehapenen Ediktu Ohola arau tzen duena one tsi da. Ediktu Ohola formatu digitalekoa 
da eta Estatuko Trafikoaren Buruzagi tza Zentralaren egoi tza elektronikoan argitara tzen da. 
Bide horren bidezko ediktu-jakinarazpenak azaroaren 25etik aurrera ordezkatu egin du uda-
letako ediktu-oholetan eta kasuan kasuko aldizkari ofizialetan egiten zen jakinarazpena.

Arloarekin lotutako beste arau ba tzuk onartu dira, baina horiek aipa tzea ohar honen xedetik 
kanpo dago, agiri honen helburua arloko legegin tzako nobedade nagusiak aipa tzea baita.

III. Jarduera-plana

III.1.  Ikuskapen bisitak

Aurten Er tzain tzak Arkauten (Iradier Basea) eta Donostian dauzkan a txiloketa-zentroak bi-
sitatu ditugu, baita Sestaoko Udal tzaingoaren egoi tza ere, modu zuzenagoan ezagu tzeko 
gaur egun zentro horietako ziegen egoera zein den eta zein diren a txiloketekin lotutako 
praktikak. Arkauteren kasuan, gure jarduera, nagusiki, Er tzain tzaren Dibisio Antiterrorista 
eta Informatibo berriaren menpeko zentrora mugatu zen.

Zentro horietako instalazioak, oro har, egokiak dira beren edukiaren tzat, baina aurreko 
bisitetan ere ikusi diren arazo ba tzuk daude oraindik. Gainera, Arkauteko zentroak orain-
dik ez dauka adingabeak zain tzeko egoi tza berezirik. Udal tzaingoaren kasuan ere gauza 
bera gerta tzen da. Donostiako zentroak badauka egoi tza berezi bat, argi naturalik gabeko 
gela bat da, per tsona adin nagusiko per tsonen tzako gelen ezaugarri berberak dauzka, bai-
na handiagoa da, eta litekeena da gelak per tsona adindunak zain tzeko erabil tzen dituzten 
egoi tzekiko banan tze-prin tzipioak behar bezala ez bete tzea (urtarrilaren 12ko 5/2000 Lege 
Organikoko 17.3 artikulua).

http://www.defensordelpueblo.es/
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/24/pdfs/BOE-A-2009-18732.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/25/pdfs/BOE-A-2010-18102.pdf
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Hiru zentroek bideograbazio sistema bat daukate. Dirudienez, Er tzain tzan sistema 2006ko 
ohiko  txostenean (I. kapitulua, 7.1 ida tz-zatia) aztertutako ereduaren araberakoa da fun tsean. 
Donostiako sistema, aldiz, ez dator bat eredu horrekin, izan ere, kamerek ez dute per tsona 
a txilotuek egin behar duten ibilbide osoa barne har tzen, ezta deklarazioa har tzeko erabili 
ohi den gela ere. Udal tzaingoaren zentroa ere ez dator guztiz bat urriaren 6ko 81/1999 Go-
mendioan azaldu genuenarekin. Bertan, gure ustez, mekanismo horrek eraginkorra izateko 
izan beharko lituzkeen ezaugarriak zehaztu genituen (1999ko  txosten arrunta, II. kapitulua, 
7.2.A ida tz-zatia)).

Arkauteko zentroak ezin izan genituen ikusi ondorengo ebazpen honi dagozkion grabazio-
ak: Arartekoaren ebazpena, 2010eko ekainaren 15ekoa. Horren bidez, bukatu du bere 
jarduera Er tzain tzak inkomunikazio-erregimenean egondako a txilotuei ustez eman-
dako tratu  txarrengatik bideratutako kexan, eta kexa tramita tzen aritu ginenean ere ezin 
izan genuen grabazioa ikusi, baina beste arrazoi ba tzuen ondorioz. Gure solaskideek esan 
zigutenaren arabera, grabazioak sun tsitu egin ziren Herrizaingo Sailak instrukzio batean 
ezar tzen duen gu txieneko epea, 3 hilabetekoa dena, igaro bezain laster. Informazio hori ez 
dator bat per tsona berberek beste ba tzuetan eman digutenarekin; izan ere, instrukzio bera 
aplikatuz, grabazioen kopiak denbora-mugarik gabe biltegira tzen direla azaldu baitigute. Are 
gehiago, iaz Erandioko a txiloketa-zentrora egindako bisitan, 8 hilabete lehenago egin zen 
a txiloketa inkomunikatu baten grabazioa ikusi genuen, eta kasu horretan ez ziren bete tzen 
instrukzioan gu txieneko epea luza tzeko aurrez ikusten diren baldin tzak. 

Bereziki kezkagarria irudi tzen zaigu aipatutako kexa tramita tzen aritu ginenean grabazioak 
ikustea erago tzi izana, alegia, artean sun tsitu gabe zeudenean, eta materiala gorde ala 
sun tsitu erabaki tzerakoan, polizia arduradunek, aipatutako instrukzioak onar tzen dituen 
interpretazio guztien artean, irudiak ezaba tzeko aukera ematen zuena aukeratu izana 
–gu txieneko epea baino ez duena ezar tzen–, ez bai tzuten kontuan hartu aipatutako kexa 
tramita tzen ari ginela, grabazioen edukia ikusteko interesa behin baino gehiagotan eta 
esplizituki agertu baikenuen, eta, gainera, a txiloketa horien ondoriozko prozedura penalek 
mar txan jarrai tzen baitute –horien tramitazioan oinarritu zen, hain zuzen ere, aipatutako 
sailak kexa tramita tzen ari ginen bitartean material hori eskura tzeko aukera ez emateko 
hartu zuen erabakia–.

Egin genuen bisitan jakinarazi zigutenaren arabera, grabazioak ez zi tzaizkion ezta auzitegiari 
ere helarazi, eta auzitegia a txilotu ba tzuek ustezko tratu  txarrengatik jarri zituzten salaketak 
tramita tzen ari zen. Dirudienez, salaketak aurkeztu zituztenerako iraganda zegoen grabazio-
ak gorde tzeko gu txieneko epea, 3 hilabetekoa, alegia, eta grabatutako materiala sun tsitua 
izan zen. Hori ere kezkagarria irudi tzen zaigu.

Gure ustez, kasu honetan, kontuan hartuz aipatutako epaitegiak eta erakunde honek ezin 
izan dituztela grabazioak ikusi aipatutako instrukzioaren xedapenen interpretazio murriztai-
leagatik, urtero-urtero egiten dugun gomendioak zen tzu osoa har tzen du, hau da, graba-
tutako materiala grabatutako ekin tzen ondoriozko eran tzukizun administratibo eta penal 
posibleen gehienezko preskripzio epean zehar gorde dadila berma tzen duen eta giza es-
kubideak berma tzen dituzten erakundeen esku-har tzea (Arartekoarena, adibidez) kontuan 

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_240_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_240_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_28_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_28_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1990_1.pdf
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har tzen duen epe bat ezar dadila gomenda tzen dugu. Beharrezkoa da, gainera, grabatutako 
materiala aipatutako esparruetan esku-har tzea burutu bitartean gorde tzea berma tzea. Ez 
baldin bada horrela egiten, mekanismoak ez du balioko haren eraketa eragin zuen helburua 
bete tzeko.

Er tzain tzaren bi zentroek oraindik ez daukate adingabeen tzako a txiloketa-erregistroko 
liburu berezi bat (uztailaren 30eko 1774/2004 Errege Dekretuko 3.5 artikulua). Udal-
tzaingoaren zentroak, ordea, badauka.

Arkauteko zentrora bisita egitera joan ginen arte, Er tzain tzaren Dibisio Antiterrorista eta 
Informatiboak 2010ean egindako a txiloketa guztiak a txiloketa inkomunikatuak izan zi-
ren, baina Herrizaingo Sailak geroago esan zigun dibisio horrek geroago egin zituen bes-
te a txiloketa ba tzuetan ez zuela inkomunikazioa aplikatu. Horietako biren erregistroak eta 
dokumentazioa berrikusi genituen –eta gure solaskideek esan zigutenaren arabera, une 
hartan, bi horien grabazioak baino ez zeuden gordeta–. Oro har, gauzatutako jarduerak 
ongi dokumentatuta zeuden. Hala eta guztiz ere, zuzendu beharko liratekeen disfun tzio ba-
tzuk an tzeman genituen. Esate baterako, erregistro desberdinak ez zetozen bat orduei eta 
gauzatutako ekin tzei dagokienez jasota zegoenean. Era berean, a txilotutako per tsonekin 
egindako jarduera ba tzuei dagokienez, ez zen jasota u tzi zein aretotan gauzatu ziren, ezta 
jarduera horietan esku hartu zuten agente guztiak nor ziren ere, eta eginbide jakin ba-
tzuk orokorrean soilik islatu ziren, alegia, kasu bakoi tzean zein eginbide gauzatu zen zehaz-
tu gabe. Grabazioak ikusi genituenean ere inkongruenteak ziruditen ekin tza ba tzuk ikusi 
genituen; are gehiago, ez zetozen bat ezarritako irizpide orokorrekin, adibidez, deklarazio-
aretoan janaria ematea, grabazio kamerak dauden tokian, eta eskubideen berri emateko 
eginbidea elikagaiak emateko den aretoan gauza tzea, hau da, kamerarik ez dagoen toki 
batean. Era berean, a txilotutako per tsonak geletatik eguneroko otorduetarako atera ziren 
orduak eta egoera hori eman zen aldien kopurua ez zetorren bat elikaduraren inguruko 
ohiko jarraibideekin. Eman zizkiguten azalpenek, ordea, ez zuten justifika tzen zergatik jar-
dun zen horrela.

Aipatutako egiaztapenen ondorioz, Herrizaingo Sailera jo genuen, disfun tzio horiek ekidite-
ko neurriak har di tzan. 

Er tzain tzaren bi zentroetan kon tsultatu genituen eskubideen informazioari buruzko akte-
tan oraindik ere ez da isla tzen a txilotutako per tsonari egozten zaizkion ekin tzen berri eman 
zaion ala ez (Prozedura Kriminalaren Legeko 520. art.).

Sestaoko Udal tzaingoaren erregistroak ere kon tsultatu genituen. A txiloketaren liburuak 
bete tzerakoan egindako aka ts ba tzuk an tzeman genituen, eta haien edukian hu tsune ba tzuk 
ere ikusi genituen. Hori dela eta, hobekun tzak proposatu ditugu eta udal tzaingo horri lan ho-
rretan arreta gehiago jar dezala eskatu diogu. Udal tzaingoaren egoi tzan gorpu tz-erregistoa 
egiten duten agenteak ez direla a txiloketa egin duten agenteak izaten jakinarazi ziguten 
arren, a txiloketetan ez zela irizpide hori aplikatu egiaztatu genuen, eta, ondorioz, alderdi 
hori azpimarratu behar izan dugu. Era berean, udal tzaingo horri gogorarazi behar izan diogu 
beharrezkoa dela erregistroa nola egin den jasota uztea, baita erregistroa modu batean edo 

http://www.boe.es/boe/dias/2004/08/30/pdfs/A30127-30149.pdf
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bestean gauzatu izanaren arrazoiak jasota u tzi behar direla ere; izan ere, alderdi horiek ez 
daude dokumentaturik.

III.2.  Txosten berezien jarraipena

III.2.1.  Ziegak. Udalaren eta Er tzain tzaren a txiloketa‑zentroak (1991)

A txiloketa-zentroetara egindako bisitak ere  txosten honen jarraipen fun tzioarekin daude 
lotuta. Hori dela eta, puntu honen inguruan egiten dugun balorazioa aurreko III.1 epigrafean 
jaso duguna da.

III.2.2.  Bilboko San Fran tzisko (Bilbo) zonan a tzerritarrekiko burututako jarduera po‑
lizialei buruz Arartekoak izandako eskuhar tzea (1998ko Txosten arrunta, I.1 ka-
pitulua, 1.6. ida tz-zatia)

Txosten horretan polizia esparrurako jaso diren gomendio espezifikoak arlo horretan jaso-
tzen ditugun kexak azter tzeko parametroetako bat dira, hori dela eta, zeharkako bide horren 
bitartez, horien jarraipena egin dezakegu.

Alderdi honen inguruko interesa agertu dugunean polizia arduradunek eman dizkiguten 
eran tzunak ikusirik, gomendio horiek ez direla osotasunean bete tzen uste dugu, baita, 
askotan, horien alderdietako ba tzuk mar txan jar tzeko beharrezkoak diren instrumentuak 
ez direla ezta artikulatu ere egin. Egoera hori aurten egiaztatu dugu, adibidez, indarraren 
erabilpenaren kontrolari buruzko gomendioei, hasieran auzibidean falta gisa kalifikatu diren 
legezko kontrako ekin tza penalen ondoriozko a txiloketei eta lekukoen presen tzia onar tzeari 
dagokionez.

III.3.  Gomendio orokorren jarraipena

Poliziaren ustezko gehiegikeriei buruz izapidetu ditugun kexek ondorengo gomendio oroko-
rraren jarraipena egiteko aukera eman digute: “Polizia gorpu tzek agenteek gauza di-
tzaketen ekin tza irregularren aurreko kontrol-instrumentuak ezarri behar dituzte” 
(2003ko  txosten arrunta, VI.2. kapitulua).

Horiek bete tzearekin lotuta ikusi ditugun arazoak behin eta berriro ager tzen dira. Aurreko 
urteetan bezala, egiten ari den ikerketaren edukiarekin daude lotuta nagusiki, eta, sarritan, 
kasuarekin lotutako agenteen ber tsioa jaso tzera muga tzen jarrai tzen du. Era berean, agen-
teen testigan tzan oinarrituz ikerketa bazter tzen jarrai tzen da, baita poliziaren jardunaren 
ondorioz auzi penal bat tramita tzen ari denean ere. Azken hori, adibidez, 2010eko ekainaren 
15eko ebazpenean aztertu genituen a txiloketa inkomunikatuei buruzko kexan gertatu da, 
hau da, III.1. epigrafean aipatu dugun kexan.

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_29_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_29_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_25_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_25_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1990_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1990_1.pdf
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III.4.  Txosten berriak 

Inkomunikatutako a txiloketaren eremuko berme-sistemari buruzko azterlana eta hobekun-
tza proposamenak egin ditugu . Horren laburpena IV. kapituluan kon tsulta daiteke eta testu 
osoa webgunean dago eskuragarri. 

III.5.  Ofiziozko jarduerak

A tzerritik etorritako per tsonen a txiloketak, askotan, etorkinak ez diren per tsonen an-
tzeko beste a txiloketa ba tzuek baino askoz gehiago irauten dute batez beste. Dirudienez, 
ustezko gehienetan, Polizia Nazionalak per tsona a txilotuaren nortasuna egiazta tzeko har-
tzen duen denboraren ondorioz gerta tzen da hori, eta, horren ondorioz, gaia Arartekoaren 
aurrean plantea tzea erabaki dugu, haren eskumen-esparrukoa baita.

1/1992 Lege Organikoa, o tsailaren 21ekoa, Herritarren Segurtasunaren Babesari buruzkoa, 
alda tzea susta tzeko aukera planteatu diogu, esparru horretan per tsona adingabeei ezarritako 
zehapen ekonomikoak heziketa eta preben tzio izaerako beste zehapen ba tzuekin ordezka-
tzeko aukera azter dezan; izan ere, gai hori ere haren eskumen esparrukoa da, eta kexa batean 
gauzatu dugun esku-har tzeagatik planteatu zaigu. Erakunde horrek arazoa Barne Ministerioari 
helarazi dio, eta Barne Ministerioak proposamena balora tzeko konpromisoa hartu du.

IV. Kexarik aipagarrienak

IV.1.  Poliziaren ekin tza bat ikusten ari ziren emakume biren a txiloketa

Bilbon Udal tzaingoak desobedien tzia larriko ustezko delitu baten ondorioz lagun batekin ba-
tera a txilotu zuen emakume batek kexa bat aurkeztu zigun; izan ere, bi emakumeak a txilotu 
zituzten agenteek gehiegikeriaz jokatu zutela uste du. Gertakariak bi emakumeak polizia 
etorkin baten kasuan gauza tzen ari zen ekin tza bat ikustera gelditu zirenean gertatu ziren. 
Erreklamaziogileak adierazitakoaren arabera, agenteek, emakumea han zegoela ikusi zute-
nean, joateko agindu zioten. Orduan, emakumeek eran tzun zieten bide publikoan egoteko eta 
agenteen esku-har tzea ikusteko eskubidea zutela. Orduan, agenteek nortasun agiriak eskatu 
zizkieten eta a txiloketa bat oztopa tzen ari zirela esan zieten. Era berean, agenteei azaldu nahi 
izan zieten beren egoera zein zen kontuan hartuz –hau da, urrun, isilik eta eskuak pol tsikoetan 
sartuta zeuzkatelarik–, ezin zi tzaiela jokabide hori ego tzi, eta identifikazio eskaerak ez zeukala 
justifikaziorik uste zutela, begira tzen baino ez zirelako ari. Agenteek, azkenean, bi emakumeak 
a txilotu egin zituzten desobedien tzia larriagatik eta bilurrak ipini eta poliziaren egoi tzara era-
man zituzten. Han, gorpu tz-erregistroa egin zieten, identifikatu egin zituzten eta egokiak ziren 
oharrak egin zituzten, eta ondoren, ziega banatan sartu zituzten aske u tzi zituzten arte.

Interesdunaren arabera, a txiloketaren ondorioz egin zen atestatuan ez zen jaso benetan 
gertatu zena. Bere hi tzetan, ez zuten oztopatu edo erago tzi poliziaren jarduna, dokumentu 
hartan adierazten den bezala; ai tzitik, urrun geratu ziren zer gerta tzen zen ikusteko, isilik 

http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/6_2093_1.pdf
http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/6_2093_1.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1992-4252
http://www.mir.es/
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eta inolako mugimendurik egin gabe. Era berean, behin eta berriro eskatu zuten arren, ez 
zietela letradu baten lagun tza eskaini eta beren familiei ez zietela a txiloketaren berri 
eman ere azaldu zuen.

Bi emakumeek auzibide penalean salatu zituzten gertakariak, a txiloketaren ondorioz gaian 
esku har tzen ari zen auzibidean, hain zuzen. Hori dela eta, gure jarduna nagusiki preben-
tzio esparruan kokatu behar izan genuen, eta gure gomendioak bete diren egiaztatu 
dugu. Plano horretan, Udalari eskatu genion kexa iker zedila, honako gomendio honi ja-
rraiki: “Polizia gorpu tzek agenteek gauza di tzaketen ekin tza irregularren aurreko kontrol-
instrumentuak ezarri behar dituzte” (2003ko  txosten arrunta, VI.2. kapitulua), baita  txosten 
honetan jasotako gomendio ba tzuk bete diren ala ez jakinaraz diezagula ere: “Bilboko San 
Fran tzisko (Bilbo) zonan a tzerritarrekiko burututako jarduera polizialei buruz Arartekoak izan-
dako eskuhar tzea” (1998ko Txosten arrunta, I.1 kapitulua, 1.6. ida tz-zatia), kasu honetan 
aplika tzen dela uler tzen baikenuen.

Udalak adierazi zigun polizia arduradunek gertakizunak ikertu zituztela eta ez zutela an tzeman 
inolako gehiegikeriarik agenteen jardunean, eta, adierazi zigutenaren arabera, gaiaz ardura tzen 
den instrukzioko epaitegiak eman zuen epaiak ere horixe berre tsi zuen. Udalaren informa-
zioa ikusirik, gure ustez, ordea, ikerketa ez da aipatutako gomendio orokorraren araberakoa 
izan; izan ere, egin zuten gauza bakarra agenteek gertatutakoari buruz emandako lekuko-
tza jaso eta azter tzea izan zen, eta ez zen justifikatu bestelako ikerketa-jarduerak egitea ezi-
nezkoa zenik. Halaber, polizia arduradunek ez zutela poliziaren ekin tza ondorengo  txostenean 
proposa tzen genuen ikuspuntutik aztertu ulertu genuen: “Bilboko San Fran tzisko (Bilbo) zo-
nan a tzerritarrekiko burututako jarduera polizialei buruz Arartekoak izandako eskuhar tzea” 
(1998ko Txosten arrunta, I.1 kapitulua, 1.6. ida tz-zatia), auzibide penalean hasiera-hasieratik 
falta gisa kalifika tzen diren legez kontrako ekin tza penalen ondoriozko a txiloketak eki-
diteko; eta agenteek horrela baloratu izan balute, ez zuten a txiloketa gauzatuko. Hori dela 
eta, Udalari gomendioak errepikatu behar izan genizkion. Horrez gain, berriro adierazi genion 
beharrezkoa dela preben tzio eta kontrolerako mekanismoak artikula tzea atestatuen edukia 
bat etor dadin atestatuak egitea eragin duten gertakariekin; izan ere, eman zigun informazioa 
ikusirik, oraindik ez dauzkala instrumentu horiek ondorioztatu genuen.

Bestalde, udalaren informazioak ez zion a txilotutako emakumeen eskubideen gaiari hel-
du, eta horixe plantea tzen zen kexan. Puntu horretako informazio faltaren ondorioz, Udalak 
ez zuela bidali genion eskaera behar bezala bete ondorioztatu genuen, eta, horrez gain, po-
liziaren jarduna ikuspuntu horretatik azter zezala eta, egokia izanez gero, egoera hori berriz 
gerta ez dadila ziurta tzeko beharrezkoak diren neurriak har tzeko eskatu genion.

IV.2.  Er tzain tzaren jarduna ikaste txe baten kanpoko aldean

Uniber tsitatetik kanpokoa eta Autonomia Erkidegoko Administrazioaren titulartasunekoa 
den ikaste txe baten zuzendariak kexa bat aurkeztu zigun, Klaustroa eta Ordezkari tza Orga-
no Gorenaren izenean. Kexa horretan bere ezinegona adierazten zuen Er tzain tzak ikaste-
txeko ikasleak banan-banan identifikatu eta grabatu zituelako eskolako kanpoko aldean 

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_25_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_25_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_29_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_29_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_29_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_29_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_29_1.pdf
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a tsedenaldian zeudenean, eta azpimarra tzekoa da gehienak adingabeak direla. Bere ustez, 
agenteek ez zuten kontuan hartu ikaste txeko ikasleak zirela eta a tsedenaldian zeudela, hau 
da, ez zirela ustezko kon tzentrazio bateko kideak. Gainera, toki hartan egoteagatik soilik 
poliziaren esku-har tzea eragin zuten gertakariekin lotuta egon zitezkeela pen tsa baliteke 
bezala jardun zuten. Bestalde, interesdunak kexan adierazten zuenaren arabera, agenteak 
ez ziren ikaste txeko arduradunengana joan, ez zituzten en tzun zuzendari tza-taldeko kide ba-
tzuen eta irakasleen azalpenak ikaste txeko ikasleak zirela, a tsedenaldian zeudela eta horren 
ondorioz beren eran tzukizunpean zeudela azal tzen saiatu zirenean. Horrez gain, poliziaren 
jardunak eskolaren jarduera arruntari eragin ziola azaldu zigun; izan ere, gertakariak esko-
lako jarduera eten egin zuen; eta, horrez gain, kezkatuta agertu zen grabatutako materiala 
gorde ote zuten.

Eusko Jaurlari tzaren Herrizaingo Sailak onartu egin zuen agenteek ez zutela behar bezala 
jokatu ikasleak grabatu zituztenean, eta grabazioak sun tsitu egin zituela esan zigun, baita 
hori berriz gerta tzea ekiditeko neurriak har tzea beharrezkoa dela ikusi duela ere. Hala eta 
guztiz ere, poliziak, gainerako guztiari dagokionez, behar bezala jardun zuela uste zuen. 
Eman zigun informazioarekin, hala ere, ez zela hori gertatu ulertu genuen; izan ere, infor-
mazio horren arabera, agenteek aurkitu zuten jende taldea zentrotik kanpokoa izan 
bali tz bezala eta han egoteagatik soilik polizia han egotea eragin zuten gertakariekin lotu-
ta egongo balira bezala jokatu zutela zirudien. Horrez gain, polizia arduradunek, poliziaren 
jardunari buruz gauzatu zuten ikerketan eta egin zuten balorazioan, ez zituztela ikaste txeko 
arduradunek gazteak gertakizunen tokian egoteko arrazoiak azal tzeko aipatu zituzten alder-
diak kontuan hartu zirudien.

Gure ustez, bi alderdi horiek garran tzi tsuak ziren legearen ikuspuntutik, oso loturik baitau-
de poliziaren jardunarekin kexa eragin zuten alderdiei dagokienez (Segurtasun Indar eta 
Gorpu tzei buruzko mar txoaren 13ko 2/1986 Lege Organikoko 11. art. eta Herritarren Segur-
tasunaren Babesari buruzko o tsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoko 20. art.). Hori dela 
eta, Herrizaingo Sailak poliziaren jarduna kasuaren ezaugarri bereziak kontuan hartuz 
aztertu behar zuela ulertu genuen.

Plano orokorrean, gure ustez, kexa horrek berriro azaleratu du komenigarria dela –2003ko 
eta 2004  txostenetako II.7. kapituluan aipatu genituen beste kexa ba tzuei buruz adierazi 
genuen bezala– agenteek kasu horietan bete behar duten jarduera protokoloa zehaz-
tea, baita ikaste txeetako arduradunekin harremanetan jar tzeko bideak ere, eta Hezkun tza, 
Uniber tsitate eta Ikerketa Sailak esku hartu beharko luke bere eskumenei eran tzuteko. 
IKTen eta datuen babesaren arloan, kapitulu honetan bertan, kexa horri buruzko erreferen-
tzia barne hartu da.

V. Ondorioak
 
V.1. Arlo honetan 2009an baino kexa gehiago egon dira, baita aurreko urteetan baino ge-

hiago ere. Aurten ere, kexa gehien jaso dituzten administrazioak Eusko Jaurlari tzaren 
Herrizaingo Saila eta Bilboko Udala izan dira.

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1986-6859
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1992-4252
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_25_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_24_1.pdf
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 Oro har, administrazioek modu onargarrian bete dute Arartekoarekin elkarlanean ari-
tzeko betebeharra. Berriro ere, azpimarra tzekoa da Bilboko Udalak zein azkar eran-
tzuten dien gure eskakizunei eta zein harkor ager tzen den trafikoaren arloan batik bat 
helarazten dizkiogun oharren aurrean.

 Hala eta guztiz ere, zailtasun ba tzuk izan ditugu gure zereginak behar bezala gauza-
tzeko. Plantea tzen ditugun gaien inguruko eran tzunik eza eta eran tzuteko hartutako 
denbora izan dira, nagusiki, izan ditugun arazoak. Hartara, adibidez, Donostiako Uda-
lak 15 hilabete baino gehiago hartu ditu 2008an ofizioz hasi genuen jarduera baten 
ondorioz bidali genion eskaera bati eran tzuteko, eta, horrez gain, ez die eran tzun ma-
haigaineratu genizkion alderdi ba tzuei. Herrizaingo Sailak ere ez digu eman 2010eko 
ekainaren 15eko ebazpenean aipa tzen ziren a txiloketa inkomunikatuei buruzko kexan 
eskatu genion informazio guztia.

V.2. Kexen zati garran tzi tsu bat Trafikoaren arloarekin lotuta dago, zehazki, zehapen araubi-
dearekin. Aurreko urteetakoen an tzeko gaiak planteatu dira, esate baterako, jakinaraz-
penak, proba, gidariaren identifikazioa, Zuzenean (Eusko Jaurlari tzaren Herritarren 
Arretarako Zerbi tzua) zerbi tzuak tramitazio arazo jakin ba tzuei emandako eran tzunari 
eta partidu egunetan San Mames (Bilbo) estadioaren inguruetan aparka tzea debeka-
tzen duten seinale ba tzuen egokitasunari buruzkoak izan dira.

V.3. Poliziak ustez gehiegikeriaz jokatu izanagatik salatu diren kexa gehienak poliziaren 
egoi tzatik kanpo gauzatutako esku-har tzeei buruzkoak izan dira. Horietako asko, 
berriro ere, etorkinekin lotutakoak izan dira eta poliziaren jarduna alderdi horrekin 
lotu dute. Bilbori dagokionez, azken kexa ia-ia guztiak San Fran tziskoko inguruan 
gauzatu diren ekin tzekin egon dira loturik.

 Talde honetako kexek berriz azaleratu dituzte erakunde honek behin eta berriro azpi-
marratu dituen arazoak, hala nola: ikerketa falta edo behar beste ez ikertu izana, inda-
rraren erabilpenaren kontrola, lehenengo kalifikazio judizialetik falta tzat jo tzen diren 
jokabideen ondoriozko a txilo tzeak, per tsona interesdunek agenteekiko desobedien-
tziagatiko salaketa baten formulazioa per tsona horiek poliziaren jarduera zalan tzan jarri 
dietela pen tsa tzen dutela, atestatu eta salaketen edukia ez datorrela bat errealitatea-
rekin eta lekukoen presen tzia.

 Berriro ere azaleratu dute horrelako egoerak detekta tzeko eta berriz gerta tzea ekidi-
teko eta agenteak ordenamendu juridikoak atestatu edo salaketa bat egiteko ematen 
dien ahalmenaz gehiegi balia tzea prebenitu eta kontrola tzeko eman ditugun gomen-
dioetan aipatu ditugun preben tzio eta kontrolerako mekanismoak ez direla bete-
tzen ari.

V.4. Prozedura judizial baten tramitazioak ez du galarazten ez administrazio esparruan 
kexa baten xede den polizia jarduna iker tzea, ezta bete beharreko parametroak 
behar bezala bete diren egiazta tzea ere. Horrez gain, erakunde honi ez dio galaraz-
ten preben tzio planoan esku har tzea. Salatutako gertakarien inguruko ikerketa ezin 

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1990_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1990_1.pdf
http://www.zuzenean.euskadi.net/s68-home/eu/
http://www.zuzenean.euskadi.net/s68-home/eu/
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da  mugatu, besterik gabe, on tzat ematera kasuan kasuko agenteek ematen duten 
ber tsioa, edo gertatutakoaren inguruan ematen duten azalpena jaso tzea, horrek kexa 
zuzenean bazter tzea esan nahiko luke eta.

V.5. Inkomunikazio erregimeneko a txiloketek berriro eragin dituzte kexak. Horren ingu-
ruko irizpena eman dugu 2010eko ekainaren 15eko ebazpenean. Horrez gain, esparru 
horretan bermeen sistemari buruzko azterlan bat ere egin dugu.

 Era berean, a txiloketa ez inkomunikatuekin lotutako kexak aurkeztu dira. Horiek 
honako alderdi hauei buruzkoak izan dira besteak beste: horien iraupena, ba tzuetan 
a txilotua a tzerritarra izateagatik, letratuaren lagun tza izateko eskubidea eta a txiloketa ja-
kinarazteko eskubidea urratu izana, eta gorpu tz-erregistroa egitean guztiz biluztu izana.

V.6. Herrizaingo Sailak graba tzen diren jardunen ondorioz eragin litezkeen ustezko eran-
tzukizun administratibo eta penalen gehienezko preskripzio epean a txiloketen gra-
bazioak gorde tzea berma tzeko epe bat ezarri behar du, eta horrek kontuan hartu 
behar du giza eskubideak berma tzen dituzten erakundeen esku-har tzea, hala nola 
Arartekoarena. Horrez gain, beharrezkoa da grabatutako materiala esparru horietan 
esku-har tzea burutu bitartean gorde tzea berma tzea.

 Era berean, per tsona a txilotuei elikagaiak non eman behar zaizkien eta eginbide po-
sibleak non gauzatu behar diren argi tzeko irizpide orokorrak ezarri behar ditu, baita 
otorduen ordutegia eta kopurua ere. Irizpide horiek ez bete tzea behar bezala justi-
fikatu behar da.

V.7. A txiloketa-zentroek egoi tza espezifikoak eduki behar dituzte adingabeen tzat eta 
a txiloketaren erregistroko liburu berezia izan behar dute haien tzat.

V.8. A txiloketarekin lotutako erregistroek eta gainerako dokumentuek fideltasun eta ze-
haztasun osoz islatu behar dute jarduera nola gauzatu den. Arreta handiz bete behar 
dira, eta horien edukian desadostasunak ez egotea ziurtatu behar da. Eskubideen 
informazioari buruzko aktetan jasota geratu behar da per tsona a txilotuari lepora tzen 
zaizkion gertakizunak zein diren jakinarazi zaiola.

V.9. Komenigarria da uniber tsitatetik kanpoko ikaste txeetarako poliziaren esku-har tzeei 
buruzko jarduera protokolo bat zehaztea, eta, bertan, ustezko horietan bete behar 
diren jarraibideak zehaztea, baita kasuan kasuko ekin tza esku har tzen duten agenteen 
harreman-bideak ere.

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1990_1.pdf
http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/6_2093_1.pdf
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5. JUSTIZIA

I. Arloa kopurutan

Justizia arloak 36 kexa-espediente berri ireki ditu 2010. urtean, Arartekoak urtean zehar 
onartutako izapide guztien %2,74, hain zuzen. Segidan gaikako sailkapena azaltzen da:

− Justizia administrazioaren eta bulego judizialaren funtzionamendua ........... 14
− Abokatuen eta prokuradoreen elkargoak ....................................................... 6
− Doako laguntza juridikoa ................................................................................ 5
− Beste alderdi batzuk ...................................................................................... 5
− Herritarren eskubideak .................................................................................. 3
− Notarioen eta erregistratzaileen elkargoak .................................................... 1
− Beste lanbide elkargo batzuk ......................................................................... 1
− Erregistro zibila eta jabetza erregistroa .......................................................... 1

Urtean zehar izapidetutako kexei dagokienez, txosten honen itxieran, hau da egoera:

GUZTIRA Izapidetzen Amaituta Konpondutako 
jarduera okerra

Herritarrei aholkuak eta 
informazioa ematea

Gerora ez 
onartzea

58 21 31 5 26 6

Horiekin batera, onartu ezin izan diren 252 erreklamazioen kontu eman behar dugu, izan 
partikularren arteko gatazkak eragiteagatik, izan konpetentzien eragozpenarengatik. Horie-
tariko batzuk Estatu zentralaren organo administratiboen ekintzen aurkako kexak dira, eta 
Legeari jarraiki, zuzenean helarazi dizkiogu Herriaren Defentsariari. Baina gehienek auzi-
tegien erabakiak auzitan jartzen zituzten, eta horren aurrean ez gureak ez beste erakun-
dek ezin dute jardun, epaileen eta auzitegien independentzia bermatzeko euren funtzio-
en jardunean: jurisdikzioari dagozkionean, auzitegi gorenean errekurtso bat egitea beste 
erremediorik ez dago; gobernuaren arloari lotutakoak Justizia Auzitegi Gorenaren Gobernu 
Aretoari, Fiskaltzari edo Botere Judizialaren Kontseilu Orokorraren Ikuskaritza Zerbitzuari 
helarazi behar zaizkie. 

II. Jasotako kexak, euren testuinguru sozial eta araugilean

II.1.  Epaile eta fiskalekin lankidetzan egindako kudeaketak

Azaldutako irizpideak aplikatzean, ebazpen judizialen gai izan edo prozesuan egon litez keen 
gai horiek guztiak baztertu behar izan ditugu, gehienak Justizia Administrazioaren funtzio-
namenduaren aurkako kexa gisa adierazita baitzetozen. Horietako kexa askok, hala ere, 
erabiltzaileen informaziorik edo babesik eza erakusten zuten; horien aurrean, Arartekoak 

http://www.defensordelpueblo.es/
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bere jarduera-eremua ahalik eta gehien doitu behar zuela pentsatu du, baita, formalki, iza-
pideetarako gai izatea lortu ezin izan denean. 

Horretarako, egoera horiek kontu handiz aztertu ondoren, eta erreklamazioa egindako 
pertsonen lege-ordezkaritzarekin koordinatuta beti ere, kexok sorrarazi dituzten faktoreak 
identifikatzen saiatu gara, epaitegietako kudeaketa informalen bitartez arintzeko asmoz. 
Ezin izango genuen horrelako ekintzarik egin lankidetzarik izan ez bagenu, eta hala aitortu 
beharra dago, bai epailetza, bai idazkaritza eta pertsonalari, baita Justizia Administrazioari 
laguntza ematen dieten talde profesional eta zerbitzu guztiei ere. Halako kudeaketak eragin 
dituzten kexak honela sailka litezke:

•	 Izapideetan	gertatutako	atzerapenez	kexu	direnak,	edo	identifikatu	ditugun	hobetu	
daitezkeen alderdi edo disfuntzioez, bai emandako informazioan, bai espediente ju-
dizial batean interesatutako pertsonei eskainitako arretan. Kontzeptu horretan sartu 
zen, era berean, Arabako Emakumeen Biltzarra, larritzat jotzeagatik nabarmendu 
nahi dugun gai batekin jo baitzuten Arartekoarengana. Euskadin familiarik ez zuen 
emakume baten desagerpena salatu zuten; hilda zegoela susmatzen zuten, azken 
aldiz Gasteizko udal harrera-etxe batetik irteten ikusi ondoren, han elkartzen baitzen 
seme-alabekin, genero indarkeriaren biktima izanik. Ikerketa judizial eta poliziala 
zabalik izan arren, aipatutako erakundeak bere bilaketari ekitea eskatzen zuen; bere 
kokapena denbora luzean ez jakiteak eragindako kezka soziala helarazi ziguten, baita 
emakume hura udal aterpetxean hartu zutela, baliabide espezializatu batean ostatu 
eman beharrean. Laguntza berezitua emanez gero, agian ez zatekeen desagertuko. 
Gure esku-hartzea ikuspegi bitatik abiatu zen: 

1. kudeaketak egin ikerketen nondik norakoekiko interesa azalduz, eta jakindako 
guztiaren berri eman erreklamazioa egindakoei. Arabako Fiskaltzaren lankidetza 
izan dugu horretarako, baita Herrizaingo Sailarena ere, eta bereziko Genero In-
darkeriaren Biktimei Laguntzeko Bulegoarena.

2. emakumeari lojamendu eta laguntza soziala eskaintzean, udal zerbitzu sozialen 
jarduera nolakoa izan zen aztertu dugu. Ikerketari esker jakin genuen hasieran 
genero indarkeriaren biktima diren emakumeentzako baliabide espezializatuetan 
eman ziotela ostatu, baina bitan abandonatu zituela bere herrialdera itzultzeko. 
Azken aldiz itzuli zenean, Udal Harrera-etxean lojamendua egokitzat emateko 
motibo hauek erabili ziren: eguneko 24 orduetan gainbegiratuta egon beharra 
zuen, senarra hurbil ez zekion, jakin baitzen aurreko aldietan emakumeak sena-
rrari esana ziola non zegoen bere bizileku zen harrera-pisua. Ebatzi genuen ez 
genuela jardunbide ez-zuzenik antzematen Vitoria-Gasteiz Udalaren partetik eta 
positibotzat jo genituen erakundeak emakume hari laguntzeko egindako ahalegi-
nak. Botere publikoei, edozein kasutan, eskatzen diegu baliabide posible guztiak 
jar ditzatela ikerketaren eskura, txosten honen itxieraren datan oraindik zabalik 
dagoena.
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•	 Bigarrenik	 aipatuko	 genituzke	 Epaitegiari	 zirkunstantzia	 pertsonalak	 helarazi	 nahi	
izan dizkieten erreklamazio-egileenak; motibo ugari tarteko, ez ziren kontuan hartu 
nahiz eta garrantzitsuak izan ezarri zizkieten neurri edo zigorren gauzapenari dago-
kionez: Funtsean, birgizarteratze sozial eta laboralari dagozkion prozesuak, atzerrita-
rrak adinez beherakoak izatea zigorrak jasotzeko edo adimen-osasun gaitz larriak. 

•	 Azkenik,	aipatu	beharra	dago	ebazpen	 judizialei	dagozkien	erreklamazioak.	Haien	
egileek, funtsean, bi arazo nagusi zituzten:

 
o Alde batetik ondareari dagozkionak: erantzukizun zibiletik eratorritako kalte-or-

dainen kobrantzak, euren ebazpenengatik ordain-saria eman beharra perituei, 
edo fidantzen itzulerak.

o Beste alde batik legearen bitartez banaketa eta dibortzio prozeduretan seme-
alabei dagozkien adostutako neurriak ez betetzeari dagozkionak ageri dira. 
Gaia bereziki larria iruditzen zaigu, bai kaltetutako eskubideen zentralitatearen-
gatik, baina adinez beherakoengan dituen ondorioengatik; hori dela eta, kasu 
horiekiko interesa adierazi dugu Fiskaltzaren aurrean. 

Eskerrak eman behar dizkiegu fiskalei sekulako eraginkortasun eta bizkortasunez jardun 
baitute Arartekoarekin lankidetzan, ez soilik esparru honetan, ezpada komunak zaizkigun 
guztietan, eta egin dituzten kudeaketa guztien berri emateko deferentzia izan dutelako. 
Erakunde bien arteko komunikazioan eta lankidetzan sakondu nahi dugu, uste baitugu ho-
rrek mesede egingo diola bion lanari, bakoitzak bere eskumenen arloan, eskubideen ber-
mearen esparruan elkarrekin ari baikara lanean. 

II.2.  Bulego judizial eta fiskal berriaren ezarpena

Eragile juridiko ugariren kasuan Arartekoaren aurrean kexa gai diren kasuak desblokeatze-
ko aurkitu dugun borondatetik harago, horiek aipatzen dituzten disfuntzioek, neurri handi 
batean, epaitegien euren egiturarekin lotutako arazoekin zerikusia dute. Antolaketa eredu 
horrek epaile edo epaimahai bakoitza bulego jakin baten buru egiten du, bulego horretan, 
epaiak egiteaz eta epaitua betearazteaz gain, ezartzen zaizkion kasuak izapidetzeko zer-
bitzuak bideratu eta koordinatzen ditu.

Fiskaltzen kasuan, funtsean, hau da arazoa: Fiskaltza bakoitzaren ordezkaritza gorenari, Fis-
kalburuari, hain zuzen ere, legez ezartzen zaizkion funtsezko funtzioekin zerikusi gutxi duen 
funtzio kopuru handi bat ezartzen zaizkio. Funtzio horiek antolaketari eta giza baliabideei 
dagozkie, ez soilik plantilla fiskalari dagokionez, ezpada bulego fiskal osoari, Fiskalburuari 
zeregin horietan laguntzeko unitaterik sortu gabe. 

XIX. mendean pentsatutako egiturak dira, Justizia Administrazioari egungoekin zeriku-
sirik ez duten erronkak planteatzen zizkioten gizarte eta une historikoetan, eta aukerak 
eurak ere ez ziren berdinak. Egia da Justiziaren zerbitzu publikoak aurre egin behar diela 
exijen tzia berriei, bai kasuen zenbait konplexutasun eta kopuruari dagokionez, bai izapideen 
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eraginkortasun, gertutasun eta gardentasunari dagokionez, baina ezin da ahaztu gure Epai-
tegi, Auzitegi eta Fiskaltzek gaur egun eskura dituzten teknologia eta kudeaketa sistemek 
aukera ematen dietela baliabide horietatik, izan giza baliabideak, izan materialak, egitura 
hori diseinatu zenean lortzea zaila izango litzatekeen errendimendua lortzeko. 

Errendimendu hori lortzeko bulego judizial eta fiskalaren eredu berria garatu da eta bere 
ezarpena une honetan Justizia Administrazioak duen erronkarik handienetarikoa da. Bo-
tere Judizialaren Lege Organikoa delakoaren erreformatik sortua, 2003an kudeatua, bere 
helburua da Epaileak, Magistratuak eta Fiskaltzak liberatzea, bakoitzaren jurisdikzioari zu-
zenki lotzen ez zaizkion zereginik egin ez dezaten. Horretarako, Justizia Administrazioaren 
zerbitzuetako pertsonala gainerako lanen eta bulego komunen inguruan antolatzen du eta 
zerbitzua eskaintzen dio modu malguan hainbat epaitegi eta unitate funtzionali, eta era pro-
betxugarriagoan baliatzen dituzte teknologia berriek eskaintzen dituzten aukerak.

Martxan jartzeak bi arau osagarri abiatzea ekarri du: 13/2009 Legea, azaroaren 3koa, Bule-
go judizial berria ezartzeko prozesu-legearen erreformaren gainekoa, eta 1/2009 Lege Orga-
nikoa, azaroaren 3koa, Botere Judizialaren 6/1985 Lege Organikoa, uztailaren 1ekoa, aldatzen 
duena. Prozesu-legearen aldaketa 2010eko maiatzean indarrean sartu arren, bere ezarpena, 
zeinaren bidez Idazkari Judizialak bulego judizialaren antolaketaren erantzukizuna hartzen 
duen, eta bulegoaren antolaketa osatzen duten unitate ezberdinen kudeaketa protokolizatu 
eta komunerako sistemak eransten diren, Eusko Jaurlaritzako Justizia eta Administrazio Pu-
blikoko Sailak aurreikusi du garakorra izatea, iaz Getxoko eta Amurrioko epaitegietan martxan 
jarritako esperientzia pilotuen bitartez, Bilbon 2013an osatu eta amaitu arte.

II.3.  Arauak aldatzeko ekimenak

Kopuru bereziki handia osatu dute, aurten ere, Arartekoarengana kexak azaltzera etorri diren 
pertsonak, bikote edo senar-emazte egoeraren hausturetan seme-alaba komunen zainketari 
buruz epaitegiek hartu dituzten erabakiak direla eta. Justizia Administrazioaren funtzionamen-
duaren ondorioz erakunde honen aurrean kexa gehien eragiten duen gaia da hain zuzen.

Gaia gaur egun arautzen duten neurrien arabera, nahikoa da bikotearen parte diren bi pertso-
netako batek ukatzea biek ala biek seme-alaben gaineko erantzukizun bera izatea, aparteko 
kasuetan salbu, banaketak adinez txikikoentzat bere gurasoetako batekiko komunikazioa era-
bat eteteko; kasu gehienetan aita izaten da komunikazioa galtzen duen guraso hori. Errekla-
mazioak egindako pertsonek eskatzen zuten erakunde honek bidea erraztu zezala, bere 
aukeren barruan, gurasoen erantzukizun partekatuaren arloan izandako aurrerapauso so-
zialek zegokien isla izan dezaten epaitegietan ere. Eta horretarako gure jardueren ardatz 
izan behar duten bi helburu aipatzen zituzten: gizon eta emakumeen arteko berdintasuna 
sustatzea eta adinez txikikoen interes lehenetsia babestea. 

Azken hiru urteetan Legebiltzarrean behin eta berriz azaldu dugu, bi erreferentzia horiek kon-
tuan hartuta, gai honen inguruan gure auzitegiek darabilten praktikaren inguruko hausnar-
keta. Eta ondorioztatu dugunez, jasotako kexek arrazoizko konponbide bat aurkituko  lukete 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1985-12666
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1985-12666
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-17493
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-17492
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-17492
http://www.jusap.ejgv.euskadi.net/r47-home/es
http://www.jusap.ejgv.euskadi.net/r47-home/es
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baldin eta gurasoetako bateko seme-alaben zaintza partekatzea eskatzean eta besteak 
esklusibitatean nahi badu eskubide hori, epaileak aplika baleza gurasoen arteko erantzuki-
zunaren formula egokiena, kasu bakoitzaren ezaugarriak ikusita, beti ere adinez txikikoen 
interesak kontuan hartuta. Une honetan, halere, Kode Zibilak uztailaren 8ko 15/2005 Le-
geak eragindako aldaketak izanik ere, aukera hori ez da soilik apartekotzat jotzen, ezpada 
arautzen duten terminoek azaltzen dutela zergatik aplikatzen den horren gutxi.

Gure azken ohiko txostenean, 2010. urterako bi konpromiso hartu genituen: alde batetik, 
gogoeta hori helaraztea Estatuko Herriaren Defentsariari, Gorte Nagusien aurrean egoera 
aurkez dezan eta iradoki diezaien, eskumendun organo legegile gisa, beharreko lege al-
daketa; beste alde batetik, gaian legeak egiteko eskumenik ez badu ere, Legez besteko 
proposamen bat abiatzeko aukera azter dezan eskatzea Eusko Jaurlaritzari -horrela egin 
zuten, urtearen beste une batzuetan, hiru lurralde historikoetako Batzar Nagusiek- edo, 
bestela, legea garatzeko ekimena eraman dezala Gorte Nagusietara. 

Maiatzean Estatuko gure homologoarengana jo genuen aipatutako helburuarekin betetzeko 
asmoz, eta erantzun zigun une hartan ez zitzaiola beharrezkoa iruditzen aldaketa hura egitea. 
Era berean, Euskal Ganberako taldeei gai honen inguruko irizpen bat bidali genien, nahiz eta 
une hartan ez zuen oihartzunik izan eztabaida parlamentarioan. Arartekoari kexak azaltzen se-
gitzen zuten pertsonei dagokienez, nahiz eta erantzun behar izan diegun gure konpetentzien 
esparruan dauden organoen eskura ez dauden legezko neurriak beharko liratekeela gai hau 
lantzeko, egia esan, euren ondorioek zuzenean eragina dute eskubideetan, eta horien ber-
mea babeserako erakunde honen misioaren funtsezko parte bat da. Era berean, bere kontrol 
funtzioak betetzen dituen erakunde honen erabaki administratibo ugari baldintzatzen ditu.  
Hori guztia dela eta, Arartekoak erabaki zuen gure hausnarketa gomendio orokor gisa plaza-
ratu behar genuela, eskumena duten botere publikoek zein gizarteak uler dezaten zergatik 
erakunde honek ezinbestekotzat jotzen duen lege-aldaketa, adinez txikikoen interesak erres-
petatuz, bikote bananduen seme-alaben zaintzan gurasoen arteko erantzukizunaren ozto-
poak gainditzea lortuz: Arartekoaren 1/2010 Gomendio orokorra, urriareArartekoaren urriaren 
15ekoa. Gurasoen erantzukizun partekatua banandutako bikoteetan: botere publikoen egin-
kizuna. Urriaren 15eko Arartekoaren gomendio orokorra 1/2010. Banandutako bikoteetako 
gurasoen arteko erantzukizuna: botere publikoen zeregina 

III. Jarduera-plana

Urtean zehar Arloak garatutako lana ez da soilik berraktibatu jasotako kexei erantzun gisa, 
antzeman ditugun hobetzeko alderdien aurrean era proaktiboan jarduteko gure aukerari 
kasu egin baitio ere. Horretarako ekintza ugari aurrera eraman ditugu honako planarekin: 

III.1.  Batzarrak elkarteekin

Hizkuntza Eskubideen Behatokiarekin bildu eta harremanetan izan gara, Justizia Adminis-
trazioan hizkuntza ofiziala askatasunez hautatzeko neurrien eraginkortasunaren balioespena 

http://www.judicatura.com/Legislacion/1950.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2059_1.pdf
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ezagutzeko asmoz, eta bereziki Erregistro Zibilaren ordezkari gisa jarduten duten Bakerako 
Epaitegietan umeen jaiotzak euskaraz inskribatzeko ezintasunari dagokion kasuan. 

GKE eta elkarteek bidalitako eskaerak landu ditugu era berean, bai lokalak, bai nazioarte-
koak, Arartekoarekin prozesu penalaren arloko Giza Eskubideen berme sistemaren birtuali-
tatearen inguruan hitz egiteko eskaera egin baitzuten.

III.2.  Bilerak Erakunde eta Korporazioetako ordezkariekin

1. Espediente berezituen ebazpenerako Fiskaltzako kideekin izandako kudeaketa puntua-
lez gain, Fiskal Goren berriarekin eta probintzietako hiru fiskalburuekin elkartu izan gara. 
Erakunde bien arteko koordinazioan aurrera egin nahi izan dugu biek partekatzen dituzten 
arloetako eskubideen defentsan, eta bereziki atzerritartasun, adinez txikiko, gutxiengo 
etniko eta zigor exekuzioen kasuan, baita bulego judizial berriaren ezarpeni dagokionez 
ere.

2. Xede berarekin, Euskadiko Justizia Auzitegi Goreneko Gobernu Aretoko presidentea-
rekin eta kideekin bildu gara, tartean gure erkidegoko hiru Entzutegi Probintzialetako 
presidenteekin. Eskertu behar diegu epailetzaren eta gure erakundearen arteko lankidetza 
errazteko erakutsitako disponibilitatea, baita gure ebazpen eta txostenek epaile eta auzite-
gientzat duten balioa aintzat hartzea ere, batik bat erabakiak hartu behar dituzten errealita-
tean ezagutzan sakontzeko tresnak direlako.

3. Hiru lurralde historikoetako Abokatuen Elkargoetako Gobernu Batzetako dekano eta 
bokalekin bilera izan ditugu, bulego judizial berriaren ezarpen prozesuaz eta doako justiziaren 
araudiaz zituzten iritziak ezagutzeko, baita erakunde honek elkargoek Administrazio korpora-
tibo gisa betetzen dituzten funtzioen inguruan egindako gomendioen jarraipena egiteko ere. 
Topaketa hauek aukera eman digute, era berean, funtzio horien inguruko kexa-espediente 
errepikatuenen gaiak aztertzeko. Funtsean, hiru dira: salaketa artxibatzeko ebazpenen moti-
bazio askieza arlo deontologikoan, kudeaketa negligentea dela eta bezeroen partetik erantzu-
kizun zibila eskatzen zaien legelariek duten diziplina erantzukizuna, eta ofiziozko txandako 
disfuntzioak. Azken kontzeptu horri dagokionez, argi utzi beharra dago jasotako kexa kopurua 
txikitu egin dela, baita elkargoetako Orientazio Juridikoko Zerbitzuek kexok argitzeko eskaini-
tako lankidetza ere, ahal izan den kasuetan, kexok argitu eta ebazteko bestekoa.

4. Eusko Jaurlaritzako Justizia eta Administrazio Publikoko Saileko buru eta arduradunekin 
bilerak eta lan-saioak egin ditugu honako gaien inguruan: bulego judizial berriaren ezarpena, 
Justizia Administrazioaren elebitasunarekin zerikusia duten arazoak, doako justiziaren arau-
di berriaren proiektua, adinez beherakoen arreta juridikoa eta konpetentziak eskuratzea arlo 
penintentziarioan. Azken puntu horri Preso dauden pertsonen Arloan egingo diogu errefe-
rentzia espezifikoa. Topaketa horiek aukera eman digute planteatzeko Sailak atxilotutako 
pertsonei eta biktimei Epaitegietan eskaintzen dien arreta ematen duten zerbitzuak po-
tentziatzeko dagoen beharrizana, baita zigorren exekuzio eta birgizarteratzearen kasuetan; 
azken bi horietan egindako lana, aurten ere, oso modu baikorrean balioesten dugu.
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5. Azkenik, Herrizaingo Saileko Indarkeria Matxistaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritza-
rekin izandako bilerak eta lan-saioak aipatu behar ditugu, bai indarrean dauden protokoloen 
jarraipena egiteko, bai, egoitza judizial batean egonik, kasu batzuetan eskainitako arreta 
berraztertzeko. Topaketetako bat Barakaldoko Udalarekin lankidetzan gertatu zen, etxeko 
indarkeria kasu batean gertatutakoarengatik sortutako erantzun instituzionala hobetzeko 
esparruak identifikatzeko asmoz, non biktimaren familiak sentitu zuen erantzun hori, in-
timitatea babesteko baliagarria izan beharrean, hedabideen trataera errespeturik gabea 
eragin zuela. 

III.3.  Gomendio orokorrak

Gurasoen arteko erantzukizunaz lehenago esandako Gomendio Orokorraz gain, urtean ze-
har jarraipen berezi eskaini diote Arlo honetan: 2004ko abenduko Arartekoaren Adierazpena 
Torturaren aurka 

Horretarako funtsezko hiru erreferentzia erabili ditugu: Giza Eskubideen prebentzio eta 
babeserako erakunde internazionalen partetik ordutik igarotako urteetan Espainiari egin-
dako oharrak; denbora tarte horretan erakunde honek egindako ikuskapen bisitetatik ja-
sotako ondorioak eta azken urteetan inkomunikatutako atxiloketen lagin esanguratsuak 
aztertu dituzten ikerketa enpirikoak; eta azkenik, azken urteetan gaiaren inguruan azal-
dutako sententziak, Auzitegi Konstituzionalean eta Estrasburgoko Giza Eskubideen Auzi-
tegian. 

Jasotako datuak ikerketa honetan jaso dira: Atxiloketa inkomunikatuen arloko berme sis-
temaren gaineko azterketa eta hobekuntza ildoak. Txostenak islatzen ditu erakunde honek 
ikusi dituen hobekuntza ildo nagusiak, inkomunikatutako atxilotuaren eskubideen kontrol 
judizialaren kasuan, abokatuen asistentzian, txosten forentseen idazkuntzan edo motibo 
honengatik aurkezten diren salaketen ikerketan. Guzti-guztiak kontu handiz aztertu ditu-
gu eta proposatu dugu neurri espezifiko sorta zehar bat, gardentasunaren bitartez, berme 
sistemaren eraginkortasun prebentiboa hazteko. Beren alderdi esanguratsuenak puntu 
hauetan laburbiltzen dira:

•	 Atxiloketaren ikus-entzunezko grabazioa sistematikoa izatea eta atxiloketa-
ren leku eta dependentzia polizial guztiak har ditzala, atxilotutako pertso-
na garraiatzeko erabiltzen den garraioa barne. Giza eskubideen berme zein 
babeserako erakundeek aukera izan dezatela grabazio horiek eskuratzeko, eta 
kontserbatu ditzatela, ondorioz sor litezkeen erantzukizunen eraginari dago-
kien epean, instantzia independenteek.

•	 Inkomunikatutako	 atxilotuari egokitutako abokatua ofiziozkoa izanik ere, 
atxiloketaren lehen unetik izatea bezeroarengana jotzeko aukera, eta bezeroa 
ez dadila galdekatua izan abokatuaren babesik gabe.

•	 Azterketa	medikoei	dagokienez,	euren	konfidentzialtasuna bermatzea, atxi-
lotutako pertsonak izendatutako mediku bat egotea forentsearen ondoan, 

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_297_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_297_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/6_2093_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/6_2093_1.pdf
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eta inkomunikatutako atxilotuari eskainitako tratuaren inguruko txostenak 
ezinbestean bete beharreko protokolo batekin bat egin ditzatela,  gainbegiratze 
profesional kualifikatua izan dezatela eta nazioarteko estandarrekin bat egin 
dezatela. 

•	 Gure	ikerketak,	azkenik,	polizien	ekintzen protokoloekin lotutako neurri sorta 
bat proposatzen du, bai atxilotutako pertsonari dagokionez, bai bere familiari 
dagokionez. 

IV. Kexarik aipagarrienak

Jarraian xeheago azalduko ditugu erreferentzia egin diogun kexa tipologia zabalaren isla 
adierazgarri diren bi kasu:

IV.1.  Administrazioaren ordezkaritza Justizia Auzitegi Gorenaren aurrean 

Pertsona batek Arartekoarengana kexa batekin jo zuen haren ustez bateraezintasun egoera 
bat baitzegoen Osakidetzaren estatutu sozialen eta Justizia Auzitegi Gorenaren administra-
zioarekiko auzien prozesuetan Osasun Euskal Zerbitzuak prokuradoreak kontratatzearen ar-
tean, eta zeregin hori beti egokitzen zitzaielako profesional jakin batzuei. Gainera, salatzen 
zuen ez zegoela gardentasunik jarduera hartan, izendapenerako jarraitutako prozeduraren 
berri emateko eskaera egin zuen bakoitzean, aipatutako Erakundeak soilik erantzun zion 
praktika hori berez bazela, eta hautatutako prokuradoreak hautatuak zirela euren profesio-
naltasun eta jardunbide onari esker.

Arartekoak informazioa eskatu zion gai horri buruz Osakidetzari; erakundeak erantzun zuen 
kexa sorrarazitako ekintza administratiboak ez ziola kalterik eragin erreklamazio-egileari, 
eta horregatik ulertzen zuten ez ziotela eman behar ordurako jaso zuena baino informazio 
gehiago. Hori dela eta, auzitan jartzen zuen erakunde honen parte-hartzearen beharra, ageri 
zen interes legitimorik eza nabarmena bazen ere.

Osakidetzari jakinarazi genion ezinezkoa zitzaigula balioespen hori partekatzea, gure lanki-
detza eskaerak erreferentzia egiten zion informazioa ez baitzen interes legitimo partikular 
bat egiaztatzea edo kaltea jasatea beharrezkoa izan behar zuen Administrazioaren ekintza 
espezifiko baten ingurukoa. Era berean, gure asmoa ez zen erreklamazio-egileari pertso-
na jakin baten inguruko datu pribatuak ematea. Zerbitzu publikoen funtzionamenduan 
aplika daitekeen gardentasun printzipioari buruzko informazio batez ari ginen, eta berezi-
ki bere auzietako ordezkaritza prokuradore jakin batzuen bulegoei esleitzeko praktikari 
buruzkoa. 

Beste alde batetik, eta herritarren aurreko gardentasunaren gaitik at, erakunde honek era-
baki zuen, bere ekimenez, Administrazioari gogorarazi behar zitzaiola interes orokorreko 
gai baten aurrean geundela. Gai horietan ekintza administratiboaren buru izan behar duten 
oinarrizko printzipioei erreferentzia egiten zaie: publizitatea, konkurrentzia, gardentasuna, 
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berdintasuna eta bazterketarik eza, baita Administrazio onaren printzipioak ere. Ildo horre-
tatik, gure irizpideak azaldu genituen: horrek guztiak ezinezkoa egiten zuen prokuradore 
jakin batzuen aldeko hautua jardunbide on eta aparteko profesionaltasunaren baieztape-
nean oinarritzea, baldin eta egiten ez bazen hori hala dela eraginkortasunez erabakitzeko 
adierazle objektibo eta ebaluagarrien aplikazioaren bitartez egiten. 

Osakidetzak erantzun zigun eskatutakoari zor zitzaion erantzuna emanez: aurrerantzean 
prokuradoreak kontratatzeko erabiliko dituzten Oinarri Teknikoen Plegu berria helarazi zigun, 
eta gure ustez ondo biltzen zituen aipatutako printzipio guztiak.

IV.2. Erregistro Zibilaren ordezkari gisa Bake Epaitegiak herritarrei emandako infor‑
mazioa 

Erakunde honengana jo zuen herritar batek adieraziz bere Udaleko idazkariak emandako 
informazio okerrak eragin zion kalte moral eta ekonomikoa, bere udalerriko Bake Epaite-
gira Erregistro Zibilaren delegazio gisa jo zuenean atzerriko pertsona batekin ezkontzeko 
beharrezko dokumentazioa tramitatzeko asmoz. Bake Epailearen erantzunetik ondoriozta 
zitekeen, hain zuzen, hasieran emandako informazioa ez zela zuzena. Akatsaren oinarria zen 
udal Idazkariak Erregistroren lankide gisa jarduten zuela eta ez zuela espediente horri aplika 
zekizkiokeen Espainiako legeen berri. 

Besterik da Bake Epaitegiak, kontuan hartuta eskura zituen giza baliabide eta baliabide ma-
terialak, horren erantzule kontsideratu ahal izatea, ezta eragin zitzakeen kalteena ere. Edo-
zein kasutan, erakunde honentzako garrantzitsuena zen erreklamazioaren egileak, Justizia 
Administrazioaren erabiltzaile gisa, eskubidea zuela behar bezalako informazioa jasotzeko 
erakunde horretatik, eta informazio hori dokumentazioa izapidetu behar zuen organoaren 
partetik, Bake Epaitegitik hain zuzen, jasotzeko eskubidea ere bazuen. Erregistro Zibilari 
azaldu genion, baita Eusko Jaurlaritzako Justizia eta Administrazio Publikoko Sailari ere, 
lehentasunezkoa iruditzen zitzaigula neurriak hartzea horrelako disfuntziorik gerta ez zedin 
berriz, bai pertsonalaren formazioaren arloan, bai espedienteak osatzeko beharrezkoa den 
dokumentazioaz jakiteko material informatiboen eguneraketaren edizioan. Beharrezkoa 
da irizpide argia izatea, era berean, boluntarismoak gaindituta, Bake Epaitegi batean sor 
litekeen edozein zalantza dagokien Erregistro Zibilarekiko berehalako komunikabideen bi-
tartez konpondua izan dadin, erabiltzaileari izapide bera Epaitegiaren aurrean errepikatzeko 
beharra saihestuz. 

Ildo horretatik erantzun zuen Erregistroak, esanez gaiaren inguruko argibideak helarazi 
zizkiela bere esparru judizialaren baitako 42 Erregistroei, baita gaiaren araudien inguruko 
informazioa ere. Sailak, bere aldetik, adierazi zigun, azaldutako balioespenekin bat egiten 
zutela eta formazio ikastaroei begira kontuan hartuko zituztela bake epaileentzat antolatzen 
dituztenean. Era berean, azaldu zuten gai organo judizialekin izaten dituzten aldian aldiko 
bileretan landuko dutela, baliabide pertsonal, material eta antolakuntzari dagozkionetan 
konponbideak emateko asmoz.

http://www.jusap.ejgv.euskadi.net/r47-home/eu
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V. Ondorioak

V.1. Justizia Administrazioaren funtzionamenduaren aurkako kexak nagusi dira oraindik 
arlo honetan, bai izapideen gai direnei dagokienez, bai ezetsi ondoren, goian azaldutako 
kudeaketa informaletako bat eragin dutenen kasuan. Gure zeregina, kasu horietan, eta edo-
zein kasutan, ez da soilik gertatutako disfuntzioen erantzukizuna eskatzeko lehentasunezko 
aukera bermatzea. Gure esperientzian, herritarrei arlo horretan eskaintzen diegun zerbitzu 
honen eraginkortasuna karrera judizial eta fiskalak osatzen dituzten pertsonekin lor ditzake-
gun elkarrizketa eta lankidetza mailetan datza, batik bat kexa horiek konpontzeko gaitasuna 
izan dezagun, eta ildo horretatik jarraitu behar dugu gure lehentasunak adierazten. 

V.2. Bulego judizial eta fiskal berria gure epaitegi eta fiskaltzen egiturei malgutasuna 
emateko diseinatuta dago, eskura dituzten baliabideen erabilera arrazionalagoa egiteko be-
harra baitute, teknologia berriek eskaintze dituzten aukerak hobeto aprobetxatuz. Erronka 
da baliabide horiek guztiak herritarrei eskainitako zerbitzuaren hobekuntzan kokatzea, biz-
kortasun, hurbiltasun, gardentasun eta ebazpenen kalitateari dagokienez. Bere ezarpena, 
edozein kasutan, prozesu konplexua da, eta bere materializazioak eragile juridiko inplikatu 
guztiekin lan egitea dakar. Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailak ahalegin handia egiten dihardu 
zentzu horretan, eta erakunde honek jarraipena egin dio, baita balorazio positiboa egin ere. 
Ez da posiblea izan, halere, ezarpenarentzat egindako aurreikuspenak betetzea, honek era-
bateko dependentzia baitio aurrekontuaren gaitasunari eta onartzeke dagoen Estatuko arau 
batekiko intzidentzia konpontzeari. Intzidentziari hori konpontzeke dago oraindik txosten 
honen itxiera garaian, nahiz eta aurreikusita dagoen 2011ko lehen hiruhilekoan ixtea.

V.3. Justizia zerbitzuaren hobekuntza, hala ere, ez datza soilik baliabideen kudeaketan es-
kala ekonomiak lortzean. Beharrezkoa da aprobetxatzea, besteak beste, bitartekaritza eta 
erreparazio justiziak biktimen atsegin-maila hobe baterako eta auzi askoren oinarrian dau-
den gatazken konponbide integralago baterako eskaintzen dituzten potentzialitateak. Ho-
rregatik uste dugu Justizia eta Administrazio Publikoko Sailaren apustuak, zentzu horretan, 
Bilbon antolatutako nazioarteko konferentzian islatuak, aurrera jarraitu behar duela.

V.4. Urtean zehar asko izan dira espediente judizialetatik hartutako datu edo zirkuns-
tantzia pertsonalak komunikabideei filtratzeagatik salatutako disfuntzioen kasuak. 
Datu horien zabalkundeak, gure ustez, bereziki adinez txikikoen kasuetan, intimitaterako 
eskubidea urratzen zuen. Beharrezkoa da kontu handiz jardutea filtrazio horiek saihesteko, 
eta hedabideei dei egitea erantzukizun eta arduraz joka dezaten interes publikokoak izan 
daitezkeen kasu judizializatuen berri ematerakoan.

V.5. Urte honetan gora egin dute seme-alaben jaiotza Bake Epaitegietan euskaraz ins-
kribatzeko ezintasunarengatik egindako kexak. Nahiz kontziente izan bat datozen kon-
petentziak dituzten administrazio ezberdinek proiektu berean parte hartzean sorrarazten 
diren zailtasunez, gogoratu behar dugu iazko txostenean jasotako analisia eta kritika, arlo 
honetan agerikoa baita Justizia Administrazioaren erabiltzaileen eskubideak urratzen direla. 
Administrazioaren birtualitatea Inforeg-4 aplikazio informatikoa Bake Epaitegietan etorkizu-
nean ezartzeko asmoak baldintzatzen du. Posiblea izan dadin, 2010eko urriaren bukaeran, 
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Eusko Jaurlaritzako Justizia eta Administrazio Publikoen Sailak hitzarmen bat egin du In-
dustria, Merkataritza eta Turismoko Ministerioari atxikita dagoen Red.es Enpresa Entitate 
Publikoarekin, eta guk hori era positiboan balioesten dugu. Halere, ezin da ahaztu 2008 ur-
tarrilean jadanik hitzarmen bat egin zela parte bien artean eta helburu bererako, eta, beraz, 
botere publikoek eskubide hori indarrean jartzeko azken hiru urteetan egin duten lanak ez 
du balantze positiborik, ez arlo araugilean, ez materialean. Bestalde, ezin ahatz dezakegu 
hitzarmen batek ez duela egoera berez desblokeatuko, baldin eta hitzarmen horretan xe-
datutako neurriak garatzeko aurrekontu gaitasunik ez baldin badago, iraganean gertatu izan 
den bezala, edo parteetako baten lankidetzak huts egingo baldin balu. Gainera, ez da na-
hikoa sinatzen duten parteen inplikazioa; beharrezkoa da Udalek era parte hartzea, martxan 
jartzeko oztopo izan ez daitezen Gobernuaren eta udal sarearen arteko bateraezintasunak 
eragindako arazoak. Erakunde honek kudeaketa egiten ditu EUDEL sarearen aurrean, izatez 
aipatutako aplikazioaren ezarpenean hasieran aurreikusitako plan pilotuan atzerapenak izan 
baitziren motibo honengatik txosten hau ixteko garaian. Azkenik, eta hala den bitartean, 
Administrazioari proposatzen diogu beste bide batzuk aztertu ditzala (esparruko buruei bi-
deratzea, eskuz egitea inskripzioa) legea ez betetzeari aurre egin diezaion, izan ere, zenbat 
eta gehiago luzatu prozesua, gero eta justifikagaitzagoa da herritarrei azaltzea arazoaren 
oinarria izan daitekeela administrazioen eta sistemen arteko informatizazio eta interkonexio 
falta. 

V.6. Inkomunikazio egoeran atxilotutako pertsonen berme sistema hobetzeko propo-
satu ditugun neurriei dagokienez, erakunde honek honako ekintzak burutuko ditu: Euskal 
Poliziak egindako ezarpenaren jarraipena egingo du eta jurisdikzioaren esparruan duen ha-
rrera aztertuko dugu, neurrietako askoren eraginkortasuna xede talde diren epaileek beha-
rrezkotzat jotzean baitatza, azken batean, beraiek baimentzen baitituzte pertsonen inkomu-
nikazioak eta, beraz, beraiek baloratu behar dute eskubide horien bermea. 

V.7. Familiarekin Elkartzeko Guneen funtzionamenduari dagozkion kexak maila esangu-
ratsuan jaitsi dira urte honetan, eta hori Eusko Jaurlaritzak abian jarritako erregulazio eta 
berrantolaketaren eraginari egozten diogu, baita era positiboan baloratu ere gure aurre-
ko txostenean. Halere, esku hartu izan behar dugu horietaz baliatzeko itxaron-zerrenden 
existentziak eragindako zenbait arazo puntualetan. Azaldutako kasuak modu arrakastatsuan 
konpondu baziren ere, aukera eman ziguten gure irizpideak azaltzeko: judizialki adostutako 
neurrietan guraso eta seme-alaben arteko komunikazio neurriak betetzea eragozten duten 
atzerapenak eragingo balitu horrelako baliabide baten saturazioak, berau kudeatzen duen 
Administrazioak berehala jakinarazi beharko dio Epaitegiari, Epaitegiak horren berri izan de-
zan eta beharrezkoak diren mekanismoak martxan jarri ditzan.

http://www.red.es/index.action
http://www.red.es/index.action
http://www.eudel.net/
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6. INGURUMENA

I. Arloa kopurutan

Ingurumen arloak barne har tzen ditu lurzoruari, urari, aireari, florari eta faunari eragiten 
dieten ku tsadura kategorien ziozko eraginen erreklamazioak. Guztira 74 erreklamazio jaso 
ditugu. Aurten, eta hala egingo da hemendik aurrera ere, beste modu batera banatu dira 
 txosteneko atalak eta azpiatalak, erreklamazio bakoi tzean salatutako ingurumen-eraginari 
buruzko irizpide material bati jarraituz. 

Eragindako administrazioen arabera, modu honetara bil di tzakegu kexak:

− Tokiko administrazioa ................................................................................... 66
− Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra (Eusko Jaurlari tza) ....... 17
− Foru administrazioa ........................................................................................ 6

Azpiarloen arabera, honela sailka tzen dira:

− Ku tsadura akustikoa .................................................................................... 38
− Bizitegi-lurzoruko jarduera sailkatuak ........................................................... 14
− Ingurumenaren gaineko informazioa eta parte-har tzea .................................. 5
− Administrazioaren fun tzionamendua eta prozedura administratiboa ............. 4
− Lurzoruaren eta uraren ku tsadura .................................................................. 4
− Ingurumen kontrola ....................................................................................... 3
− Ku tsadura elektromagnetikoa ........................................................................ 3
− Hondakinak eta isuriak .................................................................................. 1
− Ingurumenaren gaineko beste eragin ba tzuk ................................................ 1
− Naturgune babestuak. Flora eta faunaren babesa. ........................................ 1

Arlo honetako kexen izapideen egoerari eta emai tzari dagokienez:

GUZTIRA Izapide tzen Amaituta Jarduera 
okerra

Jarduera 
okerrik ez

Herritarrei 
aholkuak eta  
informazioa 

ematea

Gerora ez 
dira onartu

2010ean  
hasitakoak   89 65 23   8 10 5 1

Aurreko urteetan 
hasitakoak 123 56 63 44 19 0 4

Arlo honetako kexa gehienak, oraindik ere, hiriguneetako ku tsadura akustikoak ekarritako 
arazoen ingurukoak dira. Aurkeztutako beste kexa ba tzuk ingurumen gaiei buruzko informa-
zioa eskura tzearekin eta lurzoru ku tsatuak lehenera tzearekin loturikoak izan dira. Oraindik 
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izapide tzen ari diren kexei dagokienez, adierazi behar dugu denbora gehiegi igaro tzen dela 
jarduera sailkatuen zaratarekin eta eragozpenekin loturiko kexak kudea tzeko. Arrazoiak dira 
zenbait administrazio asko a tzera tzen direla informazioa bidal tzeko edo erakunde honekin 
lankide tzan ari tzeko, eta salatutako arazoak errepikatu egiten direla.

II. Lege-berrikun tzak

Eusko Legebil tzarrean, ingurumen arloko legediari dagokionez, berrikun tza bakarra Euskal 
Herriko Natura Babesteko ekainaren 30eko 16/1994 Legea alda tzen duen mar txoaren 11ko 
1/2010 Legea izan da. Lege horrek klausula garran tzi tsu bat dakar naturguneak mea tze-
ustiategi berrietatik babesteko.

Proiektuen ingurumen-ebaluazioari dagokionez, bi arau aipatu behar dira Estatuko Adminis-
trazio Orokorraren esparruan. Urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegin tzako Errege Dekretuaren 
bidez one tsitako mar txoaren 24ko 6/2010 Legeak, proiektuek ingurumenean duten eragi-
na ebalua tzeko Legearen testu bategina alda tzekoak, administrazio baimena ez baizik eta 
adierazpen eran tzulea eska tzen den kasuetan ingurumen-ebaluazioa egiteko prozeduraren 
zenbait alderdi argi tzen ditu. Bestalde, mar txoaren 26ko 367/2010 Errege dekretua one tsi 
da. Horren bidez, ingurumen-arloko hainbat araudi aldatu dira, lege hauetara egoki tzeko: 
17/2009 Legea, azaroaren 23koa, zerbi tzuen jardueretara askatasunez iristeari eta haien 
erabilerari buruzkoa; eta 25/2009 Legea, abenduaren 22koa, zerbi tzuen jardueretara as-
katasunez iristeari eta haien erabilerari buruzko Legera egoki tzeko hainbat lege alda tzen 
dituena. Xedapen honek natura-ingurunea, urak, kostaldeak, ingurumen industriala eta ha-
lako eremuak gehi tzen dizkio zerbi tzuen liberalizazioari buruzko araudiari.

Beste arlo ba tzuetan aipatu dugun bezala, fun tsezkoa da ingurumen-arloko araudi bat 
onestea Euskal Autonomia Erkidegoan, barne merkatuko zerbi tzuei buruzko Europako 
Legebil tzarraren eta Kon tseiluaren 2006ko abenduaren 12ko 2006/123/EE Zuzentaraura 
egoki tzeko. Beharrezkoa da araubide juridiko propio bat izatea, zuzentarauan eta estatuko 
legedian ezarritakoarekin bat etorriz, administrazio baimena behar duten edo aurretiaz ja-
kinarazi behar diren jarduera eta instalazio gogaikarri edo ku tsa tzaileak arau tzeko. Halako 
legerik ez dagoenez, ziurgabetasun juridikoa sor tzen ari da hala euskal administrazioen 
artean nola banakoen artean, eta hori berehala konpondu behar da.

Bada Legebil tzarrean izapide tzeko dagoen lege aurreproiektu bat. Horren bidez, Zuzenta-
raura egoki tzeko asmoz, hainbat lege aldatuko dira, hala nola Euskal Herriko Ingurumena 
babesteko o tsailaren 27ko 3/1998 Legea. Aldaketa horretan, eranskinean datorren zerren-
daren arabera lizen tzia behar duten edo jakinarazi beharrekoak diren jarduera sailkatuen 
araubide bat ezar tzen da.

Halaber, Ekonomia Iraunkorraren Lege-proiektuaren aurreikuspenak aipatuko ditugu. Lege 
horrek –Gorte Nagusietan izapide tzeko prozesuan dago– ingurumen-iraunkortasunari 
buruzko kapitulu bat dakar, eta, bertan, hainbat neurri ezar tzen dira energia aurrezteko eta 
kon tsumo eraginkorra susta tzeko, bai eta iturri berriztagarrien erabilera susta tzeko ere, 

http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2010/03/1001839a.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/25/pdfs/BOE-A-2010-4908.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/27/pdfs/BOE-A-2010-5037.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:es:PDF
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/noticia/ley_omnibus/eu_omnibus/adjuntos/omnibuslegea_eu_azk.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/noticia/ley_omnibus/eu_omnibus/adjuntos/omnibuslegea_eu_azk.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/noticia/ley_omnibus/eu_omnibus/adjuntos/omnibuslegea_eu_azk.pdf
http://www.economiasostenible.gob.es/wp-content/uploads/2010/03/01_proyecto_ley_economia_sostenible.pdf


II

119

Ingurumena

klima-aldaketan eragiten duten berotegi-efektuko gasak murrizteko helburuarekin. Halaber, 
garraioari buruzko neurri espezifikoak ezar tzen ditu, ingurumen-eraginkortasuna areago-
tzeko. Atal horietako bat mugikortasun iraunkorrari buruzkoa da.

Beste erreferen tzia garran tzi tsu bat uztailaren 9ko 903/2010 Dekretua da, uholde-arriskuak 
ebaluatu eta kudea tzeari buruzkoa.

III. Jarduera-plana

2010. urtean, herritarrekin lankide tzan ari tzeko eta haiekin komunika tzeko esparru egonkor 
bat gara tzea izan da ingurumen-arloaren helburuetako bat. Horretarako, ahalegina egin da 
hemengo ingurumen-elkarteekin harremanak indar tzeko, elkarte horiekin harreman iraunko-
rra izateko asmoz, eta, era horretan, haien jardueren berri izan eta haiekin lankide tzan ari-
tzeko esparru egonkor bat sor tzeko asmoz. Lankide tza-esparru edo bilera-foro hori, batez 
ere Ingurumena 2.0 proiektuaren barruan gune birtual bat sortuta garatuko da. Arloaren 
beste helburu estrategiko bat ingurumen-informazioa eskura tzeko eskubidea balia tzeari 
buruzko proposamenak azter tzea eta egitea izan da.

Bilerak elkarteekin

2010. urtean, hainbat bilera egin ditugu elkarte ekologista hauekin: Ekologistak Mar txan, 
Ezpi tsua, Txipio Bai, Berdeak, Mutriku Natur Taldea, Plataforma Errigoiri-Arrieta Garbi.

Bileren helburua hauxe izan da batez ere: gobernuz kanpoko erakundeei hainbat jarduketa-
proposamen helaraztea ingurumenaren inguruan; batez ere, ingurumenari buruzko infor-
mazioa eskura tzeko eta parte har tzeko eskubidea balia tzearen inguruan. Halaber, gizarte-
foroaren proposamen bat helarazi dugu, teknologia berriak erabilita.

Bilerak administrazioekin eta zerBi tzuekin

Bilera bat egin dugu Uraren Euskal Agen tziarekin, Errigoitiko errepide bat baimenik gabeko 
egokitu dela-eta jarritako kexa-erreklamazio baten inguruan.

Halaber, beste bilera bat egin dugu Erandioko Udalarekin, ostalari tzako jarduerek eragiten 
dituzten ku tsadura akustikoko arazoei buruz hi tz egiteko.

Gomendio orokorrak

Txosten honetako IV. kapituluan, Arartekoaren abenduaren 30eko 6/2010 gomendio oroko-
rraren laburpena eran tsi dugu. Gardentasunari eta agiri publikoak eskura tzeari buruzkoa da 
gomendio hori. Bereziki, ingurumen informazioa eskura tzeari buruzkoa. 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/15/pdfs/BOE-A-2010-11184.pdf
http://www.ekologistakmartxan.org/noticias0.html?&L=2
http://www.txipiobai.org/web/gaika/berriak-noticias-es
http://www.berdeak.org/
http://www.nodo50.org/naturzaleak/
http://poligonomalluki.blogspot.com/
http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-0002/eu/
http://www.erandioko-udala.net/presentacion/eu_presentacion.htm
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2090_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2090_1.pdf
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WeBGunearen, intranetaren eta Gizarte-sareetako foroen kudeaketa

Proposamen nagusia da ingurumenari buruzko Ingurumena 2.0 foroa sor tzea. Hainbat 
elkarterekin egindako bileretan, herritarrek ingurumen-informazioa eskura tzeko eta parte 
har tzeko duten eskubideen gaineko foro bat sor tzeko ideia azaldu dugu.

Foro horretan informazioa eskura tzeko eskubide horren esparruari buruzko gogoeta egitea 
proposa tzen dugu. Horretarako, interesgarria da jakitea elkarteek zer arazo izaten dituzten 
eskubide hori balia tzeko. Informazio edo sarrera horiek guztiak herritarren foroan  txertatuko 
dira, eta foro hori gure webgunean egongo da ostatatuta.

Webguneari dagokionez, asmoa da atal espezifiko bat izatea ingurumen-arloaren inguruan. 
Orri horretan, gizarte-foroaren emai tzaren berri emango da, batez ere ingurumenarekin lo-
turiko eskubideen katalogoaren berri (eskubidearen edukia, aplika tzekoa den legedia, ad-
ministraziora jo tzeko inprimakiak, informazioa ukatuz gero sor tzen diren arazoak). Beste 
menu ba tzuek barne hartuko dituzte Arartekoak beste arlo ba tzuen inguruan egiten dituen 
jarduketa nagusiak (ku tsadura akustikoa, atmosferikoa, lurzoruarena edo urarena, elektro-
magnetikoa eta beste ku tsadura ba tzuk).

ofiziozko jarduerak

•	 Zenbat	elkarte	ekologistarekin	egindako	bilerak	eta	aurkeztutako	hainbat	kexa	kon-
tuan hartuta, jarraipen bat egitea planteatu da Euskal Autonomia Erkidegoko Lur 
Ku tsatuen 2007-2011ko Planean jasotako zenbait alderdiren inguruan. Arrazoi horre-
gatik, gai horren inguruko ofiziozko kexa bat ireki dugu. Helburua da alderdi garran-
tzi tsuenak azter tzea, hala badagokio horien gaineko ebazpenak egiteko.

•	 Ofiziozko	 jarduketa	 bat	 hasi	 dugu,	 “Eraikinen energia eraginkortasun handiago -
rantz” izeneko eraikun tza iraunkorrari buruzko Arartekoaren 2005. urteko gomendio 
orokorraren jarraipena egiteko.

•	 Ofiziozko	beste	jarduketa	ba	tzuk	ere	egin	ditugu,	pren	tsan	zaratarekin	eta	ku	tsadura	
akustikoarekin loturiko arazoei buruz argitaratu diren albisteen ondorioz. Esate bate-
rako, Donostiako Ato txa auzoan gogaikarri gisa sailkatutako jarduera baten ondorioz 
egin dugun ofiziozko jarduketa.

iri tzi artikuluak

Ekainaren 5ean, Ingurumenaren Munduko Egunaren harira, Arartekoak biodiber tsitateari 
buruzko iri tzi artikulu bat ida tzi zuen: “Biodiber tsitatea, bizi-iturria”.

http://www.ararteko.net/
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-7932/eu/contenidos/plan_programa_proyecto/suelos_contaminados/eu_plan/adjuntos/plan_suelos_contaminados.pdf
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-7932/eu/contenidos/plan_programa_proyecto/suelos_contaminados/eu_plan/adjuntos/plan_suelos_contaminados.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_670_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_670_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_670_1.pdf
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?codMenuPN=1&contenido=6009&codResi=1&layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&tipo=8&codMenu=20&seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&codMenuSN=18&nivel=1400&language=eu
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IV. Kexarik aipagarrienak

2010. urtean, Arartekoak arlo honetan egin dituen jarduketa nagusiak banakoek eta elkar-
teek aurkeztutako kexen izapideak izan dira. Batez ere, erreklamazioen zioa izan da hainbat 
udalek ez dutela ezer txo ere egin tabernek, jate txeek, supermerkatuek, elkarte gastrono-
mikoek, gazteen lokalek eta arrandegiek sor tzen dituzten zarata, eragozpen eta usainekin 
loturiko arazoak konpon tzeko. Halaber, planteatu da zenbait jarduera industrialek, hala nola 
Galdakaoko Bridgestone Hispania fabrikak, zarata sor tzen dutela. Zaratekin loturiko beste 
eragozpen ba tzuk honako hauek eragin dituzte: N-635 errepidean gauez egin diren obrek, 
Arrigorrian; Ibarrekolandan (Bilbo) egoi tza bat egiteko egin diren eraispen- eta eraikun tza-
lanek; eta Erriberabeitian (Araba) aurreikusitako hondakin uren araztegiak.

Lurzoruaren ku tsadurari dagokionez, hainbat kexa jaso ditugu, Barakaldoko bi gunetan lur-
zorua ku tsatu edo eraldatu dela eta. Salaketa bat hondakin-urak isur tzeagatik jarri dute. 
I txuraz, Santa Marina ospitaletik zetozen ur horiek (Bilbo).

Aurkeztutako beste kexa ba tzuk ingurumen-informazioa eskura tzeko eta ingurumenaren 
gaineko erabakietan parte har tzeko arazoei buruzkoak izan dira.

Auzo-plataforma batek, erreklamazio batean, gure iri tzia eskatu du Errigoitiko (Bizkaia) in-
dustrialde bat gara tzearen inguruan; izan ere, biomasa-planta bati bide emango dion erabi-
lera industrial bat ezarri asmo da, eta horrek kalte egin diezaioke ingurumenari.

IV. 1.  Ingurumenaren gaineko informazioa eta parte‑har tzea

Atal honen barruan sar tzen dira administrazioek ingurumen-informazioa eskura tzeko eta 
ingurumenarekin loturiko erabakietan parte har tzeko eskubideei dagokienez gaizki fun-
tzionatu dutela-eta jarritako erreklamazioak.

Aurten, hainbat erreklamazio jaso ditugu ingurumen-informazioari buruzko eskabideei eran-
tzun ez zaiela eta. Administrazio-ba tzorde baten kasua izan da hori; hain zuzen ere, salatu 
du, zazpi hilabete baino gehiago igaro badira ere, ez duela jaso Eusko Jaurlari tzako Inguru-
men, Lurralde Plangin tza, Nekazari tza eta Arran tza Sailari eta Uraren Euskal Agen tziari es-
katutako ingurumen-informazioaren eran tzunik. Eskabide horien gaineko egiazko eran tzuna 
lor tzeko, Arartekoak bi gomendio bidali ditu, eta horien bidez administrazio horiei eskatu 
die eran tzun dezatela hilabeteko epean, informazioa eskura tzeko eskubidea arau tzen duen 
uztailaren 18ko 27/2006 Legeak ezar tzen duen moduan.

Beste auzi bat Erriberabeitiko Udaleko bizilagun batek planteatu digu. Izan ere, Manzanosen, 
Erriberabeitian, bere jabe tzaren ondoko lurzatian hondakin-urak arazteko estazio bat egiteko 
proposamena dago. Erreklama tzaileak Udalari eskatu zion adieraz ziezaiola gisa honetako ins-
talazioek zenbateko tartea u tzi behar duten gu txienez jendea bizi den guneekin, zarataren eta 
usainaren ondorioz eragozpenik ez izateko. Eskabideari eran tzuten zion hirigin tza- txostenean, 
jarduera gogaikarriei zein lege-esparru aplika tzen zaien baizik ez zen adierazi: Ingurumena 

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-home/eu
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-home/eu
http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-0002/eu/
http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/19/pdfs/A27109-27123.pdf
http://www.cuadrilladeanana.es/rbaja/ayuntamiento.php
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 Babesteko o tsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra. Alabaina, Udalak ez zuen informaziorik 
eman izapide tzen ari zen araztegiaren proiektuaren inguruan, nahiz eta administrazio horrek 
parte hartu zuen Uraren Euskal Agen tziaren proiektua jendaurrean ikusgai jar tzeko izapidean. 
Informazioa eskura tzeko eskubidea arau tzen duen uztailaren 18ko 27/2006 Legeak ezar tzen 
duenez, ematen den informazioak zeha tza izan behar du, eta administrazioak ez badu eskatu-
tako informazio hori, administrazio eskudunarengana jo beharko da. Horregatik, erakunde ho-
nek uste du Erriberabeitiko Udalak informatu egin behar zuela erreklama tzailea araztegiaren 
inguruan zegoen proiektuaz, eta izapidearen ardura zuen administraziora bidali behar zuela, 
hau da, Uraren Euskal Agen tziara, zegozkion ondoreetarako. Halaber, Udalak, proiektuaren ja-
kitun zen aldetik, araztegia kokatu asmo duten lurzatiaren hirigin tza-ezaugarriei buruzko infor-
mazioa eman behar zion erreklama tzaileari, eta lagundu egin behar zion estazioa instala tzeko 
jarraitu behar diren ingurumen-izapide zeha tzei buruzko informazioa bila tzen (jarduera sailka-
tuen lizen tzia lor tzea, jakinaraztea, eta, hala badagokio, ingurumen-inpaktua ebalua tzea).

Parte-har tze publikoari dagokionez, gizarte-erakunde eta elkarte ba tzuek kexa bat aurkeztu 
digute, Errenteriako Udalak ez dietelako eran tzun udalerrian ingurumenari buruzko aholku-
ba tzorde bat sor tzeko proposamenari. Aurkeztutako eskabideari eran tzunez, Udalak adiera-
zi du ingurumenari buruzko aholku-ba tzordea sor tzea Udalak Tokiko Agenda 21eko Ekin tza 
Planean hartutako konpromiso irmo bat dela. Udalak adierazi du organo hori sor tzea oso 
konplexua dela teknikoki; izan ere, kanpoko aholkulari tza behar da ekimen hori mar txan 
jar tzeko. Alabaina, gaur egungo egoera ekonomikoa zein den ikusita, alegatu du ez duela 
bitartekorik zerbi tzu hori kanpoan kontrata tzeko. Eran tzun hori ikusita, Udal horrek aurreiku-
sitako izapideak egiteari u tzi gabe, hainbat ohar egin genizkion Udalari. Hala, aztergai dugun 
kasuan, parte har tzeko kon tsulta organo bat sor tzeko erabakia gehiengoz hartu behar du 
erabakiak har tzeko udal organo eskudunak; izan ere, ez dago legezko betebeharrik halakorik 
sor tzeko. Beste herri ba tzuetan, ingurumenaren arloko kon tsulta-erakundeak sor tzea tres-
na positiboa izan da herritarrei parte har tzeko bide emateko eta Agenda 21a ezar tzearen 
ondoriozko lanen jarraipena egiteko. Gaur egungo abagune ekonomikoak ziurgabetasuna 
sor tzen duela eta, Udalak beste aukera ba tzuk balora li tzake helburu hori lehenbailehen 
lor tzeko, beste kudeaketa-formula ba tzuk bilatuta. Hala, Udalak kontuan har lezake aholku-
ba tzorde hori udal zerbi tzuen bitartez abiarazteko aukera. Horretarako, an tzeko ekimenak 
mar txan jarri dituzten inguruko beste udalerri ba tzuen esperien tzia balia lezake. Halaber, 
Udalak balia li tzake aurretiaz beste udal organoak sor tzeko egin dituen lanak, hala nola 
Errenteriako Hirigin tzako Aholku Ba tzordea sor tzeko egindakoak.

IV. 2.  Ingurumen‑kontrola

Atal hau proiektuek eta jarduerek ingurumenean duten eragina ebalua tzeko jarraitutako 
prozedura administratiboetako disfun tzioen ingurukoa da. Prozedura horren barruan sar tzen 
dira ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa, ingurumen-baimen integratua eta jarduera sailka-
tuen lizen tziak edo jarduera jakinaraziak.

Auzo-plataforma batek gure iri tzia eskatu du Errigoitiko (Bizkaia) industrialde bat gara tzearen 
inguruan; izan ere, biomasa-planta bati bide emango dion erabilera industrial bat ezarri asmo 

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000014143&CONF=bopv_c.cnf
http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-0002/eu/
http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/19/pdfs/A27109-27123.pdf
http://www.errenteria.net/
http://www.oarsoaldea.net/agenda21/files/PLAN DE ACCION PARA LA SOSTENIBILIDAD DE ERRENTERIA.pdf
http://www.oarsoaldea.net/agenda21/files/PLAN DE ACCION PARA LA SOSTENIBILIDAD DE ERRENTERIA.pdf
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da, eta horrek kalte egin diezaioke ingurumenari. Sektore horren garapena one tsi zuen plan 
par tzialak ez zuen barne har tzen erabilera industrial hori egiteko aukera eta ez zen egin in-
gurumenaren gaineko ebaluazio-prozedurarik. Gaur egun, izapide tzen ari dira proiektuak in-
gurumenean izango duen eraginaren ebaluazioa. Halaber, zalan tza sortu da sektore horreta-
rako aurkeztutako urbanizazio-proiektuak ingurumenean izango duen inpaktuaren inguruan, 
bai eta Errigoitiko Udalak sektoreko konexioa hobetuko duen bide bat egiteko sustatutako 
beste obrek izango duten inpaktuaren inguruan ere. Azken auzi horren barruan, planteatu 
da administrazio hidraulikoaren baimenik ez zegoela zortasunaren eremuan obrak egiteko 
eta Uraren Euskal Agen tziak obrak gerarazteko agindua eman behar zuela. Berrurbanizazio-
proiektuaren kasuan, Eusko Jaurlari tzako Ingurumen, Lurralde Plangin tza, Nekazari tza eta 
Arran tza Sailak proiektu horrek ingurumenean izango duen inpaktuari buruzko azterlana 
egingo du. Bidea egoki tzeko obrei dagokienez, azkenean Udalak jadanik hasitako obren 
gerta tzezko baimena eskatu du. Hori ez da eragozpen izan zeha tzeko espedientea abiaraz-
teko eta administrazio hidraulikoari dagokion gerarazte-agindua bete tzeko.

IV. 3.  Ku tsadura akustikoa

Atal honetan sartutako beste hainbat erreklamaziotan, zaratak eragindako arazoak izan dira 
kexa tzeko arrazoi nagusia. Halaber, hiri-lurzoruko, lurzoru industrialeko eta lurzoru urbani-
zaezineko jarduera sailkatu ba tzuen inguruko erreklamazioak bildu dira. Bestalde, adminis-
trazioak egindako zenbait obrak edo azpiegiturak atera duten zarataren ziozko erreklama-
zioak ere sartu dira.

Atal honetan, salaketa ugarienak bizitegi-lurzoruetan kokatutako jarduerek, jarduera sailka-
tu izenekoek, modu irregularrean fun tziona tzearen ondorioz eragiten dituzten zarataren, 
 usainen eta kearen ziozko eragozpenekin loturiko kexak izan dira. Erreklamazio horiek jar-
tzeko arrazoia izan da Udalak ez duela ezer egin salaketa horien inguruan, nahiz eta admi-
nistrazio-eskuesleak etengabe kontrola tzeko galda tzen duen. Horrek esan nahi du adminis-
trazioak une oro duela sor tzen diren arazoak konpon tzeko neurri zuzen tzaileak ezar tzeko 
ahala; horrez gainera, neurri horiek berrazter tzeko eta egunera tzeko ahala du, baldin eta 
eraginkorrak ez badira behar bezalako fun tzionamendua berma tzeko.

Espedienteak izapide tzeari dagokionez, gure autonomia erkidegoan oraindik ere udal askok 
gu txiesten dituzte jarduera sailkatuak eta, bereziki, ostalari tzako establezimenduak ikuska-
tzeko eta kontrola tzeko eginkizunak. Maiz, ez zaie behar besteko arretarik jar tzen, eta ez da 
erabil tzen horiek egoki kudea tzeko beste bitarteko material eta per tsonal.

Auzi espezifiko bat banakoek elkarri eragiten dizkieten zarata eta eragozpenak dira. Halako 
gatazkak konpon tzeko bidea banakoen artekoa da. Halaber, Zaratari buruzko azaroaren 17ko 
37/2003 Legeak bere jardun-esparruaren barruan har tzen du auzoen arteko harremanetan 
sortutako ku tsadura akustikoa ere, baldin eta udal ordenan tzekin eta tokiko erabilerekin 
bat etorriz onar tzen diren mugak gaindi tzen badituzte. Horretarako, tokiko administrazioek, 
zaratari buruzko ordenan tzen bitartez, arau-hauste tzat har dezakete auzoek sor tzen duten 
zarata, baldin eta, tokiko erabilerekin bat etorriz, onar tzen diren mugak gaindi tzen badira. 

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-home/eu/
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-home/eu/
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-home/eu/
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-home/eu/
http://www.boe.es/boe/dias/2003/11/18/pdfs/A40494-40505.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/11/18/pdfs/A40494-40505.pdf
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Auzi horren ingurukoa da Arartekoaren 2010eko azaroaren 12ko ebazpena. Horren bidez, 
e txebizi tza partikular batek atera tzen zuen zarata kontrola tzeko egindako esku-har tzearen 
ondorioz Trapagarango Udalaren kontra aurkeztutako erreklamazioa amaitu da.

IV. 4.  Lurzoruaren eta uraren ku tsadura

Atal honetan, hala jabari publiko hidraulikoan nola i tsas-lurtarrean uren eta kostaldeen in-
gurumen-kalitateari eragiten dioten isurien ziozko kexak bildu dira. Halaber, lurzoruaren ku-
tsadura biologiko eta kimikoak ingurumenari egindako kalteak sartu dira.

Bestalde, atal honetan jaso behar ditugu plataforma ekologista batek Barakaldoko udal 
barrutiko Ansio-Ibarreta sektorearen inguruan aurkeztutako erreklamazioak ere. Hain zuzen 
ere, plataforma horrek adierazi du sektore horretako hainbat lurzatitan lurzorua ku tsatuta 
dagoela eta urbaniza tzeko asmoa dutela, bizitegitarako erabilerarako. Eusko Jaurlari tzako 
Ingurumen, Lurralde Plangin tza, Nekazari tza eta Arran tza Sailak salaketa bat aurkeztu du, 
eta, horren ondorioz, lurzoruak zer kalitate duen adierazteko espediente bat abiarazi da. 
Lurzati horiek lurzoru eraldatu tzat jota amaitu da espedientea, baina hori bateragarria da 
aurreikusitako bizitegitarako erabilerarekin. Hori horrela, hainbat kontrol-neurri ezarri dira, 
hondeaketa gehigarririk egiten bada ere, eta lurpeko eraginen jarraipena ere egingo da. 
Nolanahi ere, elkarteak adierazi du kezkatuta dagoela. Izan ere, lurzati horietako eremu ba-
tzuetan lurzorua eraldatuta dago eta hiri-lurzorurako B ebaluazioko adierazleetatik gorako 
balioak dituzte, lurzorua ez ku tsa tzeko eta ku tsatutakoa garbi tzeko o tsailaren 4ko 1/2005 
Legeak ematen duen definizioarekin bat etorriz.

Ingurumen Sailak uste du, hondeaketa-jardueren jarraipen- eta kontrol-neurrietan lortutako 
emai tzekin bat etorriz, agerian geratu dela kokagunea desku tsatu dela, eta egiaztatu dela 
geratu den lurzoruaren kalitatea bateragarria dela aurreikusitako bizitegitarako erabilera-
rekin. Halaber, ingurumen-organoak beharrezko tzat jo du eremu horren azterlan historiko 
xehatu bat egitea. Izan ere, lurzoruen inbentarioan sartu gabeko eremu horretan hainbat 
arazo daude lurzoruaren kalitateari dagokionez, eta ez dago ku tsadurarekin loturiko aurre-
kari ezagunik. Azterlan horren emai tzek bide emango dute, hala badagokio, lurzorua ku tsa 
dezaketen jarduerak jasaten dituzten edo jasan di tzaketen lurzoruen inbentarioa egunera-
tzeko prozedura abiarazteko.

IV. 5.  Ku tsadura elektromagnetikoa

Atal honetan, telefonia mugikorreko eta telebistako antenek eta instalazioek, energia ele-
ktrikoa bana tzeko sareek eta Internetera WIFI bidez konekta tzeko sistemak sor tzen dituz-
ten uhin elektromagnetikoen igorpenari buruzko kexak sartu dira.

Azken urte hauetan, erakundeak arlo honen inguruan egin izan diren azterlanen jarraipena 
egin du batez ere. Alde horretatik, badirudi gaur arte ez dagoela inolako frogarik esateko 
kausa-efektu harremana dagoela telefonia mugikorreko antenek sor tzen dituzten uhin 

http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2005/02/0500661a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2005/02/0500661a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2008/10/0805886a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2008/10/0805886a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2008/10/0805886a.pdf
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 elektromagnetikoen eta biztanleriaren artean gaixotasun larriak agertu izanaren artean. 
Halaber, kontuan hartu ditugu gisa honetako instalazioak arau tzen dituzten udal ordenan-
tzen kontra Estatuko Administrazioak egindako salaketen inguruan hartutako erabaki ju-
dizialak.

Horri dagokionez, komeni da Auzitegi Gorenaren jurispruden tzia finkatu bat aipa tzea 
(2009ko azaroaren 17ko epaia, 15 de junio de 2010eko ekainaren 15eko epaia eta 2010eko 
urriaren 5eko epaia). Horren arabera, “uhin elektromagnetikoen ziozko arrisku hori ezin 
da i txi tzat hartu ikuspuntu zientifiko her tsi batetik”, eta, beraz, Auzitegi Gorenak ezar tzen 
du eska daitezkeela, komunikazioen gaineko ordenan tzen bitartez, babes-neurri gehiga-
rriak, bai estatuko araudian, hau da, irailaren 26ko 1066/2001 Errege Dekretuan esposizio 
elek tromagnetikoetarako ezarritako mugak murriztuta, bai gune sentikor jakin ba tzuetarako 
(ikaste txeak, ospitaleak, parkeak eta lorategi publikoak) babes-distan tziak ezarrita.

Auzi honen inguruan arretaz jardutea komeni da, ikerketa eta aurrerapen zientifikoek ekar 
dezaketenaren zain, eta hala jokatuta one tsi du Eusko Legebil tzarrak telefonia mugikorreko 
azpiegiturak ezar tzeko legez besteko 37/2009 proposamena. Orobat, ikaste txe publikoetan 
eremu elektromagnetikoak neur tzeari buruzko 2010eko o tsailaren 4ko mozioa one tsi da. 
Horren bidez, beste hainbat konturen artean, Hezkun tza, Uniber tsitate eta Ikerketa Sailari 
eska tzen zaio neur di tzala wifi teknologia erabil tzen duten Eskola 2.0 proiektuko ikasgele-
tako eremu elektromagnetikoak.

V. Ondorioak

•	 2010.	urtean,	herritarrekin	lankide	tzan	ari	tzeko	eta	haiekin	komunika	tzeko	esparru	
egonkor bat gara tzea izan da ingurumen-arloaren helburuetako bat. Horretarako, 
ahalegina egin da hemengo ingurumen-elkarteekin harremanak indar tzeko, elkarte 
horiekin harreman iraunkorra izateko asmoz, eta, era horretan, haien jardueren berri 
izan eta haiekin lankide tzan ari tzeko esparru egonkor bat sor tzeko asmoz. Lankide-
tza-esparru edo bilera-foro hori, batez ere Ingurumena 2.0 proiektuaren barruan 
gune birtual bat sortuta garatuko da.

•	 Ingurumen-arloaren	beste	helburu	estrategikoetako	bat	da	ingurumen-informazioa	
eskura tzeko eskubidea balia tzearen inguruko proposamenak azter tzea eta presta-
tzea. Testuinguru horretan, gomendio orokor bat egin da gardentasunari eta admi-
nistrazio publikoen eskura dagoen eta ingurumenerako garran tzi berezia duen infor-
mazioa eskura tzeko eskubideari buruz. Txosten honetako IV. kapituluan, gomendio 
horren laburpen bat gehitu dugu.

•	 2010.	urtean,	Arartekoak	arlo	honetan	egin	dituen	jarduketa	nagusiak	banakoek	eta	
elkarteek aurkeztutako kexen izapideak izan dira.

•	 Batez	ere,	erreklamazioen	zioa	 izan	da	hainbat	udalek	ez	dutela	ezer	txo	ere	egin	
tabernek, jate txeek, supermerkatuek, elkarte gastronomikoek, gazteen lokalek 

http://www.boe.es/boe/dias/2001/09/29/pdfs/A36217-36227.pdf
http://www.parlamento.euskadi.net/pdfdocs/publi/1/09/000019.pdf#2204
http://www.parlamento.euskadi.net/pdfdocs/publi/1/09/000043.pdf#7657
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2090_1.pdf
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eta arrandegiek sor tzen dituzten zarata, eragozpen eta usainekin loturiko arazoak 
konpon tzeko. Horrez gain, jarduera industrialek atera tzen duten zarataren arazoa 
planteatu da.

•	 Lurzoruaren	 ku	tsadurari	 dagokionez,	 hainbat	 kexa	 jaso	 ditugu,	 Barakaldoko	 bi	
 gunetan lurzorua ku tsatu edo eraldatu dela eta. Erakunde hau ofiziozko ikerketa 
bat izapide tzen ari da Euskal Autonomia Erkidegoko Lur Ku tsatuen 2007-2011ko 
Planaren jarraipena egiteko.

•	 Ingurumen-informazioa	eskura	tzeko	arazoen	inguruko	kexei	dagokienez,	berriro	ere	
nabarmendu behar dugu administrazioek bereziki ardura tsuak izan behar dutela 
eskuratutako informazioa emateko, eta, hala badagokio, administrazio-bulegoetan 
dagoen informazioa zabal tzeko.

•	 Bestalde,	 oraindik	 alternatiba	 guztiak	 irekita	 daudelarik	 ingurumen-gaietan	 parte	
har tzea fun tsezko elementua da erabaki on bat hartuko dela berma tzeko. Adminis-
trazioek beharrezko bitartekoak jarri behar dituzte erabakiak har tzeko prozesuetan 
eztabaida, parte-har tzea eta errespetua izan daitezen.

•	 Telefonia	 mugikorreko	 eta	 wifi	 sareetako	 antenak	 instala	tzearen	 ondoriozko	 ku-
tsadura elektromagnetikoari dagokionez, komeni da arretaz jarrai tzea eremu elek-
tromagnetikoek osasunean duten inpaktuaren inguruko ikerketen eboluzioa. No-
lanahi ere, administrazioek esku hartu beharko dute instalazioak legezkoak direla 
kontrola tzeko, indarreko araudiarekin eta arlo hau arau tzen duten udal ordenan-
tzekin bat etorriz.

•	 Premiazkoa	 da	 3/1998	 Legea	 alda	tzea,	 Eusko	 Jaurlari	tzak	 administrazio-baimena	
behar duten edo aurretiaz jakinarazi behar diren jarduera eta instalazio gogaikarri 
edo ku tsa tzaileak arautu di tzan. Halako legerik ez dagoenez, zerbi tzuak liberaliza-
tzeari buruzko zuzentarauak eta estatuko legediak ezarritakoarekin bat etorriz, ziur-
gabetasun juridikoa sor tzen ari da euskal administrazioen eta banakoen artean, eta 
hori lehenbailehen konpondu beharra dago.

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-7932/eu/contenidos/plan_programa_proyecto/suelos_contaminados/eu_plan/adjuntos/plan_suelos_contaminados.pdf
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-7932/eu/contenidos/plan_programa_proyecto/suelos_contaminados/eu_plan/adjuntos/plan_suelos_contaminados.pdf
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7. HERRI LANAK, GARRAIOAK ETA AZPIEGITURAK

I. Arloa kopurutan

Aurten arlo honetan 44 kexa jaso dira guztira. Kexa horiek honako administrazio hauei 
buruzkoak izan dira:

− Tokiko administrazioa ................................................................................... 22
− Foru administrazioa  ..................................................................................... 13
− Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra (Eusko Jaurlari tza) .. 12

Azpi-arloen banaketari dagokionez, kexen sailkapena ondorengoa da:

− Herri lanak eta azpiegiturak ......................................................................... 15
− Garraioak ..................................................................................................... 10
− Administrazioaren fun tzionamendua eta prozedura administratiboa ............. 6
− Obrak egitea .................................................................................................. 6
− Beste alderdi batzuk ...................................................................................... 5
− Herritarren eskubideak .................................................................................. 1
− Kontratazio araubidea, ondarea eta administrazioaren eran tzukizuna ........... 1

Arlo honetako kexen informazio estatistikoa, ekitaldia i txi den unean, honakoa da.

GUZTIRA Izapide tzen Amaituta Jarduera 
okerra

Jarduera 
okerrik ez

Herritarrei 
aholkuak eta  
informazioa 

ematea

Gerora ez 
dira onartu

2010ean hasitakoak 47 11 35 14 19 2 1
Aurreko urteetan 
hasitakoak* 108 20 79 41 38 0 9

* Zifra orokorrei dagokienez, aurten arloak berrantolatu direnez eta, zehazki, Herri Lan eta Zerbi tzuen arloa bi arlotan 
banandu denez, eta horren ondorioz epigrafe honekin bat ez datorren arloa sortu dela kontuan hartuz (hau da, Admi-
nistrazio Publikoen Araubide Juridikoa, Ondasunak eta Zerbi tzuak arloa eratu da), ezin da aurreko ekitaldiko eta ekitaldi 
honetako kexen bilakaerari buruzko konparazioa egin. Baina edozein kasutan ere, azpimarra tzekoa da arlo hau banan-
tzean, zerbi tzu publikoei dagozkien kexen kopuru osoa nabarmen murriztu dela.

Jaso ditugun kexa gehienen tramitazio egoera arrazoizkoa da, izan ere, gure jarduna jaso 
ditugun kexa guztien ehuneko hirurogeita hamabostean burutu dugu, gu txi gorabehera, eta 
tramitazio fase desberdinetan buka tzeke geratu direnei dagokienez, laugarren hiruhilekoko 
kexak dira, baita aurreko hiruhilekoetako gu txi ba tzuk ere, alegia, arrazoi desberdinen ondo-
rioz eba tzi gabe daudenak.
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II. Jarduera-plana

Gure ohiko jardunaren fun tsezko zati baten jatorria herritarrek aurkeztu dituzten banakako 
kexak dira. Hartara, jaso ditugun kexen tramitazioak hartu du arlo honetan gauzatu dugun 
lanaren zatirik handiena, eta gomendio edo iradokizun bat tramita tzea eragin duten espe-
dienteak izan dira, beheragoko atalean zehaztuko dugun bezala.

Bestalde, kexa horietatik abiatuz, Arartekoaren erakundearen jarduera planak espedienteak 
ofizioz hastea aurrez ikusten du kexa horiek banakako ustezkotik haratago iri ts daitezkeen 
arazoak azal tzen dituztenean. Aurten, ofizioz espediente bakar bat hasi dugu azpiegitu-
ra proiektu baten inguruko publizitateari eta herritarren informazioari buruz, espedientea 
tramita tzen ari da, eta hori dela eta, une honetan ezin dugu jarduera horri buruzko azken 
balorazio bat egin.

III. Kexarik aipagarrienak

Atal honetan, tramitatu ditugun kexen laburpen bat egingo dugu, kasuan kasuko azpi-arlo 
materialetan mul tzokatuta, ondorengo epigrafe hauen arabera.

III.1.  Administrazioaren fun tzionamendua eta prozedura administratiboa

Administrazio publikoak bere zeregin legalak bete behar ditu espediente bat ezarritako pro-
zedura administratiboaren arabera tramita tzeko, hau da, kasuan kasuko lege araudia aplikatu 
behar du, derrigorrezko tramite bat ere ahaztu gabe. Hala eta guztiz ere, ba tzuetan, proze-
dura formalki bete tzeak, Legeak ezar tzen dituen baliabideen eraginkortasun eta efikazia 
prin tzipioak kontuan hartu gabe, ondorio bidegabeak eragin di tzake, baita kalte antijuridiko 
nabarmenak ere, administrazioak bere jardunean behar besteko arreta ez izatearen eragina 
jasaten duten per tsonen tzat.

Hausnarketa horren adibide gisa, Arartekoaren ebazpena, 2010eko o tsailaren 17koa, iza-
pidetu dugu, eta horren bidez, Eusko Jaurlari tzako Industria, Berrikun tza, Merkatari tza 
eta Turismo Sailari iradoki tzen zaio nahitaezko iragarkiak jar tzeko irizpideak ezar di tzala, 
ordainketa egin behar duena hirugarren onuraduna denean. Jaso genuen kexak plantea-
tzen zuen Sailak, desjabe tzearen arloko iragarkiak sar tzeko eskaeretan, iragarkiaren neu-
rriari buruzko irizpideak zehaztu behar zituela, horien fakturak murri tzagoak izan daitezen 
eta desjabe tzearen onuradunen tzat gu txieneko kostua eragiteko. Erreklamaziogilearen 
kasuan, iragarkietako batek orrialde osoa hartu zuen, eta beste batek, berriz, orrialde erdi. 
Testuaren edukiak ez zituen neurri horiek justifika tzen (hiru lursaili buruzkoa zen soilik). 
Kasuan kasuko sailak kasuan kasuko egunkarietan sartu beharreko iragarkiak ahal bezain 
merkeak izatea lor tzeko ustezko guztietarako irizpideak orokorrean ezar tzeko iradokizuna 
onartua izan zen.

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1795_1.pdf
http://www.industria.ejgv.euskadi.net/r44-636/eu/
http://www.industria.ejgv.euskadi.net/r44-636/eu/
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III.2. Herritarren eskubideak

Herri administrazioek gauza tzea aurrez ikusitako plan eta proiektuei buruzko informazio es-
kaera herritarrek plantea tzen diguten etengabeko gai bat da aurten ere. Herri lanen proiek-
tuek eta azpiegiturek, zalan tzarik gabe, eragin nabarmena dute herritarrengan. Oro har, 
proiektu horiek onuragarriak dira gehiengoaren tzat etorkizunera begira, zerbi tzuen erabil-
tzaile poten tzial gisa, baina per tsona ba tzuek beren ondare edo eskubideetan zuzenean 
jasan behar dute plan edo proiektuen kaltea, eta ezinbestekoa da kalte horiek kontuan har-
tzea tramitazio publikoa egin behar denean eta proiektu jakin bat one tsi behar denean.

Kasuan kasuko proiektuarekin lotura zuzenagoa daukaten per tsona horiei eskain tzen zaien 
informazioaren kalitatea, erraztasuna eta xehetasunak lehene tsi behar dira eta, ahal den 
neurrian, informazioak per tsonalizatua izan behar du. Herri administrazioek proiektu batek 
interesdunaren e txeari eragingo dion ala ez jakiteko, edo gauzatu behar den obrak interes-
dunaren jarduera industrialerako sarrera zein neurritan baldin tzatuko duen edo bere familiak 
ahalegin handiak eginez mantendu duen lurra desjabetuko dioten jakiteko kezkatuta dau-
den per tsonengana hurbil tzeko ahalegina egin behar dute.

Hartara, kasu batean, jabe batek esan zigunaren arabera, bazekien zer ari zen gerta tzen eta 
espedientearen onespenari buruzko jakinarazpen ofizialak jaso zituen, baina, hala ere, ez 
zioten eman informazio zeha tzik bere lurra zehazki zein neurritan okupatuko zen eta sarbi-
dea nola konpondu zen jakiteko, eta horrek guztiak ziurgabetasun handia eragin zion.

III.3.  Nahitaezko desjabe tzea

Ekitaldi honetan ez dugu jaso nahitaezko desjabe tzearekin lotutako inolako kexarik, fun-
tzionamendua eta prozedurari buruzko epigrafean pren tsako iragarkiei buruz aipatu dugun 
erreklamazioaz gain.

Edozein kasutan ere, hemen aipatuko ditugunak aurreko ekitaldikoak diren baina aurten burutu 
ditugun espediente ba tzuk izango dira. Horietan guztietan bereizgarri nagusia espedientearen 
ebazpenetan egon den a tzerapen ikaragarria izan da, izan ere, ba tzuk duela hamar urte baino 
gehiago ere planteatu ziren, eta a tzerapen horiek ez zuten inolako azalpen edo justifikaziorik.

Administrazioaren aurrean egindako eskaerak arrazoizko epe baten barruan ez ebaztea 
orokorrean salagarria baldin bada, desjabe tzeko prozeduretako arreta falta eta a tzerapenak 
are larriagoak dira, desjabe tzen diren ondasunen okupazioa gehienetan premiazko okupa-
zio sistemaren bidez egiten delako. Hartara, sistema horren bidez, administrazio eskudu-
nak lehenbizi beharrezkoa den lurra okupa tzen du, eta ondoren, balioespen espedientea 
tramita tzen du bi aldeak ez direnean ados jar tzen balorazioari buruz.

Horrenbestez, oso larria da administrazioa ondasun desjabetua hainbat urtez erabil tzen aritu 
ondoren ere edo, nolanahi ere, ondasuna eskuragarri izan ostean ere, balioespen espedien-
tea eba tzi gabe egotea. Gainera, duela gu txira arte, justizia auzitegietara jo tzeak ez zituen 
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 balorazioari buruzko alderdiak behin betiko ebazten, izan ere, ebazpenak zehazten zuena ad-
ministrazio desjabe tzaileak balioespen espedientea tramita tzeko mandatua zen. Egoera hori 
hobetu egin zen Lurzorua eta Hirigin tzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearekin, izan ere, 
185.2 artikuluak xeda tzen duenaren arabera, prezio-orria formulatu denetik bi hilabete igaro tzen 
badira eta ez baldin bada inolako ebazpenen berri eman, horren eragina jasaten duten per-
tsonak lurralde-desjabe tzeko epaimahaira zuzendu ahalko dira balioespena behin betiko zehaz-
teko. Hartara, bide bat ireki tzen da administrazio desjabe tzailearen jarduera falta ikusirik, horren 
eragina jasaten duten per tsonek ondasun desjabetuaren balorazioa lor tzeko eta, desadostasun 
kasuan, bide judizialari ekiteko bide administratiboan zehaztutako prezio zeha tz batekin.

III.4.  Herri lanak eta azpiegiturak

Atal honetan aurten jaso ditugun kexak, alde batetik, azpiegiturak gauza tzean eragin diren 
kalteei buruzkoak izan dira (AHTaren lanen ondoriozko lur-jausiak, gaueko zaratak eta dar-
darak Donostiako trenaren lanengatik, sarbideak ixtea foru errepideetako trazadura berrien 
ondorioz, etab.). Beste kexa mul tzo bat errepideen eta landako bideen azpiegiturak hobe-
tzeari eta/edo bide horien egoera eskasari buruzkoa izan da.

Adibidez, guraso elkarte batek kexa bat aurkeztu zuen ikaste txe pribatu baten sarrera des-
egoki eta arrisku tsuagatik. Kexan aipa tzen ziren bideak foru administraziokoak nahiz toki 
administraziokoak ziren. Foru administrazioak eran tzun zuen hobekun tza lan jakin ba tzuk 
egiten ari zirela foru errepidean eragina izan zezakeen arloan. Bestalde, udalak adierazi zuen 
lagun tzeko prest zegoela, baina erabakia haren eragina jasango zuen hezkun tza komuni-
tateak hartu behar zuela uler tzen zuen. Hori guztia dela eta, elkarte interesdunari adierazi 
genion ba tzuetan, eta iraganean bereziki, eraikinak eraiki tzeko baimenak eman izan direla 
kasuan kasu aurrez ikusitako erabileraren inten tsitatea edo fun tzioaren arabera egin be-
harreko urbanizazio obrak edo bide-sistema orokorren trazadurarekin lo tzeko egoki tzapen 
obrak egiteko eskatu gabe, baina horren ondorioa da ikaste txeko ekipamenduko sarbideak, 
kasu honetan lurzoru urbanizaezinean zeudenak, arras eskasak direla.

Azpiegitura desegoki horien arazoak konpon tzeko, nahitaezkoa da adostasun batera iristen 
saia tzea eta lankide tza bila tzea, Hirigin tza eta Lurzoruari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 
Legeko 6. artikuluan aipa tzen den gizarte-itunaren prin tzipioaren arabera. Plangin tza  nahiz 
kudeaketa urbanistikoaren arloko hirigin tza-araudiak eta legezko beste tresna ba tzuek 
(diru-lagun tzak edo ekarpen bereziak, adibidez) arazo horiei aurre egiteko irtenbideak mar-
txan jar tzea ahalbide tzen duten hainbat teknika aurrez ikusten dituzte, irismen eta inplikazio 
maila desberdinekin, esparru publikoari nahiz pribatuari dagokienez, jardueraren titular eta/
edo onuradunen kasurako, kasuan kasu hautatutako aukeraren arabera.

Errepideen arloan, azpimarra tzekoak dira Donostiatik Gasteizera joateko norabideen sei-
naleztapenari buruz jaso ditugun kexak. Interesdunek beren kexetan ziotenaren arabera, 
Gasteizera joateko, N-1 errepidea har tzeko aukera aipatu beharrean, seinaleztapenak AP-1 
autopista berria eta AP-8 autopistari soilik egiten die erreferen tzia, biak dira bidesaridu-
nak, eta interesdunen ustez, egoera hori gehiegizkoa da eta irabazi asmoa agerikoa dela 

http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2006/07/0603776a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2006/07/0603776a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2006/07/0603776a.pdf
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 irudi tzen zaie. Gipuzkoako Foru Aldundiak, alegia, Lurralde Historiko horretako errepideen 
seinaleztapenaren eskumena duen administrazioak, orienta tzeko seinaleztapena presta-
tzeko erabil tzen diren oinarri metodologikoak azaldu zizkigun. An tza denez, seinaleztapena 
argitasun, soiltasun eta uniformetasun prin tzipioen arabera lan tzen da, horretarako egin 
diren arau teknikoen arabera, bideguru tzeetan zein helmuga aipatu behar diren zehazte-
ko. Salatu den kasu horretan, zehazki, Sailaren azalpenen arabera, aipatutako irizpide eta 
arauak aplikatuz gero, Donostia eta Gasteizen arteko bidea AP-8 eta AP-1 autopistetatik 
egiten dela ondoriozta tzen da; gainera, hori da, hain zuzen ere, biderik laburrena, eta horrez 
gain, azpimarra tzekoa da bideguru tzean aipa tzen diren helmugetako bat N-1 Tolosa dela.

Landa bideei dagokienez, bideen egoera kaskarraren eta udalen ekin tza faltaren inguruko kexak 
aurkeztu dira. Gaia korapila tsua da, izan ere, landa eremuko udalerririk handienek kilometro 
asko zaindu behar dituzte, baina baliabide mugatuak dituzte horretarako. Beste  txosten ba-
tzuetan ere azaldu dugun bezala, garran tzi tsua da udalek esparru horretan epe luzerako politika 
bat ezar tzea, esku-har tze edo sustapen eremuak zehaztea diru-lagun tzen bidez (adibidez: pu-
blikoak ala pribatuak diren kontuan hartuz); bideen erabilera inten tsitatea, gara tzen den jarduera 
ekonomikoa (nekazari tzako jarduera profesionalak) edo egoki tzat jo tzen diren beste irizpide ba-
tzuk ain tzako tzat hartuz zein bidetan inberti tzea lehenesten den defini tzea, eta kasuan kasurako 
egokia den publizitatea egitea interesdun guztiek horren berri izan dezaten.

Informazio eta gardentasun politika hori erabilgarria izango li tzateke bide horiek erabil tzen 
dituzten herritarrek hobeto uler dezaten zergatik onesten diren proiektu ba tzuk eta bes-
te ba tzuk ez; izan ere, hori positiboa izango baili tzateke komunikazio faltak eragiten duen 
mesfidan tza ezezta tzeko. Gai hauetan izan dugun esku-har tzearen helburua izan da toki ad-
ministrazioek beren inber tsio politikak zehazteko autonomia osoa duten arren, beren ahal-
men diskrezionala nola erabil tzen duten behar beste arrazoitu behar dutela azpimarra tzea. 
Are gehiago, udalaren esku-har tzea diru-lagun tzen bidez gauza tzen denean, Diru-lagun tzei 
buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak ondorengo prin tzipio hauek derrigorrez 
bete behar direla zehazten du:

a) Publizitatea, gardentasuna, lehia, objektibitatea, berdintasuna eta diskriminaziorik eza.
b) Eraginkortasuna, Administrazio egilesleak ezarritako helburuak bete tzean.
c) Eraginkortasuna, baliabide publikoak esleitu eta erabil tzerakoan.

III.5.  Herri administrazioen ondarea

Aurten burutu dugu per tsona bati foru errepide batean eragindako kalteen gastuak ego-
tzi nahi zizkiotelako aurkeztutako kexa baten inguruko esku-har tzea. Hain zuzen ere, Arar-
tekoaren 2010eko maia tzaren 26ko ebazpenari buruz ari gara min tza tzen. Horren bidez, 
 Bizkaiko Foru Aldundiko Herri Lan Sailari gomenda tzen zaio eraginik gabe u tz dezala 
 kalte-ordainengatiko ebazpena, betearazteko agindu bat bete ez izanagatik.

Administrazio ekin tza baten betearazte subsidiarioa aplikatu ahal izateko, xedatutako agin-
du edo mandatu bat bete ez denean, aldez aurretik ohartarazpen bat egin behar da, nahi eta 

http://www.gipuzkoa.net/index.html
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2003-20977
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1931_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1931_1.pdf
http://www.bizkaia.net/home2/eu_index.asp
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nahi ez, administrazio ekin tzaren betebeharpekoak boluntarioki bete dezan agin tzen zaiona, 
eta horretarako, zen tzuzko epea eman behar zaio, agindua bete tzeko nahikoa izan beharko 
duena. Horrez gain, agindua bete ezean, nahitaez betearaziko dela ohartarazi behar zaio. 
Nahitaezko betearazpenaren legezko baldin tza da egindako errekerimendua bete tzearen 
aurreko “benetako erresisten tzia” ager tzea, eta baldin tza hori bete tzeak dakar errekeri-
mendua egin ote zen eta erresisten tzia egon ote den azter tzea.

Betearazpen aginduak ezin du orokorra izan; ai tzitik, baliozkoa eta eraginkorra izan dadin 
ezinbestekoa da jabeak gauzatu behar dituen obrak zehaztea. Horrenbestez, zehaztasunak 
eman ezean, Administrazioaren errekerimendua zuzenbidearen kontrakoa dela uler tzen da. 
Laburbilduz, xeheki, zehazki eta behar bezala adierazi behar da zein diren gauzatu behar 
diren obrak. Kasu honetan, interesdunari ez zioten eman agin tzen zi tzaiona zer zen jakiteko 
adina zehaztasun eta, horrez gain, ez zi tzaion eman agin tzen zi tzaiona bete tzeko bestekoa 
zen zen tzuzko eperik. Horrenbestez, igorritako likidazioa ez dela zuzena izan ondorioztatu 
dugu. Hartara, igorritako likidazioa eraginik gabe uzteko gomendatu zuen erakunde honek, 
eta foru sail interesdunak gomendioa onartu zuen.

III.6.  Garraioak

Herritarrak beren ibilgailu partikularra ohiko garraiobide gisa ez erabil tzeko konben tzi tzeko, he-
rri administrazioek derrigorrez hartu behar dituzte garraio publikoko zerbi tzu egokia eta erabil-
tzaileen beharren araberakoa eskain tzeko neurriak, erabil tzaileek ibilbideei, ordutegien luzapena-
ri, segurtasuna eta erosotasunari eta abarri buruz eska tzen dituzten baldin tzak kontuan hartuz.

Halaber, dirudienez, egun konkurrenteak diren garraio zerbi tzuak zerbi tzu osagarri bihur-
tzeko eska tzen dute hiritarrek, eta horretarako, ezinbestekoa da operadore desberdinen 
artean koordinazio handiagoa lor tzea, dauden garraiobideak lotu ahal izateko eta zerbi tzuak 
bikoiztea ekiditeko. Horrela, eskuragarri dauden baliabideak eraginkortasunez eta modu 
ezin hobean erabil tzea lor daiteke, eta horrez gain, energia aurreztea eta ingurumenaren 
gaineko kaltea murriztea lor tzen da.

Hori ere helburuetako bat dela kontuan hartuz, Gasteizko Udalak Mugikortasun Iraunko-
rraren eta Espazio Publikoaren Plana onartu du, eta horren bidez, hiriko garraiobide-lineen 
eredua sakonean berrantolatu da. Erabil tzaileek ezarri diren ibilbide berrietako ba tzuen in-
guruko erreklamazioak aurkeztu dituzte. Horri dagokionez, azpimarra tzekoa da interesdu-
nek beren e txetik kasuan kasu hartu beharreko garraiobidera iristeko tartea nabarmen area-
gotu dela adierazi dutela, baita ibilbideen iraupena areagotu egin dela garraiobide-aldaketak 
egin behar dituztelako eta horien maiztasunak ez daudelako koordinaturik. Horri dagokio-
nez, gailen tzekoa da urtebete igaro dela ibilbide berriak ezarri zirenetik eta an tzeman diren 
disfun tzioak kontuan hartuz antolaketa berriz egoki tzen ari dela.

Bestalde, aipa tzekoa da udal garraio zerbi tzuak ezarritako garraiobide berrietarako, tranbia-
rako, adibidez, tarifa sistemetan aurrez ikusten zituen hobarien (ikasle- txartela eta  txartel 
soziala) aplikazio faltarekin lotutako erreklamazioak jaso direla. Horri dagokionez, esan 

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=eu&accion=home&accionWe001=ficha
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=eu&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=1040577b_11ad7b633e2__7fc9
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=eu&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=1040577b_11ad7b633e2__7fc9
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 beharra dago Gasteizen hiriko garraio zerbi tzu publikoa eskain tzen duen enpresa TUVISA 
udal sozietate anonimoa dela, eta tranbia, berriz, Eusko Tranek kudea tzen duela. Eusko Tran 
Eusko Jaurlari tzaren E txebizi tza, Herri Lan eta Garraio Sailera a txikita dagoen enpresa bat 
da.

Bestalde, erakunde honetan hainbat salaketa jaso ditugu beste gai baten inguruan, izan ere, 
Mugikortasunaren Plan hori mar txan jarri zenetik, Gasteizko garraio publikoko konpainiak 
bikien aulki txoak hiriko autobusetan sar tzea debeka tzea erabaki zuen. Horri dagokionez, 
azpimarra tzekoa da TUVISA enpresak  txosten luze bat helarazi zigula. Txosten horretan, 
autobusen barruko azelerazio eta balaztadek eragiten dituzten segurtasun arazoei buruzko 
ohar ba tzuk jaso ziren, baita umeek hiriko garraiobide publikoetan nola bidaiatu behar duten 
araututa ez egoteari buruzkoak ere.

Hala eta guztiz ere, Gasteizko Udalaren Osoko Bilkurak al datu egin zuen Bidaiaren tzako 
Hiri Garraio Kolektiboaren Zerbi tzua emateko Araudiko 81. artikulua, eta horrela, bikien 
aulki txoak hiriko garraiobideetan sar tzea baimendu zuen, baina ondorengoa ohartaraziz:

“Haur ko txea daramaten helduei ondokoa ohartarazten zaie: -Ez dago homologatutako 
gailurik autobusetan tolestu gabeko ko txeetan doazen haurrek segurtasunez bidaia de-
zaten. -Gerta daiteke haurrei eusteko aulkietan dauden uhalek ECe44/o4 araudia, zeinek 
arau tzen baititu haurrei eusteko sistemak, ez bete tzea. -Sabelean eta hiru puntutan lo-
tzen diren uhalak ez dira gomendagarriak segurtasun neurri gisa ibilgailuetan bidaia-
tzen duten haurren tzat. -Bikien tzako aulkiek beste arrisku bat ere badute, hain zuzen 
ere pisuen banaketa ez orekatua, zeinek eror tzea eta irauli egitea errazagoa izan dadin 
ahalbide tzen baitu larrialdiko galga tzea, talka edo indar zentrifugoaren eragina badago”.

Horren harira, TUVISA enpresak jakinarazi zigun 2009ko hirugarren hiruhilekotik aurrera 
merkatuan autobusetarako umeen tzako aulki txo bereziak eskuragarri jarri direla, baina, 
dirudienez, ezin dira orain arteko autobusetan muntatu, horretarako beharrezkoa delako 
autobusek ez daukaten euskarri bat izatea. Hala ere, TUVISA enpresaren Administrazio 
Kon tseiluak erabaki zuen etorkizunean ibilgailuak eskura tzen direnean ibilgailu bakoi tzean 
umeen tzako bi aulki txo izateko zuzkidura barne har dadila.

Bestalde, azpimarra tzekoa da familia ugariei hobariak aplika tzearen inguruan gaur egun 
kexa jakin ba tzuk aurkezten jarrai tzen dela. Hartara, adibidez, Galdakaoko familia batek he-
rri horretan izan zuen arazo bat aipa genezake. Zehazki, hobaria 40/2003 Legeak, Familia 
Ugarien Babesari buruzkoak, zehazten duenaren arabera, Galdakaotik Bilbora joateko be-
har duten  txartel konbinatua, urtekoa, erabil tzeko aplika tzeko arazoak izan zituen. Eusko 
Tren erakundeak azaldu duenaren arabera, arazoa zen  txartelak bana tzen dituzten makinak 
kasuan kasuko murrizketarako egokitu behar direla. Makinak egokitu egin ziren eta lehen 
eskuratutako bonuetan murrizketari zegokiona i tzuli zi tzaien.

Buka tzeko, gogoan izan behar dugu arazo horiek guztiek eragin berezia dutela minusbalio-
tasunak dauzkaten per tsonengan, izan ere, per tsona horiek, gaur egun ere, gainerako herri-
tarrek baino garraio egokituko eskain tza murri tzagoa daukate. Ekitaldi honetan landu diren 
gai zeha tzak minusbaliotasunak dauzkaten per tsonen arlo espezifikoan aztertuko dira.

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=eu&nuevaPag=&uid=65c21a87_117e9336274__7fba&aplicacion=wb021&id=&tabla=contenido
http://www.ets-rfv.euskadi.net/v86-ets/eu
http://www.alava.net/botha/Boletines/2010/070/2010_070_04307.pdf
http://www.alava.net/botha/Boletines/2010/070/2010_070_04307.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2003-21052
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Edozein kasutan ere, buka tzeko, aipa tzekoa da ezinbestekoa dela banakako arazo horiez ha-
raindi joatea eta garraio azpiegituren analisi globala egitea, eta ondorioz, garraio publikoaren 
erabilerraztasunari buruzko  txosten berezi bat egitea erabaki dela. Dokumentu honen hel-
burua da egoeraren benetako irudi bat izatea lor tzea, eta horrela, gizarteari eta erakunde es-
kudunei irudi hori helaraztea, an tzemandako defizitak gaindi tzea ahalbide tzen duten erabaki 
estrategikoak hartu ahal izateko. (ikus  txosten honetako V.2 kapitulua).

IV. Ondorioak

Jaso diren kexa gehienak azpiegitura handiak egikari tzeko proiektuen ondoriozkoak dira, 
adibidez, AHT eta Eusko Jaurlari tzaren E txebizi tza, Herri Lan eta Garraio Sailaren menpe 
dagoen Eusko Tranbide Sarearen (ETS) eskumeneko trenbide sarearen banaketaren ingu-
rukoak. Oro har, kexak honako arrazoi hauen ondorioz planteatu dira: obrek etorkizunean 
eragin negatiboak di tzaketelako beraien tzat, edo kasuan kasuko proiektua egikari tzeko la-
nek, behin-behinean, kalte jakin ba tzuk eragiten dizkietelako beren eguneroko bizi tzan.

Lehenago ere askotan esan dugun bezala, proiektu handi horien eraginak jasaten dituzten 
per tsonek arazoak izaten dituzte arrazoizko informazioa eman ahal dien eta dituzten zalan-
tzak argitu ahal dizkieten solaskideak aurki tzeko. Lan horien eragina zuzenean jasaten duten 
interesdunen ezinegona zati handi batean konponduko li tzateke erreferen tziazko arduradun 
bat izango balute eta arduradun horrek, behar besteko prestakun tza teknikoa eta proiektua-
ren gaineko ezagu tza izanik, interesdunen zalan tzak argituko balitu. Proiektu horien eragin 
zuzena jasaten dutenen kolektiboaz gain, kontuan har tzekoak dira ere auzokideen interesak 
defenda tzen dituzten kolektiboen ordezkariak. Ba tzuen tzat zein besteen tzat, administrazio 
eskudunek, bide formal hu tsez haraindi, bide eraginkorrak aurrez ikusi beharko lituzkete 
azpiegituren proiektuen tramitazioa eta informazioaren esparruan.

Horrez gain, behin baino gehiagotan jaso ditugu toki esparruan urbanizazioak egikari tzeko 
proiektuekin lotutako erreklamazioak, baita foru eskumeneko errepideekin edo landako bi-
deen manten tze-lan eta hobekun tzarekin lotutakoak ere. Azken alderdi horri dagokionez, 
herritarrek sarrien plantea tzen dituzten gaiak landako bide ba tzuetan inber tsioak noiz egin-
go diren edo zergatik egin diren edo ez diren egin jakiteko galderak aurkeztu ondoren eran-
tzuna edo zehazpena jaso ez izanarekin lotuta daude. Administrazioek behar beste justifika-
tu behar dute beren inber tsio politika, baita epe ertainerako aurreikuspenei dagokienez ere, 
arbitrariotasuna eta diskriminazio-tratuarekin lotutako gai tzespenak ekiditeko.

Buka tzeko, azpimarra tzekoa da herritarrek gero eta gehiago eska tzen dutela garraio publikoen 
koordinazio eta fun tzionamendua hobea izan dadila garraio publikoa ibilgailu pribatua ez erabil-
tzeko aukera eraginkorra izan dadin, eta zerbi tzuak hobe tzeko ezinbestekoa da kasuan kasuko 
administrazio guztiek elkarrekin lan egiteko ahalegin handiak egitea. Arlo horretan aurrerapau-
soak eman direla ikusi da, esaterako,  txartel bakarraren aldeko neurriak hartu dira Bizkaian, 
Gipuzkoan edozein garraiobidetan erabil tzeko ordainketa- txartel bateratuak lortu dira, Eusko 
Tran eta TUVISAren  txartelen interoperatibitatea Gasteizen, baina hala eta guztiz ere, oraindik 
bide luzea egin beharko da garraiobideak erabil tzaileen aldarrikapenetara egoki tzeko.
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8. JARDUERA EKONOMIKOAREN ANTOLAMENDUA

I. Arloa kopurutan

2010ean 30 kexa jaso dira arlo honetan, alegia, erakundeak urte osoan zehar tramitatu 
dituen kexen %2,29.

Kexa horiek honako administrazio hauei dagozkie:

− Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra (Eusko Jaurlari tza) .. 14
− Foru administrazioa ........................................................................................ 5
− Tokiko administrazioa ..................................................................................... 3

Azpi-arloak, berriz, honakoak izan dira:

− Merkatari tza, turismoa eta kon tsumoa ........................................................ 10
− Finan tza-erakundeak eta aseguru-e txeak ...................................................... 7
− Nekazari tza, abel tzain tza, arran tza eta industria ............................................ 7
− Administrazioaren fun tzionamendua eta prozedura administratiboa ............. 5
− Beste alderdi batzuk ...................................................................................... 1

Txosten hau ixteko orduan, arlo honetako estatistika datuak honako hauek dira:

GUZTIRA Izapide tzen Amaituta Jarduera 
okerra

Jarduera 
okerrik ez

2010ean hasitakoak 22 10 12 3 9

II. Kexarik aipagarrienak

II.1.  Nekazari tza, abel tzain tza, arran tza eta industria

Atal honetan aurtengo ekitaldian azpimarragarriak izan dira industria arloan gauzatu ditu-
gun esku-har tzeak. Horri dagokionez, aipa tzekoa da herritar batek 2009ko irailean aurkeztu 
zigun kexa bat. Zehazki, 2009an ibilgailu bat erosi zuen Euskadi 2000 Plana 2009 planera 
a txikita zegoen kon tzesionario batean, baina ezinezkoa izan zaio planean aurrez ikusten 
diren lagun tzak eskura tzea, aurrekontu faltagatik. Ezin izan zituen 2009an ibilgailuak eros-
teko aurrez ikusitako diru-lagun tzak eskuratu, eta, horrez gain, aurtengo ekitaldirako aurrez 
ikusitakoak ere ezin zituen eskuratu, diru-lagun tzak 2010eko urtarrilaren 1etik aurrera ma-
trikulatutako ibilgailuen tzat bakarrik ematen direlako.

Eusko Jaurlari tzaren Industria Sailean erreklamazio bat aurkeztu zuen bere kexa hori 
 azal tzeko, eta Industriaren Sustapen eta Eraldaketarako Bal tzuaren eran tzuna jaso zuen. 

https://app3.spri.net/Plan2000Euskadi/
http://www.industria.ejgv.euskadi.net/r44-567/eu/
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Eran tzun hartan, diru-lagun tzen programa guztiek indarraldi zeha tz bat eta aurrekontu bat 
esleituta dauzkatela azaldu zioten, baita horien guztien eskuragarritasuna aurreko baldin-
tzetako bat gerta tzen zenean buka tzen dela ere, eta horixe da, hain zuzen ere, kasu hone-
tan gertatu dena.

Hala eta guztiz ere, kexa aurkeztu zuen interesdunaren ustez, ekitaldi honetarako aurrez 
ikusitako diru-lagun tzek a tzeraeragina izan beharko lukete, hau da, ibilgailua iaz erosi zuten 
eta aurrekontu faltaren ondorioz diru-lagun tzarik eskuratu ezin izan zuten per tsona guztiei 
ere eman beharko li tzaizkieke.

Interesdunaren kexa irakurri ondoren, Bal tzuaren webgunera jo genuen, eta han, informa-
zio-ohar bat ikusi genuen. Ohar hartan, salmenta-agenteei espresuki ohartarazten zi tzaien 
salmenta eragiketak eskaerari eu tsiz eta ibilgailuen entrega eta matrikulazioa a tzeratuz egin 
zitezkeela, ho ts, bai 2010ekoak, bai 2009an kupoa agortu zelako gauza tzeke geratu zirenak, 
2009an matrikulatutakoak nahiz 2010ean oraindik entregatu eta matrikula tzeke daudenak.

Sozietateko langileekin harremanetan jarri ginenean, ohar horren bidez ibilgailuak erosteko 
diru-lagun tzetarako eskaerak egiteko epea ireki zela azaldu ziguten. Deialdi berriak 2009an 
matrikulatu ziren eta beren garaian aurrez ikusitako diru-lagun tzak eskuratu ezin izan zituz-
ten ibilgailuak barne har tzen zituen. Kexaren interesdunari horren berri eman genion, eta, 
aldi berean, bere salmenta-agentearekin harremanetan jar tzeko esan genion, bere eskae-
raren egoera zein zen egiazta zezan.

Mezu elektroniko baten bidez, bere eskaera tramitatuta zegoela eta diru-lagun tzak jaso tzen 
hasiak zirela eran tzun zigun; hortaz, denbora kontua zen eskatutako guztiak jaso tzea.

Beste alde batetik, aipa tzekoa da beste zenbait kexatan adierazitakoaren arabera, aplika-
tzen den araudian ezarritako baldin tza guztiak bete arren, enpresak era tzeko eskatutako 
lagun tzak ukatu zi tzaizkiela interesdun ba tzuei. Eskaerak 328/2003 Dekretuan, abendua-
ren 23koan, jasotakoaren arabera formulatu ziren. Bertan, per tsona langabetuek eratutako 
enpresak sor tzen lagun tzera bideratutako lagun tzak arau tzen dira.

Hala ere, erakunde honek egindako analisian, xedapen horren 41.3. artikuluak honakoa 
ezar tzen duela egiaztatu genuen:

“Kapitulu honetan ezarritakoaren arabera eman beharreko lagun tza guztien bolumena 
ez da Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Nagusietan urtero ezarritako kopurua 
edo berori gaurkotuta ondoriozta tzen den kopurua baino handiagoa izango, indarrean 
dauden legeetan aurreikusitako kreditu-loturaren edo aurrekontu-aldaketaren erregi-
menaren arabera. Ez da egongo, horrenbestez, beste lagun tza ba tzuk ematerik behin 
zenbateko hori agortu ondoren, eta horrela eska tzen direnak ukatu egingo dira. Hala 
egokituz gero, bi egoeren berri emango da Lan eta Gizarte Seguran tza sailburuordea-
ren ebazpenaren bidez”.

https://app3.spri.net/Plan2000Euskadi/
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2003/12/0307154a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2003/12/0307154a.pdf
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Egiaztatu genuenaren arabera, abenduaren 23ko 328/2003 Dekretu horretako IV. Kapituluan 
aurrez ikusten diren diru-lagun tzak emateko 2010erako fun tsak 2010eko mar txoaren 18an 
agortu ziren. Hartara, Enplegu, Prestakun tza eta Gizartera tzeko sailburuordearen 2010eko 
maia tzaren 5eko ebazpenaren bidez, aurrekontuan jasotako zenbatekoari eman zi tzaiola 
egiaztatu genuen. Ebazpena 2010eko maia tzaren 21eko Euskal Herriko Agintari tzaren Al-
dizkariaren 94 zenbakian argitaratu zen.

II.2.  Merkatari tza, turismoa eta kon tsumoa

Aurreko urteetan bezala, atal honekin lotuta jaso ditugun kexa gehienak enpresa pribatuen 
jardunari buruzkoak izan dira; baina erakunde honek ezin du arlo horretan esku hartu, Euskal 
Administrazio Publikorik ez delako tartean egon. Telefonia enpresen jardunak dira Ararte-
koan 2010ean erabil tzaileek aurkeztu dituzten kexen jatorri nagusia, eta, horien barruan, 
telefono mugikorreko zerbi tzuekin lotutakoak gailendu dira, esparru hori izan baita kexa 
gehien eragin dituena.

Oro har, kexak aurkeztu dituzten interesdunei jakinarazi diegu Kon tsumi tzaileen Informa-
ziorako Udal Bulegoak eta Eusko Jaurlari tzaren Kon tsumo Zuzendari tza direla kexa horiek 
izapide tzeaz ardura tzen direnak. Horrez gain, plantea tzen ziguten gai zeha tzari buruzko in-
formazio interesgarria ere helarazi diegu.

Esparru honetan gure esku-har tzea eragin duten kexak, ohi bezala, per tsona interesdu-
nek aurkeztu dituzte ez daudelako ados erakunde honek, administrazioko arau-hausteren 
bat egon denik ez duenean egiaztatu, Eusko Jaurlari tzaren Osasun eta Kon tsumo Sailaren 
Kon tsumo Zuzendari tzaren aurrean kon tsumoaren arloan susta tzen diren erreklamazioak 
ar txiba tzearekin.

Erakunde honek behin baino gehiagotan azpimarratu du, batetik, beharrezkoa dela ahalegin 
handiago bat egitea, eta, horrela, herritarrei azaldu ahal izatea kon tsumi tzaile eta erabil-
tzaileek plantea tzen dituzten erreklamazioekin aurrera jarrai tzea ezinezkoa dela erabaki-
tzeko arrazoiak zein izan diren, eta bestetik, egoi tza administratiboetan jaso tzen diren erre-
klamazioen kopurua oso altua izateak ezin duela oztopatu erreklamazioa ar txiba tzea eragin 
duten arrazoiak zehaztea.

Behin, kexa ar txibatu zela jakinarazi ere egin ez zenez, interesdunak informazioa eskatu 
zuen administrazio eran tzukizunak exijitu ahal ziren jakiteko; izan ere, bere ustez oso trami-
tazio eskasa gauzatu bai tzen.

Kexa sustatu duen per tsonak emandako datuen harira jakinarazi genion ondare eran-
tzukizunagatiko balizko erreklamazio batera bidera litekeela, agian, baldin eta interesdunak 
uste bazuen jarduera administratiboak jasan behar ez dituen kalteak eragin zizkiola. Onda-
re eran tzukizuna hemen dago araututa: Herri Administrazioen Prozeduren Araudia, ondare 
eran tzukizunaren arlokoa, mar txoaren 26ko 429/1993 Errege Dekretuak one tsia.

http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2003/12/0307154a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2010/05/1002598a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2010/05/1002598a.pdf
http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-2680/eu/
http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-2680/eu/
http://www.boe.es/boe/dias/1993/05/04/pdfs/A13250-13255.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1993/05/04/pdfs/A13250-13255.pdf
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II.3.  Finan tza‑erakundeak eta aseguru‑e txeak

Sarritan, Autonomia Erkidego honetako herritarrek erakunde ekonomiko eta finan tzarioekin 
dituzten harremanetan izaten dituzten arazoak helarazten dizkigute.

Zehazki, hori ez da Arartekoaren esku-har tzearen barruko esparru bat; izan ere, finan tza- eta 
kreditu-erakundeen jardunaren kontrola ez baitago o tsailaren 27ko 3/1985 Legeak, Arar-
tekoaren erakundea sortu eta arau tzen duenak, erakundeari ematen dizkion eskumenen 
barruan: hala eta guztiz ere, per tsona horiek orienta tzen saia tzen gara, hau da, beren erre-
klamazioak eta kexak organo eskudunei aurkezteko informazioa ematen diegu.

Bankuek barneko erreklamazio-zerbi tzu bat daukate. Zerbi tzu horren goiko maila Banco de 
Españaren Erreklamazio Zerbi tzua da, eta horrek gainbegira tzen ditu erabil tzaileek bankuen 
fun tzionamenduarekin lotuta aurkezten dituzten kexak. Zerbi tzu horri dagokio gehiegike-
riazko ekin tzarik egon ez dadila eta bankuen arloan indarrean dagoen legeria uneoro bete 
dadila ziurta tzea.

Hala ere, ain tzat hartu behar da Eusko Jaurlari tzaren Ogasun eta Finan tza Sailak BGAEei 
buruzko fiskalizaziorekin lotutako gaitasun ba tzuk onartuta dauzkala. Ebazpen horiek, EAE-
ko organo batetik datozen neurrian, Arartekoak analiza di tzakeen alderdiak dira.

Krisi ekonomiko eta finan tzarioko egungo egoera herritarrek plantea tzen dizkiguten kon-
tsulten edukian islatu da. Herritarrak kezkatuta daude banku batek une horretara arte dohai-
nik eskain tzen zuen zerbi tzuren bat emateagatik komisioa kobratu edo komisioak areagotu 
di tzaketela uste dutelako. Horrez gain, adineko per tsonei beren inber tsio-ezaugarriekin bat 
ez datozen produktu finan tzarioak sal tzen dizkietela-eta haserreturik agertu dira, baita une 
honetan pen tsio plan bat ezin erreskatatu izateagatik ere. Hala eta guztiz ere, erakunde 
honetara jo duten per tsonek mahaigaineratu duten arazorik larriena e txebizi tzarekin dago 
loturik. Hau da, beren e txebizi tza erosteko ordainketari aurre egiteko finan tzaketa lor tzeko 
aurki tzen dituzten zailtasun handiengatik (askotan gaindiezinak ere direnak), hipoteka kre-
dituen kuotak ordain tzea ezinezkoa zaiela-eta oso egoera zaurgarrian gera tzen direlako eta 
beren e txebizi tza ordainean ematea eragiten duten akordioetara iri tsi behar direlako aurkez-
tu dituzte kexak.

III. Ondorioak

Oro har, azpimarra tzekoa da arlo honetan landu diren kexak gu txi direla; baina, guztien 
artean, kon tsumoaren arlokoak dira azpimarragarrienak, eta gure jarduera esparrutik kanpo 
egoteagatik baztertuak izaten dira. Fun tsezko tzat jo di tzakegun zerbi tzuak erabil tzen dituz-
ten per tsonek plantea tzen dituzten salaketak dira, alegia, gasa, elektrizitatea nahiz telefonia 
zerbi tzuen hornikun tzarekin lotutakoak, besteak beste. Zerbi tzu horiek gure eskumenetatik 
kanpo dauden enpresa pribatuek eskain tzen dituzte; izan ere, gure Autonomia Erkidegoko 
Administrazio publiko bat ere ez dago tartean.

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19850322&a=198500660
http://www.bde.es/clientebanca/quejas/quejas.htm
http://www.bde.es/clientebanca/quejas/quejas.htm
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-8173/eu/
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Horren harira, azpimarra tzekoa da kasu gehienetan interesdunei plantea tzen duten gaia-
ren arloko araudi esparruaren berri eman geniela eta beren eskubideak defenda tzeko zein 
erakundetara jo behar duten azaldu geniela.

Horrez gain, Sarritan, Autonomia Erkidego honetako herritarrek erakunde ekonomiko eta 
finan tzarioekin dituzten harremanetan izaten dituzten arazoak helarazten dizkigute.

Zehazki, hori ez da Arartekoaren esku-har tzearen barruko esparru bat; izan ere, finan tza- eta 
kreditu-erakundeen jardunaren kontrola ez baitago o tsailaren 27ko 3/1985 Legeak, Arar-
tekoaren erakundea sortu eta arau tzen duenak, erakundeari ematen dizkion eskumenen 
barruan: hala eta guztiz ere, per tsona horiek orienta tzen saia tzen gara, hau da, beren erre-
klamazioak eta kexak organo eskudunei aurkezteko informazioa ematen diegu.

Egungo krisi egoeran, herritarrek mahaigaineratu duten arazorik larriena e txebizi tzarekin 
dago loturik. Hau da, beren e txebizi tza erosteko ordainketari aurre egiteko finan tzaketa lor-
tzeko aurki tzen dituzten zailtasun handiengatik (askotan gaindiezinak ere direnak), hipoteka 
kredituen kuotak ordain tzea ezinezkoa zaiela-eta oso egoera zaurgarrian gera tzen direlako 
eta beren e txebizi tza ordainean ematea eragiten duten akordioetara iri tsi behar direlako 
aurkeztu dituzte kexak.

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19850322&a=198500660
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9. HERRI-ADMINISTRAZIOEN ZERBITZUKO LANGILEAK

I. Arloa kopurutan

Arartekoaren erakundeak 106 kexa jaso ditu herri-administrazioaren zerbi tzurako langileen 
arlo horretan. Kopuru hori 2010. urtean izapidetutako kexa guztien %8,08 da.

Kexa horiek honako administrazioei eragin diete:

− Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra (Eusko Jaurlari tza) .. 58
− Tokiko administrazioa ................................................................................... 20
− Foru administrazioa  ....................................................................................... 8
− UPV/EHU ....................................................................................................... 5

Haien edukiari dagokionez, kexak honako azpi-arloei egon dira lotuta:

− Fun tzio publikoan sar tzeko hautaketa prozedurak ....................................... 22
− Ordezkapenak.............................................................................................. 21
− Beste alderdi batzuk .................................................................................... 16
− Administrazioaren fun tzionamendua eta prozedura administratiboa ............. 8
− Lizen tziak eta baimenak ................................................................................ 8
− Diziplina araubidea ......................................................................................... 6
− Lanpostuak bete tzea ..................................................................................... 5
− Herritarren eskubideak .................................................................................. 4
− Lansariak ....................................................................................................... 4
− Hizkun tz normalizazioa .................................................................................. 3
− Prestakun tza .................................................................................................. 2
− Lanpostuen balorazioa ................................................................................... 2
− Laneko jazarpena ........................................................................................... 1
− Barne sustapena............................................................................................ 1
− Kontratazio araubidea, ondarea eta administrazio eran tzukizuna .................. 1
− Lanpostuen zerrenda ..................................................................................... 1
− Administrazio egoerak ................................................................................... 1

Aurten kudeatutako kexen izapide tzearen xehetasunei dagokienez, azpimarratu behar 
da, 2010ean jasotako kexa guztietatik –2009an buka tzeke geratu zirenak baino gehiago–, 
 txosten hau idazterakoan, haien egoera honakoa dela:

GUZTIRA Izapidetzen Amaituta Jarduera 
okerra

Jarduera 
okerrik ez

Gerora ez 
dira onartu

2010ean  
hasitakoak 91 51 29 10 19 11

Aurreko urteetan 
hasitakoak 62 19 33   8 25 10
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Datu horiek guztiak ikusita, adierazi behar dugu, aurreko ekitaldian izapidetu zirenen aldean, 
jasotako kexen kopurua murriztu egin dela. Egoera horren zioa, hein batean, honakoa da: 
aurreko urtean, ingurumen zien tzietan lizen tziatuek irakasleen ordezkapenei buruzko kexa 
asko agertu zituzten. Hori kontuan izanda ere, jasotako kexen kopurua murriztu egin da 
aurreko ekitaldien aldean.

Orokorrean, kexek ukitutako administrazioak harkor agertu dira eta erakunde honi behar 
zuen lagun tza eman diote. Hala ere, oztopo tzat baino ezin har daitezkeen jarrerak ere bizi 
izan ditugu. Hala jokatu du Derioko Udalak. Udal horren lagun tza falta etengabea dela-eta, 
ezin izan ditugu argitu udal langile batek izatez buru tzen ari omen den eginkizunei buruzko 
balizko aldeak. Langile horrek lehenago ere jo zuen erakunde honetara kexu beste lanpostu 
batera a txiki zutela-eta. Hola, udal administrazio horrek argibideak emateko betebeharrari 
uko egiteak  txosten hori argudioetan oinarrituta ebaztea galarazi digu.

II. Jarduera-plana

Erakundearen antolakun tzari eta arloen egiturari buruz onartutako erreformaren arabera, 
herri-administrazioen zerbi tzurako langileen arloa arlo materialak izenekoen baitakoa da.

Halako arloetan jarduera gehienak jasotako kexek dakar tzate. Horregatik erabaki dugu jar-
duketa planetan datozen adierazleak xehetasunez aipa tzea. 2010. urte honetan eran tzuna 
eman zaien unean uneko jarduketak baino ez ditugu nabarmenduko.

Haien artean, lehenbizi, familia eta lan premiak kon tzilia tzeko neurri gisa lanaldia murriztu 
edota egoki tzeko eskabideei buruzko gomendio orokorra aipatuko dugu. Hura  txosten ho-
netako IV kapituluan dator eta haren irakurketari lotuko ga tzaizkio.

Gomendio hori 2010. urte honetan, UPV/EHUren lankide tzaz antola tzen ditugun udako ikas-
taroen esparruan, burututako jardunaldian egindako hausnarketako ba tzuen emai tza da eta 
honako izenburua dauka: “Lana, familia eta norberaren bizi tza bateragarri egiten lagun tzeko 
politika publikoak berriz azter tzeko bidean”.

Bestalde, aipa tzekoa da enpleguaren eta enplegurako lanbide-heziketaren esparruan Es-
tatuko Enplegu Zerbi tzu Publikoak buru tzen dituen lan-arloko legeria betearazteko eginki-
zunen eta zerbi tzuen transferen tzia onartuen esparruan giza baliabideak eskualda tzeari da-
gokionez erabaki dugun jarraipen lana. Hura jaso tzen duen dekretua honakoa da: 289/2010 
Dekretua, azaroaren 9koa, Transferen tzien Ba tzorde Mistoaren 2010eko urriaren 28ko 
Akordioa onar tzen duena. Akordio horren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoari eskualda-
tzen zaizkio lanaren, enpleguaren eta enplegurako lanbide-heziketaren esparruan Estatuko 
Enplegu Zerbi tzu Publikoak buru tzen dituen lan-arloko legeria betearazteko eginkizunak eta 
zerbi tzuak, azaroaren 5eko 1441/2010 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera (azaroaren 
16ko EHAA) (aka tsen zuzenketa abenduaren 3an argitaratu da).

Halaber, espe txeetan zerbi tzuak ematen dituzten irakasleei eta erlijioko irakasleei dagokie-
nez jarraipen lan berbera egiteko asmoa daukagu.

http://www.deriokoudala.net/derio/
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2085_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2085_1.pdf
http://www.ehu.es/p200-home/eu
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20101116&s=2010220
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20101116&s=2010220
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20101203&s=2010233
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III. Kexarik aipagarrienak

III.1.  Hautapena

2010ea, zenbait hautapen prozesuren antolakun tza irizpide ba tzuez arduratu behar 
izan dugu.

Hola, Osakide tza-Euskal Osasun Zerbi tzuak 2008an egindako lan eskain tza publikoari 
dagoz kion zenbait hautapen prozesuk aukera eman digute hautagai ba tzuek azterketaren 
eguna a tzera tzeko edo hura egiteko lekua alda tzeko egindako eskaerei eman beharre-
ko trataera azter tzeko. Hautagai horien ustez euren egoerak ez die aukerarik ematen iraga-
rritako denboran eta tokian azterketara aurkezteko. Hautagaiok gertaeren unean haurdun 
zeuden eta, aurreikusten zenez, Osakide tzak hautapen prozesu haietako oposizioko azter-
ketarako ezarri zuen dataren inguruan erdituko ziren.

Gure azterketaren ondorioak hemen jaso dira: Arartekoaren ebazpena, 2010eko urtarrilaren 
26koa. Horren bidez, amaitu tzat ematen da hautagaiek oposizioko azterketa beste egun 
edota leku batean egiteko, deitutako azterketara joatea galarazten dien kausa justifikatua 
dela-eta Osakide tza-Euskal Osasun Zerbi tzuari egindako kexen azterketa.

Irakaskun tzan, ordea, erakunde honetara jo duen per tsonak Hezkun tza, Uniber tsitate eta 
Ikerketa Sailak bigarren hezkun tzako irakasle taldean sar tzeko iragarri zuen hautapen proze-
suan parte hartu zuen eta, halaber, interesa izan zuen hizkun tza eskola ofizialen ingeleseko 
C1 gaitasun mailaren ziurtagiria atera tzeko azterketa libreetarako deialdian. Per tsona horrek 
hautapen prozeduraren aurkezpen ekitaldira joatek betebeharra dispen tsa tzeko auke-
ra eskatu zuen, ingeleseko azterketa egiteko eguna eta hautapen prozesuaren aurkezpen 
eta argibide ekitaldiaren eguna bat zetozelako.

Erakunde honek badaki zer garran tzi tsua den lehiaketa prozedurak behar bezala arau tzea 
eta horregatik uler tzen dugu hezkun tza administrazioak badaezpadako neurriak, hala nola 
hautapen prozesuaren aurkezpen ekitaldia derrigorrezkoa izatea, jarri izana. Hala ere, gure 
harridura adierazi behar izan dugu aurkezpen horretara ez bertara tzeak ekar di tzakeen on-
dorio hain larriengatik, oinarriek eurek prozesutik kanpo gera tzeko aukera xeda tzen baitu-
te. Horregatik, hain zuzen ere, gure aburuz, auzitegiei zuhurtasun eta zorroztasun handia 
eskatu behar zaie behin-behineko salbuespenak onar tzeko aukera balora tzerakoan, ondo 
ulertuta, ho ts, lan hori erabaki tzeko duten tartean sar tzen bada ere, ebazpenak ondo oina-
rritutako eta arrazoitutako jarreraren emai tza izan behar dela, aztertutako kasuan azkenean 
gertatu zen bezalaxe.

Epigrafe honetan Er tzain tzaren oinarrizko eskalan agente kategorian sar tzeko hautapen 
prozeduratik kanpo u tzi ziren interesdun ba tzuek bul tzatutako kexa ere aipatu nahi dugu. 
Interesdun horiek tratu iraingarri eta laidogarria pairatu zuten polizia eskolan Er tzain tzan 
sar tzeko prestakun tza ikastaroa egiten zuten bitartean eta zero puntu eman zi tzaien 
soziograma izeneko proban; azken inguruabar horrek eragin zuen praktika fase hori gainditu 
ez izana.

http://www.osakidetza.euskadi.net/v19-oskhome/eu/
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1783_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1783_1.pdf
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2591/eu/
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2591/eu/
http://www.ertzaintza.net/public/wps/portal/ertzaintza?idioma=eu
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Administrazioarekiko auzietako auzitegian interesdun horiei buruz emandako ebazpenek ez 
digute biderik eman taldeko per tsonen arteko harreman arloaren balorazioaren balio-
zkotasuna zalan tzan jar tzeko, parte hartu zuten magistratuek adierazi baitute ez dela froga-
tu soziograma izeneko proba sorreratik akastuta zegoenik. Hala eta guztiz ere, gure ustez, 
interesdun biek izandako emai tzak hain harrigarriak izanda (zero puntu), gomendagarria da 
Sailak azter tzea egokia dene tz proba mota horri eustea edo, gu txienez, egiten den baldin-
tzak eta, beharbada, arlo horri, polizia lana buru tzeko balora tzen eta garran tzi tsu tzat jo tzen 
diren gainon tzeko jarreren edo nortasunari buruzko eragileen aldean, eman behar zaion 
pisu erlatiboa.

Bestalde, eta zigor-arloko auzitegian edo jurisdikzioan frogatutako gertaeren errealitate 
eztabaidaezinetatik abiatuta, erakunde honen ustez, ezinbestekoa da Sailak bere egitea 
holako gertaerak, ahal den neurrian, berriz ez errepika tzea bermatu ahal izateko zuhur tzia 
edo neurri guztiak hartu beharra, kontuan hartuta, hain zuzen ere, gertaeren testuinguru 
zeha tza, ho ts: polizia eskolan praktikako agenteak presta tzeko aldian. Era berean, erakunde 
honen ustez, Sailak bere egin behar du etorkizuneko agenteen prestakun tzan giza eskubi-
deei buruzko prestakun tza bereziki zain tzeko eta per tsona homosexual eta transexua-
len duintasunarenganako begirunea sakon tzeko ahalegina, euskal poliziako etorkizuneko 
kideen artean jarrera homofoboak betiko bazter tzeko.

Hautapenari buruzko lehenengo atal hau buka tzeko, aipatu nahi dugu, halaber, 2007ko 
urriaren 16an, erakunde honek ebazpen bat eman zuela; haren bidez, Er tzain tzaren oinarriz-
ko eskalako agente kategorian sar tzeko hautapen prozedurarako deialdiari buruz egindako 
jarduketa bukatu zen eta, deialdi hark, lehen aldiz, emakume hautagaien alde plazak 
gorde tzeko neurria sartu zuen.

Orduan esan genuen, erakunde honek, on tzat jo tzen zuela Er tzain tza barruan emakume 
kopuruaren eta gizon kopuruaren arteko egiturazko desberdintasuna gu txi tzeko xedez ha-
sitako bidea, Euskadiko polizia eskolak iragarritako sar tzeko hautapen prozesuetan desber-
dintasunak ezaba tzeko eta berdintasuna susta tzeko neurriak sartu zirelako, baina, hala ere, 
uler tzen genuela, mementoz, egungo arau esparruaren arabera, neurri haiek Emakumeen 
eta Gizonen arteko Berdintasunerako o tsailaren 19ko 4/2005 Legeko azken xedapenetan 
bigarrenak Euskal Fun tzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legeko 27. artikuluari 
eran tsitako edukian xedatutakoari lotu behar zi tzaizkiola. 

Duela zenbait hilabete, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak gai berari buruzko ebazpena 
eman du, Er tzain tzako ikuskari tzako eskalako krimenen ikerketako ofizialorde kategoriara 
igo tzeko hautapen prozesuari buruz aurkeztu zen helegitea dela-eta. (Administrazioarekiko 
Auzietarako Salaren 2010eko maia tzaren 12ko ebazpena), eta horrek lehenago egin geni-
tuen balorazioak berrestera garama tza.

Horren guztiaren ondoren, erakunde honetan kexa idazti bat sartu da. Horrek, auzitegien 
ebazpen horri da txezkion ondorioak kontuan hartuta, ordea, agertu du Euskal Herriko 
Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legeko 59.2 artikuluan xedatutako trebakun tza 
ikastaroetan sar tzeko zeharkako bazterketa dagoela; izan ere, diotenez, emakumeen tzat 

http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2005/03/0500982a.pdf
http://www.parlamento.euskadi.net/pdfs_berriak/3827.pdf
http://www.parlamento.euskadi.net/pdfs_berriak/3827.pdf
http://www.ejgv.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20080613&s=2008112
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“Er tzain tzaren lehenengo promozioetan sar tzeak betoa izan zuen jarrita eta ikastaroetan 
sar tzeko ain tzat har tzen den merituetako bat haien azpiko aginte postuetako an tzinatasuna 
da”; horrek gaiaren azterketa osagarria eginarazten digu.

III.2.  Egoeren erregularizazioa

Arestian eskualda tze prozesuen jarraipen lana aipatu dugu. Uste dugu prozesu horiek 
ahalbidetuko dutela duela zenbait urtetatik hona espe txeetako irakasleek, erlijioko 
irakasleek, Lan Publikoaren Estatu Zerbi tzuko (SEPE) langileek, etab. maiz egindako 
erregularizazio eskaerei behin betiko eran tzutea. Ez dugu berriz errepikatuko.

Halaber, aipatu behar dugu aurten zenbait kexa jaso direla UPV/EHUn kontratu finkoko 
irakasleen hautapen eta kontratazio prozesua arau tzeko legedi berria dela-eta. Kasu 
ba tzuetan haien artean loturak daudela-eta, adierazi behar dugu uniber tsitate esparruko 
bertako langileei dagozkien prozesuei buruzko kexak ere izapidetu direla. Hori dela eta, ga-
rai batean UNIQUAL agen tziari zuzendutako gomendioa gogorarazi behar dugu. Gomendio 
hura Eusko Legebil tzarraren tzako 2008ko urteko  txostenean sartu zen, eta bertan irakas-
leen eta ikerlarien osagai gehigarriak ebalua tzeko eta eslei tzeko prozesuari buruz burututako 
jarduketaren berri eman genuen. Hala, agerian u tzi genuen interesdunak babesten dituzten 
bermeak, batez ere motibazioari dagozkionak, muturreraino eraman behar direla.

Baina, zalan tza barik, 2010 honetan, EUSTATen tzat lan egiten duten langileekin gertatutakoa 
da azpimarragarriena. Izan ere, EUSTATen zerbi tzurako lan egiten duten zenbait per tsonak 
auzitegietan zenbait ekimen bul tzatu dituzte eta, mementoz, horien ondorioz Euskadiko 
Justizia Auzitegi Nagusiak aldizkako langile finkoak direla berre tsi du.

Auzitegien ebazpen horiek direla-eta, auzi-jar tzaileen aldekoak izan diren heinean, Adminis-
trazioak ondorengo jarduketa bat egin behar izan du haiek gauza zitezen. Jarduketa horren 
bidez, fun tsean, behar ziren aldizkako langile finkoen kontratuak gauzatu eta haien deialdia 
Langileen Estatutuko 15.8 artikuluan xedatutakoaren arabera arautu da.

Azken horri (deialdia arau tzeari) dagokionez eta langileen ordezkari tzarekin berariazko hi-
tzarmena lortu arte, Administrazioak adierazi du EAEko Administrazio Orokorrean eta bere 
erakunde autonomoetan aldi baterako zerbi tzuak emateko langileak hauta tzeko 2006ko 
maia tzaren 30ean Jaurlari tzaren Kon tseiluak hartutako akordioan xedatutako sistema eta 
irizpideak aplika tzea hautatu duela.

Dena dela, Administrazioaren “ondorengo jarduketa” hori aldizkako langile finkoa izateari 
buruzko ebazpen judiziala irmoa bihurtu den kasuetan baino ez da gertatu, uste izan baita 
hola ondorengo epai batek ezin diola eragin.

Beste kasuetan, ordea, eta haiek dira erakunde honi kexa aurkeztu diotenak, eta Auzi-
tegi Gorenean kasazio-helegitea aurkeztea erabaki dutenez, Administrazioak jarduke-
tarik ez buru tzea erabaki du, eta orain aldizkako finko kontratatutakoek osa tzen duten 

http://www.ehu.es/p200-home/eu
http://eu.eustat.es/ci_ci/indice.html
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1995-7730
http://www.juslan.ejgv.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20090127&s=2009018
http://www.juslan.ejgv.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20090127&s=2009018
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 behin-behineko deialdi zerrendan hautagairik ez dagoenerako a tzeratu du lan edo zerbi tzu 
jakin baterako lehenagoko kontratazio bidearen arabera hautatu ahal izatea.

Jakin dugunez, interesdunek, dagozkien auzitegietan, emandako ebazpenak zati batean 
betearazteko eskatu dute eta eskaera horiek eze tsi egin dira, aplikatu beharreko prozesu 
arauengatik ebazpenak adierazleak direlako.

Hala ere, eta prozesu formaltasun horiek alde batera u tzita, ohartarazi behar da interes-
dun horiek mugiarazten dituen nahiaren irismena bera dela-eta, Auzitegi Gorenaren balizko 
esku-har tzea langile finko mugagabeak izatea baiesteko edo ezesteko ondoreetarako baino 
ez dela garran tzi tsua, baina inola ere ez duela aldatuko onartu zaien aldizkako langile finkoko 
izaera. 

Hori dela-eta, gure iri tziz, aipatu ditugun ebazpen judizialak ezagutu ondoren Administrazio-
ak izan duen jarduketak talde hori osa tzen duten langile ba tzuen egoeraren balizko erregu-
larizazioa ain tzat har tzea saihestu du, eta horretarako ai tzakia edo argudioa Auzitegi Gore-
nak hartuko duen ebazpena izan da; hola, ordea, hala daudenei tratu kaltegarria eman die, 
onartutako aldizkako finkoko izaera ain tzat har tzen ez duen deialdi ordena batera alboratu 
dituelako.

Egoera horren aurrean, Administrazioari iradoki diogu hartutako jarduketa ildoa birpen tsatu 
behar duela eta aipatutako ondorio kaltegarrien ordaina -ezinezkoa ez bada, beti zaila dena- 
beharrezkoa ez izateko deialdi ordena komuna behin tzat bideratu behar duela.

Zorionez, Administrazioa harkor agertu da egindako gomendioaren aurrean.

III.3.  Bateraezintasunak

Foru langile batek aurkeztutako kexari esker Gipuzkoako Foru Aldundiak daukan jokamol-
dearen adibide argiaren lekukoak izan gara. Jokamolde hori, izan ere, administrazio oneko 
prin tzipiotik oso urrun dago.

Foru administrazioak, laugarren eta azken ahaleginean, garai batean interesdunari Herri Ad-
ministrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 102.1 
artikuluan xedatutakoaren arabera baimendutako bateragarritasuna ofizioz berrazter tzeko 
xedez jarraitutako prozedura dela-eta, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Aholku Ba tzorde 
Juridikoak  txosten lotesle bat egin behar izan du eta, zen tzu horretan egindako proposame-
naren alde agertu denez, administrazio arduradunek beste arrazoibideak ain tzat har tzeko 
aukerak mugatu ditu. Hola, berriz ere, interesdunak jurisdikzio bidera jo behar izan du bere 
nahien babesa lortu ahal izateko.

Edonola ere, erakunde honen jarduketa jaso tzeko honako izeneko ebazpena hartu da: Arar-
tekoaren ebazpena, 2010eko o tsailaren 16koa. Horren bidez, bateragarritasun baimena 
eska tzeari buruzko kexa batean bere esku-har tzea amaitu tzat jo tzen du.

http://www.gipuzkoa.net/index.html
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1992-26318
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1992-26318
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1794_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1794_1.pdf
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III.4.  Kon tziliazioa

Norberaren, familia eta lan bizimoduaren kon tziliazioari dagokionez, gure ustez garran tzi-
tsua da ohartarazteak, dakarren berrikun tzagatik, EAEko administrazio orokorreko Justizia 
eta Herri Administrazio Sailaren tzat lan egiten duen langile batek (adingabeen tzako zentro 
bateko hezi tzailea bera) eskatu digula hark berezko edoski tzaroa bitarteko arriskuagatiko 
prestazio ekonomikoa onar tzeari ez ezik lanpostua egoki tzea edota alda tzea baimen tzeari 
ere emandako ukoa azter tzeko. Hala ere, hark auzitegira jo tzeko hartutako azken erabakia 
dela-eta, gure erakundea sor tzen duen o tsailaren 27ko 3/1985 Legeko 13.1 artikuluaren 
arabera erakunde honek eskurik ez har tzeko duen betebeharra ain tzat hartu behar izan 
dugu.

Bestalde, Sail bereko beste langile batek ere kon tziliazio premiak argudiatu ditu behar duen 
euskarazko hizkun tza gaitasuna lor tzeko prestakun tza arra tsaldez egiten jarrai tzeko eskabi-
dea arrazoi tzeko.

Izan ere, 2010-2011 ikasturterako iragarritako deialdi orokorraren oinarriek ez dute jaso kon-
tziliazio premiek trataera berezia zuri tzeko aukera, prestakun tza modalitateari dagokionez, 
eta bere ikastaroen artean ordutegi egokiak dauzkanik egon ezean euskaltegi baimenduek 
antolatutako ikastaroetara joatea onar tzen dute. Oinarriek eurek, ordea, premia horiei eran-
tzun ahal izateko beste aukera ba tzuk ezarri ditu, hala nola autoikaskun tza izeneko modali-
tatea.

Hori dela-eta, erakunde honetatik ezin izan dugu kasua ez berrazter tzeko aukera eztabaida-
tu, baia hala ere iradoki dugu, euskaraz gai tzeko etorkizuneko deialdietan, ikastaro horiek 
antola tzeko aukerak agor tzen ahalegindu daitezela, agertutakoa bezalako familia kon tziliazio 
premiei eran tzun ahal izateko.

Atal hau amai tzeko, berriz joko dugu Familia, lana eta norberaren bizi tza batera tzeko neurri 
gisa bidera tzea lanaldia murrizteko eta molda tzeko edo alda tzeko eskaerak izenburupean 
 txosten honetan IV kapituluan jasotako gomendio orokorrera.

III.5.  Hizkun tz normalkun tza

Atal honetan, interesgarria deri tzogu irakaskun tzako fun tzionario batek eskatuta izapide-
tutako kexa bat azpimarra tzeari. Per tsona horrek, dagozkion probisio prozesuen bidez, 4. 
hizkun tza eskakizuna daukaten irakaskun tzako langileen tzat zabalik dauden administrazio 
orokorreko postuetan sartu nahi zuen. 1984an fun tzionarioak Euskal tzaindiaren B ziurtagiria 
lortu zuen. Arrazoizkoa dirudi pen tsa tzeak D ziurtagiriaren gainetik dagoela, baina 4. hizkun-
tza eskakizunarekiko baliokidetasuna formalki aitortuta ez dagoenez gero, parte har tzea 
eskatu duen prozesuetatik kanpo geratu da. 

Aipatu dekretuek ziurtagiriaren eta 4. hizkun tza eskakizunaren arteko baliokidetasuna jaso-
tzeko aukera azter tzeko eskatu ondoren, Hizkun tza Politikarako sailburuordeak horretarako 

http://www.jusap.ejgv.euskadi.net/r47-home/eu
http://www.jusap.ejgv.euskadi.net/r47-home/eu
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2085_1.pdf
http://www.euskaltzaindia.net/index.php?option=com_content&Itemid=1&id=18&lang=eu&layout=blog&view=section
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ziorik ez zekusala jakinarazi zion. Testuinguru horretan, irakasleek euren tzat zabalik dauden 
postu horietan parte har tzea bideragarri bihurtuko lukeen bidea aurreikusteko aukera pro-
posatu zuen.

Gure ikuspuntutik, interesdunaren nahi hori EAEko herri-administrazioetan euskararen era-
bilera normaliza tzeko prozesua arau tzen duen apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuko 32.a) 
artikuluan xedatutakoaren baitan sar daiteke. Horregatik, Justizia eta Herri Administrazio 
Sailaren aurrean gestio ba tzuk egin ditugu baina ez dute lortu ziurtagiria lor tzeko dauden 
bide guztien bideragarritasuna agor tzea.

Edonola ere, eta Justizia eta Herri Administrazio sailburuaren adierazpena ikusita (“Hizkun-
tza eskakizunak egiazta tzeko IVAPek urtero dei tzen dituen deialdiei dagokienez, eta bes-
teen artean EAEko Administrazio Orokor honetako langileek parte har tzeko aukera duten, 
esan behar dugu Fun tzio Publikoaren Zuzendari tza honi ez dagokiola zehaztea zein tzuk di-
ren horietan parte har dezaketen langileak.”), azkenean HAEEren beraren lagun tza lor tzea 
erabaki dugu.

Erakunde horren lehenengo eran tzuna irakasleen trataera bereizten duen berezitasuna 
azpimarra tzea izan da; hori dela-eta, berriz heldu behar diogu hasitako jarduketari eta azken 
batean administrazio orokorrean euren tzat zabaldutako lanpostuak ematea nahi duten 
irakasle horiei eran tzutea ahalbidetuko duen bide bat jar tzen lagundu.

IV. Ondorioak

Herri-administrazioen zerbi tzurako langileen arloa erakundearen lana egitura tzen den arlo 
materialak deri tzenetako bat da . Arloan burututako jardueraren zatirik handiena jasotako 
kexek dakarte, eta horregatik izaten dira maiz errepikakorrak izapidetutako gaiak. Hala ere, 
askotan, kexak direla-eta burututako jarduketek bidea ematen dute hobetu daitezkeen al-
derdiei eta lasaiago aztertu beharreko gaiei an tzemateko.

Horrela, eta 2010 honetan izapidetutako kexen balan tzea egiteko, Arartekoaren erakundeak 
euskal herri-administrazioak hautapen prozesuak kontu gero eta handiagoz antola tzeko 
ahaleginetan jarrai tzera bul tzatu nahi ditu, interesa duten hautagai guztien berdintasunezko 
lehia ahalik eta gehien berma tzeko.

Atal horri dagokionez, bereziki hautagai ba tzuen alde balizko kupoak ezar tzeari edo plazak 
gorde tzeari buruz ohartarazi nahi dugu. Horri dagokionez azpimarratu behar dugu balizko 
kupoak ezar tzeko berme juridikoa behar dela (esaterako, plazak emakumeen alde gordez 
gero) eta dakar tzaten aukerei dagokienez zen tzuz aplikatu behar direla (esaterako, minus-
baliotasuna duten per tsonen kasuetan egoki tzapenak egin behar direnean).

Halaber, etorkizuneko fun tzionarioak (zehazki Er tzain tzako etorkizuneko kideak) giza eskubi-
deei buruz presta tzeari buruz adierazitakoa errepikatu behar dugu.

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19970417&s=1997072
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Adierazi dugunez, gure lana jarraipen hu tsa bada ere, espe txeetako irakasleei, erlijioko irakas-
leei eta Lan Publikoaren Estatu Zerbi tzua (SEPE) zeneko langileei dagozkien giza baliabideak 
eskualda tzeko prozesuak behar bezala bukatuko direlakoan daude eta espero dugu langile 
horiei dagokienez urte luzez egondako ziurgabetasuna eta kezka amaituko dela.

Uniber tsitate esparruko bertako langileei dagozkien prozesuei buruz izapidetu diren kexak 
direla-eta, garai batean UNIQUAL agen tziari zuzendutako gomendioa gogorarazi behar 
dugu. Gomendio hura Eusko Legebil tzarraren tzako 2008ko urteko  txostenean sartu zen, 
eta bertan irakasleen eta ikerlarien osagai gehigarriak ebalua tzeko eta eslei tzeko prozesuari 
buruz burututako jarduketaren berri eman genuen. Hala, agerian u tzi genuen interesdunak 
babesten dituzten bermeak, batez ere motibazioari dagozkionak, muturreraino eraman be-
har direla.

Zalan tza barik, norberaren, familia eta lan bizimoduak kon tzilia tzeko premiek gero eta 
garran tzi handiagoa daukate, lanaldia murrizteari edota egoki tzeari dagokienez ez ezik, he-
rri-administrazioen zerbi tzurako langileen tzako beste programa edo proiektu ba tzuk, hala 
nola prestakun tza programak, etab., era tzeari dagokionez ere. Zen tzu horretan, sektore 
publikoan diharduten langileen kon tziliazio premiak zeharkakotasunez aztertu behar dira. 
Bestalde, langile horiei dagokie arlo hori gida tzeko lana.

Gai horri dagokionez, IV atalean jasotako gomendio orokorrera jo ez ezik, berriz gogorarazi 
behar ditugu kon tziliazio eskubideen ikuspegi konstituzionala eta, beraz, arlo horretan lan-
gile publikoek egindako eskaerei, motibazio eskakizunei eta abarri dagokienez, trataera fina 
eman beharra.

Buka tzeko, uste dugu derrigorrez aipatu behar direla lan arriskuen, besteak beste, batez 
ere, psikosozialak deri tzenen preben tzioaren gaia eta lan jazarpenari buruz jasotako kexak. 
Arloko hurrengo jarduketa planetan halako kontuei arreta berezia jar tzen ahalegin tzeko as-
moa daukagu.

http://www.uniqual.org/eu/
http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/10_1641_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2085_1.pdf
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10. ANIMALIAK BABESTEA ETA EDUKITZEA

I. Arloa kopurutan

2010ean 7 kexa jaso dira animaliak babestearen arloan, alegia, erakundeak urte osoan zehar 
erregistratu dituen kexetatik %0,53.

Kexa horiek honako administrazio hauei dagozkie:

− Tokiko administrazioa ..................................................................................... 4
− Foru administrazioa ........................................................................................ 2

Azpi-arloak, berriz, honakoak izan dira:

− Animaliak eduki tzea ....................................................................................... 3
− Animaliak babestea ....................................................................................... 2
− Zooguneak ..................................................................................................... 1
− Beste alderdi batzuk ...................................................................................... 1

Txosten hau ixteko orduan, arlo honetako estatistika datuak honako hauek dira:

GUZTIRA Izapide tzen Amaituta Jarduera 
okerra

Jarduera 
okerrik ez

Herritarrei 
aholkuak eta  
informazioa 

ematea

2010ean hasitakoak 6 5 1 0 1 0
Aurreko urteetan 
hasitakoak 9 0 9 5 2 2

II. Araudi testuingurua edo soziala

2009ko ekitaldiari buruzko  txostenean adierazi genuenaren arabera, Eusko Legebil tzarrak 
49/2009 Legez besteko Proposamena one tsi zuen. Horren bidez, Eusko Jaurlari tzari eska-
tzen zi tzaion lehenbailehen landu eta Ganberara bidal dezala animaliak babesteko urriaren 
29ko 6/1993 Legearen aldaketa, errealitate juridikoaren eta sen tsibilitate sozialaren bilakae-
raren arabera egoki tzeko, hau da, azken 15 urteotan Legea aplikatu izanaren esperien tzia 
barne har tzeko. Ondorio horietarako, aipa tzekoa da Eusko Jaurlari tzaren Ingurumen, Lurral-
de Plangin tza, Nekazari tza eta Arran tza Sailak jakinarazi duela 2010ean animaliak babesten 
dituzten zenbait elkarterekin harremanetan jar tzen hasi direla, bai Euskal Autonomia Erki-
degoan, bai Estatu mailan, eta erakunde publiko eta arloko eragileekin elkarrizketei ekin 
zaiela, aipatutako araua egunera tzeko prozesua lan tzen hasteko.

http://www.parlamento.euskadi.net/pdfs_publi/1/09/000036.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/1993/11/9303635a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/1993/11/9303635a.pdf
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-home/eu/
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-home/eu/
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III. Kexarik aipagarrienak

Arlo honetan jaso ditugun lehenengo kexak animalien bizi tza-baldin tzei buruzkoak izan dira, 
bai gune zoologikokoei, bai e txebizi tzetan daudenei dagokienez, eta horiek dauzkaten per-
tsonek animaliak eduki tzeko erregimenarekin lotutakoak ere izan dira.

Aurreko ekitaldietan salaketa gehienak gune zoologikoen fun tzionamenduari buruzkoak 
baziren ere, aurten, kexa gehiago aurkeztu dira espazio publikoetan per tsona eta anima-
lien artean sor tzen diren bizikide tza arazoekin loturik. Erreklamazio hauek dagokien bezala 
tramita tzeko, kasuan kasuko udaletara jo dugu animaliak eduki tzearekin lotutako araudia-
ren ondorioz dauzkaten betebeharrak zein diren gogorarazteko. 6/1993 Legeak, urriaren 
29koa,k animaliak babesteko denak, eta 101/2004 Dekretuak, ekainaren 1ekoak,  txakurrak 
eduki tzeari buruzkoak, Toki Erakundeei animalia horien jabeek beren betebeharrak bete tzen 
dituztela gainbegiratu eta kontrola tzeko eskumenak ezar tzen dituzte. Araudiak zehazten 
duenaren arabera, hiriko bide eta espazio publikoetan  txakurrek kontrolaturik eta loturik 
egon behar dute, eta, horretarako, kateak edo uhalak erabili behar dira. Era berean, anima-
lia horiek mikro txiparekin identifikatuta, erroldatuta eta kasuan kasuko udalerriko erregis-
troan erregistratuta egon behar dute.

Bestalde, hiru esku-har tze zeha tz aipatu behar ditugu, eta 2009an jasotako erreklamazioei 
zegozkien arren, aurtengo ekitaldian burutu dira, eta azken emai tza honakoa izan da:

III.1. Lehenengo eta behin, aipa tzekoa da per tsona batek planteatu zuen kexa. Bertan azal-
tzen zuen bere jabe tza inbadi tzen zuten abel tzain tza-ustiapen ba tzuetako animaliek, aske 
egoteagatik, eragozpenak eta kateak eragiten dizkiotela. Udalak arazoa konpon tzen saia-
tzeko gauzatu zituen ekin tzei dagokienez, erakunde honek gai honetako aldeen artean bile-
rak egin zirela egiaztatu zuen, hau da, interesdunak, animalien jabeak eta udalak bilerak egin 
zituztela. Bilera horietako batean adostu zuten animalien jabeek animaliak beren jabe tzaren 
mugen barrutik ez irtetea ziurta tzeko neurriak ezarri behar zituztela. Era berean, udalak 
aldeei gogorarazi zien udalak aske eta abandonatuta dauden animaliak jaso eta zain tzeko 
eskumena daukala. Udalak esku-har tze hori gauzatu zuen arren, erreklamaziogileak berriro 
adierazi zigun berriro ere animaliak abandonatuta egotearekin lotutako arazoak zeuzkala.

Egokiak diren tramiteak egin ondoren, Arartekoaren 2010eko urtarrilaren 25eko ebazpena-
ren bidez ondorioztatu genuen udal administrazioari dagokiola, kasuan kasuko foru zerbi-
tzuarekin koordinaturik, arlo horretan esku har tzea udalerrian animaliak kontrolik gabe dabil-
tzanean, animalia identifika tzea eta, egokia denean, behar bezala ukuilura tzea, arduradunari 
animalia i tzuli arte. Animaliaren jabeak animaliak eduki tzeari buruzko araudiak ezar tzen di-
tuen betebeharrak urratu baldin baditu, udalak kasuan kasurako egokia den zehapen proze-
dura tramitatu beharko du.

III.2. Arartekoak EuskoTrenen erabil tzaile baten erreklamazio bat jaso du. Bertan, trene-
tara e txeko animaliarekin sar tzea ezinezkoa izatearekin ez dagoela ados adierazten zuen. 

http://www.euskadi.net/bopv2/datos/1993/11/9303635a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/1993/11/9303635a.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20040709&a=200403729
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_1782_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_1782_1.pdf
http://www.euskotren.es/
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 Erreklamazioa, fun tsean, e txeko animalia ba tzuk zerbi tzua aldatu gabe garraia tzeko aukerari 
buruzkoa zen, hau da, e txeko animaliak garraia tzeko espresuki diseinatu diren bidaia-leku 
i txietan garraiatu ahal izateari buruzkoa zen.

Erakunde honetatik bidali genien eskaerari eran tzunez, EuskoTrenek jakinarazi zigun debe-
katuta dagoela e txeko animaliekin bidaia tzea lehentasuna ematen zaiolako bidaiarien eroso-
tasunari, eta e txeko animalia ba tzuek segurtasun eta higiene arazoak eragin di tzaketelako. 
Edozein kasutan ere, Eusko Jaurlari tzaren E txebizi tza, Herri Lan eta Garraio Sailak ohar bat 
bidali diela jakinarazi zigun. Horren bidez, erabakiaren inguruan hausnar tzeko eta alde guztien 
eskubide eta interesak errespetatuz jarrera permisiboagoak izaten saia tzeko eska tzen zien.

Erakunde honen ustez, gure gizartean gero eta ohikoagoa da e txeko animaliak izatea eta 
gero eta gehiago bizi behar dugu elkarrekin. Animalien presen tzia eta erabilgarritasuna 
gizakiaren tzat ez da haren aldeko zerbi tzu bat eskain tzera muga tzen bakarrik; ai tzitik, gure 
eguneroko bizi tzan murgildu dira eta e txeen barruko eta kanpoko bizi tzan parte har tzen 
dute eta baldin tzatu ere egiten dute: aisia, garraioa...

Era berean, estatu mailan nahiz inguruko herrialdeetan tren zerbi tzuetan ikusten den joera 
ain tzat hartuz, gailen tzekoa da e txeko animaliak garraiobide publikoetan sar tzen uzteko 
tenden tzia dagoela zalan tzarik gabe. Donostiako tranbia konpainia, Madrilgo metroa, Bar-
tzelonakoa, RENFE bere linea luzeetan nahiz aldirietako zerbi tzuetan, Londresko metroa 
eta Parisko garraio zerbi tzua joera horren adibide dira.

Hori dela eta, erakunde honek, 2010eko o tsailaren 23ko ebazpenaren bitartez, EuskoTreni 
iradokizun bat helarazi zion; hau da, garraio zerbi tzu horretan e txeko animaliak erabil tzaileei 
eragozpenik ez eragiteko moduak eraman eramateko aukera onar dezala iradoki genion.

Horri dagokionez, azpimarra tzekoa da 2011ko urtarrilaren 1ean EuskoTrenen tren, tranbia 
eta funikular zerbi tzuen kontratazio baldin tza orokorrak indarrean sar tzen direnean, bidaia-
riek e txeko animalia batekin bidaia tzeko aukera izango dutela, baldin eta ez bada ez animalia 
arrisku tsua, ez gogaikarria bere forma, bolumena, zarata eta usainagatik. EuskoTrenen lan-
gileriak baloratu beharko du, bere irizpide zuhurraren bidez, kasuan kasuko animalia arrisku-
tsua den eta eragozpenik sortuko duen. E txeko animaliekin bidaia tzen duten per tsonek 
ondorengo arau hauek bete beharko dituzte:

- E txeko animaliek ( txakurrak edo katuak) loturik bidaiatu beharko dute, edo, bestela, 
jabearen besoetan; baina ezingo dute, inola ere, eserleku bat okupatu.

- Debekatuta dago exotiko tzat jo daitezkeen animaliak sar tzea (narrastiak, armiar-
mak, in tsektuak, etab.).

- Debekatuta dago EuskoTrenen instalazio eta ibilgailuetara araudi eta ordenan tzen 
arabera arrisku tsu tzat har tzen diren  txakurrak sar tzea.

- Txakurrek uneoro egon behar dute uhalaren bidez loturik, EuskoTrenen egoi tza sar-
tzen den unetik bertatik atera artean, alegia.

- Segurtasun arrazoiak direla eta, animalia jabeak berak eraman beharko du, edo, 
bestela, arreta osoz jardun beharko du baliozko tze guneetan, ibilgailuen sarreran 

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1818_1.pdf
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eta, oro har, EuskoTrenen ibilgailu edo instalazioetan ateak ireki eta ixten diren 
edozein eremutan, e txeko animaliak ez dezan inolako kalterik jasan. EuskoTren ez 
da eran tzule izango jabeek behar bezalako arretarekin jokatu ez izanagatik animaliek 
jasan di tzaketen lesioengatik.

- EuskoTrenek per tsonen pilaketa handien uneetan e txeko animaliak har tzeko aukera 
mugatu ahalko du (kirol ekitaldiak daudenean, jaietan, zerbi tzu berezietan, etab.).

- Animaliaren jabea edo harekin doan per tsona izango da eran tzule bakarra, baita hi-
rugarren per tsonen aurrean ere, animaliaren jokabidearen ondorioz eragin litezkeen 
gertakari edo kalteengatik.

- 20 kilometro baino gehiagoko bidaietan, e txeko animaliaren jabeak animaliagatik 
bidaiari dagokion  txartelaren erdia ordaindu beharko du.

- I tsuen  txakur lagun tzaileek, aldiz, ez dituzte baldin tza horiek bete beharko.
- EuskoTrenek e txeko animaliekin bidaia tzen duten per tsonei gomenda tzen die gai-

nerako bidaiariek animalia ongi har tzen dutela ziurta daitezela, alegia, animaliaren 
presen tzia ez diezaietela inposatu ikaratu daitezkeen per tsonei. Kasu horretan, ja-
beak derrigorrez aldatu beharko du ibilgailuko beste tokiren batera.

- Lanegunetan animaliekin goizeko 10:00etatik aurrera bidaia tzeko ere gomenda tzen 
da, bidaiari eta animalien arteko bizikide tza errazteko.

III.3. Buka tzeko, aipa tzekoa da ere animaliak babesten dituen elkarte batek sustatutako 
kexa. Elkarteak erakunde honetara jo zuen Bilbon udalak  txakur eta katu abandonatuak 
kudea tzen dituen moduarekin lotutako zenbait alderdi plantea tzeko.

Erreklamazioaren gai nagusia honako alderdi hauen inguruko arazoekin dago lotuta: Eu-
ropar Batasuneko beste herrialde ba tzuetan bizi diren per tsonek animaliak har tzea, Eus-
kal Herrian bizi diren per tsonei animaliak eskura tzea erraztea eta animalien sarrerak eta 
irteerak jaso tzen dituen udal-erregistrorako sarrera. Plantea tzen den beste gai bat da 
beharrezkoa dela animalia abandonatuen kontrola errazteko beste neurri ba tzuk har tzea, 
katuen koloniak eta animalien jabeak sen tsibilizatu egin behar direla animaliak abandona-
tzea ekiditeko.

Bilboko Udalak planteatu diren gaiei buruz emandako informazioa aztertu ondoren, honako 
ondorio hauetara iri tsi ginen:

•	 Animalia	abandonatuak	har	tzen	dituen	udal	zentroaren	kudeaketak	interesdun	guz-
tiei egunero hiru orduz sar tzeko aukera ematen die. Zerbi tzu hori teknologia be-
rrien erabileraren bitartez ere eskain tzen da, webgunearen bidez, adibidez, udalak 
eskain tzen duen zerbi tzura sar daiteke.

•	 Egoi	tza	ba	tzuetara	sar	tzea	mugatuta	dago	zerbi	tzuaren	beharren	ondorioz,	baina	
horrek ez du galarazten animaliak prestatutako espazio publikoetan eraku tsi ahal 
izatea. Nolanahi ere, gune zoologikoak kontrolatu eta ikuska tzeko zerbi tzua foru 
administrazioei dagokie.

http://www.bilbao.net/nuevobilbao/jsp/bilbao/homeModulos.jsp?idioma=e&color=rojo&
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•	 Erakunde	honen	ustez,	animalien	adopzioa	neurri	positibo	bat	da	animalia	abando-
natuak sakrifika tzea saihesteko. Entrega prozedura modu publiko eta gardenean 
egin behar da, eta, konkurren tzia librean, hartutako animalietako bat adoptatu nahi 
duten per tsona guztien artean, beren bizitokiarekin lotutako diskriminaziorik gabe. 
Nolanahi ere, administrazioek lekualdaketen osasun baldin tzen eta identifikazioaren 
kontrolaren araudia bete tzen dela ziurtatu behar du.

•	 Animalien	harrera	zentroen	kudeaketa-	eta	identifikazio-erregistro	publikoek	barne	
har tzen dituzten datu per tsonaletara sar tzeko, beharrezkoa izango li tzateke interes-
dunek beren baimena ematea Datu Per tsonalen Babesari buruzko Lege Organikoko 
11. artikuluak ezar tzen duenaren arabera.

Buka tzeko, katuen kolonia bat sor tzeari dagokionez, Bilboko Udala elkarteak horrekin lotuta 
egin zuen proposamena azter tzeko prest agertu zen. Elkarteak katuen kolonia bat ezarri 
nahi duela eta, azpimarra tzekoa da animaliak eduki tzeari buruzko Ordenan tzan bertan, 10.4 
artikuluan, honakoa ezar tzen dela: “Udalak katuen koloniak sustatu ahalko ditu horiek ez 
sakrifika tzeko neurri gisa. Kolonia horiek animalia talde kontrolatuek osatuko dituzte. Harta-
ra, katuek behar bezala an tzuturik egon beharko dute, espazio publikoetan egongo dira eta 
irabazi asmorik gabeko erakunde eta elkarteen ardurapean egongo dira”.

Hala eta guztiz ere, azaldutako aurrekari eta ohar juridikoak kontuan hartuz, Arartekoaren 
2010eko ekainaren 16ko ebazpenaren bitartez Bilboko Udalari iradoki genion Bilbon abando-
natuta dauden  txakurrak eta katuak jaso eta adopzioan entrega tzeko udal zerbi tzuak anima-
liak defenda tzen dituzten elkarte jakin ba tzuei, kasu puntual ba tzuetan, zerbi tzura sar tzen 
u tz diezaiela zerbi tzuak nola fun tziona tzen duen eta instalazioen egoera zein den ikus deza-
ten. E txeko animalien zain tzari buruzko udal erregistroen organo titularrak dauden erregis-
troko datuetara sar tzea ahalbide tzea, datu per tsonalak banandu ondoren, interes legitimoa, 
indibiduala edo kolektiboa ziurta tzen den kasuetan. Halaber, posible izango li tzateke admi-
nistrazio zerbi tzuko informazio estatistikoa bidal tzea animaliak beste autonomia erkidego 
edo herrialde ba tzuei laga tzen zaizkien kasuei buruz. Elkarte erreklamaziogileak aurkeztu 
duen plana, Bilboko udalbarrutian katuen kolonia bat era tzeari buruzkoa, susta tzeko, eta, 
bideragarri tzat jo tzen baldin bada, proposamena mar txan jar tzeko.

IV. Ondorioak

Arlo horretan kexak animaliak eduki tzeari eta horien ongizateari (partikularren e txebizi tzetan 
nahiz espazio publikoetan, eta, bereziki, animalien harrera edo egoi tza zentroetan, alegia, 
gune zoologikoetan) buruzkoak dira.

Aurtengo ekitaldian, per tsona eta animalien bizikide tzak zenbait esparrutan eragindako ga-
tazkak gailendu egin dira animalien egoera edo tratua zalan tzan jarri duten kexekin aldera-
tuta. Herritarrek aurten ere erakunde honetara jo tzen jarraitu dute administrazioek animalia 
ba tzuek espazio publiko jakin ba tzuetan jasan dituzten eraso edo gertakarien aurrean ez 
dutela eran tzun sala tzeko.

http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_1944_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_1944_1.pdf
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Udalen zeregina da per tsonei kalteak eragitea ekiditeko animaliak eduki tzeari buruzko arau-
dia bete tzen dela ziurta tzea. Hartara, hiriko bide eta espazio publikoetan  txakurrek kon-
trolaturik eta loturik egon behar dute, eta, horretarako, kateak edo uhalak erabili behar 
dira. Halaber, animalia horiek mikro txiparekin identifikaturik, erroldaturik eta kasuan kasuko 
udalerriko erregistroan erregistraturik egon behar dute. Horretarako, garran tzi tsua da Toki 
Erakundeek animaliak identifika tzeko kanpainak egitea,  txakurrak abandona tzeak, erasoek, 
kexek, etab. eragin di tzaketen ondorio negatiboak ekiditeko.

Hala ere, gaur egun argi dago gero eta e txeko animalia gehiago daudela espazio publikoe-
tan. Horrenbestez, udalerriek kontrol politikak ezar tzea ezinbestekoa den arren, agian, 
komenigarria izango li tzateke e txeko animaliak dauzkaten per tsonen eta gainerako herri-
tarren arteko bizikide tza orekatua lor tzeko bestelako irtenbideak har tzea. Horren harira, 
aipa tzekoak dira animalien babeserako elkarte ba tzuek proposa tzen dituzten neurri ba tzuk. 
Horren harira, honako behar hauek gailen tzen dituzte: (1) beharrezkoa da animalien tzako ai-
sialdirako eremu zeha tzak presta tzea, izan ere, animalia etengabe uhalarekin lotuta egoteak 
eta, ba tzuetan, muturrekoa ere eraman behar izateak animaliak modu agresiboan joka tzea 
eragin dezake; (2) beharrezkoa da animalien jabeei  txakurren kakak jaso tzeko aukera ema-
teko udal baliabide egokiak eskuragarri jar tzea eta (3) beharrezkoa da informazio kanpainak 
egitea animalien jabeak animaliak eduki tzearekin lotutako alderdietan hezi eta kon tzien tzia-
tzeko, dauzkaten betebeharrak zein diren eta betebehar horiek ez bete tzearen ondorioak 
zein diren jakin dezaten.
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11. HERRI-ADMINISTRAZIOEN ARAUBIDE JURIDIKOA, ONDASUNAK ETA ZERBI-
TZUAK

I. Arloa kopurutan

Aurten 116 kexa jaso da guztira arlo honetan, eta eragindako administrazioak gorabehera 
horiek eduki duten banaketa hau izan da:

− Tokiko administrazioa ................................................................................. 107
− Foru administrazioa  ......................................................................................11
− Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra (Eusko Jaurlari tza) .... 6
− UPV/EHU ....................................................................................................... 1

Azpiarlokako banaketari dagokionez, sailkapena honakoa da:

− Kontratazio araubidea, ondarea eta administrazio eran tzukizuna ................ 34
− Administrazioaren fun tzionamendua eta administrazio prozedura .............. 30
− Tokiko zerbi tzu publikoak ............................................................................. 30
− Udal erroldaren kudeaketa ........................................................................... 13
− Beste alderdi batzuk ...................................................................................... 7
− Informazioa eta herritarren parte-har tzea ...................................................... 2

Arlo honetan jasotako kexen informazio estatistikoa ekitaldia ixterakoan hau da:

GUZTIRA Izapide tzen Amaituta Jarduera
okerra

Jarduera 
okerrik ez

Herritarrei 
aholkuak eta 
informazioa 

ematea

Gerora ez 
dira onartu

2010ean hasi-
takoak 125 41 78 27 38 13 6

Aurreko urtee-
tan hasitakoak* 108 20 79 41 38 0 9

* Kopuru orokorrei dagokienez, aurten arloak berrantolatu egin direnez eta, zehazki, Herri Lanak eta Zerbi tzuak izeneko 
arlo zaharra xehatu egin denez bi arlotan, epigrafe honetatik aparteko arlo gisa Herri Lan, Garraio eta Azpiegitura 
gaiari dagokiona sortuz, ezinezkoa da alderaketa egitea aurreko ekitaldian eta honetan jasotako kexen bilakaeraren 
gainean.

Jasotako kexa gehienen izapide tze egoera arrazoizkoa da, eta gure jarduna, gu txi gorabe-
hera, amaitu egin da eskuratutako guztien bi herenetan. Batez ere, laugarren hiruhilekoan 
jasotako kexei dagozkien jarduera fase ezberdinetan daudenak falta dira. Hala eta guz-
tiz ere, zenbait administrazioren lagun tza falta dela-eta neurriz gaineko a tzerapena jasan 
duen espediente kopuru bat badagoela azpimarratu daiteke. Egindako kudeaketak ugariak 
izan arren, administrazio ba tzuek ez diote jaramonik egin erakunde honetatik kexek plan-
teatutako gaiei buruz informa dezaten egin zaizkien errekerimenduei, eta guk jakinarazitako 
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gaiak atendi tzeko jarrerari buruz ere ez dute adierazpenik egin, salatutako administrazio 
jardunari buruz behar besteko agiri eskura genuela uste genuen kasu horietan. Gainera, ez 
dugu ahaztu behar a tzerapen eta lankide tza falta hau batu egiten zaiola aldez aurretik herri-
tarrek jasan behar izan duten i txaron beharrari, hain zuzen ere eragindako administrazioak 
beren eskaerak zuzenean ez atendi tzearen ondorioz.

Zen tzu horretan, bereziki azpimarratu behar da Mutrikuko Udalaren lagun tza falta,. Adminis-
trazio horrekin 2009ko ekitaldiari dagokion hiru kexa espediente dugu oraindik eba tzi gabe, 
eta hori egindako errekerimenduak, ohartarazpenak eta gainerako kudeaketak eginda ere.

Azpimarratu beharreko beste alderdia, arlo honetan izapidetutako kexen kopuru garran tzi-
tsu baten gune nagusi gisa ageri dena, administrazioaren isiltasunak izaten jarrai tzen 
du. Nobedade bat ez bada ere, berriro ere azpimarratu behar dugu eskaera bat aurkezten 
duen per tsona ororen eskubidea dela eran tzun arrazoitu bat eskura tzea ida tziz eta arra-
zoizko denbora epe baten barruan. Administrazio isiltasuna ez da hautabide edo aukera bat 
administrazioaren tzat prozedura bat amai tzeko, hain zuzen ere kasu zeha tzen bati buruz 
hi tz egiterakoan memoria honen beste atal batean garatu ahal izango dugun bezala.

II. Lege-berrikun tzak

Aurreko ekitaldiaren amaiera aldera, 17/2009 Legea one tsi zen, azaroaren 23koa, zerbi-
tzuen eskuragarritasun eta erabilera askatasunari buruzkoa,. Horrek, neurri batean, Zu-
zenbide espainiarraren barruan sar tzen du 2006/123/EE Zuzentaraua, 2006ko abenduaren 
12koa, Europako Parlamentuarena eta Kon tseiluarena, zerbi tzuei buruzkoa barne merka-
tuan (aurreran tzean Zerbi tzuen Zuzentaraua).

Bestalde, azaroaren 23ko 17/2009 Legeari egoki tzeko lege ezberdinak aldarazteari buruzko 
abenduaren 22ko 25/2009 Legeak ebaluatu egin zuen eragindako estatu mailako lege arau-
dia lege horrek finka tzen dituen prin tzipioetara egoki tzeko, eta lege testu ezberdinetan 
kasuan kasuko aldarazpenak one tsi zituen.

Aldarazpen horien artean, eta izaera horizontala eduki tzeagatik, aipa tzekoak dira Herri Ad-
ministrazioen Araubide Juridikoaren azaroaren 26ko 30/1992 Legean (AJAPEL) sartutako 
aldaketak:. Horiek jarduerak gara tzeko esku har tzeko prin tzipioei, administrazio isiltasunari 
eta aitorpen ardura tsuko eta aldez aurretiko komunikazioko tresna berriei buruzkoak dira 
(39 bis, 43 eta 71 bis artikuluak). Tokiko administrazioei dagokienez, azpimarra tzekoak dira 
70 bis artikuluaren 4. ida tz zatiari eran tsitakoa eta Toki Araubidearen Oinarriak Arau tzen 
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen (TAOAL) 84. artikuluaren aldarazpena (). Horrek sartu 
egiten du leihatila bakarra erabil tzearena, eta tokiko eremuaren tzat esku har tzeko tresna 
berriak barnera tzen, AJAPELen 29 bis artikuluaren aldarapenarekin bat eginez.

Herri-administrazio guztien esku-har tze jarduera araudiari egoki tzea, bakoi tza bere eskume-
nen esparruan, erabakigarria eta presazkoa izan behar da, izan ere, ezin dugu ahaztu egoki-
tzapen hori gauzatu bitartean bizi den egoeran edozein per tsonak Zerbi tzuen Zuzentarauan 

http://www.mutrikukoudala.net/home-eu/view?set_language=eu
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/24/pdfs/BOE-A-2009-18731.pdf
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/job_creation_measures/l33237_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/job_creation_measures/l33237_es.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20724.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1992-26318
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1985-5392
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aplika tzen den “eragin zuzena” izeneko horri heldu diezaiokeela. Labur adieraztearren, arau 
jakin bat egokia ez bada edo administrazio esku-har tzeko araubide berriaren manuen aurka 
egiten duela uste bada, egoki tzen ez den araua ezin aplika tzea exijitu ahalko da, horrek 
guztiak ekar dezakeen segurtasun juridiko falta handiarekin eta gatazkekin.

Adierazi dugun moduan, esparru arau tzaile berri honek ez ditu ekarri ez arau autonomikoek, 
ez gure autonomia erkidegoko tokiko erregelamenduek sartu beharreko erreformak araudi 
berriak eragindako eremuetara. Eusko Jaurlari tzak argitaratu egin zuen 2010eko maia tzaren 
7an (84. zk.ko EHAA) ebazpen bat. Horren bitartez, jendaurrean jarri zen Zerbi tzuen Zuzen-
taraura egoki tzeko lege ezberdinak aldarazteko Lege Aurreproiektua, baina une honetara 
arte ez da one tsi.

Tokiko erakundeei dagokienez, haiek duten eskumen arau tzailearen zati handi bat Estatuko 
oinarrizko araudian ez ezik kokatu egiten bada ere oraindik egokitu ez diren arau auto-
nomikoen testuinguruan (hirigin tza araudia, ingurumenekoa, turismokoa, merkatari tzakoa, 
ba tzuk aipa tzearren), toki mailan erregulazio esparru garran tzi tsu bat dago eta esparru hori 
Ordenan tzek eta Erregelamenduek era tzen dute. Erregelamendu mul tzo hori, azken batean 
udalerrian finka tzen diren zerbi tzu jarduerak egiteko behar diren berariazko prozedurak eta 
beharrezko betekizunak arau tzen dituena, egokitu egin behar da araudi berrira. Ebaluazio 
eta berrikuspen lan garran tzi tsua, aldizkari ofizialetan eta tokiko webguneetan ikusitakoaren 
arabera egiteke dagoena fun tsean, aukera bat da prozedurak sinpleago egiteko eta, aldi be-
rean, zerbi tzuen kalitatean maila altua susta tzeko. Halaber, justifikaziorik gabe eta propor-
tziorik gabe zerbi tzuen merkatuen fun tzionamenduari mugak jar tzea saihestuko da.

Edonola ere, ez da zera ahaztu behar: erreforma hau gida tzen duten prin tzipio eta irizpideei 
jarraiki, ezinbestekoa izango da arrazoi tze ariketa bat egitea –espedientean behar bezala 
dokumentatuta– bakarkako edo taldeko eskubideak balia tzeko edo jarduera bat gara tzeko 
aurreikusten diren mugen gainean, eta guztia diskrezio ahala balia tzerakoan kontrol egokia 
egite aldera. Gauzak horrela, eta xehetasunetan gal tzeko asmorik eduki gabe, hurrengo 
prin tzipio eta irizpideak aipatuko ditugu:

•	 Murrizketa	gu	txien	dakarren	neurria	aukera	tzea.	Kontuan	hartu	behar	da	baimena	eta	
lizen tzia salbuespen bihur tzen direla aldez aurretiko komunikazioaren edo aitorpen 
ardura tsuaren arau orokorraren tzat, beraz, salbuespenaren aplikazioa justifikatu egin 
beharko da.

•	 Haren	beharra	arrazoi	tzea	interes	publikoa	babeste	aldera.	Horrela:	neurri	murriztaile-
ago bat behar izateko zer interes publiko babestu behar den zehaztea.

•	 Lortu	nahi	diren	helburuak	lor	tzeko	haien	egoki	tzapena	justifika	tzea,	hau	da,	aukeratu-
tako baimen tresnaren propor tzionaltasuna justifika tzea.

•	 Baimena	beharrezkoa	den	kasuan,	tratu	aldeen	edo	bereizketakoen	debekua	finka	tzea	
(adibidez: beharrezkoa izango da azter tzea zenbait betekizunen eskakizuna, esate ba-
terako, udalerri jakin batean bizi beharra azokan instalatu ahal izateko).

•	 Irizpide	 argiak	 eta	 nabariak,	 gardenak	eta	 irisgarriak	 aplika	tzea,	 eta	 baita	 helburuak	
ere. Horrela, irizpide eta helburu horiek jendaurrean jarri beharko dira aurrez eta lehia 
errespetatu beharko da, baimenak mugatuak diren kasuan (hasiera batean eskura tzea 

http://www.euskadi.net/r33-2220/eu/
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20100507&a=201002369
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erraza den jarduera arautua. Adibidez: mahai hankabakarrekin eta terrazekin jabari pu-
blikoa okupa tzeko lizen tziak).

•	 Kontuan	hartu	behar	da,	orokorrean,	baimenak	denbora	mugagabe	baterako	izaten	
direla, haien kopurua mugatua bada (arrazoitutako galarazpen teknikoak edo baliabi-
de naturalen eskasia), aldez aurretik ezarritako baldin tzak automatikoki berri tzen 
badira edo egiaztatu beharreko interes orokorreko arrazoiengatik muga tzen badira 
salbu.

Azkenik, aipatu egin nahi dugu 2010eko azaroaren 24an (226 zk.ko EHAA) ebazpena argi-
taratu zela. Horren bitartez, jendaurrean jarri zen Euskadiko Udal Legearen Aurreproiektua. 
Izapide hori bete egin zen, gure autonomia erkidegoan bizi diren per tsona guztiei eragiten 
dielako Euskadi era tzen duten udalerrietako auzotar diren partetik. Espero dugu oraingoan 
ahalik eta lasterren one tsi ahal izatea udal legea, hain garran tzi tsua eta esangura tsua izaki 
tokiko gobernuen tzat.

III. Jarduera-plana

Gure ohiko jardueraren oinarrizko zati baten jatorria herritarrek aurkeztutako bakarkako 
kexetan koka tzen da. Gauzak horrela, jasotako kexak izapide tzea izan da gure jardueraren 
zati adierazgarriena arlo honetan. Espediente horiek gomendio ezberdinak eta beste ebaz-
pen ba tzuk izapide tzea ekarri dute, hurrengo ida tz zatian azalduko dugun moduan.

IV. Kexarik aipagarrienak

Ida tz zati honetan, eta aurten garatutako jarduera isla tzeko, izapidetu ditugun kexen labur-
pen bat egingo dugu, bereziki helduz gomendioren baten xede izan direnei. Kexak azpiarlo 
materialei jarraiki mul tzokatuko dira, jarraian xehatuko ditugun epigrafeak gorabehera.

IV.1.  Administrazioaren fun tzionamendua eta administrazio prozedura

Lehen ere esan dugun moduan, herri-administrazio ezberdinen eran tzun falta da jasotako 
kexa kopuru garran tzi tsu batek plantea tzen duen lehenengo arazoa eta, beraz, berriro ere 
azpimarratu behar dugu ida tziz eskaera bat aurkezten duen per tsona orok eskubidea duela 
bere nahiarekiko eran tzuna jaso tzeko, baita agian planteatutako gaiaren muinari buruz arra-
zoirik ez badu ere. Herri-administrazioak herritarren tzako zerbi tzua jarraitu behar du bere 
jardunean (AJAPELen 3.2. artikulua). Hain zuzen ere, haiek beren nahiekiko eran tzun bat 
jaso tzeko eskubidea dute beti eta, gainera, eran tzun horrek arrazoitua izan behar du eta epe 
onargarri baten barruan eskuratutakoa izan.

Arazo honen aurrean, herri-administrazio ba tzuk eskaera horiei ez eran tzuteko ematen 
 dituzten arrazoiak xelebreak dira benetan, eta administrazio isiltasuna justifika tzeko Le-
geak hi tzez hi tz esaten duenaren aurkako zen tzuan arauari hel tzera ere iri tsi dira. Beste 

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20101124&a=201005558
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http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1992-26318
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hainbatetan eta Legebil tzarrari aurkeztutako beste  txosten ba tzuetan jada adierazi izan ba-
dugu ere, berriro azpimarratu behar dugu administrazio isiltasuna ez dela Legeak aurreiku-
sitako bide bat prozedura bat amai tzeko, ezta herri-administrazioen “eskubide” bat ere. 
Aldiz, partikularrek duten berme bat da Administrazioak bere fun tzioa eraginkortasunez 
bete ez duenerako. Horrelako jarreren adibide, aipatu egin genezake Arartekoaren 2010eko 
abuztuaren 25eko ebazpenean jasotakoa,. Horren bitartez, Balmasedako Udalari gomenda-
tu egiten zi tzaion beren beregi eta modu arrazoituan eba tz zezala ondare eran tzukizuneko 
erreklamazio bat, ibilgailu batek jasandako kalteengatik.

IV.2.  Udal erroldaren kudeaketa

Ida tz zati honetan zera azpimarra tzen dugu aurten: erreklama tzaileak benetan bizi diren 
helbidean erroldatu ahal izateko zailtasunak jaso tzen dituzten kexak behar bezala konpondu 
direla, orokorrean. Hala eta guztiz ere, harri tzekoa da behin eta berriro errepikatu beharra 
zein den biztanleen udal erroldaren xedea eta, aldaketak aldaketa, aspaldikoa den araudi 
baten aplikazio zuzena.

Izapidetu ditugun kexak udalek emandako ezezkoekiko desadostasunekoak izan dira, bizi-
garritasunik gabeko bizitokietan edo benetan e txebizi tza gisa erabil tzeko baimenik ez zute-
netan errolda tzea lor tzeko garaian. Bizitoki tzat zuten e txebizi tza okupa tzeko legezko titulu-
rik ez zuten per tsonen kasuren bat ere izan dugu, eta, horregatik, jabearen kasuan kasuko 
baimena ez zutenez, udalak ukatu egin zien errolda tzea.

Kasu horietan guztietan, eragindako udalei gogorarazi egin genien gai honi buruzko bete-
beharrak zein tzuk diren, hain zuzen ere Erroldak bizitokia islatu behar duela, toki fisikoaren 
zen tzuan, benetan udalerriko auzotar bakoi tza bizi den tokia jaso behar duela. Udalak bene-
tan egiaztatu dezake eta egiaztatu behar du per tsona bat bizi egingo dela esan duen toki 
horretan, eta, horretarako, eskura dituen baliabideak erabil di tzake, udal tzaingoari  txostena 
eskatuz edo hori egiazta tzeko eskura eduki di tzakeen beste bide ba tzuk erabiliz, betiere, 
eskaerak zalan tzarik eragiten badu. Edonola ere, ez da udalaren eskumenekoa e txebizi-
tzaren titulartasunari buruzko gatazka juridiko-pribatuetan edo e txebizi tzari eragiten dioten 
bestelako inguruabar fisiko, higieniko, osasuneko edo beste edozein inguruabarretan sar-
tzea. Alderdi horiek guztiek ez dute zerikusirik biztanleen erroldaren xedearekin, eta beren 
legezko bideak dituzte konpon tzeko.

IV.3.  Informazioa eta herritarren parte‑har tzea

Norberak bere burua antola tzeko eskumena baliatuz eta izaera organikoko arauen bitartez, 
geroz eta tokiko administrazio gehiagok arau tzen du tokiko bizi tza publikoko gaietan herrita-
rren parte-har tzea ahalbide tzeko egitura jakinen bat. Herritarren parte-har tzerako jarri diren 
bideek erabaki politikoak har tzeko prozesuan esku har tzen dela bul tzatu behar dute eta, 
beraz, antolatutako talde handien eta, orokorrean, herritarren lankide tza eta ekarpena geroz 
eta handiagoa izan, orduan eta eraginkorragoa izango da erabakiak har tzea.

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2027_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2027_1.pdf
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Ai tzitik, aipamen erretorikotik edota araudia sor tzetik harago joanez, herritarren parte-har-
tzerako tresna organiko hauek sor tzea ez da nahikoa, ondoren horiei behar besteko pro-
tagonismorik ematen ez bazaie. Herritarren parte-har tzerako bideen sorrerak eragin egin 
behar du tokiko gobernuek eraginkortasun gehiagorekin gain har tzea informazioa hobe-
ki eskura tzeak, egiten dutenaren eta egin nahi dutenaren gaineko gardentasun gehiago 
eduki tzeak eta erabakiak har tzerakoan parte har tzeko dauden bideen optimizazioak zera 
ahalbide tzen dutela:

•	 Erabaki	hobeak	har	tzea.
•	 Hartutako	erabakiak	eraginkortasun	gehiagorekin	aplika	tzea.
•	 Jendea	sen	tsibiliza	tzea,	har	tzen	diren	erabakiek	zer	arazori	eran	tzun	behar	dioten	

azalduz.
•	 Herritarrei	esku	har	tzeko	aukera	ematen	diote.
•	 Agintari	 publikoei	 lagundu	 egiten	 diete	 behar	 bezala	 ain	tzat	 har	tzen	 herritarren	

kezkak eta esperien tziak.

Zen tzu horretan, interesgarria da egiazta tzea nola zenbaitetan jardunaren oinarrian eduki 
nahi den izpirituak eta herritarren parte-har tzearen araudi organikoak berak talka egiten 
duten argi eta garbi egunerokoaren errealitatearekin. Gauzak horrela, sindikatu batek plan-
teatutako kexa bat izapidetu dugu. Hari Gasteizko Udalak ukatu egin zion parte-har tzeko 
sektore organo batean parte hartu ahal izatea. Herritarren Parte-har tzerako Gida Planak 
2008-2011, adierazi egiten du udalak aukeratutako herritarren parte-har tzerako eredua abia-
tu egiten dela hiru dimen tsio identifika tzetik, eta horiek bateragarriak eta osagarriak direla 
kasuan kasuko organo iraunkorrekiko: Dimen tsio orokor bat, organo gisa udalerriko gizarte 
kon tseilua duena; sektore dimen tsio bat, sektore kon tseiluen bitartez, eta lurralde dimen-
tsio bat, lurralde kon tseiluen bitartez. Labur adieraztearren, Planak azpimarratu egiten du 
hiru dimen tsio horiek ez direla i txiak, eta garran tzi tsua dela haien arteko elkarrekin tza, izan 
ere, gai ba tzuk, haien izaera dela-eta, dimen tsio batean baino gehiagotan jorratu beharko 
dira eta, arrazoi berdinarengatik, entitate ba tzuk –nahi izanez gero– parte-har tze eremu 
batean baino gehiagotan parte hartuko dute.

Izpiritu horri jarraiki, Udalak parte-har tze organo ezberdinen sorrera arau tzen du, adibidez 
Udalerriko Gizarte Kon tseilua eta Sektore Kon tseilu ezberdinak. Ai tzitik, sindikatu erreklama-
tzaileak sektore kon tseiluetako batean parte hartu ahal izateko aukera ukatu zuen, horre-
tarako behar besteko arrazoirik eman gabe. Hori dela eta, erakunde honek ebazpena egin 
zuen, nahiz eta hura ez zuten onartu. Ebazpena 2010eko maia tzaren 17koa izan zen, eta 
horren bidez Gasteizko Udalari gomenda tzen zi tzaion ELA sindikatuak egin zuen eskaera, 
Hirugarren Adinekoen Sektore Kon tseiluan parte har tzekoa, behar bezala ebazteko.

IV.4.  Herri‑administrazioen ondarea

Jaso ditugun erreklamazioek zerikusia dute herri-administrazioek gaizki erabil tzearekin 
 ondare publikoaren defen tsaren gaian dituzten eskumen zabalak. Hala ere, Adminis-
trazioaren eskumenak, eta, zehazkiago esatearren, ikerkun tza eskumena eta eduki tza 

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=eu&accion=home&accionWe001=ficha
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=eu&nuevaPag=&uid=1040577b_11ad7b633e2__7ff4&aplicacion=wb021&id=&tabla=contenido
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=eu&nuevaPag=&uid=1040577b_11ad7b633e2__7ff4&aplicacion=wb021&id=&tabla=contenido
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berreskura tzekoa jabari publikokoak omen diren ondasunak defenda tze aldera, pribilegio 
erako tresnak dira, eta horien justifikazioa ondare publikoa defenda tzean dago. Ai tzitik, es-
kumen horiek ezin dira bihurtu bide azkar bat ondasun bat erabil tzeko behar beste egiaztatu 
izan gabe jabari publikokoa den edo izan den.

Jurispruden tziak, eskumen horiek balia tzea muga tzeko garaian, behin eta berriro adierazi 
du eduki tza berreskura tzea erabat egiaztaturik geratu behar dela kasuan kasuko espe-
dientean, eta horretarako administrazio eduki tzaren froga ukaezina eduki. Horrela, jabaria-
ren alorrean sor daitekeen edozein gai ohiko epaitegietara eramango da. Ai tzitik, ezin da 
alde batera u tzi honakoa tresna pribilegiatu bat dela, interdiktuko benetako ekin tza baten 
baliokide, baina epaile batengana joateko beharrik gabe, eta honetarako beharrezkoa dela 
ikertutako ondasunaren titulartasunaren premisak “uste izatea” ondasun hori jabari pu-
blikokoa dela.

Teoria hu tsean, udalak ekin tza hau balia dezake eduki tza egoera bat lehengora eramateko, 
izatez soilik bada ere. Ai tzitik, bete egin behar du ere premisa hau: publiko tzat hartu diren 
ondasunak izateaz gain, beharrezkoa da berreskuratu nahi diren ondasun horiek “behar ez 
bezala” egotea partikularren esku, hau da, beharrezkoa da eduki tza egoeraren nahasmen-
dua edo galera gertatu izana eta ekin tza horren izaera legez kanpokoa izatea haren gainean 
eskubideak dituela aldarrika tzen duen haren partetik (AGren 2001eko apirilaren 23ko Epaia 
eta AGren 1994ko apirilaren 25eko Epaia). Hori guztia, gainera, behar bezala egiaztaturik ge-
ratu behar da espedientean, eta legez ezarri den prozedurarekin jarraitu, eragindako guztiei 
zor zaien en tzunaldia eta izapidea barne.

Zen tzu horretan, Arartekoaren 2010eko ekainaren 30eko ebazpena aipa tzen dugu,; horren 
bitartez, Bidegoiango Udalari, gomendatu egin zi tzaion bide baten erabilerari buruzko iker-
keta-espedientea ar txiba zezala. Halaber, aipa tzekoa da Arartekoaren 2010eko uztailaren 
12ko ebazpena; horren bidez, Are txabaletako Administrazio Ba tzarrari gomenda tzen zaio 
ondasunen inbentarioko idazpen bat baliorik gabe u tz zezala. Nabarmendu egin behar dugu 
gomendio horiek ez dituztela onartu.

Halaber, nabarmendu egin dezakegu, nahiz eta zen tzu ezberdin batean, Arartekoaren 
2010eko abuztuaren 31ko ebazpena; horren bidez, Bermeoko Udalari, gomendatu egin zi-
tzaion jabekideen komunitate batek erabilera publikoko zorra duen espazio pribatuan egin-
dako gastuak ordain zi tzala. Kasu horretan, udalak ez zituen bere gain hartu eragindako 
gastuen kopuru osoa, zortasunaren onuraduna zelako. Gainera, diru-lagun tzen alorrean in-
darrean dagoen araudia aplikatuta ere (gu horrekin bat etorri ez arren hori da udalak berak 
emandako kalifikazio juridikoa), udalaren ezezkoa publizitate, gardentasun, lehia, objekti-
botasun, berdintasun eta bereizkeria ezeko prin tzipioen aurkakoa li tzateke, eta hori derri-
gor bete behar dute herri-administrazio guztiek. Bermeoko Udalak ez du gure gomendioa 
onartu.

Azkenik, Eusko Jaurlari tzak, besteak beste herri lan batean lagun tza teknikoa emateko kon-
trataturiko teknikarien kasuan, exijitu zuen ezkutuko aka tsengatiko eran tzukizunari buruzko 
kexak jaso dira. Gure esku-har tzeak gomendio bat ekarri du, izan ere, uste izan genuen 
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 izapidetutako prozedura iraungita zegoela. Iraungi tze hori ere aitortu zuen epaileak emandako 
epaiak espediente hori aurretik izapidetu zuenean. Hain zuzen ere, Arartekoaren 2010eko aza-
roaren 18ko ebazpenari buruz ari gara. Horren bidez, Eusko Jaurlari tzako Herrizaingo Sailari 
gomendatu egin zi tzaion berriro ere azter zezala eraiki tze lanen ezkutuko aka tsengatiko eran-
tzukizunaren adierazpena ematen zuen ebazpena. Memoria hau i txi den datan, administrazio 
interesdunaren eran tzuna jaso zain gaude, guk helarazitako planteamendua onesteari buruz.

IV.5.  Ondare eran tzukizuna

Zerbi tzu publikoen fun tzionamenduagatik herri-administrazioei eska dakiekeen ondare eran-
tzukizunari buruz izapidetu ditugun espedienteetan ez dago aparteko nobedaderik azpimarra-
tzeko. Orokorrean, kexak aurkezten dituzten per tsonek uste dute, beren ondasun eta eskubi-
deetan jasan duten kaltearen aurrean, eragindako administrazioek ez dietela eran tzuten beren 
kalte-ordain nahiei edota ez dituztela behar bezala arrazoi tzen aurkeztutako erreklamazioak. 
Erakunde honek kexa kopuru adierazgarria eskura tzen jarrai tzen duen gai honetan garatutako 
lana zera lor tzera zuzendu da: herri-administrazioek jaso tzen dituzten erreklamazioen onespe-
na edo gai tzespena ebaztea eta hori behar besteko arrazoirekin egitea.

Gauzak horrela, Balmasedako Udalari gogorarazi egin behar izan genion (arlo honetako IV.1 
ida tz zatian aipa tzen den gomendioa) erreklama tzeko ekin tza preskribatu egiten dela kalte-
ordaina eragiten duen gertaera edo egin tza jazo eta urtebeteko epean, baina ezin dela 
preskripzio epe gisa aipatu administrazioak kasuan kasuko erreklamazioa izapidetu ez izana 
horretarako legez jasotako epean, izan ere, erreklamazioa ebazteko hark duen betebeharra 
ez da preskribi tzen.

IV.6.  Tokiko zerbi tzu publikoak

Iazko  txostenean bezala, epigrafe honetan jasotako kexa gehienak zerbi tzuen kalitateari 
buruzkoak, horiek emateko moduari buruzkoak eta zenbaitetan erreklama tzaileek, horiek 
ematen diren baldin tzengatik, jasaten dituzten eragozpenei buruzkoak izan dira. Aurten, 
hondakinak bil tzeko zerbi tzuarengatik jaso ditugun kexak azpimarra di tzakegu, bai udalerri 
ezberdinetan zaborron tzien tzat erabaki den kokalekuagatik, bai ezarritako bilketa sistemen-
gatik jasotakoak horiek.

Horrela, bilketa pneumatikoaren sistema izeneko horrengatik kexa ezberdinak jaso ditugu, 
eta baita “atez ateko” sistemarengatik ere. Azken sistema horri dagokionez, kexak aur-
keztu zituzten per tsonei jakinarazi egin zi tzaien zer eskubide zuten jabe tza pribatuaren es-
kubidearen eragin eta mugak, intimitate eskubidea edo udalerri bakoi tzeko udal autonomia 
bezalako gaietan, indarrean dagoen lege esparruari jarraiki, egokien tzat jotako zabor bilketa 
eta tratamendu sistema finka tzeari dagokionez.

Bestalde, nabarmendu egin nahi dugu ere Arartekoaren 2010eko ekainaren 8ko ebaz-
pena, Donostiako Kon txako hondar tzan 2010 denboraldirako eguzkitakoak murrizteari 

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2074_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2074_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1936_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1936_1.pdf
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Herri-administrazioen araubide juridikoa, ondasunak eta zerbitzuak

buruzkoa. Eta azpimarratu egin nahi dugu eragindako erabil tzaileen tzat Kostaldeen Legea 
aplika tzeko udalak hartu zuen erabakiak eduki zuen eraginagatik, ondorioen neurriagatik 
eta interesdunei erabakiaren berri eman zi tzaien moduagatik, araua indarrean jarri eta 
hogei urte geroago.

Azkenik, gomendio bat aipatuko dugu, hain zuzen ere eragindako administrazioak onar-
tu zuena. Gomendioa udalek dituzten betebeharrei buruzkoa da, bide publikoetako erai-
kinen identifikazio korrelatiboa eguneraturik manten tzerakoan. Hain zuzen ere, Ararte-
koaren 2010eko apirilaren 23ko ebazpenari buruz ari gara,. Horren bidez, Armiñongo Udalari 
gomenda tzen zaio kale bateko eraikinen zenbakiak jarraitasunez berri di tzala.

V. Ondorioak

Aurten izapidetu ditugun kexak arrazoizko epe baten barruan arrazoitu eta eba tzi dira kasu 
gehienetan, nahiz eta azpimarratu egin behar dugun a tzerapenak egon direla administra-
zio ba tzuk lankide tza falta agertu dutelako, behar bezalako eran tzun bat ez emateagatik 
edo erakunde honek egindako lagun tza eskaera inolaz ere ez eran tzuteagatik. Alderdi hori 
bakarka xehatu da erakunde honen memoriaren kasuan kasuko ida tz zatian. Inguruabar 
hori larria da, izan ere, herri-administrazioek beren jarduna herritarrekiko eraginkortasun eta 
zerbi tzu irizpideetan oinarri tzen dutela dioen prin tzipioaren urradura dakar.

Ordenamendu juridikoak interesdunen tzako berme gisa aurreikusi dituen irudi juridikoak, 
adibidez administrazio isiltasuna, espedientea iraungi tzea, administrazioaren edo partiku-
larraren ekin tza preskriba tzea, ezin dira erabili oinarri gisa administrazioaren jardun eza 
justifika tzeko edo haren xedearen eta izpirituaren aurkako modu batean, lege aurreikus-
penetatik edukia ken tzen saiatuz. Ez dator zuzenbidearekin bat arrazoi tzea administrazioak 
eskaera bat ebazteko duen epea igarota gai tze tsi tzat ulertu behar dela eskera hori isilta-
sunaren bidetik, izan ere, administrazioak beti du ebazteko betebeharra. Zen tzu berean, 
espediente bat ebazteko finkatu diren epeak eta iraungi tzearen aplikazioa ezin dira geratu 
administrazio jardulearen nahierako irizpidearen pean. Azken batean, administrazioaren es-
kubidearen preskripzioa egiazta tzen denean, horrek prozedura amai tzea ekarri behar du, 
erreklama tzeko epeak agortu direnean partikularraren ekin tzaren preskripzioarekin gerta-
tzen den modu berdinean.

Lege erako nobedadeei dagokienez, presazkoa da bai esparru autonomikoan, bai udal 
mailan, araudi eta erregelamendu sorta egoki tzea Zerbi tzuen Zuzentarau gisa ezagu tzen 
den horretara (2006/123/EE Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kon tseiluarena, 
2006ko abenduaren 12koa, zerbi tzuei buruzkoa barruko merkatuan). Segurtasun juridikoa 
eduki tze aldera eta Zerbi tzuen Zuzentarauaren aplikazioko “eragin zuzena” delakoaren au-
rrean, edozein interesdunek heldu dezakeena, herri-administrazio guztien esku-har tze jar-
dueraren araudi egoki tzapena presazkoa da, bakoi tza bere eskumenen esparruan. Halaber, 
egiteke dagoen berrikuspen lan hori prozedurak sinplifika tzeko eta zerbi tzuen merkatuen 
fun tzionamenduan behar ez diren murrizketak sar tzen direla saihesteko aukera bat izateko 
aprobe txatu behar da.

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/2_1883_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/2_1883_1.pdf
http://www.cuadrilladeanana.es/arminon/
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/job_creation_measures/l33237_es.htm
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Labur adieraztearren, lege esparruaren berrikuspenak, bai autonomikoa, bai tokikoa, beha-
rrezko du azterketa sakona egitea prin tzipio eta irizpide hauek gardentasunez eta propor-
tzionaltasunez aplika tzeko, prozedurak sinplifikatuz eta justifikaziorik gabe establezimendu 
askatasuna murrizten duten oztopo ez beharrezkoak ezabatuz.

Arlo honetako jardueraren laburpen gisa eta herritarren eskarien isla bezala, eragindako ad-
ministrazioei zuzendutako gomendio ezberdinak azpimarra di tzakegu, hurrengoak bezalako 
gai ani tzekin: tokiko ondasun publikoak (bideak), erabilera publikoko zortasuna duten eremu 
pribatuak manten tzea, ibilgailu batean kalteak jasan izanagatik erreklamazioa, atalondoen 
zenbaki korrelatiboak egunera tzea, espediente bat iraungi tzea, sindikatu batek sektore kon-
tseiluan parte har tzea.

Orokorrean, herritarrek zerbi tzu gehiago eska tzen dituzte, baina zorro tzagoak ere badira 
eta prestazioak kalitate handiagokoak izatea ere erreklama tzen dute, herri osoaren tzat haz-
taturikoak izatea eska tzeaz gain. Kopurua ez ezik (berdeguneak azalera egokian), kalitatea 
ere erreklama tzen da (kima tzeak kopuru egokian, landareak behar bezala birlanda tzea, eta 
abar). Erdigunearen eta auzoen artean zerbi tzu emakida orekatua izatea ere eska tzen dute. 
Labur adieraztearren, dituzten eskubideez gehiago jabetuz eta horien gaineko informazio 
gehiago edukiz, efizien tzia eta eraginkortasun handiagoa eska tzen dute eskain tzen zaiz-
kien zerbi tzuetan, udalerrian lurralde orekako irizpideak erabil tzea eska tzearekin batera. Gai 
horiek behar bezala definituta eta behar besteko informazioarekin egon beharko lirateke, 
auzotar komunitate diren aldetik per tsonek ulertu ahal izateko.



II.12

OSASUNA



Hizkuntz eskubideak eta kultura

II

179

Osasuna

II

179

12. OSASUNA

I. Arloa kopurutan

Aurten 69 kexa jaso da guztira arlo honetan, eta eragindako administrazioak gorabehera 
horiek eduki duten banaketa hau izan da:

− Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra (Eusko Jaurlari tza) .. 70
− Foru administrazioa  ....................................................................................... 1
− Tokiko administrazioa ..................................................................................... 1

Azpiarlokako banaketari dagokionez, sailkapena honakoa da:

- Erabil tzaileen eskubideak .............................................................................. 24
− Osasun lagun tza .......................................................................................... 14
− I txaron zerrendak ......................................................................................... 12
− Administrazioaren fun tzionamendua eta administrazio prozedura ...............11
− Kontratazio araubidea, ondarea eta administrazio eran tzukizuna .................. 5
− Beste alderdi batzuk ...................................................................................... 2
− Osasun publikoa ............................................................................................ 1

Arlo honetan jasotako kexen informazio estatistikoa abenduaren 31n hau da:

GUZTIRA Izapide tzen Amaituta Jarduera
okerra

Jarduera 
okerrik ez

Herritarrei 
aholkuak eta 
informazioa 

ematea

Gerora ez 
dira onartu

2010ean 
hasitakoak 72 25 46 18 18 10 1

Aurreko urteetan 
hasitakoak 34   3 31   9 20   2 0

Osasun babesa eskura tzeko eskubidea aitorturik dago Espainiako Konstituzioaren 43. ar-
tikuluan). Eskubide hori hainbat arauren bitartez garatuta dago, ba tzuk gure gizartean azken 
urteotan gertatu diren eraldaketekin biribilduak, eta alderdi ezberdinak eta edukia arau tzen 
dituzte.

Azken gertaera ekonomikoen ondotik, bestalde, barneratu egin da egungo babes maila 
egonkor mantendu nahi izanez gero beharrezkoa dela ongi/hobeto gasta tzea, nahiz eta 
horrek ez duen ekarri behar lagun tza gehien –gizarte erakoa edo osasunekoa– eska tzen 
duten per tsonak atenditu gabe uztea. Testuinguru hori islaturik ikus daiteke botere pu-
blikoen lan agendetan, hain zuzen ere EAEko Osasun Mentaleko Estrategia dokumentua 
2010 delakoan, Euskadin kronikotasunaren erronkari aurre egiteko estrategian edo Txosten 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/enlaces/documentos/ConstitucionEUSKERA.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.net/v19-osk0028/es/contenidos/informacion/osk_publicaciones/es_publi/adjuntos/mental/estrategiaSaludMental.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.net/v19-osk0028/es/contenidos/informacion/osk_publicaciones/es_publi/adjuntos/mental/estrategiaSaludMental.pdf
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soziosanitarioa 2010 delakoan. Tresna horiek espero dugu erabilgarriak izatea babes berezia 
eska tzen duten per tsonei eman beharreko arretarako. Arreta publikoko taldeen kapituluan 
horiei buruz ari gara. 

Jaso tzen ditugun kexa gehienen azterketak eskatu egiten du horiek alderatuak izatea osa-
sun babesa eskura tzeko eskubidea defini tzen duten arauekin eta oinarrizko estaldura maila 
finka tzen dutenekin. Lehenengoen artean hauek izango lirateke: Osasunari buruzko apiri-
laren 25eko 14/1986 Lege Orokorra, Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzko ekaina-
ren 26ko 8/1997 Legea, eta Pazientearen Autonomia, eta Informazio eta Dokumentazio 
Klinikoko gaiei buruzko Eskubide eta Betebeharrak Erregula tzen dituen azaroaren 14ko 
41/2002 Legea. Bigarrenaren baitan, aldiz, hauek: Osasun Sistema Nazionaleko zerbi tzu ko-
munen sorta eta hura egunera tzeko prozedura finka tzen dituen irailaren 15eko 1030/2006 
Errege Dekretua, eta Kanpo-protesiei, gurpil-aulkiei, ortesiei eta protesi bereziei buruzko 
ortoprotesi zerbi tzuak arau tzen dituen urtarrilaren 22ko 9/1997 Dekretua.

Zerbi tzu sorta honen helburua baldin tza egokiak berma tzea da, osasun arreta integrala, 
jarraitua eta maila egokikoa izan dadin. Gure ustez, zenbaitetan gertatu egiten da mota ez-
berdineko inguruabarrek, forma, prozedura edo informazio alderdikoak hain zuzen, galarazi 
egiten dutela prestazioak eskuratu ahal izatea.

Kexa horiekin batera, ikusi dugu beste ba tzuetan, zalan tzarik gabe behar egoerak direnak, 
estaldura publikoan sartu zain daudela oraindik. Lehen aipatu ditugun jarduera estrategikoek 
helburuen artean har tzen dute behar hauekiko arreta.

II. Jarduera-plana

Erakundearen lan-arloen antolamendu berriari jarraiki, osasun arloa gaien araberako arlo-
en barruan kokatuta geratu da, eta arreta publikoa behar duten taldeen arlora pasatu dira 
gaixo kronikoei eta buruko gai tzak edo nahasmenduak dituztenei eragiten dieten gaiak. 
Arlo hauei dagokien ida tz zatietan jaso egiten dira osasunarekin zerikusia duten jarduerak 
osa tzen dituzten jarduerak.

Gure ohiko jardueraren oinarrizko zati baten jatorria herritarrek aurkeztutako bakarkako 
kexetan koka tzen da. Kexa horietatik abiatuz, Arartekoaren erakundearen jarduera planak 
aurreikusi egiten du espedienteak ofizioz hastea, kexa horiek gizabanakoen egoeretatik 
harago joan daitezkeen arazoak erakusten dizkigutenean.

Ofizioz bideratutako jardueren ida tz zatian, aurten egin direnetako ba tzuk linfedemaren erre-
habilitazioari buruzkoak, aldez aurretiko probak ebakun tza kirurgikoekin koordina tzeari buruzkoak 
edo agenesiak eragindako adingabeen arazoei arreta emateari buruzkoak izan dira.

Aurreko  txostenetan, 2008ari eta 2009ari zegozkienetan hain zuzen, sartu egin genituen 
gaixotasun kronikoak dituzten per tsonen errehabilitazioari eta, zehazki, gaixotasun neuro-
logikoei eragiten zieten gaiei buruzko ofiziozko espedientean egindako esku-har tzeak.

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1986-10499
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1986-10499
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19970721&s=1997138
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19970721&s=1997138
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2002-22188
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2002-22188
http://www.boe.es/boe/dias/2006/09/16/pdfs/A32650-32679.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/09/16/pdfs/A32650-32679.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/1997/02/9700688a.pdf
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Eusko Jaurlari tzaren Osasun eta Kon tsumo Sailaren eran tzuna jaso dugu:. Horren bitar-
tez, zera jakinarazi digute: hartutako kalte zerebralak eragindako per tsonek behar duten 
errehabilitazio integraleko ikuspegia oinarri hartuta, Euskal Osasun Sisteman tratamendu 
neuro psikologiko bat sar tzen hasi direla. Gaixotasun kronikoak dituzten per tsonen arreta 
publikoko taldeen ida tz zatian jaso tzen da informazio hori xehetasun gehiagorekin.

Ebakun tza aurreko probei dagokienez, zenbait kexatan ikusi ahal izan dugu a tzerapenak 
egon direla eta horren ondorioz probak iraungi ere egin direla. Horren arrazoia zen gaixoek 
ebakun tza eduki tzeko i txaron beharreko denborak nabarmen gaindi tzea hasieran aurreiku-
sitako denbora.

Emandako eran tzunean, Osakide tzak jakinarazi zigun iraungi tze hori saihesteko ain tzat 
har tzen den datuetako bat anestesistaren kon tsulta egin den data dela. Datu horri esker, 
ebakun tza programa tzeko harrera zerbi tzuek zerrendak dituzte probak iraungi tzea saiheste-
ko ebakun tza izan aurretik.

Ofiziozko jarduera honek iraun bitartean, hain zuzen ere arrazoi nagusi tzat ebakun tza izate-
ko i txaroten zeraman denbora izanez (urtebete), planteatu egin zen, gainera, anestesistare-
kin eduki beharreko ebakun tza aurreko azterketa bertan behera u tzi ziotela gaixoari.

Kexa honi buruzko eran tzunean, Osakide tzak jakinarazi zigun horren arrazoia ebakun tza au-
rreko protokoloak egoki tzen ari tzea zela, horren bitartez azterketak ebakun tzarako aurreiku-
sitako datetatik ahalik eta hurbilen egiten direla saia tzeko eta, horrela, iraungi tzen direla 
saihestuz.

Protokoloen egoki tzapen hori bat dator ofiziozko espedientea dela-eta aldez aurretiko pro-
ben kudeaketa zirkuituen eta i txaron zerrenden arteko koordinazioaren inguruan eman zi-
tzaigun informazioarekin.

Ofizioz bideratutako jarduera honen helburua ebakun tza aurreko proben prozeduraren fun-
tzionamendua ezagu tzea bazen ere ebakun tzarekiko duten erlazioari dagokionez, iruditu 
zi tzaigun derrigorrezkoa zela Osakide tzari gogoraraztea kexetan topatutako arazo hori bi-
garren mailako alderdi bat zela lehenengo mailako alderdiaren ondoan: hain zuzen ere, 
ebakun tza eduki tzeko i txaroten zeramaten denbora.

Aldez aurretiko proben eta ebakun tzaren daten arteko koordinazioari buruzko alderdi ho-
nekin batera, gure informazio eskaeran galdetu egin genuen ea azterketak sistematikoki 
egiten diren orokorrean edo modu selektiboan egiten ziren.

Adierazi zi tzaigunaren arabera, probak egitea aurreikusten duen protokolo bat dago, eta 
aurreikusitako modu sistematikoak salbuespenak ditu patologia gorabehera.

Agenesiek eragindako adingabeei eragiten dieten arazoen xehetasunak ezagu tzeko, ha-
rremanetan jarri ginen Haur Protesien Erabil tzaileen Elkartearekin.

http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-2680/eu/
http://www.osakidetza.euskadi.net/v19-oskhome/eu/
http://aupi.org/
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Fun tsean, arazoek zerikusia dute zenbaitetan egungo ezagu tza mailarekin bat ez datozen 
agenesia balorazioak eskura tzearekin. Horren guztiaren ondorioz, horrelakoetan senideak 
ospitaletik irteten dira haurrarekin baina aurreikusitako arretari buruzko informaziorik gabe 
(protesiak, errehabilitazioa, eta abar).

Osakide tzarekin eta elkartearekin izandako bileren emai tza gisa, egungo fun tzionamenduan 
egoki tzapen ba tzuk egiteko aukera azter tzeko beharra baloratu zen. Helburua arazo horre-
kin jaio daitezkeen per tsona guztiek agenesiaren hasierako balorazio bat eduki ahal izatea 
da, eta baita errehabilitazio plan baten diseinua ere, horren bitartez posible izan dadin egun, 
arrazoi ezberdinak tartean egoteagatik, beti gerta tzen ez den jarraipena eduki tzea.

Osakide tzak elkarteak planteatutako egoerak saihesteko modua azter tzeko konpromisoa 
hartu zuen, hain zuzen ere behar bezalako informazioa jaso izan balute eskuratu ahal zuke-
ten arretari buruzko informaziorik gabe alta ematen zaien horien egoera. Halaber, aztertu 
egingo da erreferen tziako zerbi tzu bat ain tzat har tzea eta errehabilitazio plan bat plantea-
tzea, gaur egun existi tzen ez den eta errehabilitazioaz ardura tzen direnek arreta hobea 
izateko faltan bota tzen duten jarraipen batekin: normalean, gurasoak Bar tzelonara joaten 
dira, ia-ia protesia berri tzeko bakarrik.

Ofizioz bideratutako hirugarren jarduera batek zerikusia eduki du lehen mailako linfedema, 
bigarren mailakoa edo beste patologia linfatiko ba tzuk jasaten dituzten per tsonei emandako 
arretarekin. Haien errehabilitazioa Gaixotasun Kronikoen Errehabilitazioa Hobe tzeko Plana 
2007-2009 delakoaren eremuetako bat izan da, , eta garatu ditugun jarduerak gaixotasun 
kronikoak dituzten per tsonen eremuan bildu dira.

Ofizioz bideratutako beste jarduera bat trafiko istripu bat eduki zuen per tsona baten seni-
deak aurkeztutako kexaren ondotik hasi zen. Familiak bizi dezakeen ez jakite egoera plan-
teatu genuen, hain zuzen ere informazioa eskura tzeko behar besteko denbora igaro arren 
informazio hori jaso ez duenean. Ohikoa da administrazio, polizia eta osasun antolamendu 
ezberdinek esku har tzea, eta arazoak gainditu egin dezake kasu hauetan poliziarena soilik 
den eremua istripua eduki duten per tsonak osasun zentro batera eramaten dituztenean 
gertaeran jasotako kalteetan lagun tzeko. Osakide tzari informazioa eskatu diogu jakiteko ea 
zein den kasu hauetan jarrai tzen den jarduera protokoloa, eta haien iri tzia zein den ezagu-
tzeko istripua izan duten per tsonen senideei informazioa emateari dagokionez polizia kide-
goekin beren jarduera koordina tzeko komenigarritasunari buruz.

Ofizioz bideratutako azken jarduera batek zerikusia eduki du A tzerritarrek Espainian dituz-
ten eskubide eta askatasunei eta haien gizartera tzeari buruzko urtarrilaren 11ko 4/2000 
Legearen aurreikuspena aplika tzearekin,. Bertan, 12.3 artikuluan zera esaten da: Espainian 
dauden hemezor tzi urtetik beherako adingabe a tzerritarrek eskubidea dute osasun lagun tza 
eskura tzeko espainiarrek eskura tzen duten baldin tza berdinetan.

Lege aurreikuspen hori ez dago kontraesanean atenditutako per tsonek osasun  txartel 
bat izapide tzearen komenigarritasunarekin. Jarduera honen xedea ez zen hori izan, ezta 
hura lor tzeko eskainitako informazioa ere, baizik eta aipatutako arauaren ondotik edozein 

http://cardio.anboto.com/doc/cardio-rehabilitacion-cronicas-osakidetza-2007.pdf
http://cardio.anboto.com/doc/cardio-rehabilitacion-cronicas-osakidetza-2007.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2000/01/12/pdfs/A01139-01150.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2000/01/12/pdfs/A01139-01150.pdf
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 kasutan eragiten den kostuaren fakturazioa jakinarazten dela saihesteko beharra. Ingurua-
bar hori dela-eta, espediente hau hasi behar izan genuen, eta  txosten hau landu den unean 
irekita dago oraindik.

Amiantoarekin zerikusia duten gaixotasunek kaltetutako per tsonen arazoari dagokionez, 
egoki tzat jo dugu administrazioari galde tzea amiantotik eratorritako gaixotasun profesiona-
len inguruko jarduera aurreikuspenei buruz. Gizarte Seguran tzako eta Laneko Osasuneko 
Plan Estrategikoarekin duen erlazioa dela-eta, laneko arloan heldu diogu horri.

III. Kexarik aipagarrienak

III.1.  Aukeraketa

Agindu baino lehen produktuak erostea eta, horregatik, finan tza tzeari ezezkoa ematea 
kexen xede izan da. Uste dugu jaso tzen duten tratua ez den beste bat jaso dezaketen espe-
dienteak direla, eta horrela planteatu diogu Osasun eta Kon tsumo Sailari, inolako arrakas-
tarik gabe.

Prozedura orokorretik abiatu gara (Kanpoko protesiei, gurpil-aulkiei, ortesiei eta protesi 
bereziei buruzko ortoprotesi zerbi tzuak arau tzen dituen urtarrilaren 22ko 9/1997 Dekre-
tua), eta finan tza tzeko bil tzen dituen betekizunen artean sendagile espezialistaren agin-
dua ageri da.

Prozedura naturaletik eratorri egiten da prestazio horien finan tzazioaren onespenerako be-
harrezkoa dela aldez aurretik kasuan kasuko sendagilearen preskripzioa egotea. Ai tzitik, 
prozedurak ez du esaten beren beregi preskripzio hori erosketa baino lehen egin behar 
denik eta, beraz, ez du galarazten ondoren edozelako zuzenketarik egotea. Balorazio ho-
rretatik abiatuz, uste dugu zuzenketaren izapideak aukera eman diezaiokeela gaixoari pres-
kripzioa aurkezteko legeak exiji tzen dituen baldin tzetan.

Hausnarketa hori egitean, aztertutako kasuan preskripzioa justifika tzeko baldin tzak bete-
tzen zirela uste izatetik abiatu ginen. Ez bakarrik produktuaren beharra oinarri tzen zutenak, 
baizik eta, baita ere, euskal osasun sistemak erabil tzaileari egokituriko osasuneko zerbi tzu 
zeha tzen erabilerari buruzkoak.

Zen tzu horretan uste izan genuen emai tza berdina izango zela erabil tzaileak ohiko prozedu-
raren denborak gorabehera jardun izan balu. Zehazki, egiaztaturik geratu zen halabeharrez 
existitu behar den lotura, hain zuzen ere prestazioen katalogoan prestazioa sar tzearena, 
sistema publikoan gaixoari dagokion kasuan kasuko sendagileak preskripzioa egitearena 
eta, azkenik, produktua hi tzartutako zentro batean erostea.

Inguruabar horiek agertuz gero, uste izan genuen aka tsak zuzen tzerik bazegoela. Prozedura 
hori bat dator administrazio prozeduretan ain tzat har tzen diren jarduera prin tzipioekin.

http://www.ejgv.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20000503&s=2000082
http://www.ejgv.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20000503&s=2000082
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Kasu honetan, gaixoak arauak ezarritako izapideak egin zituen –osasun sisteman bertan 
eta erreferen tziako bere zerbi tzuetan– baina denboran sakabanatuta, ez zen beste osasun 
zerbi tzu batera joandako gaixo bat izan eta ez zegoen daturik pen tsa tzeko emai tza beste 
bat izan zitekeenik preskripzioa produktua eskuratu baino lehen egindakoa izan bali tz.

Ikus daiteke ez genuela plantea tzen erabateko aukera askatasuna zerbi tzuak erabil tzerakoan, 
administrazioaren eran tzunak iradoki bezala, baizik eta, aldiz, aurreikusitako eskakizunak 
bete tzen ez dituzten eskaera kasu horiek administrazio espediente bat zuzen tzearen ikus-
pegitik jorra tzeko aukera bezala, betiere, horretarako baldin tzak agertuz gero.

Egia da Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidea-
ren azaroaren 26ko 30/1992 Legeak aurreikusitakoaren arabera, 71.3 artikuluan, Administra-
zioa ez dagoela behartuta zuzenketa izapide hori bete tzera, izan ere, manu horrek egiteko 
aukera besterik ez du adierazten.

Ai tzitik, uste dugu kexa hau ekarri zuena bezalako kasuak ager tzen direnean, hain zuzen ere 
hirugarren ba tzuk kalte tzeko lehiarik ez duten prozeduretan izaten direnak, arrazoizkoa dela 
bide honetara jo tzea akastunak izan daitezkeen eskabideak konpon tze aldera.

Kontua ez da produktuak eskura tzeagatik egiten diren gastuak i tzul tzeko prozeduran aldez au-
rretik egon beharreko preskripzioaren garran tzia albora tzea, baizik eta ordenamenduak gure 
ustez ematen dituen bideak antola tzea produktu horiek finan tza tzen direla lor tze aldera.

Eusko Jaurlari tzaren Osasun eta Kon tsumo Sailak ez zuen planteamendu hau onartu.

III.2.  Erabil tzaileen eskubideak

Herritarrek planteatutako kexetako ba tzuk ida tz zati honetan sar tzearen arrazoia, nagusiki, 
harreman zuzena eduki tzea da arlo honen hasieran aipatutako esparru arau tzaileak eskubi-
de gisa jasotakoen inguruan koka tzen diren eskubideekin. Horrela, bada, ez da adierazi nahi 
aurreragoko ida tz zatietan aipatuko ditugun beste kexa ba tzuk ez direnik osasun babesa 
eskura tzeko eskubidearen barruan koka tzen.

Informazio eta dokumentazio klinikoaren alorreko eskubideak eta betebeharrak kexaren xede 
dira oraindik ere horiek eskura tzeko eskubidea mugaturik ikusi duten gaixoen partetik.

Berriro ere historia klinikoa eskura tzeko arazoak aipatu behar ditugu. 2009an ofizioz espe-
diente bat hasteko izan ziren uko arrazoi berdinak errepikatu egiten dira: Ospitaleko dokumenta-
zio klinikoa eskura tzeko prozeduran ezarritakoaren babesean informazioa eskura tzea mugaturik 
egotea; horren arabera, kanpo uzten da hirugarren ba tzuen ohar subjektiboak edo aipamenak 
–adibidez anamnesia, bilakaera klinikoa eta erizain tzakoa– bil tzen dituzten agiriak ematea.

Arartekoaren jarrera horrelako egoeretan hau da: “41/2002 Legeak, 18.1 artikuluan, aurreiku-
si egiten du osasun zentroek arautu egingo dutela eskubide horiek errespeta tzea berma tzen 

http://www.boe.es/boe/dias/1992/11/27/pdfs/A40300-40319.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2002-22188
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duen prozedura. Ai tzitik, ospitaleko dokumentazio klinikoa eskura tzeko prozedura arau tzeko 
erabili den modua benetan prozedura bat den horretatik harago joan da, izan ere, modu horren 
arabera uste da anamnesia, miaketa eta bilakaera guztietan ageri direla aipatutako 41/2002 
Legearen 18.3 artikuluan aurreikusitako mugaketak (ohar subjektiboen erreserba)”.

Sendagile aldaketa egiteko aukerari dagokionez, sendagile berriak lanean hasi izana, ho-
rrek ekarri duen osasun  txartelen banaketa berriarekin, kexaren xede izan da ere.

Osasun administrazioak berak irizpide ba tzuk ezarri ditu, aldaketak objektibo bihur tzen eta 
arrazoiz erabaki tzen lagun tzeko nahiz aurreko sendagilearekin jarraitu nahi duten erabil-
tzaileen ondorengo eskariak ebazteko. Kexa ba tzuk zerikusia eduki dute irizpide horiek 
bete tzearekin, eta izapidetutako kexa ba tzuei esker posible izan da ezezko ba tzuk berrikus-
tea. Horren ondorioz, pen tsa daiteke alegatutako arrazoia, esate baterako, historia kliniko 
bizi bat egotea, ez dela beti ain tzat hartu ofiziozko aldaketa erabaki tzeko garaian.

Sendagile aldaketengatiko kexa horietako ba tzuetan, argi geratu da pediatrian sendagile es-
pezialistak falta direla. Herritarrei pediatriako edo beste espezialitate ba tzuetako sendagileak 
falta direla eta errealitate horrek behar guztiak estal tzeko behar beste sendagile ez dagoen ka-
suan erabil daitezkeen beste konponbide ba tzuk erabil tzeko aukera galarazten duela jakinarazi 
izanaren kaltetan izan gabe, Osakide tzari kexa hauen berri eman diogu, ain tzat har di tzan.

Gurpil aulki bat finan tza tzeari dagokionez, Alboko Esklerosi Amiotrofikoak kalteturiko erabil-
tzaile batek modelo jakin baten beharra planteatu zuen, hain zuzen ere prestazioen katalo-
goan finan tza tzea aurreikusita ez zegoen modelo bat.

Ikuspegi juridikotik aztertuta, ezezkoa eman izana zuzena zen, haren eskaera gai tze tsi zuen 
epaiak baieztatu bezala. Hori ain tzat hartuta, Ararteko erakundeak uste izan zuen beste 
ikuspegi batetik, hain zuzen ere ezgaituen eta gaixotasun kronikoak dituzten horien arre-
tarenean hobekun tzak susta tzearena, botere publikoek kontuan izan behar dutela talde 
horien egoera zein den, izan ere, beren prozesuen berezitasunagatik eta zenbaitetan pro-
zesu horiek duten propor tzio  txikiagoagatik, ez dituzte beti ongi atenditurik eduki tzen beren 
beharrak. Hori dela eta, per tsona honek planteatu zigun arazoa jakinarazi genion Osasun 
eta Kon tsumo Sailari, ain tzat har zezan Prestazioen, Asegura tzeen eta Finan tzazioaren ai-
patutako Ba tzordean parte har tzen duen Administrazio den partetik. Ba tzorde horretan or-
dezkaturik daude autonomia erkidegoak.

Prestazio horiei dagokienez ere, per tsona batek kexa bat aurkeztu zuen aspaldi jasandako 
trafiko istripu baten ondorioz behar zuen gurpil aulki bat ukatu ziotelako.

Aseguru e txearekin adostutako akordioan, interesdunak onartu egin zuen bere garaian etor-
kizuneko edozein ekin tza uka tzea. Orain gurpil aulki berri bat eskatu du, baina Osasun eta 
Kon tsumo Sailak ukatu egin zion ekin tza horiei aldez aurretik uko egin izanagatik.

Uste dugu planteamendu hori okerra dela, eta, ondorioz, Osasun Administrazioari gure ba-
lorazioaren berri eman diogu. Horren arabera, interesdunak prestazioak eskura tzeko duen 
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eskubideak ez du zerikusirik sistema publikoak ordain tzera behartuta dauden hirugarren 
ba tzuei horien ordainketa erreklama tzearekin.

Aseguru pribatuaren eta hark aseguraturik duen per tsonaren arteko harremanak per tsona 
horrek estaldura publikoa eskura tzeko duen eskubidean eragina izatea bezalako egoerak 
ez dira berriak. Aurten, aipatutako kasuaz gain, beste bat ere izapidetu dugu. Kasu hartan, 
herritarra kexu zen Guru tzetako Ospitaleak emandako lagun tzaren kostua erreklamatu 
diolako. Erreklamatu izanaren arrazoia emandako lagun tza jaialdi batean gertatu izana 
da, eta, hori oinarri hartuta, ordain tzera behartuta dagoen hirugarren asegura tzaile batek 
estalita dagoela uste izaten da. Uste dugu jarduera horiek ezin direla onartu Osasuna-
ri buruzko 14/1986 Lege Orokorraren 83. artikuluak jasotako aurreikuspenen babesean 
daudeneko tzat.

Bi kasuetan, Osakide tzak gure balorazioari ematen dion eran tzuna ezagutu zain gaude.

Gor-mutuek osasun lagun tza eskura tzeko osasun zentroetan duten irisgarritasunari dago-
kionez, Administrazioak jakinarazi zigun 2009. urtean proposamenak egin ahal izatea espe-
ro zuela arazo hau azter tzeko eratutako lantaldearen partetik. Lantalde hori era tzerakoan 
ain tzat hartu dira Zeinu hizkun tza europarrak aitor tzen dituen eta gorren, en tzumen ezgai-
tuen eta gor eta i tsu direnen ahozko komunikazioan lagun tzeko bitartekoak arau tzen dituen 
urriaren 23ko 27/2007 Legeak finkaturiko premisak.

2010eko abenduan, Osakide tzak jakinarazi zigun espero zuela behar horren tzako eran tzuna iri-
tsi ahal izatea Bide Ani tzeko Osasun Zerbi tzuen Zentro bat antola tzetik, izan ere, horrek zabal-
du egingo dizkie bideak herritarrei OSAREAN proiektuak era tzen duen osasun sistemarekin 
elkarrekin tzan ari tzeko. Hasiera-hasieratik, proiektu horren helburua konponbide bat ematea 
zen, telefono bidez gorrekin izaten den elkarrekin tzaren arazoari. Horretarako, bi enpresarekin 
lan egiten ari da (MMC eta Dualia), eta SOS Deiak-ekin lankide tzan ere ari dira; horrela, larrial-
di sistemak nahiz osasun eta gizarte sistemak elkarrekin tza hori aprobe txatu ahalko dute.

Ida tz zati honetan, baina adingabearen berariazko eskubide gisa, kexa bat jaso genuen, 
Donostiako Ospitalean, jaioberrien unitatean, ospitaleratutako jaioberriei bisiten denbora 
muga tzeagatik –ordubete goizean eta beste ordubete arra tsaldean–. Gure informazio es-
kaerari eran tzuteko, jakinarazi zi tzaigun ospitale horretako osasun zuzendari tzak erabaki 
egin zuela jaioberrien unitatea 24 orduz ireki tzea egunean, bertan ospitaleratuta dauden 
haur txoen gurasoen tzat. Neurri hau aplika tzeko, ateetan kodea duen sistema elektroniko 
bat instalatu zen, askatasun osoz sartu ahal izan daitezen.

Osasunaren uniber tsalizazioaren ikuspegitik, beste  txosten ba tzuetan aukera eduki dugu 
per tsona ba tzuk planteatu diguten arazoari hel tzeko, hain zuzen ere, bakarkako osasun  txartela 
eskura tzeko egiaztatu behar diren izaera ekonomikoko betekizunak direla-eta. Izan ere, orain-
dik gizarte seguran tzari egindako kotizazioari lotutako eskubide bat bezala har tzen da.

Oraindik kexak jaso tzen ditugu arrazoi hori dela-eta, eta espero dugu gu txi barru oraindik 
falta den uniber tsalizazioa osatu ahal izatea.

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1986-10499
http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/24/pdfs/A43251-43259.pdf
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III.3.  Osasun lagun tza

Sendagai batean oinarritutako tratamendu aringarri bat, senda tzen ez duena, eskura tzeko 
baimenean berandu tzeak dakarren zailtasunak zenbait arazo eraku tsi dizkigu, hain zuzen 
ere prozedura hauetan azal daitezkeenak. Sendagai umezur tz bat zen, ordezko en tzima 
batekin egindako tratamendua (TES), eta gaixoaren senideek kexan adierazi zuten idazki 
bat aurkeztu zutela Guru tzetako Ospitalean o tsailean eta baita beste bat ere apirilean, le-
henengoari eran tzunik ematen ez ziotelako. Maia tza amaiera aldera, beren kexa adierazi 
ziguten eta guk informazioa eskatu genuen berandu tza horren inguruan. Horrekin batera, 
tratamenduaren balorazioa eta sendagileak presaz baimen tzeko adierazitako komenigarri-
tasuna helarazi genituen.

Sendagai umezur tz bat izateak eta berariazko prozedurei jarraiki one tsia izan beharrak azal-
du dezake neurri bateko berandu tza gerta tzea. Ai tzitik, igarotako denborak eta sendagai 
hau eskura tzeko eskaera izapide tzerakoan gaixoak eduki zuen informazio faltak agerian uz-
ten dute fun tzionamendu  txarra eta informazioa eskura tzeko eskubidea urratu zela.

Gaixotasuna kontrola tzeko gastroskopia bat egin behar zuen per tsona bat kexatu egin zen, 
kasu honetan jakinarazi ziotelako ezinezkoa zela lasaigarriarekin egitea, hori egiten zuen 
zentro pribatuarekin eratutako hi tzarmena bertan behera u tzi zelako. Lasaigarririk gabe egin 
beharko zuen, izan ere, erreferen tziako bere zentroak, alegia, Galdakaoko Ospitaleak, ez du 
bitartekorik bestela egiteko, ia minik eragiten ez duela uste duelako.

Azkenean, proba beste osasun zentro batean egin zen, eta lasaigarriarekin. Jakinarazi ziguten 
egoera hori programazioan izandako a tzerapen batengatik gertatu zela, eta a tzerapen hori 
prestazioa hi tzar tzeko erreferen tziako zentroetan izandako aldaketa batengatik etorri zela.

2004. urtean planteatu zi tzaizkigun an tzeko kasuetan, Osakide tzari gure balorazioa jaki-
narazi genion. Horren arabera, endoskopia bat egin nahi zuten per tsona guztiek ez zu-
ten lasaigarriarekin edo anestesiarekin egiteko aukera, edo, behin tzat, ez neurriz gaineko 
a tzerapenik –ia disuasioa eragiten duena– eduki gabe. Kexa hauek aldera tzen baditugu gure 
hurbileko herrialde ba tzuetan bizi den egungo egoerarekin, kexa horiek ez dira kokatu be-
har horrenbeste osasun irizpideen desberdintasunaren eremuan, eta, aldiz, bai baliabide 
gabeziarenean.

Ugalkortasun tratamenduak eskuratu ahal izatea kexaren xede da oraindik. Eskura tzeko 
betekizunekin duten erlazioagatik, osasun lagun tzaren ida tz zatian sar daitezkeen kexak 
dira, baina, baita ere, i txaron zerrenden gaian, izan ere, betekizun horietako bat ez bete tzera 
iri tsi daiteke –adinarena– i txaron beharra dagoen denboragatik.

Adinaren betekizuna ez bete tzearen ikuspegi horretatik, Osakide tzaren Zuzendari tza Oroko-
rrari planteatu egin genion 40 urteen irizpidea modula tzeko aukera, i txaron beharra dagoen 
denboran hazkunde adierazgarria eta luzea dagoenean. Balorazio hori egin genuen, uste 
genuelako i txaron beharreko denboretan lortutako batez besteko denbora onenak gehiene-
ko berandu tza konpromiso gisa har daitezkeela. Iradokizun hau ez zuten onartu.
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Hala eta guztiz ere, kexaren arrazoiaren gainean egindako jarraipenean, egiaztatu dugu 
Osakide tzak prestazio honen egungo egoerari buruzko azterlan bat agindu duela. Espero 
dugu horrek lagun tzea prestazio konplexu honen hobekun tzan.

Eragin ezberdinengatiko aho eta hor tz tratamenduak eskura tzea, besteak beste ahosabaiko 
fisurengatik, eztabaidaren xede izan da legebil tzarraren egoi tzan, eta aurreko  txostenetan 
aipatu behar izan dugun gai bat da, izan ere, kalteturiko per tsonek eskatutako ortodon tzia 
tratamendua ukatu egiten zen.

Tratamendua eska tzeko bizi zituzten egoerak ani tzak ziren, eta patologia bakoi tzaren eragin 
mailak oso ani tzak, hain zuzen ere tratamenduak bezala. Aniztasun horri arreta eman dio 
batez ere, eta ez ain tzat hartutako patologiari berari, Ararteko erakundeak, eta Osasun ad-
ministrazioari planteatu egin dio beharrezkoa dela aldez aurretik egoera bakoi tza balora tzea. 
Ezagutu ditugun kasuak bi mul tzotan sailka di tzakegu:

- Batetik, sistema publikoan sartutako tratamendu batekin harreman zalan tza-ezina 
dutenak. Hori ez li tzateke posible izango egitea, aldez aurretik zerbi tzu komunen 
mul tzotik kanpo dagoela uste den hori egiten ez bada (ortodon tzia tratamendua).

- Bestetik, osasuna berrezar tzearekin lotura argia plantea tzen duten aho eta hor-
tzetako tratamenduak. Kasu hauetan ia ziurtasun osoz ondorioztatu daiteke sis-
tema publikoak finan tza tzen ez badu, tratamendua sistema pribatura joaz esku-
ratuko dela, izan ere, horrela ez bali tz, horrek berehalako eraginak edukiko lituzke 
osasunaren tzat eta, adingabeen kasuan, haien garapenaren tzat.

Uste dugu horrelako kasuak atendi tzeak ez duela eska tzen egungo zerbi tzu sorta zabaldu 
beharra. Aldiz, beharrezkoa dena da behar diren tratamenduetara iristeko erabakiak har-
tzen direnean oinarri tzat eduki tzen diren irizpideek aukera ematea finka tzeko noiz gauden 
aipamen gisa lehen jaso ditugun kasu horietan, alegia, osasuna berrezar tzeko kasuetan eta 
beste tratamendu ba tzuekiko loturarenean (hauen tzat ezinbestekoa da ukatutako aho eta 
hor tz tratamendua egitea).

Osasun eta Kon tsumo sailburuak Legebil tzarrari helarazitako eran tzun ida tzia konponbide 
bat izan daiteke kasu hauetan. Idazki hura urriaren 7koa da, (09/10/05/03/2590-13402), eta 
bertan adierazi egiten da, horrelako arazoa duten haurrei arreta mota hori emateko komeni-
garritasuna ain tzat hartuta, azter tzen ari direla bai kasu bakoi tzeko aipamenak, bai prestazio 
hau jorra tzeko prozedura.

III.4.  I txaron zerrendak

Ida tz zati honetan jaso ditugun kexek zerikusia eduki dute tratamenduekin (ugalkortasuna), 
ebakun tzekin, espezialistekin eduki beharreko kon tsultekin eta probak egitearekin.

http://www.parlamento.euskadi.net/irud/09/00/014553.pdf
http://www.parlamento.euskadi.net/irud/09/00/014553.pdf
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Osasun lagun tzaren aurreko ida tz zatian ugalkortasun tratamenduei buruzkoak aipatu ditu-
gu, izan ere, i txaron beharreko denborak eragina eduki dezake emakumeen tzat finkatutako 
40 urteko adinaren betekizuna bete tzean eta, beraz, prestazioa eskura tzeko aukeran. Ho-
rren ondorioz, i txaronaldi horiek eta, hala badagokio, denboretan gerta tzen diren hazkun-
deek berezitasun bat dute: arazoa ez da bakarrik i txaron beharra, baizik eta tratamendua 
ezin eskura tzea.

Tratamendu hauetan nahiz beste ba tzuetan, denborek goran tz egiten dutela nabarmenki 
ikusten denean (zenbait kasutan urtebetetik gora eta aldez aurretiko azterketak iraungita 
egotea), kexen berri eman diogu Osakide tzari.

I txaron zerrendei buruzko kexek ebakun tzen aurretiko azterketen koordinazioarekin zeriku-
sia duten arazo ba tzuk eraku tsi dizkigute (ofiziozko jardueretan aipatu dugu), edo, bestela, 
kon tsulta bat baino lehen behar diren diagnostiko probekin zerikusia dutenak. Esate ba-
terako, gaixoari hi tzordua eska tzen zaio proba bat egiteko, ezinezkoa dela esaten zaio eta 
bere sendagileak azpimarratu egiten du beharrezkoa dela hura jada finkatutako kon tsulta 
baino lehen eduki tzea.

Gaixoak kudeatu behar izandako hainbat erreklamazio eta gero, arazoa konponduta gelditu 
zen. Ai tzitik, horrek beste era batera jardun behar izan zen egoera bat erakusten digu, hain 
zuzen ere ez da gaixoarengan jarri behar batetik sendagilearen jarraibidea (proba bat data 
jakin bat baino lehen eduki tzeko beharra adieraziz) eta, bestetik, hori horrela izatearen ezin-
tasuna (data finka tzeko arduradun den zerbi tzuak esana) uztar tzeko lana.

Zerbi tzu edo fun tzio ezberdinak badira ere –proba agin tzen duen sendagilea eta probak kudea-
tzen dituen zerbi tzua–, biak lagun tza prozedura berdin baten barruan sar tzen dira. Sendagi-
learen agindua eta probak egiteko daten disponibilitatea batera tzeko azaldu ziren zalan tzak 
argi tzea edo oztopoak deusezta tzea kexan azaldutakoa ez den beste modu batera bideratu 
behar izan zen arazo bat da. Horrelako egoeretan, ikusten dugu gaixoari ematen zaizkiola hi-
tzorduak edo probak eska tzearen izapide tze soiletik harago doazen eran tzukizunak.

III.5.  Fun tzionamendua

Kexa ba tzuk eraku tsi egiten digute ez dugula behar besteko kulturarik aka tsak aitor tzearen 
eremuan.

Gaixo bati jakinarazi zioten, ma txura bat zela-eta, ospitale batean ekoendoskopia proba bat 
egitea ezinezkoa zela aurreikusitako datan, eta proba hori bidera tzea edo hi tzar tzea ez ze-
nez egoki tzat jo tzen, esan zioten gailua berriro mar txan egon arte i txaron behar zuela.

Senideen kudeaketei esker, ekoendoskopia miaketa beste Ospitale batean egin zioten.

Ondoren aurkeztu zuen kexari emandako eran tzunak ez zuen gertatutakoa isla tzen, izan 
ere, zera esaten zen bertan: “gaixoaren egoera ikusita, beharrezko kudeaketak hasi ziren 
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proba hori Guru tzetako Ospitalean egiteko, eta horrelako kasuetarako dagoen jarduera pro-
tokoloa jarraitu zen”.

Gure balorazioa helarazi genion Osakide tzari, hain zuzen ere emandako informazioa interes-
dunak aurkeztutako datuekin bat egiten ez zuela jakinaraziz, izan ere: a) proba beste bide 
batetik bidera tzea egoki tzat jo tzen ez zela eta i txaron egin behar zuela jakinarazi zioten, eta 
b) bere kudeaketen emai tza gisa –eta ez protokolo baten ondorioz– egin zioten proba beste 
Ospitale batean.

Gaixoaren tzat kalterik ez dagoenean, badirudi ez dela hain barkagarria erreklamazioaren 
edo kexaren xede izandako egin tza eta inguruabarren ikerkun tza xehatua egiteko jarduerak 
garatu ez izana, hain zuzen ere Osakide tza – Euskal Osasun Zerbi tzuan gaixoen eta erabil-
tzaileen iradokizunak, kexak eta erreklamazioak jakinarazi eta izapide tzeko sistemak gara-
tzen dituen 1990eko ekainaren 19ko Aginduaren 12. artikuluan finkatu bezala.

Hainbatetan, kexek zerikusia dute lagun tza eman zi tzaien moduak kalteak eragin dizkietela 
uste dutenen erreklamazioekin. Orokorrean izaera tekniko medikoko desadostasunak dire-
nez, gure esku-har tzea ondare eran tzukizuneko prozedurak bul tza tzean bakarrik oinarritu 
daiteke (horiek geldiarazi izana salatu izan zen).

Osakide tzak espedientea ireki duela jakinarazteko egindako hasierako jakinarazpenari on-
doren eran tzuna falta izateagatik jaso ditugun kexek agerian uzten dute arazoak egon direla 
horien izapide tzean. Gure balorazioa Arartekoaren Ebazpen batean jaso zen, 2010eko uz-
tailaren 30ekoan hain zuzen. Horren bidez, Osakide tzari gomenda tzen zaio ondare eran-
tzukizuneko espediente bat espresuki ebazteko neurriak har di tzan).

Arrazoizkoa da pen tsa tzea horrek zerikusia eduki duela eskura zeuden baliabideekin, izan ere, 
egiaztatu ahal izan dugu Osakide tza ez dela espediente horiek eba tzi tzat jo tzearen aldeko, 
horretarako isiltasun administratibo negatiboa bezalako irudi juridiko bat oinarri har tzen bada.

Kexa hauek agerian u tzitako berandu tza egiaztatuta, ondorengo datu ba tzuk pen tsarazten 
dute neurriak hartu direla arazoa konpon tzeko, izan ere, kexa eragiteko geldiarazpena eduki 
zuten espedienteak aktibatu egin dira. Horri dagokionez, Osakide tzak jakinarazi zigun be-
harrezko  txosten teknikoa landu eta gero, prozedurak bul tzatu egin direla eta horretarako 
erreklamazioaren gaineko balorazioa interesdunei helarazi zaiela, alegazioen izapidea bete-
tze aldera. Halaber, ikusi ahal izan dugu Osakide tzak, bitartean, eta berandu tzaz jabetu-
rik, espedientearen egoeraren ziurtagiria bidali diela interesdunei, eta bertan espedientea 
ebaz pen espresarekin amai tzeko konpromisoa jaso da.

ONA  txartela eskura tzeari dagokionez, hainbat kexa eskuratu dira Eusko Jaurlari tzaren in-
terneteko orrialdean adierazitako zentroetara bertaratu izan diren herritar ba tzuen parte-
tik. Hori egiaztatu eta gero, interesdunei jakinarazi genien informazio hori ez zetorrela bat 
Osasun eta Kon tsumo Sailaren orrialdean jasotakoarekin, eta hartara jo tzea iradoki genien. 
Kexa hauen berri eman genion Osasun administrazioari, informazioaren kasuan kasuko 
egoki tzapena egin zedin.

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19900625&s=1990125
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2026_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2026_1.pdf
http://www.euskadi.net/r33-ona2/eu/
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Kexa hauek bat egiten dute  txartel elektronikoarekin jarrai tzea edo ez jarrai tzea azter tzen ari 
den testuinguru batean.

Fun tzionamenduaren ida tz zatian, kexak jaso ditugu zenbait zerbi tzuren antolamenduare-
kiko desadostasuna planteatuz. Gipuzkoan dialisiko aldizkako tratamendua eskura tzen zu-
ten gaixoen joan-etorria taxian egiten zen 2010. urtera arte. Horrek, eta lehia publikoaren 
prin tzipiotik etorritako eskakizunekin batera, aldaketa bat eragin du eta gaur egun joan-
etorria hi tzartutako osasun garraioa erabiliz egiten da.

Zerbi tzuaren antolamendu berriak per tsona hauen joan-etorria egiteko aurreikusten duen 
modua azter tzean oinarritu genuen gure jarduera. Osasunaren ikuspegitik, ezta ikuspegi 
juridikotik ere, ez dago gu txieneko denborarik gaixo hauen joan-etorria bete tzeko. Horrega-
tik, uste izan genuen erabilgarria izan zitekeela erreferen tzia bat bila tzea, fun tzionamendu 
onaren estandar gisa har zitekeen horretan.

Hi tzarmen berrian sar tzen den zerbi tzuaren oinarri teknikoak eta Aseguramendu eta Kontra-
tazio zuzendariordearen  txostenak (egungo joan-etorrien eta aurrekoen iraupenaren balorazio 
alderatua jaso tzen du, bai gaixoak har tzerakoan, bai horien joan-etorrian, eta zerbi tzua mar-
txan jar tzearen gaineko jarraipena ere jaso tzen du) datuak eskain tzen dituzte; horiek, uztartuta 
jarriz gero, aukera ematen dute uste izateko zerbi tzua baldin tza egokietan emango dela.

Balorazio hau interesdunei helarazi genien, hi tzarmenean aurreikusitako baldin tzetan egon 
daitezkeen urradunak azter tzeko aukeraren kaltetan izan gabe.

Zenbait zonaldetan dauden osasun baliabideek zenbait kexa eragin dituzte, izan ere, au-
rreikusi direnak eskasak direla edo urrunekoak direla uste da. Horietako batek gaur egun 
Arabako Lautadan osasun arreta emateko dauden baliabideei heldu die.

Ez dago arau edo aurreikuspenik, inolako zalan tzarik gabe finka tzeko zein izan behar den 
baliabideen antolamendua eta kopurua osasun arreta emateko, honakoa ohikoa edo 
presazkoa izan alde batera u tzita. Baliabideak planifika tzerakoan har tzen diren erabakiak 
Osasun administrazioari herritarren beharrak atenditu behar dituzten osasun zerbi tzuak 
antola tzeko ematen zaion eskumenaren baitan koka tzen dira.

Hori horrela izaki, existi tzen diren baliabideak balora tzeko elementu bat alderaketa izan dai-
teke, zona baten eta an tzeko beste zona ba tzuen artean. An tza erabilgarria den alderaketa 
honek, ordea, zailtasun bat topatuko luke: lurraldea eta eremua gorabehera –landa izae-
rakoa edo hiritarra– an tzekoak diren zonak aukera tzea.

Ai tzitik, komenigarria da ain tzat har tzea prestazio zerbi tzuek, osasunekoak eta hezkun-
tzakoak, landa zonaldeen garapenerako duten garran tzia.

Kexa hau ikuspegi horretatik baloratuta, Eusko Jaurlari tzara bidal tzeko dagoen eta legezkoa 
ez den proposamen baten onespenaren berri eman genien kexa adierazi zutenei, hain 
 zuzen ere landa zonaldeetako osasun zerbi tzuei buruzko proposamen baten berri. Horren 
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bitartez, proposamen horretan bildutakoa ain tzat hartuko duen diagnostikoa egitea lortu 
nahi da, osasun alderdi ezberdinen gainean, besteak beste, larrialdiko zerbi tzuen gainean. 
Diagnostiko hori egungo baliabideen mapan dauden behar eta banaketari buruzko informa-
zioa hobe tzen lagun dezakeen tresna izan daiteke, kasu bakoi tzean diagnostikotik eratorri-
tako neurriak hartuz.

Azkenik, ida tz zati honetan osasun lagun tzaren berrantolamenduari buruzko kexak aipatu 
behar ditugu.

Osasun zerbi tzuen antolamenduan gertatu diren aldaketekin desadostasuna azaldu dute; 
gai hori, hasiera batean, Osasun administrazioak osasunaren alorrean planifika tzeko duen 
eskumenaren baitan koka tzen da. Horrek esan nahi du aukera ezberdinak legitimoak izan 
arren, horrek ez duela halabeharrez hu tsal tzen Administrazioak plangin tza eskumen hori 
balia tzerakoan hartu ahal duena. Balorazio hori hor egonda ere, gai berdin hau jarduera ez-
berdinen xede izan da legebil tzarraren egoi tzan, eta horiei buruzko informazioa eman diegu 
desadostasuna adierazi duten per tsonei.

IV. Ondorioak

Gaixoen i txaropenak ez dira bakarrik muga tzen beren lagun tzarako gai tekniko eta medikoe-
tara. Zerikusia dute ere, neurri handi batean, lagun tza horren baliabide alderdiekin (i txaron 
zerrendak, zerbi tzu sortak, prestazioetara iristeko prozedura, eta abar) edo zenbait zerbi-
tzuren fun tzionamenduarekin, norberarenak edo hi tzartuak izan alde batera u tzita (adibidez, 
osasun garraioa edo zerbi tzu ezberdinen arteko koordinazioa).

Antolamenduan berrikun tza sar tzeko beharra, lagun tza sistema berrikun tza biomedikoan 
erdie tsitako maila onera eramaten saiatuz, Euskadin kronikotasunaren erronkari aurre egi-
teko Estrategiak azpimarra tzen duen alderdietako bat da.

Kexen zati garran tzi tsu batek eraku tsi egiten digu, hain zuzen ere, antolamendu aldakete-
tan i txaropenak dituen gaixo bat. Aldaketa horiek integrazio gehiagoko lagun tza prozesuak 
gara tzera zuzendutakoak izango lirateke. Horrek, halaber, erabil tzailea jakinaren gainean 
jar tzeko eta haren beharrak kudea tzeko gaitasun hobea eduki tzeko beharrean pen tsa tzera 
garama tza (adibidez, i txaron zerrendaren ida tz zatian jaso dugun kexa edukiko genuke).

Orokorrean bere horretan helburu bat ez den informazioa sar tzen da i txaropen horien ba-
rruan, eta, horregatik, fun tsezkoa da osasun sistema ulergarriagoa izatea fase ezberdine-
tan. Gaixoei emandako azalpenak eta esfor tzuak ez dira oinarritu behar bakarrik arretaren 
alderdi teknikoetan, izan ere, ez da hori lagun tzak duen dimen tsio bakarra.

Ondare eran tzukizuneko prozedurei dagokienez, espero dugu izapide tzerakoan berandu-
tzak eragin dituzten zailtasunak konponduta geratu ahalko direla. Eran tzuna eskura tzeko 
eskubidearen oinarrian dauden arrazoi juridikoetatik harago, jasotako lagun tzarekiko 
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 desadostasunean egoteagatik erreklamazio bat plantea tzen duen eta eran tzuna eskura-
tzeko zailtasunak dituen horren per tzepzioan pen tsatu behar dugu.

Estatuko Osasun Sistemaren Gaixotasun Arraroen Estrategiak, helburuen artean jaso tzen 
du garaiz eta modu egokian iristeko bermea sendagai umezur tzetara, estatuko lurralde 
osoan gaixotasun arraroak trata tzeko. Tratamendu horiei dagokienez, kexa batean ikusi 
dugu (ordezko en tzimarekin tratamendua eskura tzeko baimenari buruzkoa) interesdunek 
ikusi zutela bul tzatu zituzten prozeduretan jarritako i txaropenak ez zirela bete eta, gainera, 
informazioa falta izan zi tzaiela eran tzunaren zain egon ziren bitartean.

Erabaki horietako ba tzuk har tzea zaila dela badakigu, baina gaixoen tzat justifika tzen zailak 
diren egoera horiek ekar tzen dituzten antolamendu erako oztopoak ezabatu egin behar dira.

Erabil tzaileak, zenbaitetan, zerbi tzu ezberdinengatik har tzen diren erabakien aurrean daude 
(kon tsultak eta diagnostiko erako probak). Biak lagun tza prozesu berdin batekoak badira, 
horiek koordina tzeko agertu daitezkeen zailtasunak konpondu egin behar ditu osasun siste-
mak berak, kudeaketaren pisua erabil tzaileari eman gabe.

I txaron zerrendetan, berdintasun prin tzipioa errespeta tzeak galarazi egiten du erreklama-
tzen dutenek erreklama tzen ez dutenek jaso tzen duten tratua ez den beste bat jaso tzea. 
Ai tzitik, oinarria dagoenean, kexak an tzuak izango lirateke horien berri Osakide tzari emango 
ez bagenio, lortutako kalitate estandarretara i txaronaldiak bidera tzeko neurriak har di tzan.

Jasotako osasun lagun tzaren kostua helarazi zaien per tsonen kexak errepikatu egiten dira, 
lagun tza eman duen zentroak ordainketa egitera behartuta hirugarren bat dagoela uste 
duenean (normalean aseguru pribatu bat, baina ez beti gaixoak hi tzartutakoa). Osakide-
tzaren Zuzendari tza Orokorrak jarraibideak eman behar ditu Osasunaren Lege Orokorraren 
83. artikuluaren interpretazio okerrak, kostua exiji tzen duten zentro horiek eginak, ez ekar-
tzeko emai tza gisa zerbi tzu bat eskura tzeko eskubidea duten herritarrek behar ez dutena 
ordain tzea.

Bakarkako osasun  txartela eskura tzeko prozedurak, oraindik eska tzaileen diru-sarrerak ain-
tzat har tzen dituena, ezin du baztertu osasun arreta gaur egun aurrekontu orokorrek finan-
tza tzen dutela, gizarte seguran tzari egindako kotizazioari uztartu gabe.

http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/enfermedadesRaras.pdf
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13. INFORMATZEKO ETA EZAGUTZEKO TEKNOLOGIAK ETA DATUAK BABESTEA

I. Arloa kopurutan

Informa tzeko eta ezagu tzeko teknologiak eta datuak babesa izeneko arloa 2010. urtean sor-
tu da arlo autonomo modura; helburua, esparru horretan aurkezten diren kexak bil tzea da, 
baina, batez ere, herritarrek IKTen eta datuen babesaren eremuetan dituzten eskubideen 
babesera zuzendutako jarduera mul tzoari ikusgaitasuna eta berezko nortasuna ematea.

Informa tzeko eta ezagu tzeko teknologiak eta datuak babestea izeneko arloan jaso den kexa 
kopurua  txikia izan da, izan ere, 4 dira jaso diren kexak. Hori izapidetutako erreklamazio 
guztien %0,30 da.

Eragindako administrazioak gorabehera, kexa guztiak Autonomia Erkidegoko Administrazio 
Orokorraren aurkakoak dira (Eusko Jaurlari tza).

Azpiarloak aztertuz gero:

− Datuak babestea ............................................................................................ 3
− Informa tzeko eta ezagu tzeko teknologiak ..................................................... 1

Arlo honetako kexen izapide tze egoerari eta emai tzari dagokionez:

GUZTIRA Izapide tzen Amaituta Jarduera 
okerra

Jarduera 
okerrik ez

Herritarrei aholkuak 
eta informazioa ematea

2010ean  
hasitakoak 4 0 4 1 2 1

Egin behar dugun lehenengo hausnarketa, aurreko datuetatik eratorrita, hau da: urtean 
aurkeztu diren kexa eskasak urte berdinaren barruan amaitu direla eta, une honetara arte, 
datuen babesari uztartutako eskubideak –arlo honetako fun tsezko gune– urratu ahal izan 
direlako aurkeztu direla.

Aurkeztutako datuen harira, jarraikako bi hausnarketa egin behar da:

- Datuen babesaren gaian, berariazko erakunde bat dago –Datuak Babesteko Euskal 
Bulegoa– euskal administrazioek datuen babesaren araudia bete dezaten, eta ho-
rrek eragin egiten du gai honi buruzko kexa gehienak erakunde hari aurkeztea.

- Informa tzeko eta ezagu tzeko teknologien eskubideen gaian kexa gu txi jaso izana ez 
da IKTen gaiko legedia behar bezala bete tzen ari tzearen isla eta, are gu txiago, ad-
ministrazio elektronikorako sarbide eskubideak bete tzen ari tzearena. Aldiz,  jatorria 

http://www.avpd.euskadi.net/s04-5213/eu/
http://www.avpd.euskadi.net/s04-5213/eu/
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administrazioarekiko harreman elektronikoak gu txi erabil tzean kokatu behar da, eta, 
are kezkagarriagoa dena, herritarrek administrazio elektronikoarekiko dituzten es-
kubideei eta eskubide horiek balia daitezen zer organorengana jo tzeari buruz duten 
ezagu tza mugatua da.

Ondorioz, aipatu diren hausnarketekin, ezinbestekoa da administrazioarekiko harremanetan 
IKTen erabilera bul tzatuko duten ekimenak zabal tzea, eta, baita ere, herritarrek berariazko 
eremu honetan dituzten eskubideak barreia tzea eta horiez kon tzien tziaraztea.

Estatu osoko maila orokorrean 2010. urtean bizi izan zen egoera ez da bereziki aldekoa izan 
eskubide horietan aurreran tz egiteko, izan ere, krisi ekonomikoak neurri handi batean gel-
diarazi ditu gai honetako proiektuak. Grafikoki esan liteke eremu honetako berrikun tza dela 
ez dela berrikun tza gehiegirik egon 2010. urtean.

Estatu mailan egindako azterlan ugarik Euskal Autonomia Erkidegoa koka tzen dute gainerako 
autonomia erkidegoen arteko erdi maila batean zerbi tzu elektronikoen garapenean. Gauzak 
horrela, AAEEetako Zerbi tzuen online erako zerbi tzu publikoen 2010eko Alderaketa Azterla-
nean (Orange-Capgemini Consulting Fundazioa), Euskal Autonomia Erkidegoak 78 puntu ditu, 
2009. urtean izandako puntuazio berdina, eta hori batez bestekoa 72 puntukoa denean.

Beste azterlan interesgarri ba tzuk, IKTen eremuarekin eta Herritarrek Zerbi tzu Publikoak 
Elektronikoki Eskura tzeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea, HZPEE aurreran tzean, 
bete tzearekin zerikusia dutenak, hauek dira:

- 11/2007 Legearen bete tze mailaren gaineko azterketa.
- Informazioaren Gizartea Espainian 2010, Telefonica Fundazioarena, aurkeztu berri 

dena.
- HZPEEL aplika tzeari buruzko beste azterlan interesgarri bat Iturri irekietan oinarritu-

tako IKTen aplikazioari buruzko Erreferen tziako Estatuko Zentroak (Cenatic) landu-
takoa da. Bertan, hurrengo alderdiak azter tzen dira: egoi tza elektronikoaren eska-
kizunak, formularioen kudea tzailea, erregistro elektronikoa, ordainketa igarobideak, 
espedienteen kudea tzailea eta jakinarazpen eta identifikazio elektronikoa, ar txibo 
elektronikoa eta elkarreragingarritasuna.

II. Araudi edo gizarte testuingurua: Lege erreformak edo arloko sektore planak

Herritarrek Zerbi tzu Publikoak Elektronikoki Eskura tzeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 
Legetik eta Herritarrek Zerbi tzu Publikoak Elektronikoki Eskura tzeari buruzko ekainaren 
22ko 11/2007 Legea neurri batean gara tzen duen azaroaren 6ko 1671/2009 Errege De-
kretutik eratorritako garapen mul tzoak bere emai tzak eduki ditu 2010. urtean one tsitako bi 
arautan:

•	 Administrazio	elektronikoaren	eremuan	Segurtasuneko	Estatuko	Eskema	arau	tzen	
duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretua.

http://www.informeeespana.es/docs/Estudio_Comparativo_2010_Servicios_on_line.pdf
http://www.informeeespana.es/docs/Estudio_Comparativo_2010_Servicios_on_line.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-12352
http://www.informeeespana.es/docs/Estudio_Ley_11_2007.pdf
http://e-libros.fundacion.telefonica.com/sie10/aplicacion_sie.html
http://www.cenatic.es/laecsp/index.html
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-12352
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-12352
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/18/pdfs/BOE-A-2009-18358.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/18/pdfs/BOE-A-2009-18358.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-1330
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v Administrazio elektronikoaren eremuan Elkarreragingarritasuneko Estatuko Eske-
ma arau tzen duen urtarrilaren 8ko 4/2010 Errege Dekretua.

Arau horiek Administrazioek, 11/2007 Legean herritarren tzat jasotako eskubideak ahalbide-
tzeko, bete behar dituzten betebeharren esparru konplexua osa tzen dute, indarraldi eta 
eskakizun maila ezberdinekin estatuko edo autonomia erkidegoko eskumenen esparruan 
mugi tzen garen gorabehera.

Aldiz, zori txarreko tzat jo behar dugu 11/2007 Legearen zazpigarren azken xedapena, 4c) ar-
tikuluaren araudi garapena, oraindik egiteko egotea, hain zuzen ere ezgaituei eta adinekoei 
sarbide berdintasuna berma tzeko dena, haien inguruabar per tsonalak, baliabidekoak edo 
ezagu tzakoak zein tzuk diren alde batera u tzita. Izan ere, talde horiek lehentasunezko arreta 
dute Arartekoaren partetik, eta horien tzat IKTak bereziki erabilgarriak dira.

Eremu autonomikoan, araudi ezberdinak daude administrazio elektronikoko prozedurak eta 
egoi tza elektronikoa edo bulego birtualak ezar tzera zuzenduta fun tsean. Gauzak horrela, 
aipa tzearren eta xehetasunetan galdu nahi izan gabe, hurrengoak adieraz di tzakegu:

Eusko Jaurlari tza: Justizia eta Herri Administrazio sailburuaren 2010eko o tsailaren 26ko 
Agindua egin da, PLATEA Segurtasun Gidaliburua one tsiz.

Garran tzi tsua da aipa tzea 2010. urtean Berrikun tza Publikoaren Plana (BPP) lan tzen hasi di-
rela. Berrikun tza Publikoaren Planak –parte har tzeko metodologia batekin diseinatuta– hiru 
helburu nagusi finkatu ditu: Administrazio ireki eta berri tzaile bat, Administrazio elektro-
nikoaren erabateko garapena eta Administrazio eraginkorrago bat lor tzea.

Gipuzkoan:
- Egipuzkoa.net.
- 23/2010 Foru Dekretua, irailaren 28koa, Foru Administrazioaren eremuan bitarteko 

elektronikoen erabilpena arau tzen duena.
- Donostiako Udaleko administrazio elektronikoaren erregelamendua.

Bizkaian:
- BiscayTIK Fundazioa, Bizkaiko Foru Aldundiarena.
- Bilboko Udalaren administrazio elektronikoaren ordenan tza.

Araban:
- 2/2010 Foru Dekretua, urtarrilaren 26ko Diputatuen Kon tseiluarena, foru Aldundi ho-

netako administratuak interneteko zerbi tzuetan sar tzeko prozedura onar tzen duena.
- Vitoria-Gasteizko Udalaren Egoi tza Elektronikoaren Ordenan tza Arau tzailea.

Europa mailan, Europako Ba tzordeak abenduaren 15ean aurkeztu zuen Ekin tza Plan berria, 
herritarrei eta enpresei zerbi tzu publikoetara iristea errazteko. Hori oso interesgarria da eta, 
bertan, datozen bost urteetan garatu beharreko 40 neurri proposa tzen da. Horien bitartez, 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-1331
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20100421&s=2010073
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20100421&s=2010073
http://www.jusap.ejgv.euskadi.net/r47-shomebp/eu/
http://www.egipuzkoa.net/
https://ssl4.gipuzkoa.net/euskera/gao/2010/10/07/e1011286.htm
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/06/23/bo080623.pdf#c0807315
http://www.biscaytik.eu/eu_index.asp
http://www.bilbao.net/nuevobilbao/jsp/bilbao/infoBilbaoNoticias.jsp?idioma=e&color=rojo&ctn=4001&asktime=1286280245739&padre=*IB&vctn=10
http://www.alava.net/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2010/016/2010_016_00555_E.xml&hl=
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=eu&nuevaPag=&uid=u460c495b_12bae23a6f4__7feb&aplicacion=wb021&id=&tabla=contenido
http://ec.europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/action_plan_2011_2015/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/action_plan_2011_2015/index_en.htm
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Europako herritar eta enpresei erraztu egin nahi zaie zerbi tzu publikoetara iristeko bidea, 
on-line erako bideen bitartez.

Ekin tza Plan honek Malmöko Adierazpenean oinarritutako lau lehentasun politiko identifika-
tzen ditu. Adierazpen hori 2009ko azaroaren 18an one tsi zuten, Suedian egindako 5. Minis-
terio Bil tzarrean.

Europako Ba tzordearen helburua Ekin tza Plan berri honekin administrazio elektronikoa 
susta tzea da, lehiakortasun europarra bul tza tzen eta botere publikoek zerbi tzu hobeak 
ematea ahalbide tzen lagun dezakeen baliabideetako bat bezala, aurrekontu murrizketako 
une batean modu ekonomikoago baten bidetik.

III. Jarduera-plana

Lehen ere adierazi dugun moduan, sorrera berriko arlo honek helburuen artean du herritarrek 
datuen babesaren gaian dituzten eta administrazio elektronikotik eratorritakoak diren eskubi-
deak azpimarra tzea, eta, baita ere, horien barreiapenaren aldeko fun tzioa egitea. Izan ere, uste 
dugu eskubide horiek balia tzeak eta horien gaineko babesak lagundu egiten dutela berrikun-
tzako aukera gehiago edukiko dituen herritartasuna susta tzen eta hori lehen mailako elementu 
estrategiko bat da krisi ekonomikoko eta enplegu hondameneko testuinguru batean.

Izan ere, Europako Kon tseiluak, gizarte ikuspegi batetik, administrazio elektronikoa jorratu 
zuen garapenerako motor bezala, eta, jada 2004ko abenduan, Ministroen Ba tzordeak go-
mendio bat egin zuen. Bertan, administrazio elektronikoa ez dela gai tekniko bat soilik esan 
zen, baizik eta gobernan tza demokratikoko gai bat (HZPEEL, Zioen Azalpenean).

‑ Bilerak administrazioekin eta erakundeekin

Datuak Babesteko Euskal Bulegoa

Agen tziarekin eduki ohi diren lankide tza harremanen barruan, 2011. urtean bi erakundeen 
fun tzioen arteko koordinazio mekanismoen bilaketan sakondu da. Hori Lankide tza Hi-
tzarmen batean gauzatu da, eta hi tzarmen horren oinarriak finkatu dira jada, alderdien ados-
tasuna edukita, 2010. urtean.

Halaber, zerbi tzuak ematerakoan etengabe hobe tzeari eta kalitatea bila tzeari uztartutako 
esperien tziak trukatu dira.

Gobernu idazkari tza eta harremanak Eusko Jaurlari tzaren Legebil tzarrarekin

Bilera ezberdinak izan dira, bi erakundeen artean komunikazio elektronikoko sistema bat 
ezar tze aldera. Helburua agiri truke guztiak bide telematiko ziurren bitartez egitea da, eta 
horretarako prozedura finkatu da. Prozedura hori 2011. urtean gauzatuko da kasuan kasuko 

http://www.csi.map.es/csi/pdf/2009 Malm%25C3%25B6 Version Final - Ministerial Declaration Final version_ES_version final.pdf
http://europa.eu/institutions/index_es.htm
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lankide tza hi tzarmen baten bitartez, eta 2010. urtea teleizapide tzeko saiakera esperien tzia 
baten hasierarekin amaitu da. (ikusi  txosten honetako VII.2. kapitulua).

Eusko Jaurlari tzaren Berrikun tzaren eta Administrazio Elektronikoaren Zuzendari tza

Zuzendari tza honek administrazio elektronikoko politikak bul tza tzea duenez aginduta Eus-
ko Jaurlari tzaren barruan, derrigorrez aipatu beharrekoa da informa tzeko eta ezagu tzeko 
teknologien gaian. Bere zuzendariarekin harreman eta informazio truke ezberdinak eduki 
dira, Euskadiren eremuan eta Estatu mailako erreferen tzienean gaiaren egoeraren gaineko 
informazio eguneratua eduki tze aldera.

‑ Txosten bereziak

2010. urtean zehar, Barnera tze digitalari buruzko  txosten berezi baten oinarrizko ildoak disei-
natu dira, eta hura datorren urtean garatuko da.

Fun tsezko helburua Euskadin IKTekiko sarbidearen egoera alderatua ezagu tzea da (Interne-
tera sar tzeko zerbi tzu uniber tsalaren helburuaren esparruan), eta baita erabilera edo jabe-
tzaren zuloaren alderdiak (baliabideak edukita erabil tzen ez duten per tsonak) eta parte-
har tze zuloa ere (aro digitalean berezkoak diren per tsonak izanda –gazteak normalean–, 
esparru publikoan bide telematikoak erabilita parte-har tze aktiboa ez dutenak). Berariaz, 
IKTek adinekoei eskain tzen dizkieten aukerak aztertuko dira.

Gainera,  txosten honen zati bat Andaluziako Herriaren Defenda tzailearekin lankide tzan ga-
ratuko da. (ikusi  txosten honetako VIII.3.6 kapitulua).

- Web eduki berriak eta lankide tzarako foroak (ikusi  txosten honetako VII.3 kapitulua).

Urteko Txosten honetako Berrikun tzaren Kapituluan jada aipatu den bezala, aldarazpen 
garran tzi tsuak egin dira Arartekoaren web orrialdean, erabilera errazagoa izan dadin eta 
herritarrekiko elkarrekin tza plataforma izan dadin.

Halaber, Arartekoaren eta Andaluziako Herriaren Defenda tzailearen artean lankide tza sarea 
sortu da, bi erakundeen artean dauden lankide tza proiektu ezberdinei euste aldera.

- Arloan ofizioz bul tzatutako jarduerak

Arlo honetako 2010. urteko Jarduera Planaren barruan, Ofiziozko Jarduera bat hasteko bo-
rondatea zegoen. Horren helburua jakitea zen ea euskal herri-administrazioek zein neurritan 
bete tzen dituzten herritarrei, zerbi tzu publikoetara elektronikoki sar tzeko legean, aitortutako 
eskubideak. Edonola ere, proiektu honen konplexutasuna eta helmen handia ezagututa, 
eta Eusko Jaurlari tzaren Justizia eta Herri Administrazio Sailaren estatistika organoak 2011. 

http://www.jusap.ejgv.euskadi.net/r47-shomebp/eu/
http://www.defensor-and.es/
http://www.ararteko.net/
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urtean zehar Zerbi tzu Publiko Elektronikoen Estatistika bat egitea mar txan duela jakinda 
–besteak beste Euskadiko Herri-administrazioaren erakunde ezberdinek eskainitako pro-
zedura eta zerbi tzu telematikoen errolda eta zerbi tzu eta prozedura telematiko publikoen 
katalogoa edukiko dituena–, ekimena bertan behera geratu da.

Beraz, datorren urteko Txostenean berariazko jarraipena egingo zaio estatistika horri, izan 
ere, irudi homogeneoagoa eduki tzea ahalbidetuko du zerbi tzu horien disponibilitatearen 
gainean eta, beraz, baita sarbide elektronikoko legetik etorritako eskubideen bete tze mai-
laren gainean ere.

Eskura dagoen informazioari dagokionez, hainbat aipamen egin nahi da:

- Eusko Jaurlari tzaren Berrikun tzaren eta Administrazio Elektronikoaren zuzendariak 
emandako informazioaren arabera, gehien erabil tzen diren zerbi tzu telematikoak 
enpresei eskainitakoak dira. Horrela, Eusko Jaurlari tzaren Industria Sailaren datuen 
arabera, 2009. urtean Internet bidez izapidetu zen baimenen %37.

- Eusko Jaurlari tzaren ordainketa pasabidea, gu txi gorabehera, 150 euskal administraziok 
erabil tzen du, eta 2010eko lehen seihilekoan 14 milioi euro mugitu zituen horrek.

- Lagun tza eta diru-lagun tza deialdiei dagokienez, Eusko Jaurlari tzak kudea tzen di-
tuen espedienteen ia erdia izanda, urteko lehen 10 hilabeteetan izapide tze tele-
matikoa zuen 13 deialdi egin zen, eta beste 150 deialdi identifikatu zen hurrengo 
hilabeteetan izapide tze telematikoarekin abiarazteko aukerarekin.

- Arloan giza eskubideak susta tzeko jarduerak

Herritarrek zerbi tzu publikoak elektronikoki eskura tzeari buruzko legeak (HZPEEL) adminis-
trazioarekin elektronikoki jarduteko eskubidea aitor tzea dakar, bai informazioa eska tzeko, bai 
izapideak edo kon tsultak egiteko. Herritarren tzat eskubide bat da, eta administrazioaren-
tzat betebehar bat, legez eska dakiokeena.

Eskubide hauez eta horiek balia tzeko moduaz jabe tzea, ordea, ez da erraza, konplexuak di-
relako. Ondorioz, Arartekoak herritarrek Herri-administrazioekin bide telematikoak erabilita 
harremanetan jar tzeko dituzten eskubideen dekalogo bat landu du. Horretarako, aurkezpen 
interaktibo bat egin da eta web orrialdean eskuragarri dago. (ikusi  txosten honetako VII. 
kapitulua).

- Prestakun tza

Arartekoan lan egiten duten per tsonen laurden batek parte hartu du Euskadi+Innovak 
antolatutako barnetegi teknologiko batean, eta Herri Arduralari tzaren Euskal Erakundeak 
(HAEE), 2009ko bigarren seihilekoan zehar Arartekoko langileen prestakun tza beharrei 
buruz egindako diagnostikoaren ondotik, lehentasunezko bezala ageri dira informatikaren 
alorreko eta web 2.0 gaiaren inguruko gaikun tza ekin tzak egitea.

http://www.industria.ejgv.euskadi.net/r44-hm10007/eu/contenidos/noticia/2010_08_17_mas_de_19_000_empre/eu_2965/2965.html
http://www.euskadinnova.net/eu/euskadiinnova-azala/index.aspx
http://www.ivap.euskadi.net/r61-2362/eu/
http://www.ivap.euskadi.net/r61-2362/eu/


Hizkuntz eskubideak eta kultura

II

203

Informatzeko eta ezagutzeko teknologiak eta datuak babestea

II

203

- Ikerkun tza beka

Joan den azaroan, ikerkun tza beka baterako deialdia egin zen. Honen xedea, eguneroko-
tasun handiena duena, oinarritu egiten da erabil tzaile eta kon tsumi tzaileen eskubideen 
aplikazioan telekomunikazioei, teknologiei eta mota guztietako garraioei buruzko zerbi-
tzuetan eta baita gure erkidegoan eskubide horiek defenda tzeari eta eska tzeko moduari 
buruzko gaian.

IV. Kexarik aipagarrienak

IV.1.  Herri‑administrazioen zerbi tzura dauden langileen eremuko datu babesa

Donostiako Udalak iragarritako hautapen prozesu bateko () epaimahaikide zen per tsona ba-
tek kexa bat adierazi zuen Datuak Babesteko Euskal Bulegoak (DBEB) emandako ebazpen 
bat dela-eta. Hura Donostiako Udalaren aurrean izapidetutako urra tze prozedura batean 
eman zen eta egun bide judizialean dago. Ondorioz, Arartekoak ez du eskumenik horren 
inguruko jarduerarik bidera tzeko.

IV. 2.  Datuen babesa osasunaren esparruan

Informazio eta dokumentazio klinikoaren alorreko eskubideak eta betebeharrak kexaren 
xede dira oraindik ere horiek eskura tzeko eskubidea mugaturik ikusi duten gaixoen partetik. 
Zehazki, bi dira gai honetan aurkeztu diren kexak.

Txosten honetan bertan azaldu den moduan osasunaren arloan izapidetutako kexak azter-
tu direnean, berriro ere Osakide tzari adierazi behar izan diogu beharrezkoa dela Historia 
klinikoa eskura tzeko eskubideak arau tzen dituen azaroaren 14ko 41/2002 Legean gaixoen-
tzat jasotako eskubidea eta bertatik eratorritako historia klinikoa eskura tzeko prozeduraren 
araudia uztar tzea, batez ere historia kliniko horietan ohar subjektiboak dauden kasuetan 
egin izan diren interpretazioetan. Interpretazio hori hain da zabala, galarazi egiten duela, de 
facto, eskubide hori benetan balia tzea.

IV.3.  Datuen babesa poliziaren arloan

Kexa honek zerikusia du urte ezberdinetan aurkeztutako an tzeko beste ba tzuekin eta ikaste-
txeetan poliziak gara tzen dituen jarduerekin zerikusia dutenekin; kasu honetan, zehazki, 
a tsedenaldian ikaste txe baten kanpoaldean poliziak izandako jardunari buruzkoa zen kexa. 
Jarduera hartan, agenteek bideoan grabatu zituzten ikasle ba tzuk eta identifikatu egin zituz-
ten. (ikusi  txosten honetako II.4 kapitulua).

Arlo hau gaindi tzen duten beste gai ba tzuk alde batera u tzita, arrazoizkoa zen sala tzaileak 
–ikaste txearen izenean– kezka azal tzea datu per tsonal horiek poliziaren fi txategietan 

http://www.donostia.org/taxo.nsf/fwHome?ReadForm&idioma=eus
http://www.osakidetza.euskadi.net/v19-oskhome/eu/
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manten tzearen inguruan. Eusko Jaurlari tzaren Herrizaingo Sailak jakinarazi zigun grabazioak 
sun tsitu egin zituela, izan ere, behar ez bezala egin zirela egiaztatu zen. Ondorioz, uste izan 
genuen kexak datu horiei buruz plantea tzen zuen arazoa konponduta geratu zela. Edonola 
ere, erreklama tzaileari jakinarazi egin genion zein zen baliogabe tze eskubidea balia tzeko 
jarraitu behar zuen prozedura, eta hori eragindako per tsonek edo haien ordezkariek egin 
beharko zuten, eskubide benetan per tsonala zelako. Halaber, baliogabe tzearen legezko 
araubidearen gainerako alderdien berri ere eman zi tzaion.

IV.4.  Zailtasunak NAN elektronikoa erabil tzerakoan

Per tsona batek Arartekoaren aurrean salatu zuen zailtasunak eduki zituela NAN elektro-
nikoa erabil tzeko Eusko Jaurlari tzarekiko harreman telematikoetan. Zori txarrez, kexa bertan 
behera gelditu zen, izapide tzen jarrai tzeko eskatu zen informazioa ez zigutelako aurkeztu.

V. Ondorioak

Lehenengo gogoetak zerikusia du arlo honekin zerikusia edukita jaso den kexa kopuru eska-
sarekin. Horrek zerikusi zuzena du administrazio elektronikoaren erabileran aurrerapausoak 
man tso egiten ari tzearekin eta herritarren esku dauden zerbi tzu elektronikoak barreia tzeko 
erakunde ekin tza bat behar izatearekin, eta baita herritarrek administrazioarekiko dituzten 
harreman elektronikoetan dituzten eskubideei balioa ematearekin ere.

Datuen babesaren gaian, beharrezkoa da azpimarra tzen jarrai tzea beharrezkoa dela 
Osakide tzak gaixoaren eskubidearekiko egokiagoa izango den interpretazio bat egitea his-
toria klinikoa eskura tzeko prozeduraren araudiaren gainean, historia horretan ohar subjekti-
boak ageri direnean.

Ondorioz, arlo honetako jarduera, 2010. urtean, beste ekimen eta proiektu ba tzuetan oina-
rritu da. Horiek zerikusia dute herritarrek informazioaren eta komunikazioaren teknologien 
gaian dituzten eskubideen barreiapenarekin, barnera tze digitalari buruzko  txosten berezia-
ren proiektuarekin, berrikun tza proiektuekin, eta abar.

Labur adieraztearren, arloa pixkanaka herritarren kexen bitartez sendotu arte i txaron be-
harko da. Horiek gerta tzen ez badira, ida tz zatiaren hasieran azpimarratu diren arrazoiak 
tartean egoteagatik, azaldu bitartean ofiziozko jarduerak garatuko dira jada an tzeman diren 
arazo orokorrei zuzenduta:

- Datuen babesaren gaian, Interneteko bilaketa tresnen bilketa muga tzeko modua 
azter tzea, bila tzaileek argitaratu ahal izan diren datu per tsonalak zerrenda tzea sai-
heste aldera.

- Interneten arrasto digitala ezaba tzeko aukerei buruzko informazioa eta azterlanak 
bil tzea.

http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-423/eu/
http://www.dnielectronico.es/
http://www.dnielectronico.es/
http://www.euskadi.net/r33-2220/eu/
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- Ararteko erakundetik IKTen erabilera susta tzea, herritarrek duten eskubide subje-
ktibo gisa. Halaber, euskal administrazioek eurek informazio kanpainak egitea admi-
nistratuei eskain tzen zaizkien aukerak ezagutarazte aldera.

- Administrazio elektronikoaren gaian praktika onak barreia tzea.
- Internetera sar tzeko zerbi tzu uniber tsala.
- Ezagu tza digitalerako eskubidea: horrek esan nahi du Interneteko informazioaren 

eta edukien berrerabilpena piztu behar dela, eta baita horien eraldaketa eta adina-
ren araberako egoki tzapena ere.

- Estatuek eta Autonomia Erkidegoek adingabeen hezkun tzan esku har tzen duten gu-
raso eta irakasleen gaitasunak sustatu behar dituzte, zulo digitala ezaba tze aldera.

- Informazio publikoko izapideekin lotuta, parte-har tze elektronikorako eskubidea.
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14. LANA ETA GIZARTE SEGURANTZA

I. Arloa kopurutan

2010. urtean 7 kexa jaso dira lan eta gizarte seguran tzaren arlo honetan.

Urtea aurreratuta zegoela, gertaera nabarmen bat jazo da: Euskal Autonomia Erkidegoari 
eskualdatu zaizkio lan bitartekari tzaren, sustapenaren eta enplegurako lagun tzaren arloko 
fun tzioak eta zerbi tzuak nahiz lanerako prestakun tza profesionalaren arlokoak.

Arrazoizkoa da pen tsa tzea eskumen horiek balia tzearen ondorioz hobeto kudeatuko direla 
arlo hauetan dauden eskariak. Bestalde, nahiz eta herritarrek agertu dizkiguten kexak ez 
diren ezinbestean administrazioen fun tzionamenduaren ispilu, pen tsa tzekoa da arlo hone-
tako kexak ugaritu egingo direla 2011n.

Urte hauetan Arartekoan jaso ditugun kexarik gehienak gai horiekin loturiko eremuen ingu-
rukoak izan dira, eta, de facto, gure Autonomia Erkidegoko administrazioa jarduketak egiten 
ari ziren horien inguruan: enplegu bulegoak, prestakun tza ikastaroak eta abar. Jarduketa 
horiei dagokienez, agertu dizkiguten auziek batez ere laneko prestakun tza ikastaroekin lo-
turiko alderdiekin izan dute zerikusia.

Gure arloan sartu diren kexa horiez gain, egokia iruditu zaigu hemen beste kexa ba tzuk ere 
ager tzea, hain zuzen ere pen tsioen gaineko neurriekin ados ez dauden hainbat per tsonak 
eta erakundek aurkeztutakoak. Zehazki, defizit publikoa gu txi tzeko aparteko neurriak har-
tzeko maia tzaren 8/2010 Errege Lege Dekretuan ezarritakoari jarraituz pen tsioak ez gora-
tzeagatik jarritakoak izan dira. Kexa horiek estatuko herriaren defenda tzaileari igorri zaizkio, 
erakunde horrek baitu arlo horren eskumena.

II. Kexarik aipagarrienak

Banakoek aurkeztu dizkiguten kexetan, prestakun tza ikastaroetan praktikak egitearekin 
eta lagun tza publikoak eskura tzearekin loturiko zenbait auzi ager tzen dira.

Horietako batean, erreklamaziogileak adierazi du ez dagoela ados administrazioaren eraba-
kiarekin; izan ere, ukatu egin dio praktikak egin behar zituen zentroa alda tzeko eskaera.

Gipuzkoako Foru Aldundiko Sarbide programaren arduradunek, programaren garapena ja-
goten dutenek, ez zioten baimenik eman zentro baimendu batean egindako ikastaro teo-
rikoaren praktikak beste enpresa batean egin zi tzan. Aldaketa eskatu zuen per tsonak alega-
tu zuen zentro horrek onespena eman ziola.

Kasuaren aurrekariak egiaztatuta, iri tzi genion, batetik, Sarbideren erabakia bat zetorrela 
prestakun tza programa erregula tzen duten arauekin. Bestetik, kon tsulta egin genion erre-
klamaziogileak ikastaro teorikoa egin zuen prestakun tza zentroko tutoreari, eta hark ez zuen 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/08/pdfs/BOE-A-2010-10825.pdf
http://www.gipuzkoa.net/index.html
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baieztatu onespena eman zionik praktikak egiteko enpresa alda tzeko. Beraz, auzi honetan 
hori frogatu beharra zegoen.

Inguruabar horiek aztertuta, aten tzioa eman zigun interesdunak bere kexan adierazitako 
kontu batek: alegia, Sarbideak erakundeak enpresaz alda tzeko eskaera eze tsi ostean, 
prestakun tza zentroan esan ziotela ez zekitela araudiak hori galarazi egiten zuenik.

Alderdi hori balora tzean, ezin dugu ahaztu prin tzipio orokor hau: araua ez ezagu tzea ez dela 
ez bete tzeko ai tzakia.

Nahiz eta prin tzipio horrek alderdi guztiak har tzen dituen kontuan sarbide edo xedapen 
orokorreko arauak direnean, areago hartu beharko lirateke ain tzat Sarbideak programa gara-
tzen duten prestakun tza zentroen kasuan. Horregatik, kontuan har tzen badugu, interesdu-
nak adierazi zigunez, zentroak ez zekiela praktikak egiteko lekua aldatu ezin zenik, beha-
rrezkoa iruditu zi tzaigun ohar hori programaren foru arduradunei helaraztea, programako 
ikastaroetan esku har tzen duten per tsonek eta ikastaro horiek gara tzen dituzten zentroek 
aztertutako kasuan baino informazio hobea izan dezatela susta dezan.

Programa horren beraren garapenari dagokionez, per tsona bat kexatu egin zen, informazio kon-
traesankorra jaso zuelako zentro batek iragarritako ikastaro bat emango ez zela eta. Bildu ge-
nuen informazioaren arabera, kexa horretan ematen ziren datuek erakusten zuten informazioa 
ez zela aski. Zalan tzak argi tzeko, bildu genuen informazioa interesdunari helarazi genion, eta 
haren kexa ere Sarbideak programaren arduradunari bidali genion, zuzenean informa zezaten.

Beste kexa batean, adierazi ziguten arazo bat izan zela Behargin tza sarearen barruan anto-
latutako laneko prestakun tza ikastaro bat egiteko. Per tsona horrek teoria ordu guztiak egin 
zituen eta ezin izan zituen praktikak egin, zailtasunak zeudelako praktikak egiteko enpresa 
bat aurki tzeko.

Bere kexan adierazi zuenez, ikastaroa praktika horiekin osa tzeko zain zegoela, jakinarazi 
zioten pasea zela praktikak egin ahal izateko epea baina hori ez zela eragozpen izango 
prestakun tza ikastaroa egin zuela zioen ziurtagiria lor tzeko. Azkenik, programaren ardura 
zuen administrazioak jakinarazi zion saiatuko zirela praktikak egin zi tzan.

Eremu horretan bertan, joan den urtean per tsona baten kexa jaso genuen, lan arriskuen 
preben tziorako prestakun tza ikastaro batean sar tzeko ezaugarriak bete tzen zituela eta. 
Alegatu zuen bazuela aurretiazko prestakun tza, giza baliabideen ikastaro bat egina zuenez 
gero, eta tratu desberdina eman ziotela beste per tsona ba tzuen aldean, harenaren an tzeko 
egoeran egon arren haiek egoki tzat jo zituztelako.

Administrazioak bere lehenengo eran tzunean ez zituen argitu alderdi horiek, eta, horrega-
tik, aurten egindako jarduketen inguruko informazio osagarria eskatu genuen.

Geroagoko  txosten batean, azaldu ziguten zer erregela erabil tzen diren izangaia ikastaroan 
sar tzeko egokia den erabaki tzeko eta nola baloratu zituzten, bat etor tzeak abiapuntu tzat 
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hartuta, kexa aurkeztu zuen per tsonaren curriculumaren eta hasiera batean an tzeko tituluak 
zeuzkaten beste ba tzuen curriculumaren arteko desberdintasunak.

Azaldutako arrazoiak ikusita, ezin zen esan hartutako erabakia oinarririk gabea zenik. Ez 
dugu ikusten zer inguruabar konkreturengatik erabaki zen interesduna ez zela egokia eska-
tu zuen ikastaroa egiteko, baina bazeuden datuak ondoriozta tzeko erabakiak zerikusia zuela 
haren ibilbide profesionalarekin eta zituen lan helburuekin. Uste dugu  txostenean esaten 
den bezala izangaiak egokiak diren edo ez egiazta tzeko orduan iri tzi teknikoaren arabera 
jarduten dela.

Egokitasuna epai tzea administrazio organo kalifika tzaile batek egindako balorazioaren espa-
rruan sar tzen da, eta guk ezin dugu ordezkatu organo hori lan horretan, eska tzailea egokia den 
ikusteko egindako kalifikazioa berrikusita. Gainera, ez dugu judizio elementurik horretarako.

Alabaina, nahiz eta adierazitako arrazoiengatik uste dugun kasu honetan ezin genuela hara-
go jo, kexa espediente hau izapide tzean geure buruari galdetu genion egokitasun kon tzeptu 
hori ez ote den zenbaitetan modu erlatiboagoan har tzen, oinarri tzat hartuta gu txieneko bat 
bete behar dela, hala nola prestakun tza ikastaroan sar tzeko profil egokia izatea.

Pen tsatu genuen beharbada hori gerta tzen dela ikastaroen eskain tza ez denean bete tzen 
lan aukerak areago tzeko eta lanera tzea susta tzeko neurriak arau tzen dituen abenduaren 
23ko 327/2003 Dekretuan ezarritako egokitasuna ziurtatuta daukatenekin, eta egokitasun 
baldin tza hori bete tzen ez duten per tsonen eskabideak badirenean.

Nahiz eta arau horren testutik (37. artikulua) ondoriozta tzen dugun leku guztiak bete tzen ez 
badira ere era berean egiaztatu behar dela inskribatu gabeko per tsonen egokitasuna, ego-
ki irizten diogu Administrazioari gogoeta hori helaraztea. Eran tzunik jaso gabe arrazoizko 
denbora bat igaro zelarik, Eusko Jaurlari tzako Lan eta Gizarte Seguran tzako Sailari adierazi 
genion ondorioztatu behar genuela ez zetozela bat gure balorazioarekin.

Beste eremu batean, autonomo jarduna u tzi behar izan zuen per tsona batek lagun tza es-
katu zuen “Birzikla tzea eta lanbide kualifikazioa eta enplegagarritasuna hobe tzea, jardue-
ra bertan behera u tzi behar izan dutenen kasuan” arlorako, Eusko Jaurlari tzako Enplegu 
eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2009ko abenduaren 10eko Aginduko deialdiaren barruan 
(abenduaren 18ko EHAA). Diru lagun tzaren xedea zen prestakun tza ikastaro ba tzuetan ize-
na ematea eta haietara joatea, eta, prozesu horretan, interesdunak 480 euro jaso tzen zi-
tuen hileko, gehienez ere sei hilabetean.

Xedapen horretan hiru hilabeteko epea ezar tzen da eskabideen gainean ebazteko. Alabai-
na, per tsona horren kasu konkretuan, nabarmen gainditu zen epe hori Sailak eskabide ho-
rren gainean eba tzi gabe. Interesdunak justifikatu zuen ikastaroetan izena eman zuela eta 
haietara joan zela, eta, areago, bere espedientearen inguruko interesa ere agertu zuen, 
baina ez zuen eran tzunik lortu. Azkenean, Eusko Jaurlari tzako Enplegu eta Gizarte Gaietako 
Sailak eskabidearen aldeko ebazpena eman zuen, eta jakinarazi zigun batez ere programa 
berri bat zeukatelako eta hori kudea tzea konplexua zelako berandutu zirela.

http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2003/12/0307155a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2003/12/0307155a.pdf
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/eu/
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20091218&s=2009243
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Bestalde, laneko osasunaren esparruan, Amiantoaren Biktimen Euskal Elkarteak (As-
viamie) antolatutako ekin tza bat aipatu behar dugu, lanean produktu hori erabili behar iza-
teagatik gaixotu diren langileen arazoen gainekoa.

Aurten amaituko da Gizarte Seguran tza eta Osasunaren 2007-2010eko Plan Estrate-
gikoa. Plan horretako helburu estrategikoetako batek, gaixotasun profesionalei eta osa-
sunaren zain tzari buruzkoak, amiantoa har tzen du jorratu beharreko gai nagusien artean, 
plan horretan jaso tzen diren ekin tzekin eta eragileekin.

Gure jardueren barruan, herritarrek plantea tzen dizkiguten gaien jarraipena egiten saia tzen 
gara; horregatik, Enplegu eta Gizarte Seguran tzako Sailari galdetu diogu zenbateraino bete 
diren amiantoarekin loturiko gaixotasunari dagokionez plan estrategiko horretan ezarri di-
ren helburuak, eta, hala badagokio, zein aurreikuspen dauden gaixotasun profesional horri 
aurre egiteko beste helburu ba tzuk diseina tzeari dagokionez.

III. Ondorioak

Informazioa elementu garran tzi tsua da zenbait kexatan planteatu dizkiguten auzietan, eta 
arrazoizkoa da pen tsa tzea informazioa egokia edo nahikoa izan bali tz ez zela kexarik izango.

Informa tzeko sistema on bat izatea eta herritarrek informazio hori eskura tzeko modua iza-
tea fun tsezkoa da ondo fun tziona tzeko. Kontuan hartuta administrazio publikoek askotan 
beren titulartasunekoak diren zerbi tzuak gara tzeko zentro pribatuen lankide tza izaten du-
tela, beharrezkoa da halako kasuetan ere neurriak har tzea informazio egokia ematen dela 
berma tzeko.

http://www.asviamie.org/
http://www.asviamie.org/
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-476/es/contenidos/informacion/6199/es_2284/adjuntos/Plan_director_ssl_CAE_2007-2010.pdf
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-476/es/contenidos/informacion/6199/es_2284/adjuntos/Plan_director_ssl_CAE_2007-2010.pdf
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15. HIRIGINTZA ETA LURRALDE ANTOLAMENDUA

I. Arloa kopurutan

Hirigin tza eta lurralde antolamenduaren arloan, Arartekoak diziplina horren inguruan egin-
dako esku-har tzeak bil tzen dira; horren barruan sar tzen dira hiri antolamendua, lurzorua ur-
banizazioaren bidez eta ondoko eraikun tzaren bidez hirigin tza aldetik eralda tzeko prozesua 
eta hirigin tzako legeriaren babesa.

Hirigin tza eta lurralde antolamenduaren arloan jasotako kexak 63 izan dira guztira, hau da, 
izapidetu diren erreklamazio guztien %4,80. Eragindako administrazioen arabera, kexak 
modu honetan bana tzen dira:

− Tokiko administrazioa ................................................................................... 62
− Foru administrazioa ........................................................................................ 4
− Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra (Eusko Jaurlari tza) .... 1

Azpiarloak kontuan har tzen baditugu:

− Hirigin tza diziplina ........................................................................................ 41
− Administrazioaren fun tzionamendua eta prozedura administratiboa ............. 7
− Irisgarritasuna ................................................................................................ 6
− Hirigin tzako kudeaketa .................................................................................. 3
− Beste alderdi batzuk ...................................................................................... 2
− Kontratazio araubidea, ondarea eta administrazio eran tzukizuna .................. 2
− Hirigin tza arloko informazioa jaso ahal izatea ................................................. 1
− Lurralde antolamendua .................................................................................. 1

Arlo honetan aurkeztutako kexen izapideen egoerari eta emai tzari dagokienez:

GUZTIRA Izapide tzen Amaituta Jarduera
okerra

Jarduera 
okerrik ez

Herritarrei 
aholkuak eta 
informazioa 

ematea

Gerora ez 
dira onartu

2010ean  
hasitakoak 67 36 28 12 12 4 3

Aurreko urteetan 
hasitakoak 41   6 35 19 14 2 0

Gure lehenengo gogoeta da gu txitu egin dela hirigin tza eta lurralde antolamenduaren arloari 
eragiten dioten erreklamazioen kopurua. Zalan tzarik gabe, kontuan hartu beharreko arrazoi 
bat da higiezinen merkatuak gaur egun duen egoera eta urbanizazioaren eta eraikun tzaren 
eremuan izan den gainbehera handia.
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Kexa gehienak arrazoizko epealdi baten barruan izapidetu dira. Urtean zehar 63 errekla-
mazio kudeatu dira. Kasu bakan ba tzuetan, a tzerapenak izan dira erreklamazioetan, kexa-
ren xedeari analisiaren konplexutasuna gehitu zaiola eta. Halaber, zenbait administrazio-
ren lankide tzarik ezak ere galarazi du hori, gure eskabidean ezarritako epea baino askoz 
ere denbora gehiago pasatu baitute eran tzuteko. Nolanahi ere, izapide tzeko dauden kexak 
–azken lauhilekokoak barne– ez dira 42 baino gehiago.

II. Lege-berrikun tzak

Aipa tzekoa da E txebizi tza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2010eko mar txoaren 
29ko Agindua, Euskal Autonomia Erkidegoan udal administrazioak egindako desjabe tzeez 
bestelako jarduketa bereizien ondorioz bizilekua berriro emateari buruzkoa. Xedapen horre-
tan, bizilekua berriro emateko eskubidea arau tzen da, administrazioak desjabe tzerik edo 
jarduketa integraturik gabe egiten dituen hirigin tzako jarduketetan.

Euskal Autonomia Erkidegoko e txebizi tzaren aldeko itun soziala deiturikoa E txebizi tza, Herri 
Lan eta Garraio Sailak sustatutako eta one tsitako agiri bat da. Horren bidez, E txebizi tza eta 
Hiri Berrikun tzako 2010-2013 Plan Zuzen tzailean (argitaratu gabe dago oraindik)  txertatuko 
diren erronkak ezarri dira. Erronketako bik eragin handia dute hirigin tzan eta lurralde antola-
menduan. Urbaniza tzeko lurzoruaren eskain tza handi tzearen aldeko apustua, babes ofizia-
leko e txebizi tzak eraiki tzeko. Eraikin gehiago birgai tzea eta hirigune gehiago biziberri tzea.

Onesteko dago oraindik Lurzoruari eta Hirigin tzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legea. 
Arau horretan, legea gara tzeko araudiak 2007. urtean onesteko manua ezarri zen –behin eta 
berriz ez da bete–.

Hirigin tzan eta lurralde antolamenduan eragina du Europako Legebil tzarraren eta Kon-
tseiluaren 2006ko abenduaren 12ko 2006/123/EE Zuzentarauak, barne merkatuko zerbi-
tzuei buruzkoak. Zerbi tzuei buruzko Zuzentaraua deiturikoan ezarri da beharrezkoa dela 
zerbi tzuetako jardueretan ari tzeko oztopo bidegabeak murriztea. 17/2009 Legeak, azaroaren 
23koak, zerbi tzuetako jardueretara libreki sar tzeari eta horietan ari tzeari buruzkoak, beha-
rrezko xedapen orokorrak ezar tzen ditu zerbi tzuak libreki ezar tzea eta ematea errazteko.

Zuzentaraura egoki tzeko hainbat lege alda tzen dituen lege aurreproiektuak aldaketa bat 
dakar Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigin tzari buruzko ekainaren 30eko 
2/2006 Legeari dagokionez. Aldaketak ezabatu egiten du ireki tzeko lizen tzia lor tzeko beteki-
zun orokorra, eta ingurumenaren arloko araudian ezarritako betekizunak bete tzea ezar tzen 
du ireki tzeko baldin tza gisa.

Arartekoak agerian jarri du, hainbat  txosten eta ebazpenetan, beharrezkoa dela hirigin tzaren 
eta ingurumenaren arloko legedia alda tzea, euskal legedia ingurumenarekin lotutako plan 
eta programa jakin ba tzuen eraginen ebaluazioari buruzko abenduaren 28ko 9/2006 Legea-
ren arabera egoki tzeko. Araudi hori, aurreko kasuan bezalaxe, premiazkoa da, bai halako 
esku-har tzeek behar duten segurtasun juridikoa manten tzeko eta bai Zuzenbide Erkidea 

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20100526&a=201002676
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20100526&a=201002676
http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net/r41-430/eu/contenidos/noticia/pacto_social_vivienda/es_psv/psv.html
http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net/r41-429/eu/
http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net/r41-429/eu/
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2006/07/0603776a.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/24/pdfs/BOE-A-2009-18731.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/24/pdfs/BOE-A-2009-18731.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2006/07/0603776a.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/04/29/pdfs/A16820-16830.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/04/29/pdfs/A16820-16830.pdf
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bete tzeak dakar tzan eskakizunei eran tzuteko: Eusko Legebil tzarrak proposamen horiek 
jaso ditu, plan eta programa jakin ba tzuk ingurumen aldetik egoki tzeko legez besteko pro-
posamen bat eran tsita.

Aipamen berezia behar du izapide tzen ari den Ekonomia Iraunkorraren Legeak. Lege 
proiektu horren barruan ida tz-zati espezifiko bat dator lurralde eta gizarte kohesioaren, 
energia eraginkortasunaren eta konplexutasun fun tzionalaren prin tzipioetan oinarritutako 
hirigune iraunkor bat lor tzeko politika publikoen helburu erkideei buruz. Ida tz-zati horre-
tan, hainbat neurri  txertatu dira zaharkituta, egoera  txarrean edo zailtasunetan dauden hiri 
esparruak birgai tzen eta berrizta tzen lagun tzeko.

Beste erreferen tzia garran tzi tsu bat o tsailaren 19ko 173/2010 Errege Dekretua da. Horren 
bidez, mar txoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretuaren bidez one tsitako Eraikun tzako Kode 
Teknikoa alda tzen da, ezgaitasunen bat duten per tsonen irisgarritasunaren eta bereizkeria-
rik ezaren arloan.

III. Jarduera-plana

Jarduketa plan honetan jasotako proposamenak lotura zuzena du ingurumen arloko pla-
nean sartutakoekin, bereziki ingurumenaren eremuan jarduten diren elkarteekin batera au-
rreikusitako jarduketei dagokienez.

Bilerak elkarteekin

Hainbat bilera egin ditugu elkarte ekologistekin (Txipio Bai, Ezpi tsua). Bilera horietan, 
hainbat konturi buruz informatu gaituzte; horien artean, zein arazo ekarri dituzten inguru-
menari eragiten dioten hiri garapen berriek eta zein arazo ekarri dituen lurzoruak egoi tza 
erabilera berrietarako desku tsa tzeak.

Berariaz hirigin tzari dagokionez, hainbat bilera egin dira hirigin tza kontuek eragindako per-
tsonen elkarteekin. Beste hainbat bileraren artean, Abanto-Zierbenako (Bizkaia) Santa Ju-
liana auzuneko bizilagunekin eta Erandioko bizilagunen talde batekin egindakoak aipatuko 
ditugu.

Bilerak administrazioekin eta zerBi tzuekin

Interesgarria da Eusko Jaurlari tzako hirigin tzaren arloko arduradunekin harremanetan jar-
tzea eta haiekin bilerak egitea.

2009ko abenduan, bilera bat egin genuen Eusko Jaurlari tzako Lurzoru eta Hirigin tzako zu-
zendariarekin, Abantoko Santa Juliana auzunea biziberri tzeko prozesuaren inguruan. Hala-
ber, Abanto-Zierbenako Udaleko Hirigin tza zinego tziarekin bildu gara.

http://www.parlamento.euskadi.net/pdfdocs/publi/1/09/000049.pdf#8552
http://www.parlamento.euskadi.net/pdfdocs/publi/1/09/000049.pdf#8552
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4056.pdf
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2010eko abenduan bilera bat egingo dugu Erandioko Udaleko Hirigin tza Arloko arduraduna-
rekin, gizarte e txebizi tza ba tzuk eraiki tzeko lanak a tzeratu egin direla-eta izapidetu dugun 
kexa bati buruz hi tz egiteko. Hain zuzen ere, gizarte e txebizi tza horien bidez, berriro bizile-
kua eman asmo zaie hirigin tzako jarduketa batek eragindako hainbat bizilaguni.

ofiziozko jarduerak

•	 Kexa	espediente	bat	abiarazi	dugu,	hirigin	tzako	legedian	ezarritakoarekin	bat	etorriz	
–Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigin tzari buruzko ekainaren 30eko 
2/2006 Legeko 200. artikulua–berrogeita hamar urtetik gorako e txebizi tzetan ikus-
kapen teknikoak egiteko administrazio publikoen eskakizunen inguruan. Helburua 
da alderdirik garran tzi tsuenak azter tzea, hala badagokio horren inguruko gomendio 
bat egiteko.

•	 Herritarrek	 hirigin	tzako	 planen	 ingurumen	 ebaluazio	 estrategikoaren	 bidez	 parte	
har tzeari dagokionez, Arartekoak beste jarduketa bat hasi du, beharrezko tzat jo tzen 
baitu gure autonomia erkidegoan izapide tzen diren hirigin tzako antolamendu planak 
ingurumen aldetik ebalua tzea.

foroetan eta eskuBideak Bul tzatu eta susta tzeko ekin tzetan parte har tzea

•	 Ekiten	Thinking	EHUk	antolatutako	ideien laborategian parte har tzea. Hiri garapene-
rako eta e txebizi tza politiketarako erronka, aukera eta desafioei buruzkoa da.

•	 Hirigin	tza	eta	 lurralde	antolamenduaren	arloko	aholkulari	arduradunak	parte	hartu	
du krisi ekonomikoak e txebizi tzaren sektorean izan duen eraginari eta horrek familia 
eta per tsonengan izan duen ondoreari buruzko lantegi batean. Mur tzian izan zen 
lantegi hori, apirilaren 26an eta 27an, Herriaren Defenda tzaileen XXV. Koordinazio 
Jardunaldien esparruan.

IV. Kexarik aipagarrienak

- E txebizi tza duin, egoki eta eskuragarri bat izateko eskubidea

E txebizi tza bat izateko eskubidearen edukiak –Konstituzioko 47. artikuluan dago jasota– 
eragin berezia du hirigin tzaren esparruan. Eraikin berriak egitea xede duten e txebizi tza poli-
tiken osagarri gisa, auzune eta ingurune degradatuenak gizarte eta hiri aldetik biziberri tzeak 
fun tsezkoa izan behar du esku-har tze publikoan, artikulu horretan eran tsitako hirigin tza es-
kubidea zain tzeko. Hirigin tzako legedian e txebizi tza duin, egoki eta eskuragarri bat, igorpen 
ku tsa tzailerik gabea eta ingurumen eta paisaia aldetik egokia den leku batean kokaturikoa 
lortu ahal izatea plantea tzen da.

http://www.erandioko-udala.net/home/eu_Home.asp
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2006/07/0603776a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2006/07/0603776a.pdf
http://www.ekitenthinking.org/eu/hausnarketa-eremuak/tendencias-retos-y-oportunidades-sobre-el-desarrollo-urbano-y-las-politicas-de-vivienda.html
http://www.defensor-rm.es/web/guest/buscar/-/journal_content/56/10136/36294
http://www.defensor-rm.es/web/guest/buscar/-/journal_content/56/10136/36294
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Arartekoak gogoeta bat egin du horren inguruan, per tsona talde batek Abanto-Zierbenako 
Santa Juliana auzunearen gizarte eta hirigin tza egoera kaskarra dela-eta planteatutako 
kexaren ondorioz.

Kasu horretan, administrazio eskudunei (Udala, Eusko Jaurlari tzako E txebizi tza Saila eta, 
hala zehazten bada, Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekin tza Saila) eska tzen diegu eman 
diezaiotela lehentasuna auzune horretan modu integralean esku har tzeari, azken urteotan 
gizarte eta hirigin tza aldetik izaten ari den gainbehera konpon tzeko. Horretarako, adminis-
trazio eskudunek plan zeha tz bat ezarri behar dute gizarte eta hirigin tza aldetik esku har-
tzeko neurrien inguruan. Plan horrek atal espezifiko bat izan behar du auzune horretako 
legezko okupa tzaileei berriro bizilekua emateari dagokionez; gainera, Santa Juliana auzu-
nean sortu diren bizikidetasun arazoak konpondu behar ditu, lehen egin ditugun gogoetak 
kontuan hartuta. Interesgarria da, halaber, organo egonkor bat sor tzea, bizilagunei parte 
har tzeko modua emango dieten formulak ezarriko dituzten neurrien plangin tza eta jarraipen 
koordinatua egiteko. Nolanahi ere, beharrezko bideak sortu behar dira bizilagunei informa-
zioa emateko eta parte har tzeko modua emateko auzunea hirigin tza aldetik biziberri tzeko 
aurreikusi diren neurrien inguruan, lursailen jabeak inplikatuko dituzten eskubideen eta be-
tebeharren inguruan eta, bereziki, e txebizi tzen legezko okupa tzaileei berriro bizilekua ema-
teko eskubidearen edukiaren inguruan.

Hirigin tza aldetik biziberri tzeko edozein prozesuk eduki behar du erreferen tzia gisa legezko 
per tsona okupa tzaileek berriro bizilekua emateko duten eskubidea Euskal Autonomia Er-
kidegoko Lurzoruari eta Hirigin tzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearekin bat etorriz.

Erandioko per tsona talde batek planteatu digun beste kontu bat da oso egoera  txarrean 
daudela haien e txebizi tzak, hala denboraren joanagatik nola inguruan urbanizazio obrak egin 
direlako. Arlo honetan, hirigin tzako jarduketa bat dago aurreikusita; horren bidez, erai tsi 
egingo dira e txebizi tza horiek eta okupa tzaileei beste bizileku bat emango zaie. Horretarako, 
susta tzaileak eta Udalak sinatutako hirigin tzako hi tzarmen batean ezarritako zehaztapenak 
eta epeak bete behar dira. Alabaina, finan tza krisiaren ondorioz, a tzeratu egin da berriro 
bizilekua emateko asmoa gauzatu behar zen sustapen pribatuko e txebizi tzen eraikun tza.

Herritarrak kezka tzen dituen eta maiz erreklamazioak jar tzeko zio den hirigin tzako inguru-
abar bat da haien jabe tzako e txebizi tza antolamendutik kanpo egotea. Sestaoko per-
tsona ba tzuek, antolamendutik kanpoko higiezinen jabeak eurak, duela 30 urte baino 
 gehiagotik haien eraikinak hirigin tza aldetik zein egoeratan dauden adierazi digute, ez baita 
epe egiazkorik jarri aurreikusitako hirigin tzako jarduketa egiteko. Kezka horren arrazoia da 
bizi tzeko baldin tzak prekarioak direla eta euren eraikinak antolamendutik kanpo egoteak 
eragozpenak dakar tzala ondare aldetik. Izan ere, sendo tzeko eta berrizta tzeko obrak egi-
tea soilik aurreikusten du hirigin tzako legediak antolamendutik kanpoko eraikinetarako, 
hirigin tzako araudian ezarritako baldin tzetan. Halaber, antolamendutik kanpo egotea be-
reziki gai tza da higiezin hori eskualda tzen edo finan tzabidea lor tzen saia tzen diren jabeen-
tzat, hipoteka merkatuak bazter uzten baititu hipoteka berme gisa onar daitezkeen onda-
sunetatik, apirilaren 24ko 817/2009 Errege Dekretuaren arabera. Testuinguru horretan jo 
genuen Sestaoko Udalera. Hain zuzen ere, eskatu genion jarrai zezala erreklamazioaren 

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2046_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2046_1.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2006/07/0603776a.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/02/pdfs/BOE-A-2009-7352.pdf
http://www.sestao.net/general/index.asp?sestao_idioma=EU
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susta tzaileei informazio zeha tza ematen agiri horien izapideen egoerari buruz, hirigin tzako 
eragiketa horretan interesa duten aldetik. Halaber, administrazio horri eskatu genion egin 
dezala ahalegina Hirigin tza Jarduketarako Programan ezarritako epeak bete tzeko, hirigin-
tzako garapen hori hirigin tzako legedian ezarritako epeen barruan egin di tzan, dagozkion 
izapideek ekar di tzaketen zailtasun tekniko eta juridikoak gaindituta.

- Zuzkidura publikoak eta ekipamendu kolektiboak erabil tzeko eskubidea

Eskubide honen edukiaren bidez, herritarrak ekipamendu kolektiboetara eta zuzkidura pu-
blikoetara fisikoki iri tsi ahal izatea bermatu nahi da, izan daitezkeen arkitektura-oztopoak 
kenduta. Ekipamendu edo zuzkiduraren kon tzeptu horren barruan, kontuan hartu behar di-
tugu herritarrei zerbi tzuak emateko beharrezkoak diren azpiegiturak (hirigin tzakoak, garraio-
ak, hezi tzaileak, sozialak, kulturalak eta abar).

Erakunde honek jaso tzen dituen kexak per tsonek, batez ere mugi tzeko zailtasunak dituzte-
nek, eraikinetara edo espazio publikoetara iristeko izaten dituzten zailtasunen ingurukoak 
dira. Zailtasun horiek hirigunearen abusuzko erabilera baten ondorioz sortutako arkitektura-
oztopoek edo eragozpenek ekarri ohi dituzte. Zenbait kasutan, arazoa egiturazkoa da eta 
horrek galarazi egiten du auzune jakin ba tzuetara hel tzeko mugikortasun egokia izatea, hiri 
irisgarritasuneko elementurik ez denez gero. Kasu horri dagokionez, Donostiako Udalari 
igorritako ebazpen bat eran tsi dugu. Horren bidez, eskatu genion eman ziezaiola lehenta-
suna hiri barruko errepide batean igogailuak instala tzeari, herritar guztiei erabil tzeko modua 
emango zien irtenbide tekniko gisa, eta ez, egin asmo zuten bezala, bost arrapala mekaniko 
jar tzeari.

Jendea pasa tzeko guneak gu txi tzen dituela-eta igogailua jar tzeko proiektu bat baimen tzeko 
dauden hirigin tza arazoei dagokienez, gomendio bat igorri diogu Bermeoko Udalari.

- Hirigin tzako antolamenduari eta aplika tzekoak diren hirigin tzako araubideari eta 
baldin tzei buruzko informazioa lor tzeko eskubidea

Hirigin tzako informazioa eskura tzeko eskubide honen barruan, adierazi behar dugu oraindik 
ere hainbat partikularrek eta elkartek jakinarazten digutela zailtasunak izaten dituztela uda-
lei hirigin tzako antolamenduaren inguruan eskatutako informazioa eskura tzeko.

Horri dagokionez, per tsona baten kasua jaso dugu. Hain zuzen ere, kexa bat aurkeztu zuen 
Orozkoko Udalak ez ziolako eran tzunik eman errepide baten titulartasunaren inguruan 
eta bere lurzatia oinezkoak eta ibilgailuak segurtasunez pasa tzeko moduan ixteko baldin-
tzen inguruan eskatu zuen informazio eskabideari.

Beste ebazpen batean, Usurbilgo Udalari gogorarazi genion administrazio publikoak behar-
tuta daudela berariaz eran tzutera, baldin eta industria sektoreen garapenean izandako udal 
esku-har tzeen gaineko eskabideak aurkezten badira.

http://www.donostia.org/taxo.nsf/fwHome?ReadForm&idioma=eus
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2080_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1897_1.pdf
http://www.bermeokoudala.net/?&L=1
http://www.orozkoudala.com/ba/
http://www.usurbil.net/eu
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- Hirigin tzako antolamenduko eta planen ingurumen ebaluazioko prozeduretan 
modu eraginkorrean parte har tzeko eskubidea

Hirigin tzako prozeduretan modu eraginkorrean parte har tzeko eskubidea da, informazio-
rako eskubidearekin batera, lurzorua antola tzeko eta erabil tzeko proposamen jakin ba tzuen 
aurka dauden herritar taldeek erakunde honi aurkeztutako kexa sarrienetako bat.

Horren inguruan, Gordexolako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra izapide tzearen ingu-
ruko erreklamazio bat jaso dugu. Kexan adierazten denez, plan orokorra behin-behinean 
onesteko prozesuan, erreklama tzailearen iri tziz, forma aka tsak egin dira, eta ez da kontuan 
hartu hirigin tzako legedian ezarritako xedapenen bat. Bestalde, adierazi dute udale txean 
izapideak egiten ari zirenean inoiz zailtasunak izan dituztela informazioa eskura tzeko eta 
parte har tzeko.

Herritarrek hirigin tzako planen ingurumen ebaluazio estrategikoaren bidez parte har-
tzeari dagokionez, Arartekoak beste jarduketa bat hasi du, beharrezko tzat jo tzen baitu gure 
autonomia erkidegoan izapide tzen diren hirigin tzako antolamendu planak ingurumen aldetik 
ebalua tzea. Horren jatorria da Errigoitin (Bizkaia) one tsitako plan par tzial batean ingurumen 
ebaluaziorik egin ez dela-eta herritarren plataforma batek aurkeztutako erreklamazio bat. 
Gaur egungo lege esparru autonomikoaren arabera, ez da beharrezkoa plan xehatu hauek 
ingurumenean izango duten eragina ebalua tzea, eta ez du kontuan har tzen ingurumenean 
eragin larriak izan di tzaketela. Ai tzitik, plan par tzial hauek ingurumenean ondorio larriak izan 
di tzaketenean, ingurumen ebaluazioa egin behar da, hala ezarrita baitago plan eta programa 
jakin ba tzuen eraginen ebaluazioari buruzko Zuzentarauan, eta ingurumenarekin lotutako 
plan eta programa jakin ba tzuen eraginen ebaluazioari buruzko estatuko apirilaren 28ko 
9/2006 Legean.

- Ekin tza publikoa balia tzeko eskubidea, lurralde, hirigin tza eta ingurumen 
antolamenduko zehaztapenak errespetarazteko

Atal honetan, herritarrek administrazio publikoetan hirigin tzako legediaren aplikazioa sala-
tzeko ekin tza publikoa balia tzearen ondoriozko kontuak bildu dira.

Kexetan adierazten da zenbait kasutan berandu izapide tzen direla per tsonak hauek aurkez-
tutako salaketak, eta horien bidez eskatu dute erabil dadila hirigin tza ikuskapena egiteko 
ahal publikoa, ikusita partikular ba tzuek baimenik gabe egin dituztela zenbait obra edo era-
bilera.

Arartekoak emandako ebazpenen artean, Bergarako Udalak ezkutuko eraikun tzen inguruko 
salaketei eran tzun ez diela-eta emanko lau ebazpen sartu behar ditugu:

- Arartekoaren ebazpena, 2010eko maia tzaren 5ekoa. Horren bidez Bergarako Udala-
ri gomenda tzen zaio urbanizagarria ez den lurrean  txabola/ txakurtegi bat ezkutuan 
eraiki tzeari dagokion espedientea behar bezala izapide tzeko eta baimenik ez duten 
erabilerak behin betiko eragozteko.

http://www.gordexola.net/2007/web/cas/anuncios_detalle.php?id=c14aed08b9d1e52785a9
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2006/04/29/pdfs/A16820-16830.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/04/29/pdfs/A16820-16830.pdf
http://www.bergara.net/
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1892_1.pdf
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- Arartekoaren ebazpena, 2010eko maia tzaren 5ekoa. Horren bidez Bergarako Udala-
ri gomenda tzen zaio urbanizagarria ez den lurrean  txabola/ txakurtegi bat ezkutuan 
eraiki tzeari dagokion espedientea behar bezala izapide tzeko eta baimenik ez duten 
erabilerak behin betiko eragozteko.

- Arartekoaren ebazpena, 2010eko maia tzaren 5ekoa. Horren bidez Bergarako Udala-
ri gomenda tzen zaio izapide dezala behar bezala zenbait eraikin eraiki tzeko, lurzoru 
urbanizaezinean karabana bat jar tzeko eta  txakurrak egoteko espedientea.

- Arartekoaren ebazpena, 2010eko mar txoaren 26koa, Bergarako Udalak oilategi era-
bilera baimenduta duen eraikin baten harira izan duen jardunari buruzkoa.

An tzeko arazoa planteatu zuen Orozkoko bizilagun talde batek. Adierazi zigutenez, arazoak 
sortu dira Mea tzako auzoko jarduera batekin, hain zuzen ere  txakurrak hezteko zentro ba-
tekin. Inguruan gune zoologiko bat dago, eta bi  txakurtegi atondu dira bertan; horrekin 
batera, aisialdi-ostalari tzako jarduera osagarri bat ezarri da. Ebazpenean ondorioztatu ge-
nuen Orozkoko Udalak esku hartu zuela salatutako jardueran hirigin tza eta ingurumen le-
gea berrezar tzeko. Alabaina, administrazioko izapide eta ebazpen horiek ez zuten galarazi 
ezkutuko jarduerak fun tziona zezan, eta ez dago inon jasota jarduera ixteko eta zigila tzeko 
aginduan ezarritako zehapen neurririk edo neurri subsidiariorik hartu denik.

- Jabe tzaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak

Atal honetan, administrazio publikoek hirigin tzako legedian oinarrituta jabe tza eskubidearen 
erabilera muga tzeko egiten dituzten jarduketak bil tzen dira.

Hiri lurzoruan dauden betebeharren artean, bizilagun talde batek adierazi zigun Honda-
rribiko Udalak hirigin tza diziplinari buruzko jarduerak egin zituela bi e txebizi tza modu ko-
lektiboan erabil tzearen aurka. Horren ondorio izan zen Arartekoaren ebazpena, 2010eko 
azaroaren 23koa. Horren bidez, Hondarribiko Udalak burututako hirigin tza-diziplinari buruzko 
jardueren inguruan aurkeztutako kexa-espedientea amai tzen da. Jarduera horiek bi e txebizi-
tzaren erabilera kolektiboa zela-eta hasi ziren.

Beste kexa bat Pasai Donibaneko barrutiko jabekideen bi elkartek aurkeztu zuten. Horren bi-
dez, adierazi ziguten Pasaiako Udalak ukatu egin ziela beren higiezinetan gas naturala bana-
tzeko hodiak ipin tzeko obra lizen tzia. Erakunde honek, informazioa aztertu ostean, egoki tzat 
jo zuen Udalari gomenda tzea, 2010eko o tsailaren 19an, eman zezala gasa bidera tzeko lizen-
tzietarako baimena, baldin eta proiektuak behar bezala ezkuta tzen bazituen hodiak, arau 
subsidiarioetan ezarritakoarekin bat etorriz.

Hirigin tza diziplinaren ondoriozko beste kontu bat hirigin tzako arau-hausteen eta zeha-
penen araubidea da. Atal honetan, Bermeoko Udalak partikular bati kabina batean egin-
dako lanengatik –lizen tziarik ez zuen lanak hasi zituenean– jarri zion zehapenaren aurkako 
gomendio bat sartu dugu.

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1895_1.pdf.
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1894_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1867_1.pdf
http://www.hondarribia.org/index.asp?idioma=eu
http://www.hondarribia.org/index.asp?idioma=eu
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2080_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2080_1.pdf
http://www.pasaia.net/eu/html/
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1797_1.pdf
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Beste kasu bat jabekideen elkarte batena da. Hain zuzen ere, eraikun tza proiektu bat eskatu 
zuten, Elan txoben plangin tza alda tzeko izapideak egiten ari zirenean. Ondorioztatu genuen 
proiektua izapide tzeagatik sortutako gastuen kalte-ordaina eman behar ziela.

V. Ondorioak

Gure lehenengo gogoeta da gu txitu egin dela hirigin tza eta lurralde antolamenduko ar-
loari eragiten dioten erreklamazioen kopurua. Zalan tzarik gabe, higiezinen merkatuaren eta 
finan tza sistemaren gaur egungo krisia da arrazoietako bat. Horren ondorioz, nabarmen 
behera egin du urbaniza tzeko eta eraiki tzeko lanak, eta gatazkak gu txitu dira arlo honetan.

Sektorearen krisi testuinguru honetan, auzune edo ingurune degradatuenak gizarte eta hiri 
aldetik biziberri tzeak fun tsezkoa izan behar du esku-har tze publikoan, e txebizi tza duin, ego-
ki eta eskuragarri bat, igorpen ku tsa tzailerik gabea eta ingurumen eta paisaia aldetik egokia 
den leku batean kokaturikoa izateko eskubidea zain tzeko.

Gure ustez, zaharkituta, egoera  txarrean edo zailtasunetan dauden hiri esparru horietan, 
auzunean bizi diren per tsonei berriro bizilekua emateak du lehentasuna; modu adostu eta 
parte-har tzaile batean egin behar da hori, eta, beharrezkoa den kasuetan, gizarte lagun-
tzako neurriak ezarri behar dira.

Bestalde, hiria eta eraikinak biziberri tzea aukera bat da irisgarritasunaren eta energia era-
ginkortasunaren inguruko baldin tzak hobe tzeko. Hiri eraikia berrizta tzeko edo hobe tzeko 
lehentasunezko esku-har tze horrek hiri garapen iraunkorra lagun tzen du, eta, horri esker, ez 
da beharrezkoa izango lurzoru gehiago urbaniza tzea e txeak egiteko.

Horretarako, izapide tzen ari den legedia baliagarria izan daiteke hiria hirigune zaharkituen 
gainean berrizta tzeko eta birgai tzeko jarduketak sustatuko dituzten neurriak errazteko, arin-
tzeko eta ezar tzeko.

Premiazkoa Eusko Jaurlari tzari hirigin tzako legedia gara dezala eska tzea. Halaber, arreta 
berezia jarri behar da hirigin tzaren arloko euskal legedia zerbi tzuei buruzko zuzentaraura 
eta plan eta programen zuzentaraura egoki tzeko beharraren inguruan. Araudia zuzentarau 
erkideak ekarritako baldin tzen eta betebeharren arabera ez egoki tzeak zuzenbide erkidea 
bete tzeko betebeharra haustea ekar lezake.

Izapidetutako kexei dagokienez, erreklamazio askotan plantea tzen dira oraindik ere hirigin-
tza diziplinaren inguruko arazoak, hirigin tzako araudia hausteagatik jarritako salaketei ez 
eran tzutearen ondoriozkoak.

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1831_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1831_1.pdf
http://www.euskadi.net/r33-2220/eu/
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16. ETXEBIZITZA

I. Arloa kopurutan

2010. urtean, gai tze tsi diren kexak edo herriaren beste defenda tzaileren bati helarazitakoak 
kanpo u tzita, 109 kexa jaso da guztira E txebizi tzaren arloan. Horiek Arartekoaren erakun-
dean izapidetutako kexa guztien %8,31 dira. Kexen xehetasuna, eragindako administrazio-
ak gorabehera, honakoa izan da:

− Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra (Eusko Jaurlari tza) .. 98
− Tokiko Administrazioa .................................................................................. 13
− Foru Administrazioa ....................................................................................... 2

Bestalde, kexak honela banatu dira, horietan azaldutako gaiak gorabehera:

− E txebizi tza eskura tzea: beharra froga tzea eta esleipen prozedura .............. 31
− E txebizi tza babestuaren alokairua ................................................................ 31
− Administrazioaren fun tzionamendua eta administrazio prozedura .............. 19
− Kalteak e txebizi tza babestuetan, eraikun tzako aka tsengatik. ...................... 13
− Beste alderdi batzuk .................................................................................... 12
− Lagun tzak e txebizi tza erosi eta zaharberri tzeko............................................. 3

Txosten hau i txi den datan, kexen izapide tze egoera hau zen:

GUZTIRA Izapide tzen Amaituta Jarduera 
okerra

Jarduera 
okerrik ez

Herritarrei 
aholkuak eta 
informazioa 

ematea

Gerora ez 
dira onartu

2010ean  
hasitakoak 113 28 79 10 37 32 6

Aurreko urteetan 
hasitakoak 37   1 27   9 10   8 9

II. Araudi edo gizarte testuingurua: lege erreformak edo arloko sektore planak

E txebizi tzaren gaian politika autonomikoa defini tzen duten araudi eta plangin tzako bi tresna 
nagusiei dagokienez, azpimarratu egin behar dugu 2010. urte honetan zehar Euskal Autono-
mia Erkidegoko Administrazioak ez duela one tsi horrenbeste espero zen eta herritarrek eta 
herritarren eskubideen alde lan egiten duten gizarte agenteek horrenbeste eska tzen duten 
E txebizi tzari buruzko Lege Proiektua. Txosten hau i txi den datan, ordea, jakin dugu 2010eko 
abenduaren 28an Gobernu Kon tseiluak baimena eman duela 2010-2013ko E txebizi tzaren 
eta Hiri Berrikun tzaren Plan Zuzen tzailea egiteko. Dokumentu horrek E txebizi tza, Herri Lan 
eta Garraio Sailak, e txebizi tza babestuaren eta hiri berrikun tzaren gaian eta dokumentua 

http://www.etxebide.info/etxebide/html/datos/plan_director_2010_2013_cas.pdf
http://www.etxebide.info/etxebide/html/datos/plan_director_2010_2013_cas.pdf
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indarrean egon bitartean, jarraituko duen estrategia eta egingo dituen ekin tzak bil tzen ditu. 
Plan hori Eusko Legebil tzarrari aurkeztu beharko zaio, eta dagokion balorazioa eta kasuan 
kasuko ebazpenak eskuratu beharko ditu legebil tzarrean. Ondorioz, datorren urteko ohiko 
 txostenean jorratuko da e txebizi tzaren politika publikoaren plangin tza tresna honen xeheta-
sun gehiagoko azterketa bat.

Edonola ere, aldeko aipamen bat egitea merezi du E txebizi tza, Herri Lan eta Garraio Sailak 
plan zuzen tzailea one tsi aurretik egindako esfor tzu garran tzi tsuak, parte har tzeko proze-
suak ezar tzearen bitartez. Honen adibide dira “E txebizi tzaren aldeko Itun Soziala” eta “He-
rritarren partaide tza 2010eko E txebizi tza politikak lan tzeko prozesuan”. Horietan herritarren 
eskaerak eta e txebizi tzaren gaian esku har tzen duten agente publiko, sozial eta pribatuen 
iri tziak ezagutu ahal izan dira, hain zuzen ere e txebizi tza duinaz eta egokiaz goza tzeko es-
kubidea argi eta garbi mugaturik geratu den testuinguru sozioekonomiko berezi honetan.

Hori esanda, ida tz zati hau aurten one tsitako araubide nagusiak azal tzeko erabiliko dugu, labur 
bada ere. Halaber, 2009ko abenduko azken egunetan argitaratuak izanagatik, aurreko ohiko 
 txostenean aipamenen xede izan ez ziren horiek azal tzeko erabiliko dugu ida tz zati hau.

Argi dago krisi ekonomikoko egoerak eragin negatiboa duela herritarrak e txebizi tza duinaz eta 
egokiaz goza tzeko duen eskubidea gauza tzerakoan, izan ere, familia askok ikusi du e txebizi-
tzaren gastuei aurre egiteko zortasun maila (alokairuen prezio altuak eta hipoteka erako mai-
leguak) larriagotu egin dela langabezia areago tzeagatik edo soldata baldin tzek okerrera egi-
teagatik. Horrek, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Ba tzordeak 2010eko urriaren 
27ko osoko bilkuran one tsitako Memoria sozioekonomikoan dioen bezala, areagotu egiten 
ditu ongizate faltako egoerak eta pobrezia arriskukoak euskal herritarren artean.

Gai hori ez da oharkabean pasa Administrazio autonomikoaren tzat; izan ere, krisiaren 
aurkako neurriak hartu behar izan ditu. Horiek iaz hasi ziren jada eta hurrengoetan zehaztu 
dira: 628/2009 Dekretua, abenduaren 22koa, kreditu-erakundeen eta Euskadiko Autonomia 
Erkidegoaren arteko finan tza-lankide tzakoa e txebizi tzaren eta lurzoruaren arloan eta Agin-
dua, 2009ko abenduaren 10ekoa, E txebizi tza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, 
babes ofizialeko e txebizi tzen inguruko zenbait agindu alda tzeko dena.

Azken bi arau horiek, hurrenez hurren, zera finka tzen dute: batetik, hipoteka betearazpe-
naren xede izango diren e txebizi tzak berriro erosteko prozedura, E txebizi tza, Herri Lan 
eta Garraio Sailak e txebizi tza erostearen bitartez zordun den jabeari edo erakunde finan-
tzarioari, lankide tza finan tzarioaren hi tzarmenaren babesean e txebizi tza babestua erosteko 
emandako mailegu eragiketei berme gehiago emate aldera, eta, bestetik, babes ofizialeko 
e txebizi tzen esleipenei uko egiten dietenei jarritako zigorrak ezaba tzea, uko egite horren 
arrazoia esleitutako e txebizi tza erosteko prezioari aurre egin ezin izatea denean esleipendu-
na langabezian egoteagatik.

Paradoxikoki, ikusi egin da ere egungo krisi ekonomikoa herritarren mentalitate aldaketa 
eragiten ari dela, alokairuaren kulturaren alde. Hori are nabarmenagoa da e txebizi tza batez 
goza tzera iristeko zailtasun bereziak dituzten taldeen kasuan; horien artean egongo lirateke 

http://www.etxebide.info/q01a/q01aetxebide.jsp?lang=eu&comando=q01aIndex&accion=inicio
http://www.etxebide.info/q01a/q01aetxebide.jsp?lang=eu&comando=q01aIndex&accion=inicio
http://www.cesvasco.es/Portals/0/Memorias_ES/resycons09_cast.pdf
http://www.cesvasco.es/Portals/0/Memorias_ES/resycons09_cast.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20091230&a=200906784
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2009/12/0906770a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2009/12/0906770a.pdf
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gazteak, adinekoak, ezinduak eta etorkinak. Zen tzu horretan, azken urte honetan alokairu 
araubidean babes publikoko e txebizi tzaren eskariaren hazkundea gertatu da. Euskal E txebizi-
tzako Behatokiak emandako datuen arabera, 2010eko urrian E txebizi tza Eska tzaileen Erregis-
troan izena emandako eskabideen %29 izan zen, orain bost urteko %19aren aldean.

E txebizi tza babestuaren eska tzaile diren per tsonen lehentasunetan gertatutako aldakun tza 
hori aipatutako behatokiak honela azal tzen du: “Azken bi urteetako egoera ekonomikoaren 
ondorioz, oso zaila da jabe tzako e txebizi tza bat eskuratu ahal izatea gaur egun. Gero eta zaila-
go bihurtu da jabe tzako e txebizi tza bat eskuratu ahal izatea, beste arrazoi ba tzuen artetik, zail-
tasun ekonomiko-finan tzario larrien, lan-merkatuaren ezegonkortasunaren eta finan tzaketa 
lor tzeko jarri diren mugen eraginez; eta, gauzak horrela, alokairua da familiak askok ikusten 
duten aukera bideragarri bakarra. Eta, horrek guztiak, jakina, azken urteetan alokairuaren es-
karia nabarmenki areago tzea ekarri du. Nahiz higiezinen eragileek -segmentu libreari helduta- 
nahiz Estatuko e txebizi tza babestuaren eska tzaileen erregistro desberdinek baieztatu dute 
alokairuaren eskariak izandako hazkunde handi hori eta, horregatik, gaur egun, inoiz baino 
gehiago, administrazioetatik alokairuaren erregimena susta tzera bidera tzen dira e txebizi tza-
politikak, e txebizi tzaren merkatuaren erabilera arrazoizkoa lor tzera bidean”.

Testuinguru honetan, E txebizi tza, Herri Lan eta Garraio Sailak one tsi egin zuen 2010eko 
azaroaren 3ko Agindua, E txebizi tza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, babes ofizia-
leko e txebizi tzen gehieneko prezioak zehazteari buruzkoa. Horren bitartez, aldaketa garran-
tzi tsuak sartu dira babes ofizialeko e txebizi tzen erosketa eta alokairu prezioen araudian. 
Horien artean, aurreko paragrafoan jasotako hausnarketaren harira eta aginduaren beraren 
azalpenen zatian adierazten den bezala, azpimarra tzekoa da alokairu babestuei aplika da-
kiekeen gehieneko errentaren muga -prezio irisgarriagoak bilatuz- eta alokairuen errentak 
finka tzeko eta horiek urtero egunera tzeko sistema berri baten aplikazioa (kontratua sina tzen 
den unean bizikide tza unitatearen diru-sarrerak zenba tzen dira eta, ondoren, Euskal Auto-
nomia Erkidegoko Kon tsumoko Prezioen Indizearen araberako hazkundea aplika tzen da). 
Aldarazpen hauek positiboki balora tzen ditugu, izan ere, lagundu egingo dute aloka tzaileen 
ongizatea hobe tzen, e txebizi tza batez goza tzeko egindako esfor tzu ekonomikoa murriztuz 
eta alokairuen errentak beren benetako diru-sarreretara egokituz. Horrek egonkortasun 
ekonomikoko berme handiagoak ekarriko ditu, alokairu kontratuak iraun bitartean.

Bestalde, 2010eko azaroaren 3ko Agindu honek, e txebizi tza babestuen gehieneko prezioak 
finka tzeari buruzkoa, beste gai gatazka tsu ba tzuk jorra tzen ditu, Ararteko erakundeak hizpide 
izandakoak jada, adibidez, 75 urteko epez azalera eskubidean esleitutako e txebizi tzen prezioa 
kalkula tzeari buruzkoa, urteek aurrera egitean jasandako balio galera ain tzat har tzen ari ez 
zelako eta hori e txebizi tza babestuaren bigarren edo ondorengo eskura tzaileen kaltetan zi-
hoalako (Arartekoaren ebazpena, 2007ko azaroaren 22koa. Horren bidez, Eusko Jaurlari tzako 
E txebizi tza eta Gizarte Gaietako Sailari gomenda tzen zaio baliorik gabe u tz dezala 8/2005 
Instrukzioa, E txebizi tza Sailburuorde tzarena, “Sailari eskaini zaizkion edo bere esku u tzi diren 
eta lehentasunez erosi diren e txebizi tzak eskuratu eta eslei tzeko prozedurei” buruzkoa).

Araudi autonomikoarekin amai tzeko, laburki aipatu behar dugu 2010eko uztailaren 21eko 
Agindua, E txebizi tza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, babes ofizialeko hainbat 

http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net/r41-19497/eu/
http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net/r41-19497/eu/
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2010/11/1005448a.pdf)
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2010/11/1005448a.pdf)
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_838_1.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2010/07/1003632a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2010/07/1003632a.pdf


Arartekoa. 2010eko Txostena

II

230230

e txebizi tza azalera-eskubidean eraikita dauden Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio 
Orokorraren jabe tzako lurzorua erosteko eskakizunak ezar tzen dituena. Arau honen unea, 
eta baita legezkotasuna ere, gizarte eztabaida zabalaren xede izan da eta horrek legebil-
tzarraren egoi tzan ere izan du islarik.

Zalan tzan jarri da araudi honen bitartez e txebizi tza baten gaineko azalera eskubidea duten 
esleipendunei lurzorua eskura tzeko aukera ematea (administrazio autonomikoaren jabe tza) 
eta, horrela, ondare baten pribatizazioa gerta tzea, izan ere, azalera eskubidea balia tzeko 
epea igarota, administrazioaren eskura i tzul tzea aurreikusita zegoen xede publiko baterako 
erabil tzeko. Jarduera horrek, neurri batean justifikatuta Eusko Jaurlari tzaren E txebizi tza, 
Herri Lan eta Garraio Sailaren () diru-bilketa xede batengatik, e txebizi tzaren gaineko eraba-
teko jabe tza ekarriko du, bestalde, eskura tzaileen tzat, eta baita babes ofizialeko e txebizi tza 
gisa kalifikazio iraunkorra eduki tzea eta, ondorioz, e txebizi tza behin betiko kontrol eta ba-
bes publikoko araubide baten pean jar tzea ere. Edonola ere, arau honen birtualtasunerako 
beharrezkoa da kasuan kasuko ebazpen judiziala eskura tzea, izan ere, arau horren aurka 
epaitegien aurrean egin dute jada.

Tokiko mailan, aurten ere, adierazi egin behar dugu euskal udalek1 udal e txebizi tza tasatuak 
arau tzeko tokiko ordenan tzak onesten jarrai tzen dutela, horren bitartez e txebizi tzaren par-
ke publikoaren hazkundean lagunduz Lurzoruari eta Hirigin tzari buruzko ekainaren 30eko 
2/2006 Legearen zor tzigarren xedapen gehigarriak esleitutako eskumena balia tzearen bi-
tartez.

III. Jarduera-plana

Ida tz zati honetan E txebizi tzaren arloan egindako bi kontrol eta jarraipen jarduera azpimarra-
tu behar da. Ararteko erakundeak Gazteen tzako e txebizi tza politika publikoak EAEn izeneko 
 txosten berezian jasotako gomendioen eraginkortasuna egiazta tzeko egindako ikerkun-
tza izapideak dira, batetik, eta jarraian adieraziko den gomendio orokorrarena egiazta tzeko 
egindakoa, bestetik: Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura 
Erkideari buruzko 30/1992 Legera egokitu behar dira e txebizi tza eska tzaileen erregistroari 
dagozkion ebazpenen tramitazioa eta jakinarazpena.

III.1.  Gazteen tzako e txebizi tza politika publikoak EAEn gaiari buruzko  txosten be‑
rezia

2007. urtean argitaratutako  txosten berezi honek 42 gomendio pila tzen ditu guztira, e txebizi-
tzaren gaian eskumenak dituzten herri-administrazioen esku-har tzea hobe tzera zuzenduta. 
Herritarren kexei eta eskaerei gehien lotutako agiriko alderdi horiek ain tzat hartuta, aur-

1 Hona hemen aurten udal e txebizi tza tasatuak arau tzeko ordenan tza behin betiko onartu duten udaletako ba tzuk: 
Tolosa, Santur tzi, Abanto-Zierbena, Andoain, Zumaia, Zamudio, Sukarrieta, Lasarte-Oria, Irura eta Nabarniz.

http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net/r41-b1/eu
http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net/r41-b1/eu
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2006/07/0603776a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2006/07/0603776a.pdf
http://192.168.100.2:8080/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_281_1.pdf
http://192.168.100.2:8080/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1640_1.pdf
http://192.168.100.2:8080/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1640_1.pdf
http://192.168.100.2:8080/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1640_1.pdf
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ten ofizioz bideratu dugu espediente bat (23/2010/34O), gure iradokizunen bete tze maila 
egiazta tze aldera. Helburu hori edukita, E txebizi tza, Herri Lan eta Garraio Sailari  txosten 
eguneratu bat eskatu diogu jarraian adieraziko diren 10 gomendioen gainean:

a) “Batez ere alokairu babesturako gorde behar dira gaur egun e txebizi tza- politika-
rako ematen diren baliabide publikoak”.

b) “Alokairuaren eskain tza erakargarriagoa sortu behar da, Euskadin e txebizi tza 
eduki tzeko eskubidea gauza tzerakoan eragiteko ahalmena duten herri-agintari 
guztiek adostutako jarduera publiko baten bidez”.

c) “E txebizi tzak eslei tzeko prozesuetan gardentasuna bermatu behar da, bitarteko-
tza-zerbi tzuen bidez eta edozein diskriminazio-modu saihesteko beharrezkoak 
diren mekanismoak ezarriz”.

d) “E txebizi tza eska tzaileen erregistroak kudea tzean, herritarrak babesteko eskubi-
deak bermatu behar dira”.

e) “E txebizi tzaren banakako beharrak barema tzea lehene tsiko duten sistemak ezar-
tzen lagundu behar da”.

f) “Neurri eta diseinuetan nahiko ugaria izango den e txebizi tza babestuaren eskain-
tza antolatu behar da”.

g) “Egin beharrekoa egin behar da e txebizi tza babestuak, ahal den neurrian, bene-
tan okupatuko diren eguna baino lehen txeago adjudika daitezen”.

h) “Zerbait egin behar da e txebizi tza babestuaren eska tzaileen eta esleipendunen 
diru-sarrerak egiazta tzeko egungo prozedura hobe tzeko”.

i) “Beharrezko neurriak hartu behar dira e txebizi tza babestuen parkea kudea tzean 
familia-unitatearen egitura aldakorra ain tzat har dadin”.

j) “E txebizi tza babestuaren sustapena EAEko lurralde osoan modu homogeneoan 
egingo dela bermatu behar da”.

E txebizi tza, Herri Lan eta Garraio Sailak gure lankide tza eskaerari eran tzun dio xehetasun 
ugariko  txosten bat bidal tzearen bitartez. Bertan, ondorioen atalean, zera esaten zaigu: “un 
muy alto grado de acuerdo con las recomendaciones del Ararteko e insiste en que en su 
gran mayoría están recogidas en sus planteamientos estratégicos de política de vivienda y 
suelo y, en la práctica, se están poniendo ya mismo en ejecución”. Orokorrean, eman zai-
gun informazioak oinarri gisa har tzen du 2010-2013ko E txebizi tzaren eta Hiri Berrikun tzaren 
Plan Zuzen tzailean bildutako ekin tzak eta konpromisoak; horiek datorren 2011. urtetik au-
rrera gauzatuko dira.

Labur adieraztearren, gure gomendioen eta Sailaren etorkizuneko jardueren arteko alde-
raketa batek ondorioztarazi digu sintonia nabarmena dagoela e txebizi tzari buruzko etorkizu-
neko politikaren inspirazio diren prin tzipioen eta Ararteko erakundeak bere  txosten berezian 
jaso zituen proposamenen artean. Edonola ere, une honetan ez li tzateke oso ardura tsua 
izango indarrean dagoen araudia aldaraztea behar duten proposamen ba tzuen gainean 
(adibidez, aldez aurretiko baremazioa duen zozketa eredu berria ezar tzeari buruzkoak edo 
e txebizi tza lagapeneko irudi berriak sor tzea) berariazko balorazio bat egitea, eta, ondorioz, 
benetan gauzatu arte i txaron beharko dugu gure iri tzia emateko.

http://www.etxebide.info/etxebide/html/datos/plan_director_2010_2013_cas.pdf
http://www.etxebide.info/etxebide/html/datos/plan_director_2010_2013_cas.pdf
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Bestalde, Sailak zailtasun materialak eta baliabide falta daudela aipatu du “e txebizi tza 
eska tzaileen erregistroen kudeaketan herritarren defen tsa eskubideak berma tzeari” eta 
“e txebizi tza babestu baten eska tzaile eta esleipendun direnen diru-sarrerak egiazta tzeko 
egungo prozedura hobe tzea ahalbidetuko duten neurriak har tzeari” buruzko gomendioak 
bete ahal izateko. Arrazoia E txebizi tza Eska tzaileen Erregistroan izena emandako eskae-
ra bolumen eskerga li tzateke, izan ere, gaur egun e txebizi tza babestuaren eska tzaileek 
90.000 per tsonaren kopurua gaindi tzen dute.

Azkenik, “egun e txebizi tza politikei esleitutako baliabide publikoak alokairu babesturako le-
hentasunez erabil tzeari” buruzko gomendioari dagokionez, E txebizi tza, Herri Lan eta Ga-
rraio Sailak jarraian adieraziko diren aurreikuspenak adierazten ditu plan zuzen tzailean jaso-
tako jarduera mul tzoari dagokionez:

“Kopuruzko helburu orokorren laburpena. 2010‑2013rako Plan Zuzen tzailea”

Kopurua %
ALOKAIrUAN ESKUrATZEKO AUKErAK 23.100 58
Etxebizitza hutsa alokatzea 5.000
Alokairuen merkatuan bitartekotza egiteko  
programa berria 2.000

Emantzipatzeko Oinarrizko Errenta 8.000
Sustapen berriko etxebizitza alokatzea 8.100
Salmentan eSkuratzeko aukerak 16.900 42
Berriz sailkatutako lokal babestuak 850
Birgaitze Integratuko Areetako eta landa eremuetako 
erabilitako etxebizitza librea 1.350

Birgaitzearen ondoren sortutako etxebizitza berriak 2.800
Sustapen berriko etxebizitza erostea 11.900
ESKUrATZEKO AUKErAK, GUZTIrA 40.000 100

III.2.  Gomendio orokorra. Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio 
Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legera egokitu behar dira e txebizi tza eska‑
tzaileen erregistroari dagozkion ebazpenen tramitazioa eta jakinarazpena

Azken urteetan ohikoa den moduan, E txebizi tza Eska tzaileen Erregistroaren kudeaketak kexa 
kopuru garran tzi tsua sorrarazi du herritarren artean (1653/2009/34, 1706/2009/34, 1735/2009/34, 
1775/2009/34, 1838/2009/34, 672/2010/34, 943/2010/34, 975/2010/34, 1139/2010/34 eta 
1522/2010/34). Horietan, orokorrean, zalan tzan jar tzen da e txebizi tza babestuaren eska tzaileen 
eskaeren bajen komenigarritasuna. Aurten, murriztapena ikusi ahal izan dugu baja horiek jakina-
razteko dauden berme formalen faltari buruzko erreklamazio kopuruan.

Ziurrenik, erregistroko baja prozeduran aurreko urteetan salatutako babesgabetasun 
egoerak gaindi tzeko saiakera batean, E txebizi tza, Herri Lan eta Garraio Saila dokumentazioa 

http:// www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1640_1.pdf
http:// www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1640_1.pdf
http:// www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1640_1.pdf
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–behar bezala jakinarazi ez bazen– zuzendu eta aurkezteko administrazio errekur tsoaren bi-
dea onar tzen hasi izana da horren arrazoia. Modu honetara, erregistrotik baja hartu duten 
eta errekur tsoaren xede izan diren ebazpenak berraztertu dira, eta, azkenean, herritarren 
eskaeraren inskripzioa mantendu. Jarduteko modu honen adibide bat 672/2010/34 kexa iza-
pidetu bitartean egiaztatu ahal dugu. Bertan, gorako errekur tsoaren azterketan e txebizi tza 
beharra froga tzen zuten betekizunak bete tzen direla egiazta tzen zuen dokumentazioa onar-
tzearen alde egin genuen eta, ondorioz, erreklama tzaileak e txebizi tza babestuaren eska-
tzaileen erregistroan altan manten tzearen alde. Sailak kexaren adierazleek aurkeztutako 
errekur tsoa one tsi zuen, eta haien asmoa aldeko jarrerarekin hartu zen.

Justifikaziorik gabeko baja bat konpon tzea dakarren administrazio jarduera oro positiboki 
baloratu behar dela uste badugu ere, kontua da, zori txarrez, aurten ere ikusi dugula kexaren 
adierazleari erregistroko baja behar bezala jakinarazi ez zi tzaion kasuren bat (1775/2009/34), 
eta, erakunde honek egindako izapide eta kudeaketak eginagatik ere, Saila hartutako ebaz-
pena berrazter tzearen kontra agertu dena. Horrek, ondorioz, erreklama tzaileak bizitoki tzat 
duen udalerrian egindako e txebizi tza babestuen zozketa batean ezin parte hartu izatea eta 
E txebizi tza Eska tzaileen Erregistroan pilatutako 11 urteko an tzinatasuna bertan behera gera-
tzea eragin zuen. Kasu honek agerian uzten du “Herri Administrazioen Araubide Juridikoari 
eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legera egokitu beharra e txebizi-
tza eska tzaileen erregistroari dagozkion ebazpenen tramitazioa eta jakinarazpena” gaiari 
buruz egindako gomendio orokorraren baliozkotasuna eta indarraldia, eta gure jarraipen 
eta kontrol lanarekin jarrai tzeko aukerak, E txebizi tza, Herri Lan eta Garraio Sailak aipatutako 
gomendio orokor hori onar tzen ez duen bitartean.

IV. Kexarik aipagarrienak

E txebizi tzaren arloan sar tzen diren gai ezberdinen sailkapena ain tzat hartuta, jarraian herri-
tarren aldetiko erreklamazioaren xede izan diren gai nagusiak azter tzera igaroko gara.

IV.1.  E txebizi tza eskura tzea: beharra froga tzea eta esleipen prozedura

II. ida tz zatian jada aipatu dugun testuinguru sozioekonomikoarekin bat etorriz, aurten ha-
zkunde nabarmena igarri dugu presazko e txebizi tza beharra azal tzen zuten per tsonen kexe-
tan2, batez ere horren arrazoia kexaren adierazleek hipotekei aurre egin ezin izanagatik 
e txebizi tzak bahi tzea jasan beharra, alokairu errentak ez ordain tzetik eratorritako kalera tze 
prozedurak gauza tzea edota okupa tzen zituzten e txebizi tzen hondamen egoera larria ze-
nean. Hori guztia, inolako zalan tzarik gabe, krisi egoeraren isla da, izan ere, talde ahulenei 
eragin die horrek.

2 Horien artean, hauek aipa di tzakegu: 262/2010/34, 284/2010/34, 396/2010/34, 480/2010/34, 557/2010/34, 
569/2010/34, 774/2010/34, 827/2010/34, 1104/2010/34, 1215/2010/34 eta 1566/2010/34.

http://www.boe.es/boe/dias/1992/11/27/pdfs/A40300-40319.pdf
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Horrelako kasuetan guk eduki dugun esku-har tzea hau izan da: kasuan kasuko oinarrizko 
gizarte zerbi tzuekin batera, per tsona hauen egoera ekonomikoa eta lanekoa hobe tzen dela 
bul tza tzea, e txebizi tza babestu baten esleipendun ez diren bitartean lagun tza publikoko 
alokairu pribatu bat eskuratu ahal izateko. Administrazioaren aldetiko jarduera irregular 
bat egon dela ikusi dugun kasu horiek guztiek, ordea, agerian u tzi dute babes publikoko 
e txebizi tza eskain tza eskasa dela eta e txebizi tza behar larriko egoerei eran tzuteko dauden 
mekanismoak ez dabil tzala. Horrek, Arartekoaren erakundetik behin eta berriro errepikatu 
dugun bezala, e txebizi tza babestuaren esleipenean jarrai tzen den indarreko zozketa siste-
maren bidezkotasunari buruz eta baremazioko mekanismo objektiboak sar tzeko beharrari 
buruz hausnarraraztea eragin beharko luke, gaitasun ekonomiko gu txiagoko edota gizarte 
bazterkeriako arriskua duten per tsonek eta familiek nahitaez jasan beharreko premiazko 
e txebizi tza beharrei eran tzuteko.

Ida tz zati hau amaituko dugu esanez, datorren kapituluan, emakumeen berdintasuna eta 
osotasun fisikoa arloari eskainitako zatian, berariazko azterketa jorratuko dugula herri-ad-
ministrazioetatik aurten genero indarkeriaren biktima izan diren emakumeen e txebizi tza 
beharreko egoera bereziari eman zaion eran tzunari buruz.

IV.2.  Alokairuko e txebizi tza babestua

Babes publikoko e txebizi tzen alokairuarekin zerikusia duten erreklamazioak eta “E txebizi tza 
Hu tsaren Programari” (Bizigune) dagozkion e txebizi tzei buruzkoak, areagotu egin dira aurre-
ko ekitaldietan erakundean jasotakoen aldean. Erreklamazio horien oinarrian oso gai ani tzak 
izan dira, eta gehienetan ez dugu administrazio irregulartasunik egon denik ikusi, Ararteko 
erakundearen partetik esku-har tze kritiko bat justifika tzeko. Zen tzu horretan, garran tzi tsua 
izan da alokairu kontratuen baldin tzak aldaraztea nahi zuten kexa adierazleen kexa kopurua. 
Horrela, hi tzartutako epea amaitu eta gero kontratua luza tzea edo hi tzartutako alokairu 
prezioan beherapena aplika tzea eskatu izan da.

Halaber, ikusi dugu Bizigune programa publikoaren kudeaketan gatazka berriak sor tzen 
ari direla alokairu harremana agor tzen ari tzeagatik, eta horiek kontratuaren alderdiek le-
gez dituzten eskubide eta betebehar mul tzoarekiko manten tzen duten jarrera ezberdinen 
isla dira. Horrela, adibidez, kexa ba tzuetan jakin dugu aloka tzaileak ez zeudela ados be-
ren fidan tzen zenbatekoa a txiki tzearekin (439/2010/34, 475/2010/34 eta 1243/2010), eta 
beste ba tzuetan jabeek hondatutakoa konpon tzea exiji tzen zuten, alokatutako e txebizi-
tzari erabilera okerra eman izanari egozten bai tzizkioten hondamen horiek (1631/2009/34, 
13/2010/34 eta 1476/2010/34). Sociedad Pública de Gestión de Viviendas en Alquiler-  
E txebizi tza Alokairuetarako Sozietate Publikoa, S.A. enpresako  txosten teknikoek, erakun-
de honek eskatuta egindakoak, aukera eman digute egiazta tzeko kasu horietako ba-
tzuetan bitartekari tza lan egokia egiten ari dela aipatutako sozietate publikoaren partetik 
Bizigune programaren kudeaketan. Beste zenbaitetan, jarduera zuzenbidearekin bat ez 
zetorrena zenean, erreklama tzaileek salatutako egokitasun ezak behin betiko zuzen tzen 
lagundu dute.

http://www.alokabide.com/bizigune.htm
http://www.alokabide.com/bizigune.htm
http://www.alokabide.com/inicioeuskeraz.htm
http://www.alokabide.com/inicioeuskeraz.htm
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IV.3.  Kalteak e txebizi tza babestuetan, eraikun tzako aka tsengatik

Babes publikoko e txebizi tzetan eraikun tza gabeziak azal tzea herritarren aldetik kexa ugari 
sorrarazten duen arazo bat da urtetik urtera. Ekitaldi honetan, herritarren aldetiko informazio 
falta adierazgarria topatu dugu, e txebizi tzetan eraikun tza aka tsak agertu eta enpresa eraiki-
tzaileak erreklamazioei behar bezala eran tzuten ez dienean nola jardun behar duten jakite-
rakoan (143/2010/34, 600/2010/34, 1020/2010/34, 1068/2010 eta 1229/2010/34). Kasu haue-
tan guztietan, herritarrei iradoki egin diegu beren e txebizi tzetan azaldu diren gabeziengatik 
erreklamazio formal bat aurkez dezatela E txebizi tzaren kasuan kasuko lurralde ordezkari-
tzan. Horrela, Babes Ofizialeko E txebizi tzen Araubideak (ekainaren 24ko 2114/1968 Dekre-
tuak one tsitakoa,) ezarritako aurreikuspenak aplikatuz, E txebizi tza, Herri Lan eta Garraio 
Sailak enpresa eraiki tzaileari ezarriko dio eraikun tzan igarritako aka tsak konpondu beharra, 
horiek babes ofizialeko e txebizi tzen behin betiko kalifikaziotik hasi eta bost urteko epean 
azaldu badira.

Ai tzitik, E txebizi tza, Herri Lan eta Garraio Sailari aurkeztutako erreklamazio formalari ez 
zaio beti aldeko eran tzun bat ematen e txebizi tza babestuaren esleipendunak nahi duena 
gorabehera. Hori li tzateke 1113/2008/34 kexaren kasua. Hura izapidetu genuenean, ikusi 
ahal izan genuen  txosten teknikoak zeudela erreklama tzailearen babes ofizialeko e txebizi-
tzan eraikun tza gabeziak egiazta tzen zituztenak, baina sailak ezezkoa eman zion eraikun-
tza enpresari horiek konpon tzea exiji tzeari. Gure esku-har tzea amaitu genuen gomendio 
hau eginez: Eusko Jaurlari tzako E txebizi tza, Herri Lan eta Garraio Sailari gomenda tzen zaio 
babes ofizialeko e txebizi tza baten enpresa susta tzaileari ezar diezaiola aipatu e txebizi tzan 
an tzemandako eraikun tza aka tsak konpon tzeko nahitaezko konponketa obren egitea. Hori, 
azkenean, ez zuen sailak onartu.

Gomendio honen lege oinarria lehen aipatutako bost urteko epean ager daitezkeen eraikun-
tza aka ts edo okerrengatiko eran tzukizun objektiboaren araubidea azpimarra tzen duen 
jurispruden tzia ugarian dago, eta hari lotuta dago e txebizi tza babestuak susta tzen dituen 
per tsona edo erakunde oro. Eran tzukizun objektibo horrek “Administrazioari eskumena 
ematen dio eraikun tza prozesu horrekin lotu denari eraikun tzan dauden aka ts edo oke-
rrak konpon tzeko betebeharra jar tzeko, ardura gabezia batengatik edo haren ondorioz, eta 
prozesuaren faseetatik edozeinetan, betiere, susta tzaileari egoki dakizkiokeen errepikapen 
ekin tzen kaltetan izan gabe” (AGren 1998ko uztailaren 27ko Epaia).

IV.4.  Administrazioaren fun tzionamendua eta administrazio prozedura

Herri-administrazioek e txebizi tzaren gaian dituzten eskumenak balia tzearen fun-
tzionamenduari dagokionez, lehen ere aipatu dugun bezala E txebizi tza Eska tzaileen Erregis-
troari buruzko erreklamazioak bolumen adierazgarri bat izatera iristen dira, izan ere, bertan 
izena ematea fun tsezko eskakizuna da babes publikoko e txebizi tzen esleipen prozesuan 
parte hartu ahal izateko.

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1968-1060
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1796_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1796_1.pdf
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Aurten, herritarrek aurkeztutako kexen artean bi aztertu ahal izan ditugu, orain arte aipa-
tu gabe genuen gai bat plantea tzen zutenak (1670/2009/34 eta 294/2010/34). Labur adie-
raztearren, erreklamazioek salatu egiten zuten E txebizi tza, Herri Lan eta Garraio Sailaren 
jarduna, E txebizi tza Eska tzaileen Erregistroan elkarrekin izena emanda zuten bikote edo 
ezkontideak banan tzen direnean eta bikoteko kideetako batek izena eman behar duenean 
berriro ere, lehenengoak elkarrekin egindako izen-ematearen an tzinatasuna mantenduz. 
Irizpide onez, erreklama tzaileek uste zuten jarduteko modu hau ez zela bidezkoa inolaz ere, 
eta alega tzen zuten banandu eta gero bi bikotekideek e txebizi tza beharreko egoera ber-
dinean jarrai tzen zutela. Egindako ikerkun tza izapideetan, egiaztatu ahal izan genuen, be-
netan, sailak erreklama tzaileek adierazitako moduan kudea tzen zituztela kasu hauek. Hori 
egiaztatuta, sailari azalpenen  txosten bat eskatu genion, zera azal tzeko: inskribatutako biko-
teen banan tzeak kudea tzeko erabilitako irizpidea justifika tzen zuten arrazoi juridikoak eta 
e txebizi tza babestuaren beharra eduki tzen jarrai tzen zuten bizikide tza unitateko bi kideen 
aldekoa izango zen an tzinatasuna manten tzeari buruzko interpretazioa egitea galarazten 
duten lege oztopoak.

E txebizi tza, Herri Lan eta Garraio Sailak, lagun tza eskaera horri eran tzunez, jakinarazi zigun 
horrelako kasuak izapide tzerakoan aplikatutako irizpidea aldarazteko prest zeudela, nahiz 
eta berehala gauza tzerik egongo ez zela ere jakinarazi zigun: “arazoaren neurria kontuan 
hartuta –an tzinatasuna ain tzat har tzera koan norbanakoena har tzea eta ez eskaerena–, ezin 
izango zaio berehalako irtenbiderik eman. Izan ere, araudietan beren-beregi aurreikusteaz 
gain, E txebizi tza Eska tzaileen Erregistroa- E txebide kudea tzen duten aplikazioak ere aldatu 
egin beharko dira, baita indarreko eskaera guztiak ere, banan-banan alegia, eta eskaera 
bakoi tzean bildutako bizikide tza-unitateko kide bakoi tzaren berri jasota u tzi”.

Administrazio jardun irregular baten konponketa gain har tzen duen konpromiso hori bete-
tzen den edo ez azter tzea jarraipenaren xede izango da Arartekoaren erakundearen parte-
tik, eta horri helduko diogu berriro ere datorren urteko ohiko  txostenean.

V. Ondorioak

- E txebizi tza duinaz eta egokiaz goza tzeko eskubidea nabarmenki mugaturik geratu 
da azkenaldian, krisi ekonomikoko egoera dela eta. Horrek, per tsona eta talde ahu-
lenen diru-sarrerak murriztea dakarrenez, areagotu egin ditu herritar askok dituzten 
zailtasunak alokairuko gastuen edo e txebizi tzen gaineko hipoteka kuoten ordainke-
tari aurre egin ahal izateko.

- Euskal herri-administrazioek “krisiaren aurka hartutako neurriak” nahikoak ez direla 
ikusi da, horien bitartez dagoen babes publikoko e txebizi tza eskaerari eran tzun nahi 
bazaio eta egungo testuinguru ekonomikoan bizitasun handiagoz azal tzen ari den 
e txebizi tza beharreko egoera bereziei aurre egin nahi bazaie.

- Adierazi berri den horrek inoiz baino beharrezkoagoa egiten du alokairu babestuari zu-
zendutako baliabide publikoen hazkundea, eta baita alokairu arrazoizkoagoak eta aloka-
tutako e txebizi tzaz goza tzerakoan egonkortasuna bermatuko dutenak izatea ere.
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- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, foru eta tokiko administrazioekin 
batera, eta euskal familia eta herritar ugarik bizi dituzten zailtasun ekonomikoak 
ezagututa, gizarte politikak eta e txebizi tza publikokoak koordinatu behar ditu, krisia 
e txebizi tza duinaz eta egokiaz goza tzeko eskubidean eragiten ari den eragin negati-
boak arin tzeko eta gizarte bazterkeriako egoerak saihesteko.

- Arartekoaren erakundeak eskerrak eman nahi dizkie euskal herri-administrazioei 
eta, batez ere, Eusko Jaurlari tzaren E txebizi tza, Herri Lan eta Garraio Sailari (hari 
zuzen tzen zaio herritarren aldetiko erreklamazio kopuru handiena), orokorrean 
erakunde honi lagun tzeko eraku tsi duen jarrera eta interesagatik, aurten erakunde 
honek egindako ikerketa izapideetan.

- Edonola ere, agindu zaizkigun lege eskumenak gauzatuz, berriro ere azpimarra tzen 
dugu e txebizi tzaren politika publikoak hobe tzen lagun tzeko konpromisoa dugula, 
herri-administrazioen eguneroko kudeaketaren alderdi zeha tzak azpimarratuz eta 
e txebizi tza egokiaz goza tzeko herritarrek duten eskubidea zain tzeko beharrezko tzat 
jo tzen ditugun ebazpenak eginez.

- Horregatik, ondorio hauen hasierako zatian aipatutako proposamen orokorrez gain, 
ikusten jarraitu dugu beharrezkoa dela arazoak eta zuzendu beharreko gai zeha-
tzagoak daudela agerian uztea.

- E txebizi tza Eska tzaileen Erregistroaren kudeaketak legezko prozedura bermeak 
sartu behar ditu, herritarren eskaeren baja eta aldarazpen ebazpenak ez egiteko 
e txebizi tza babestuaren eska tzaileei babesgabetasuna eragiteko moduan.

- Gabeziak konpon tzea e txebizi tza duin eta egokiaz goza tzeko eskubideari estuki lo-
tuta dagoen betebehar bezala hartu behar da, eta administrazioek arreta bereziare-
kin eskatu behar diete hori enpresa eraiki tzaileei.

- Alokairuaren merkatuan izaten den esku-har tze publikoak, alokairu babestuen edo 
berariazko programa publikoen bitartez, sustatu egin behar du alokairuan parte har-
tzen duen alderdi bakoi tzak bere eskubide eta betebeharrak ezagu tzen dituela, eta 
herri-administrazioei egoki dakizkiekeen bitartekari tza edo aholkulari tza lanak hobe-
tzen direla zaindu.

- Ondorioz, adituen iri tzia gure eginez3, egungo krisia aukera bat bezala hartu behar 
da euskal herri-administrazioek e txebizi tza programak eta politikak berri tzeko duten 
moduaz hausnartu eta horiek azter tzeko, horren bitartez herritar guztiei e txebizi tza 
duina eta egokia bermatu ahal izateko.

3 Errelatore Bereziaren  txostena e txebizi tzari buruz, bizi maila egokia eduki tzeko eskubidearen eta eskubide 
horrekiko bereizkeria ez jasateko eskubidearen elementu integra tzaile gisa, Raquel Rolnik (NBE).
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Arreta publikoa behar duten taldeak

Arartekoaren lan-arloak gaikako banaketaren arabera egituratu izan dira beti. Banaketa 
hori osatzeko, Ararteko erakundearen jarduerak sailkatu izan diren alorretan barreiatuta 
dauden eta ezaugarri bereziak dituzten zenbait talderen arazoen berariaz ko tratamendua 
egiten da.

Alde horretatik eta Ararteko erakundeak pertsona guztien eskubide guztiak bermatu behar 
dituela uste izanda, beharrez kotzat jo da beren eskubideak burutzean kalteren bat izan 
dezaketen talde batzuekin lehentasunez jardutea, ahultasun handiagoko baliz ko egoeran 
daude eta. 

Arreta publikoa behar duten taldeen gaineko arlo horiei esker, ikuspegi praktikotik begi-
ratuta, talde horiekin zerikusia duten gaiak bila eta aurki daitez ke urteko txostenean, eta 
ikuspegi orokorra ematen dute. Baina garrantzitsuena zera da: talde horiek dituzten ara-
zo eta beharrei berariaz erantzuteko eta beraien arazoak ikusarazteko jarduera-esparruak 
sortzeko asmoz eratu zirela. Gainera, talde horien inguruan estrategia koherentea burutzen 
laguntzen dute, talde bakoitzari dagokion arloko jarduera-planaren barruan.

Talde horiekin lehentasunez jarduteari eman nahi zaion garrantziak justifikatzen du urteko 
txostenean bakoitzak bere atala izatea, haien eskubideen gaineko berme-lan garrantzitsu 
hori balora dadin.

Iragan den urte honetan beste urrats bat egin da talde horien eskubideak ikusarazteko. 
Horretarako, adingabeei arreta berezia emateko arloa Haur eta Nerabeentzako Bulegoa 
bihurtu da. Bulego horrek berez ko proiekzioa izango du, eta bereizitako tokia urteko txos-
ten honetan, izan ere, txosten orokor honi erantsitako txosten batean bilduko da 2010ean 
burutu duen jarduera.
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Atal honetan, hamaika puntutan bildu dira arreta publikoko taldeez burutu diren jarduerak:

1 . Familiak
2 . Emakumeen berdintasuna eta osotasuna
3 . Ezintasunen bat duten pertsonak
4 . Gaixo kronikoak
5 . Espetxeratuak
6 . Gizartean baztertuta edo baztertuak izateko arriskuan dauden pertsonak
7 . Ijitoak eta beste gutxiengo kultural batzuk
8 . Etorkinak
9 . Lesbiana, gay, bisexual, transgenero eta transexualak

10 . Adinekoak
11 . Talde terroristen biktimak



III.1
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1.  FAMILIAK

I.  Aurrekariak

2010ean Ararteko erakundean familiei arreta emateko lan arlo berria 
sortzea erabaki dugu. Gure gizartean talde horrek arreta berezia me-
rezi duela uste dugulako hartu dugu erabakia. Familia erreferentziaz ko 
oinarria da, euskarri material eta afektiboa banakoak osasunez eta 
gorputz eta emozio osotasunez garatzeko; az ken bermea da gure gi-
zartera, lanaren bidez eta elkarbizitza sisteman erabat sartuz, interes 
orokorrari ekarpena egiteko prestatutako pertsonek iristen jarraitzeko. 

Halaber, ez Estatuak ez inongo herri-erakundek ezin dute ordeztu familiek adingabeei, 
nagusiei eta, gaixotasuna edo mendekotasuna dela-eta, premia bereziko egoeran 
dauden pertsonei arreta emateko duten eginkizun kuantitatibo eta kualitatiboa. Hori 
dela-eta, zalantza barik, familiak herri-botere guztien babes berezia merezi du. Horrela, fa-
miliei laguntzeko politika publikoen bulkada eta ahalegina sustatu asmoz, Ararteko erakun-
deak arreta publikoko esparru horretan ere berariaz lan egin dezala nahi izan dugu.

Jakin badakigu egun familiek zenbait eredu hartzen dituztela eta haiek ezin direla amak, 
aitak eta seme-alabek osatutako familia eredu tradizionalera mugatu. Beste familia eredu 
batzuetarako bilakaera gertatu da, hor daude familia gurasobakarrak, homoparentalak, 
bananduak edo berrosatuak; zuzenbideak gizarte aberastasun hori onartu du eta zenbait 
kasutan berariaz ko arreta beharko du familia gisa erabat garatzeko eta pertsonentzako giza 
euskarri afektibo eta materiala izateko xede nagusia betetzeko behar diren prestazio guz-
tiak berdintasun osoz lortu ahal izatea sustatzeko.

Era berean, garrantzitsua deritzogu, osaketa zabala dela-eta, aurrera egiteko laguntza pu-
bliko handiagoaren beharrean egon daitez keen familientzat, hala nola familia ugarientzat, 
arreta berezia bultzatzeari. Kide asko biltzen dituzten familiek zailtasun gehigarriei egin 
behar diete aurre, batez ere ekonomia eta denbora arazoei eta, hortaz, laguntza publiko 
berezia merezi dute. Herri-erakundeek, zentzu horretan, jabetu behar dute familia ugarien 
atzean adingabe gehiago daudela –zeinek bakarkako eskubideak baitauz kate eta, horren 
ondorioz, babesa eta estaldura merezi baitituzte-; beraz, estaldura kuantitatibo hori zenbatu 
behar da familia horiei laguntzeko ahalegin publikoa legitimatzeko; izan ere, maiz, ahalegin 
ekonomiko eta ardura handiz, euren adingabeei az kenean gizarte osoaren ongizate komu-
naren onerako izango den garapenerako laguntza handia ematen diete familiek. Horrek guz-
tiak erabat justifikatzen du, gure aburuz, familia ugariei eman beharreko laguntza berezia.

Bukatzeko, azpimarratu nahi dugu herri-botereek, familiei laguntzeko politiken bidez, familia 
politika orotan behar den zeharkako ikuspegiko emakumeen eta gizonen arteko ber-
dintasuna sustatu behar dutela.

Printzipio horiek bultzatzen dute familien arretarako arlo berria. Jarraian 2010ean izandako 
haren ildo nagusiak azalduko ditugu.
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II.  Arloa kopurutan

2010ean, Arartekoak arlo honi esleitutako 9 kexa izapidetu ditu, hots, jasotako kexa guztien 
%0,73. Kexa horiek honako azpiarlotan daude bananduta:

- Familia, lana eta norberaren bizitza bateratzea ................................................ 5
- Familiei buruz ko politika publikoak ................................................................... 2
- Familia bereiz keria ........................................................................................... 1
- Administrazioaren funtzionamendua eta administrazio prozedura ................... 1

Azpimarratu nahi dugu familiei dagokienez jasotako kexa gehienak lanbidea eta familiako 
bizitza bateratzeari buruz koak izan direla. Gainera, kexa askoren gai nagusia lanbidea eta 
familiako bizitza bateratzea izan arren, erakunde honek funtzio publikoari lotuta daukan lan 
arloari esleitu zaiz kio eta, horren ondorioz, kexa horiek ez dira hemen azalduko ditugun 
datuetan islatuko. Horregatik guztiagatik, adierazi behar dugu, egun, lanbidea eta familiako 
bizitza bateratzea, zalantza barik, familien arazo nagusietakoa dela. Ikusiko dugunez, arra-
zoi horrexegatik heldu behar izan diogu gaiari buruz ko hausnarketa sakonagoari. Horixe 
izan da Arartekoak 2010ean antolatutako udako ikastaroaren helburua. Edonola ere, familiei 
bereziki eragiten dieten beste kexa batzuk ere jaso ditugu baina, ikuspegi materialari begi-
ra, erakunde honetako beste arlo batzuek, hala nola ogasun arloak, izapidetu dituzte. Atal 
honetako kexa azpimarragarrienei buruz ko V. epigrafean haietako batzuei buruz hitz egingo 
dugu, familien errealitatean duten garrantziagatik.

III.  Arau eta gizarte testuingurua

Herri-botereek familiak babesteko duten betebeharraren az ken funtsa juridikoa Konsti-
tuzioko 39. artikuluan dago. Bestalde, kontuan hartu behar da Euskadiko Autonomia Estatu-
tuak 10-39. artikuluetan, familientzako babesa eskumen esklusiboetan sartzen duela. Izan 
ere, Estatutuak “komunitatearen aurrerabidea, emakume kondizioaren arazoa, haur, gazte 
eta hirugarren adinekoen aldeko politika” gisa definitutako arloetan sartzen den eskumena 
da. Euskadin, familiei laguntzeko politika publikoen oinarriak finkatzen dituen lege eta arau 
esparrua, lehenbizi, Familiei laguntzeko abenduaren 12ko 13/2008 Legeak, ezartzen du. 
Bertan arlo horretako esku-hartze publikoaren funtsak eta oinarriak xedatzen dira. Hala-
ber, Eusko Jaurlaritzak az ken urteotan familientzako laguntzei buruz garatu duen araudia 
da seme-alabengatik laguntza ekonomikoak eta lanbidea eta bizitzako familia bateratzeko 
laguntzak arautzeko oinarria. Egun arlo horiek arautzeko indarrean dauden lege esangu-
ratsuenak honakoak dira: 255/2006 Dekretua, abenduaren 19koa, seme-alabak dituzten 
familientzako diru-laguntzak arautzen dituena, eta 177/2010 Dekretua, ekainaren 29koa, fa-
milia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruz koa.

Bestalde, gogoan hartu behar da Euskadiko familiei laguntzeko politika publikoen ildoak eta 
orientabideak familiei laguntzeko erakundeen arteko planetan daudela. Plan horiek Seme-
alabak dituzten Familiei Laguntzeko Erakundeen arteko I. Planarekin abiatu ziren. Planak 
2002 eta 2005 artean iraun zuen indarrean eta familia babesteko sistema unibertsal, oso eta 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/enlaces/documentos/ConstitucionEUSKERA.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/enlaces/documentos/ConstitucionEUSKERA.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-2312/es/contenidos/informacion/estatuto_guernica/es_455/adjuntos/estatuto_ley.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-2312/es/contenidos/informacion/estatuto_guernica/es_455/adjuntos/estatuto_ley.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2008/12/0807144a.pdf
http://www.euskadi.net/r33-2220/eu/
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20061227&a=200606443
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2010/07/1003308a.pdf
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koordinaturako hastapena izan zen. Haren atzean Familiei Laguntzeko Erakundeen arteko II 
Plana etorri zen eta 2006 eta 2010 artean egon da indarrean. Haren printzipio nagusia familia 
aniztasunarekiko begirunea da, eta norberak osatzen duen familia motagatiko bereiz keria oro 
saihesten ahalegindu da. Duela gutxi erakunde honek plan horren ebaluazio eta diagnostiko 
prozesuan parte hartu du. Prozesu hori 2010eko az ken hiletan burutu du Eusko Jaurlaritzak.

Egun Familiei Laguntzeko Erakundeen arteko III Plana ari da prestatzen. Aurreikusten  denez, 
2011n onartuko da eta, Eusko Jaurlaritzako Familia eta Komunitate Politikaren Zuzendaritzak dio-
enez –hark baitauka familiei laguntzeko politika publiko autonomikoak zuzentzeko eta ezartzeko 
eskumena–, honako xede eta printzipioei jarraituko die –gure aburuz, ondo laburbiltzen dute 
hurrengo urteetarako, familiei dagokienez, jarduteko programa ildoek behar dutena–:

⇒	familia politika osoarentzako esparrua eta oinarriak ezartzea, familien eta haien ki-
deen ongizatea eta bizi kalitatea hobetzeari begira.

⇒ autonomia eremuan familien alde indarrean dauden neurriak koherentziaz ordena-
tuz, laguntza neurri berriak arautuz eta, ondorioz, familia politika zeharkako politika 
bihurtuz, familiei babesa, arreta eta laguntza ematea.

⇒ harreman mota guztien eta familia mota guztien gizarte legitimatzearen eta onarpe-
naren alde egitea, guztiei tratu bera bermatuz.

⇒ batez ere, euren gurasoei lotzen dituen edo zituen harreman motagatik haurrei 
eragin diezaiekeen bereiz keria mota ororen aurka borrokatzea, familietan haur eta 
nerabeen babesa bermatuz.

⇒ bikoteek nahi dituzten seme-alabak eduki ahal izateko oztopoak pixkanaka eza-
batzen edo murrizten laguntzea.

⇒ familia eredua sendatzeko baldintzak sortzea; eredu horretan, nahitaez ko beteki-
zuntzat joko dira kide guztien arteko autonomia eta begirunea eta bikotekide bien 
arteko berdintasuna, biek errealizazio pertsonal eta profesionalerako aukera berbe-
rak partekatzeko eta edukitzeko.

⇒ familiako bizitza eta lanbidea bateratzen laguntzea, gizarte eragile guztiak erantzun-
kidetasun parte hartzaileko prozesuan engaiatuz.

⇒ familiei euren bizi prozesu osoan laguntza eta laguntasuna ematea, egungoa beza-
lako gizarte konplexuan dituzten eginkizunak errazteko xedez.

⇒ orokorrean familia guztien eta, lehentasunez, ahultasun bereziko egoeran dauden 
familien, hala nola familia ugarien, familia gurasobakarren, familia homoparentalen, 
berrosatuen eta genero indarkeriaren edo ekintza terroristen biktima diren familien 
gizarte bereiz keria prebenitzea.

⇒ gizartea familien eginkizunari buruz sentsibilizatzea.

IV.  Jarduera-plana

2010. urterako egindako jarduketa planaren esparruan, arloan burututako jarduketa nagu-
siak aipatuko ditugu, jarraian emango ditugun epigrafeen arabera. Arlo honetan burututako 
jarduketa aipagarrienen aipua dela-eta, 2010an Arartekoak familientzako arretari dagokio-
nez izan dituen arreta gune nagusiak azpimarratuko ditugu:

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-contpfc/eu/contenidos/informacion/indice_politica_familiar/eu_indice/adjuntos/LIBRO PLAN DE FAMILIA EUSKERA.pdf
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-contpfc/eu/contenidos/informacion/indice_politica_familiar/eu_indice/adjuntos/LIBRO PLAN DE FAMILIA EUSKERA.pdf
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-contpfc/es/contenidos/informacion/indice_politica_familiar/es_indice/adjuntos/III_plan.pdf
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-familias/eu/
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IV.1.  Bilerak elkarteekin

Erakundean lan arlo hau 2010 honetan sortu denez gero, oraindik ez diogu heldu fami-
lientzako arreta eremuan lan egiten duten elkarteekiko harremana antolatzeari. 2011z gero 
hasiko gara harreman hori sistematikoki sortzen. Hala ere, Hirukide Euskadiko familia 
ugarien elkartearekin kontaktua egin dugula aipatu behar dugu. Arartekoa bera bildu da 
behin haiekin. Bilera horretan, elkartea bere lan ildo nagusiak eta herri-administrazioei 
egindako eskaera nagusiak ezagutarazi diz kigu. Erakunde honek haiek denak bildu ditu 
ezagutarazi ahal izateko. Era berean, hitzartu dugunez, elkarteak etorkizunean euskal herri-
administrazioen funtzionamendu desegokiari dagokionez edo familia ugarientzako presta-
zio nahikorik edo batere ez egoteagatik atzematen dituzten kexa guztiak helaraziko diz kigu, 
erakunde honek, bere lanez, eremu honetan agertutako arazoak konpontzen lagundu ahal 
izateko xedez.

IV.2.  Bilerak administrazio eta erakundeekin

•	 Bilera Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Saileko Familia eta Ko-
munitate Politikaren Zuzendaritzarekin

2010eko urrian Eusko Jaurlaritzako Familia eta Komunitate Politikaren Zuzendaritzarekin 
bildu gara. Bilera horren helburua erakunde biok eremu horretan egindako lanari buruz ko 
informazioa trukatzea eta erakundean arlo horretan jasotako zenbait kexari lotutako kontu 
batzuei buruz egiten dugun balorazioa alderatzea izan da. Bileran, zuzendaritzak familiei 
dagokienez Eusko Jaurlaritzak burutzen duen lanaren eduki nagusia eta, Familiei Laguntze-
ko III. Planaren prestaketaren esparruan, lantzen ari diren ildo estrategikoak ezagutarazi 
ziz kigun.

Ararteko erakundean jasotako kexei buruz landutako gaiei dagokienez, honako gaiei egon 
ziren lotuta:

- Langile autonomoek lanbidea eta familiako bizitza bateratzea: Familia eta Ko-
munitate Politikaren Zuzendaritzari jakinarazi genion langile mota horrentzako la-
guntza ekonomikoari ere heldu behar zaiola, egun laguntzei eta bateratzeari buruz 
indarrean dagoen araudian ez baitute estaldurarik.

- Familia ugariak eta seme-alabengatiko laguntzak: familia horientzako laguntza 
ekonomikoa gehiago bultzatzeko beharrari heldu genion; horretarako laguntza zu-
zenak ez ezik, zerga tresnak gehiago darabiltzaten neurriak baliatu behar dira. Horri 
begira, Jaurlaritzak arloan eskumena duten erakundeak koordinatzea eskatu ge-
nuen.

- Seme-alabak dituzten familientzako laguntza ekonomikoak arautzen duen 
abenduaren 19ko 255/2006 Dekretuko laguntzak eskatzeko epeengatik 
agertutako arazoak: gure inguruko beste herri batzuetan gertatzen den bezala, 
dekretu horretan jasotako seme-alabengatiko laguntzak aktibatzeko, eskabidea 
epe preklusiboetan egin beharrik gabe, tresna automatikoak ezartzea komeni dela 
adierazi genuen.

http://www.hirukide.com/eus/index.php
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/eu/
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- Familia gurasobakarrak eta babes berezia: kategoria horretan sartu behar diren 
kasuak erabakitzeari eta seme-alaba bi dauz katen familia gurasobakarrak, estatuko 
legedi jakin batean xedatzen den bezala, familia ugariekin parekatzeari buruz ko kon-
tuei heldu genien.

- Bateratzeko arazoak kooperatibetan: gai honi dagokionez dagoen lege hutsunea-
ren arazoa eta kooperatiba batzuetan langile baz kideek lanbidea eta familiako bi-
zitza bateratzeari dagoz kion lan eskubideak onartuak izateko erakunde honi salatu-
tako zailtasunak agertu genituen; hori dela-eta, pentsatu genuen komenigarria dela 
 Eusko Jaurlaritzak arlo horri buruz ko lege ekimenen bat bultzatu beharra aztertzea.

- Adingabeak eta genero indarkeria: zuzendaritzari agertu genionez, etorkizun 
gertuan genero indarkeria dagoen familietako adingabeen egoerari berariaz heldu 
 behar zaio.

- Arartekoaren familia homoparentalei buruz ko gomendio orokorra: zuzenda-
ritzari iragarri genionez, asmoa daukagu administrazio guztietan inprimakiak fami-
lia eredu berri horiei egokitu beharrari buruz ko eta lagundutako ugalketako klinikei 
emakume bikotekideek euren seme-alabak erregistro zibilean erregistratzeko duten 
legez ko egoera anbiguoaren berri emateko komenigarritasunari buruz ko gomendio 
orokorra emateko (az kenari buruz atal honetako IV.3 epigrafean hitz egingo dugu).

Familia eta Komunitate Politikaren Zuzendaritzak gogoan hartu zituen gure planteamen-
duak, baina ez zuen neurri berririk zehaztu. Adostu genuenez, aurrerantzean harreman arina 
edukiko dugu eta erakunde biotako baten ardura izan daitekeen albiste ororen berri eman-
go diogu elkarri.

IV.3.  Gomendio orokor berrien aipamena

Erakunde honetako beste lan arlo batzuetan eman badira ere, gure ustez egokia da atal ho-
netan Arartekoak 2010ean emandako hiru gomendio orokor aipatzea, familientzako arreta 
arloa zuzenean ukitzen dutelako:

•  Familia homoparentalei oztopoak kentzea

Aurten Arartekoaren abenduaren 23ko 4/2010 Gomendio orokorra, Familia homopa-
rentalei eta sexu bereko bikote eta ez kontideei oztopo formalak kentzeari buruz koa 
eman dugu; bertan, gai biri heldu diegu:

Alde batetik, zenbait oztopo administratibo formal kendu beharra; izan ere, sumatu 
dugunez, familia homoparentalentzat eta bikotekide eta ez kontide homosexualentzat ora-
indik baitiraute halakoek. Batez ere errealitate sozial eta juridiko berrira egokitu ez diten 
ereduetan oinarritutako inprimakiak betetzeari dagoz kio. Hori dela-eta, euskal herri-admi-
nistrazio guztiak deitzen ditugu izatez ko bikote eta ez kontide homosexualei eta seme-
alabak dauz katen familia homoparentalei eragiten dieten inprimakiak edo beste 
edozein agiri formalki egokitzera, bikote, ez kontide edo familia horien errealitate 
pertsonalari berdintasunean erabateko lekua egingo dien formula sartuz. Halaber, 
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euskal herri-administrazioei eskatzen diegu edozein zentro edo erakunderi jokabide bera 
eskatzeko, haien eskumeneko zerbitzu edo prestazioak kudeatzen badituzte edo jarduera 
baimendu behar badiete.

Bestalde, sumatu dugunez, emakumez ko ez kontideek arazoak dauz kate lagundutako 
ugalketagatik legez ko seme-alabatasuna ama biologikoaren emaztearen alde eraba-
kitzeko. Arazoak seme-alaba Erregistro Zibilean inskribatzeko unean agertzen dira, gaia 
arautzeko anbiguotasunak eraginda. Anbiguotasun hori dela-eta, kasu batzuetan gerta dai-
teke emakume bien arteko ez kontzaren baitan teknika horien bidez jaiotako seme-alaben 
ama ez biologikoei amatasun hori legez ez onartzea, adopzio prozesura joz ez bada. Pro-
zesu horri seme-alaba jaio ondoren ekin behar zaio eta denbora batere premiarik gabe 
luzatzen du ama ez biologikoari dagokion seme-alabatasuna legez onartzea. Pentsatu dugu 
Euskadiko Autonomia Erkidegoko administrazio nagusiak lege informazioa heda dezakeela, 
halako kasuetan, adopzio prozesura jo beharra saihestu ahal izateko. Hori dela-eta, Eusko 
Jaurlaritzari gomendatu diogu lagundutako ugalketako teknikak burutzen dituzten osasun 
zentroetan informazio hori zabal dezala. Izan ere, batez ere halako tekniken bidez elkarrekin 
seme-alaba izan nahi duten ez kontide lesbianei eragiten die eta, beraz, osasun zentroek 
emakumeei jakinarazi behar liekete, jaiotzeko unean amatasuna adopzio prozesura jo gabe 
ezartzeko, erditu aurretik, ama biologikoaren ez kontideak Erregistro Zibilean bertaratu be-
har lukeela Erregistro Zibileko epaile arduradunaren aurrean formalki adierazteko jaio berria-
ren seme-alabatasuna onartzeko bere nahia.

•  Lanbidea eta familiako bizitza bateratzea

2010ean Arartekoaren 5/2010 Gomendio orokorra, abenduaren 28koa, familia, lana 
eta norberaren bizitza bateratzeko neurri gisa lanaldia murrizteko eta egokitzeko edo 
aldatzeko eskabideak bideratzeari buruz koa eman dugu. Bertan gogorarazi dugunez, 
gure Erkidegoko esparruan, egiteke dago Euskal Funtzio Publikoaren Legearen baliz ko al-
daketa. Gure aburuz, hura aukera handia izan daiteke Langile Publikoaren Oinarriz ko Estatu-
tuaren garapenean eratzeko dauz kagun tarteak baliatzeko, emakumeen eta gizonen arteko 
benetako berdintasunaren ikuspegitik bateratzerako behar diren betekizunak biltzen baiti-
tu. Gure erakundetik araudia zentzu horretan aldatzea edo egokitzea sustatzera deitu nahi 
dugu; izan ere, tamaina horretako ekimenak bidea emango luke familia eta lana bateratzen 
laguntzea bilatzen duten holako neurriei lege estaldura emateko eta, aldi berean, alferreko 
interpretazio zalantzak saihestu eta Eusko Legebiltzarraren Emakumeen eta Gizonen Ber-
dintasunerako martxoaren 2ko 4/2005 Legearen agindua argi babestu eta osatuko luke, 
herri-administrazioetako langileen lan baldintzei buruz ko arauetan, emakumeen eta gizonen 
familia, lana eta norberaren bizitza bateratzea errazteari begira, lan denbora malgutu eta 
berrantolatzeko neurriak sar litezen.

•  Gurasoen erantzukizun partekatua bikote bananduetan

Bukatzeko, 2010ean Arartekoaren 1/2010 Gomendio orokorra, urriaren 15ekoa, ba-
nandutako bikoteetako erantzukizun partekatuari buruz koa ere eman dugu. Bertan, 
herri-botereei eskatu diegu, zeinek bere eskumenen neurrian, behar diren lege aldaketak 
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premiatu ditzatela, banantze eta dibortzio kasuetan, aukerarik desiragarriena seme-alaba 
komunen zaintza guraso bien ardura izatea izan dadin, gurasoen erantzukizun partekatuko 
araubidean, lehentasunez adingabeen interesa babestuz betiere. Azpimarratu nahi dugu 
arlo horretan emakumeen eta gizonen berdintasuna ez dela lortuko oraingo automatis-
mo judiziala bukarazten ez bada, seme-alaben zaintza mekanikoki amei (ama biologikoei 
bikotekide lesbianen kasuan) ematen baitie; beraz, erakunde honetan defendatzen dugun 
jarrera genero ikuspegi zorrotzari lotzen zaio. Edonola ere, berriz adierazi nahi dugu oso 
garrantzitsua dela holako gaietan adingabearen interesa gailentzea beti gurasoetako edo-
zeinen interesaren gainetik.

IV.4.  Arlotik bultzatutako ofizioz ko jarduketak

Familia homoparentalei buruz ko gomendio orokorrari dagokionez, ofizioz ko jarduketa bati 
ekin diogu, Espainiako Herriaren Defentsariaren aurrean -hari buruz xeheago hitz egin dugu 
LGBT pertsonentzako arretari buruz ko kapitulu honexetako atalean -; haren bidez, egungo 
erregistroko jarduketak berrikustea bultza dezala eskatu diogu erakunde horri, lagundutako 
ugalketa teknikei buruz ko maiatzaren 26ko 14/2006 Legeko 7. artikuluan gai honek daukan 
legez ko eraketaren anbiguotasuna dela-eta, ez direlako bateratuak eta, gure iritziz, zenbait 
kasutan emakumez ko bi diren ez kontideentzat bereiz keria egoerak sortzeko bidea ema-
ten dutelako: hori dela-eta, gure ustez konstituzio mailako arazo baten aurrean gaude, eta 
erakunde eskudunek konpondu behar dute.

IV.5.  Arlo horretan giza eskubideak bultzatzeko foro, jardunaldi eta jarduketetako 
parte hartzea

•	 Arloan eskubideak bultzatzeko jarduketak: 2010eko udako ikastaroa

Arestian adierazi dugunez, 2010 honetan Arartekoak urtero antolatzen duen udako ikasta-
roa lanbidea eta familiako bizitza bateratzeari buruz koa izan da. Ikasturteak ”Lana, familia 
eta norberaren bizitza bateragarri egiten laguntzeko politika publikoak berriz aztertzeko bi-
dean” izan zuen izena; unibertsitate eremutik iritsitako adituak, gaiari buruz ko profesional 
adituak eta familiei laguntzeko politikaren arloan lan egiten duten pertsonak bildu zituen eta 
2010eko uztailaren 9an izan zen, Donostiako Miramar jauregian. Txosten honetako VIII.2 
kapituluan xeheago hitz egin dugu programari eta haren edukiari buruz.

Edonola ere, hemen azpimarratu nahi dugu gure udako ikastarorako gai hori hautatzeko 
arrazoia honakoa izan zela: gure ustez, Arartekoa bezalako erakunde batek gai izan behar du 
gizarte eskaera gero eta handiagoari ahotsa emateko; ahots horiek konponbideak eskatzen 
dituzte egunerokotasunaren errealitate zailarentzat, eta errealitate horren ezaugarrietako 
bat lan produktiboa eta norberarentzako eta beste pertsonentzako arreta eta zaintza bate-
ragarri bihurtzeko egin beharreko ahalegin handia da. Haiek bateragarri egitea askotan zaila 
da eta, ez gutxitan, ezinez koa pertsona askorentzat, batez ere emakumeentzat. Udako 
ikastaroan agerian utzi zen batez ere herritar talderik ahulenek ere, hala nola haurrek, edo 
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mendekotasun egoeran dauden pertsonek, edo gaixotasuna edo minusbaliotasuna pai-
ratzen duten pertsonek, baita adinekoek ere, maiz haiek ordezten baitute langileek nekez 
bete dezaketen arreta eta zaintzako eginkizun hori, nozitzen dituztela bere premia guztiak 
bateratzeko prestatuta ez dagoen gizartearen ondorioak.

Hortaz, Ararteko erakundetik, udako ikastaro horren bidez, eztabaida sustatu beharra azpi-
marratu nahi izan dugu, egungo egoera aldatzeko abiarazi behar liratekeen tresna guztiak 
mahai gainean jartzeko.

•  Parte hartzea foro eta jardunaldietan

Azpimarratu nahi dugu arartekoak, 2010eko azaroan, Az koitiko Forumak antolatutako 
lana eta familia bateratzeari buruz ko jardunaldietan parte hartu zuela, “Posible da ba-
teratzea gure gizarte ereduan?” izeneko hitzaldia emanez. Az koitiko Udalaren ekimena izan 
zen eta Gipuz koako Foru Aldundiaren Gipuz koa Aurrerra-ren laguntza izan zuen.

V.  Kexarik aipagarrienak

V.1.  Lanbidea eta familiako bizitza bateratzea

Atal honen hasieran aipatu dugunez, lanbidea eta familiako bizitza bateratzea gai nagusie-
tako bat da familiei buruz jaso ditugun kexetan. Gai horri lotutako kexek honakoak ukitzen 
dituzte: bateratzearentzako laguntza ekonomikoen eremua; herri-administrazioek adingabe, 
adineko eta mendeko pertsonei arreta eta zaintza emateko eskaintzen dituzten zerbitzu pu-
blikoen eremua; eta funtzio publikoaren eremua. Az ken horri dagokionez, langile publikoek 
bultzatutako kexak iristen dira eta haietan euren lan harremanetako bateratzeari lotutako 
eskubideak galdegiten dituzte. Jarraian, jasotako kexetan agertu diren konturik esangu-
ratsuenetako batzuk azpimarratuko ditugu.

•  Bateratzerako laguntza ekonomikoak

Bateratzeari bideratutako laguntza ekonomikoei buruz ko kexei dagokienez, kontu batzuk 
behin eta berriz salatzen dira erakunde honen aurrean, hala nola langile autonomoentzat 
laguntzarik ez egotea eta familia gurasobakarrek behar beste babesik ez edukitzea. Ara-
zo horiek Eusko Jaurlaritzako Familia eta Komunitate Politikaren Zuzendaritzari helarazi 
diz kiogu. Maiz errepikatu diren beste salaketa batzuk 2009an Eusko Legebiltzarrarentzat 
egindako urteko txostenean adierazi genituen, besteak beste, partekatutako zaintza ka-
suetan laguntzarik ezin jasotzea eta emakumeentzako eta gizonentzako laguntzen arteko 
desberdintasuna; haiei buruz hitz egin dugu 2009an Eusko Legebiltzarrarentzat egindako 
 txosteneko emakumeen berdintasunari eta osotasunari buruz ko atalean (247. orrialdea), 
araudi biak 2010eko ekaina arte egon dira indarrean. Arazo horiek biak lana eta familia 
bateratzeko laguntzei buruz ko ekainaren 29ko 77/2010 Dekretu berrian gaiari emandako 
arauketa berriak konpondu ditu. Halaber, lege horretan mendekotasuneko egoeran dauden 
senideentzako laguntzei buruz ko arauketa ere aldatu da; horren arabera, egun, pertsona 
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horiek eguneko egoitza batera doazenean ere, senideak zaintzeko lanaldi murriz ketagatiko 
laguntzei hel dakieke, hura eguneko egoitzara joan arren. Eusko Legebiltzarrarentzako 
2009ko txosteneko gizarte ekintza arloari buruz ko atalean ere hitz egin genuen az ken ara-
zo horretaz (51. orrialdean). Kasu horietan guztietan, atseginez ikusi dugunez, bateratze-
rako laguntzak arautzen dituen dekretu berriak erakunde honek defendatutako tesiak egin 
ditu bere.

•    Lanaldi murriz ketak eta funtzio publikoan lanaldi araubidean aldaketak eskatzea 
seme-alaba adingabeak zaintzeko

Zenbait herri-administraziotako langileek behin eta berriz agertu digute bateratzeko es-
kubidearen irismenari buruz ko arazoa, bateratzea gauzatu ahal izateko, ohiko lanaldi edo 
egutegi araubidea aldatzen duen lanaldi murriz ketako ordutegia edo egutegia ezarri ahal 
izateko egindako eskabideei dagokienez. Halako kasuetan, emakumeen eta gizonen be-
netako berdintasunerako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoari dagokionez, ez dago 
xedapenak gauzatzeko modua argitzen duen berariaz ko legez ko xedapenik. Kexa horiek 
modu bateratuan ebatzi ahal izateko, Arartekoaren 5/2010 Gomendio orokorra, aben-
duaren 28koa, familia, lana eta norberaren bizitza bateratzeko neurri gisa lanaldia 
murrizteko eta egokitzeko edo aldatzeko eskabideak bideratzeari buruz koa ematea 
erabaki dugu (hari buruz atal honetan bertan, IV.3 epigrafean, hitz egingo dugu xeheago); 
bertan agerian utzi dugu arazo honek Konstituzioko 14. artikuluari lotutako konstituzio di-
mentsioa daukala.

V.2.  Familia gurasobakarrak udal kiroldegiak ordaintzeko tarifetan aintzat ez 
hartzea

Az ken urteotan tokiko erakundeek, udal kirol instalazioen erabiltzaileak diren kideak dituz-
ten familiei lagundu asmoz, familia ordainketak sortu dituzte, ekipamendu horiek erabili 
ahal izatea merkeagoa gerta dakien. Ikusi dugunez, ordea, tarifa horiek jasotzen dituzten 
beherapenek ez dakarte onurarik familia eredu guztientzat, kide kopuru jakin bat duten 
familientzat baino ez baitira eskuragarriak; hori dela-eta, familia gurasobakarrentzat be-
herapen horrek ez dakar onurarik. Arazoa udal bateko kiroldegiaren erabiltzaile batek utzi 
zuen agerian. Gure esku-hartzean, familientzako hobarietan familia bateko kide guztiak, 
guztira kiroldegiaren erabiltzaile bi baino ez badira ere, udal kiroldegiaren erabiltzaileak 
diren kasua ere jasotzea komeni dela defendatu genuen. Zentzu horretan, eta tokiko 
erakundeek udal kiroldegien erabiltzaileei ordaintzea dagokien tarifak finkatzeko duten 
ahalmena kaltetu gabe, hobaridun tarifak ezartzerakoan, ardurapean seme-alaba bakarra 
duten familia gurasobakarrentzat ere hobaridun tarifa horri heltzea interesgarria izateko, 
beste parametro batzuetan oinarritzea komeni dela adierazi genuen. Horri dagokionez, 
gaztigatu genuen familia gurasobakarrak ahultasuneko egoera berezian daudela eta Fami-
liei Laguntzeko abenduaren 12ko 13/2008 Legeak babes berezia onartzen diela. Zegokion 
udala, udal kiroldegiaren tarifen asmo ona defendatu arren, 2011rako kiroldegiaren tarifak 
berrikusteko prozesuaren esparruan erakunde honek egindako proposamenari heltzearen 
alde agertu zen.
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V.3.  Familia ugariak eta OHZ

Egun familia ugariek ez daukate hobari askorik; haien artean, azpimarratu behar dugu Onda-
sun Higiezinen gaineko Zerga arautzen duten hiru foru arauek, antzeko modu oso lasaian, 
ahalmena ematen dietela euren lurralde historikoko tokiko erakundeei, OHZ arautzeko or-
denantzen bidez, familia ugarietako kide diren subjektu pasiboen alde zerga horren kuota-
ren %90 arteko hobariak ezarri ahal izateko. Horren arabera, udalaren zerga ordenantzaren 
bidez, ondasun higiezinen mota eta ezaugarriak, hobariaren iraupena, haren urteko zenba-
tekoa eta hobariaren gainerako alderdi substantibo eta formalak, beste zerga hobariekiko 
bateragarritasunerako baldintzak barne, zehaztuko dira. Hola, tokiko erakundeek, dagokion 
foru arauak ezarritako zergaren kuotaren %90eko mugaren barruan, familia ugariei zenbait 
hobari onartzen diz kiete zerga horren barruan. Eskubidea onartutakoan, hura eragin duten 
inguruabarrak aldatzen ez diren bitartean hobariari eustea da ohikoena. Tokiko erakunde 
askok, ordea, euren zerga ordenantzetan, aplikatzeko modu zailagoak sartu dituzte, tokiko 
erakundeari hobaria urtero eskatzeko eskatzen baitiete familiei, familiaren osaketan hobaria 
onartzeko baldintzei eragiten dien aldaketarik gertatu ez dela egiaztatzeko bide gisa. Gure 
ustez, familientzat hura izapidetzea errazagoa eta ez hain nekeza izateko, halako hobariak 
onartzeko lege automatismoko tresnak lehenetsi behar dira, hobaria jasotzeko betekizunak 
betetzen direla ziurtatzeko, familien inguruabarretan egondako edozein aldaketaren berri 
emateko betebeharra ezarriz.

VI. Ondorioak

Arlo honetan 2010ean egindako lanaren aipagarriena honakoa izan da:

•  Antzemandako arazo nagusiak: 

Lehenbizi, adierazi nahi dugu Eusko Jaurlaritzako Familia eta Komunitate Politikaren Zuzen-
daritzari zenbait kontu helarazi diz kiogula, gure ustez laster familiei laguntzeko jarduketa 
publikoek haiek lehenetsi behar dituztelako:

- Lanbidea eta familiako bizitza bateratzea langile autonomoentzat: gure us-
tez beharrez koa da langile mota horrentzako laguntza ekonomikoari ere heltzea, 
egun indarrean dagoen legedian ez baitute bateratzerako laguntzari lotutako es-
taldurarik.

- Familia ugariak eta seme-alabengatiko laguntzak: uste dugu familia horientzako 
laguntza ekonomikoa gehiago bultzatu behar dela; horretarako laguntza zuzenak ez 
ezik, zerga tresnak gehiago darabiltzaten neurriak baliatu behar dira. Horri begira, 
Jaurlaritzak arloan eskumena duten erakundeak koordinatzea eskatzen dugu.

- Seme-alabak dituzten familientzako laguntza ekonomikoak arautzen duen 
abenduaren 19ko 255/2006 Dekretuko laguntzak eskatzeko epeengatik ager-
tutako arazoak: gure inguruko beste herri batzuetan gertatzen den bezala, de-
kretu horretan jasotako seme-alabengatiko laguntzak aktibatzeko, eskabidea epe 

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-familias/eu/
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-familias/eu/


Familiak

III

255

preklusiboetan egin beharrik gabe, tresna automatikoak ezartzea komeni dela uste 
dugu.

- Guraso bakarreko familiak eta babes berezia: gure ustez komenigarria da neu-
rriak abiaraztea seme-alabak dauz katen familia gurasobakarrak familia ugariekin 
egiatan parekatzeko, estatuko legedian xedatzen den bezala.

- Bateratzeko arazoak kooperatibetan: gai honetan dagoen lege hutsunearen ara-
zoa konpondu behar da, zenbait kooperatibatako langile baz kideek lanbidea eta fa-
miliako bizitza bateratzeari dagokionez euren lan eskubideak onartuak izateko dauz-
katen zailtasunei aurre egiteko.

- Adingabeak eta genero indarkeria: gure ustez genero indarkeria dagoen familien 
baitako adingabeen egoerari berariaz heldu behar zaio.

•  Familientzako arretaren arloari eragiten dioten gomendio orokorrak:

Bestalde, 2010 honetan familiak zuzenean ukitzen dituzten hiru gomendio orokor eman 
ditugu:

Arartekoaren 4/2010 Gomendio orokorra, abenduaren 23koa, familia homoparentalei 
eta sexu bereko bikote eta ez kontideei oztopo formalak kentzeari buruz koa; bertan, 
familia gurasobakarrei eta bikotekide eta ez kontide homosexualei dagokienez, sumatu dugu-
nez oraindik dirauten zenbait administrazio oztopo formalak desagerraraztea gomendatzen 
zaie euskal administrazio guztiei; batez ere gizarte eta lege errealitate berrira egokitu ez di-
ren ereduetan oinarritutako inprimakiak betetzeari dagoz kio. Halaber, Eusko Jaurlaritzari go-
mendatu diogu lagundutako ugalketako teknikak burutzen dituzten osasun zentroetan legeari 
buruz ko argibide batzuk zabal ditzala. Argibide horiek batez ere halako tekniken bidez elkarre-
kin seme-alaba izan nahi duten ez kontide lesbianei eragiten diete eta, beraz, osasun zentroek 
emakume horiei jakinarazi behar liekete zer neurri behar diren, adopzio prozesura jo gabe, 
jaiotzerakoan ama biologikoaren emaztearen amatasuna legez ezartzeko.

Arartekoaren 5/2010 Gomendio orokorra, abenduaren 28koa, familia, lana eta norbe-
raren bizitza bateratzeko neurri gisa lanaldia murrizteko eta egokitzeko edo aldatze-
ko eskabideak bideratzeari buruz koa. Gomendio horren bidez, –Eusko Legebiltzarraren 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako martxoaren 2ko 4/2005 Legearen agindua be-
tez, herri-administrazioetako langileen lan baldintzak arautzeko legeek lan denbora mal-
gutzeko eta berrantolatzeko neurriak jaso ditzaten– dei egin nahi dugu funtzio publikoari 
buruz ko araudiaren aldaketa edo egokitzapena bultza dadin, lanbidea eta familiako bizitza 
bateratzea erraztea bilatzen duten neurriei lege estaldura nahikoa emateko, eta hola egun 
zenbait kasutan agertzen diren interpretazioari buruz ko zalantzak argitzeko.

Arartekoaren 1/2010 Gomendio orokorra, urriaren 15ekoa, banandutako bikoteetako 
erantzukizun partekatuari buruz koa. Bertan, herri-botereei eskatu diegu, zeinek bere 
eskumenen neurrian, behar diren lege aldaketak premiatu ditzatela, banantze eta dibortzio 
kasuetan, aukerarik desiragarriena seme-alaba komunen zaintza guraso bien ardura izatea 
izan dadin, gurasoen erantzukizun partekatuko araubidean, lehentasunez adingabeen inte-
resa babestuz betiere. Azpimarratu nahi genuke, erakunde honek defendatzen duen jarrera 

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2084_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2085_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2059_1.pdf
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familientzako tratamenduan emakumeen eta gizonen berdintasuna aintzat hartu beharretik 
sortzen dela. Arlo honetan hori ez da lortuko oraingo automatismo judiziala bukarazten ez 
bada, seme-alaben zaintza mekanikoki amei ematen baitie, horrek dakarren egitate biolo-
gikoagatik.

•  Arartekoaren lanbidea eta familiako bizitza bateratzeari buruz ko udako ikastaroa:

Arartekoak 2010eko uztailean antolatutako udako ikastaroa lanbidea eta familiako bizitza 
bateratzeari buruz koa izan da, gure ustez gizarteak gero eta gehiago eskatzen dituelako 
pertsona askori lana eta familiarentzako arreta bateratzeak dakarz kien zailtasunetan la-
guntzeko neurriak. Ikasturteak ”Lana, familia eta norberaren bizitza bateragarri egiten la-
guntzeko politika publikoak berriz aztertzeko bidean” izan zuen izena eta unibertsitate ere-
mutik iritsitako adituak, gaiari buruz ko profesional adituak eta familiei laguntzeko politikaren 
arloan lan egiten duten pertsonak bildu zituen.

•  Kexarik aipagarrienak:

Erakundearen arlo horri lotuta jasotako kexen artean, lanbidea eta familiako bizitza bate-
ratzeari buruz koak azpimarratu nahi izan ditugu, bai horretarako laguntza ekonomikoengatik 
sortzen diren arazoei dagokienez, bai langile publikoen lan eskubideen irismenari lotutakoei 
dagokienez. Beste kexa batzuk ere esanguratsuak dira; besteak beste, udal kiroldegiak 
erabili ahal izateko familientzat sortzen diren hobari ekonomikoetan familia gurasobakarren 
egoera ere aintzat hartu behar dela, eta zenbait udalek familia ugariei Ondasun Higiezinen 
gaineko Zerga (OHZ) ordaintzeko onartzen diz kieten zerga hobariak gutxieneko automatis-
mo batez sortu ahal izatea komeni dela, familia horiek onuradunak izateko eskabideak ur-
tero betetzea eskatzen duten betekizun formalak ezartzeak haien eraginkortasuna murriztu 
ez dezan.

http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?codMenuPN=1&contenido=6187&codResi=1&layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&tipo=8&codMenu=291&seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?codMenuPN=1&contenido=6187&codResi=1&layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&tipo=8&codMenu=291&seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&nivel=1400&language=eu
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2.  EMAKUMEEN BERDINTASUNA ETA OSOTASUNA

I.  Aurrekariak

Konstituzioko 14. artikuluak berdintasunaren eta sexuaren zioz ko 
diskriminaziorik ezaren printzipioa ezartzen du. Konstituzio-arau be-
reko 9.2 artikuluak, berriz, bene-benetako berdintasun gisa ulertzen 
du hori, eta formalki aldarrikatutako berdintasun xede hori betetzea 
galarazten duten oztopoak kentzera behartzen ditu botere publikoak. 
Arartekoak pertsonen eskubideak aldezteko dituen egitekoen artean 
dago emakumeen eta gizonen berdintasuna aldeztea. Horretarako, 
euskal botere publikoei eskatzen die har ditzatela beharrez ko neu-
rriak berdintasun hori bene-benetakoa izan dadin. Erakunde hau 

emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan egiten ari den lanean ikusten dugu orain-
dik ere gure gizarteko eremu askotan desberdintasuna dela nagusi, nahiz eta orokortu egin 
den sexuaren zioz ko berdintasun-printzipioaren aintzatespen formala.

Gainera, gure gizartean gaur egun oraindik ere emakume askok jasaten dute pertsonen 
eskubideen zapalkuntza handiena, indarkeria matxistaren ondorioz koa alegia, emakumeen 
biziaren eta osotasun fisiko eta moralaren aurka baitoa. Erakunde honentzat, kez ka nagusia 
da hori, eta, ondorioz, arlo honetan egiten dugun lanaren zati handi bat hartzen du. Hala, 
gure eginkizunen barruan, zalantzarik gabe, erabateko lehentasuna dute indarkeria matxis-
ta erauzteko borrokak eta ahaleginak.

Arartekoari legez egotzitako eskumenen esparruan, batez ere gure eginkizun nagusia da 
euskal administrazio publikoak kontrolatzea, berdintasunerako eskubidea eta sexuaren zioz-
ko bereiz keriarik ez jasateko eskubidea zapal ez daitezen. Nolanahi ere, gero eta garrantzi 
handiagoa hatzen ari da administrazio horiei exijitzea abiaraz ditzatela benetako berdinta-
suna lortzeko ekintza espezifikoak, lehen aipaturiko Konstituzioko aurreikuspenak garatuz 
gizonen eta emakumeen arteko berdintasunerako lege berrietan ezarri diren parametroekin 
bat etorriz.

Bestalde, administrazio publikoen jarduna zorrotz kontrolatzeaz harago, arlo honen jardue-
raren xede da, gero eta gehiago, emakumeentzat eta gizonentzat benetan berdintasunez-
koa eta bidez koa izango den gizarte bat sustatzea eta bultzatzea. Gure sustapen-jarduke-
ten bidez, honako hau lortu nahi dugu: instantzia publiko eta sozial guztiek egin dezatela 
emakumeen gizarte-protagonismoaren eta erabateko herritartasun aktiboaren alde, baz-
terrera utzita oraindik ere emakumeak gizonen aldean gutxiesten dituzten inertzia kultural 
eta sozialak.

Hainbat esparru eta arlotan sortzen dira emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren 
arloari eragiten dioten gaiak. Beraz, beharrez koa da, gure jarduketa guztietan genero-ikus-
puntua kontuan hartzea. Atal honetan azalduko ditugun jarduerak zeharkako ikuspegi horren 
emaitza dira, bai eta gai jakin batzuetan emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren 
arloan jorratzen ditugun ekintza espezifikoena ere; hala ofizioz ko jarraipena egiten dugun 

http://www.ararteko.net/p_1_final_Home.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=156&language=es&codResi=1&codMenu=63&layout=p_1_final_Home.jsp&language=es
http://www.ararteko.net/p_1_final_Home.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=156&language=eu&codResi=1&codMenu=63&layout=p_1_final_Home.jsp&language=eu
http://www.boe.es/aeboe/consultas/enlaces/documentos/ConstitucionEUSKERA.pdf
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auzietan nola bultzatzen edo sustatzen ditugun auzietan eta herritarren kexen bidez sortzen 
direnetan.

Arlo honetako lana hiru ardatz hauen inguruan eratu da, hirurak ere funtsez ko helburuak 
erakunde honentzat: emakumeen aurkako indarkeria erauztea, sexuaren zioz ko bereiz keria 
desagerraraztea eta gizarte-eremu guztietan lortzea bene-benetako berdintasuna.

II.  Arloa kopurutan

2010. urtean, arlo honi esleitutako 12 kexa izapidetu ditu Arartekoak, hau da, jasotako kexa 
guztien %0,97. Kexa horiek azpiarlotan banatzen dira, era honetara:

EMAKUMEEN BERDINTASUNA ETA OSOTASUNA 12

Emakumeen aurkako indarkeria matxista 6

Emakumeen aurkako bereiz keria 5

Administrazioaren funtzionamendua eta prozedura administratiboa 1

Ikus daitekeen bezala, emakumeen berdintasunerako eta osotasunerako arloa ez da nabar-
mentzen, beste arlo batzuekin konparatuz gero, herritarrek kexa asko jarri dituztelako. Gure 
iritziz, horrek erakusten du herritarrak ados samar daudela administrazio publikoek esku 
hartzen duten auzietan sexuaren zioz ko bereiz keriarik ezaren printzipioa betetzeari dago-
kionez egin ohi duten kudeaketarekin. Egia da hori har daitekeela administrazio-jarduketak 
berdintasun formalaren printzipioari dagokionez oro har zuzenak direla erakusten duen 
adierazletzat, baina beharrez koa da, orobat, agerian jartzea gaur egun emakumeentzat 
bene-benetako berdintasuna lortzea dela administrazio publikoek aurre egin beharreko 
erronkarik handiena. Horrek berekin dakar helburu hori lortzeko neurri espezifikoak martxan 
jartzea, eta, kasu askotan, ekintza positiboko neurriak ezartzea. Beraz, erakunde publikoek 
landu beharreko lan-arloa askoz ere konplexuagoa da, eta, askotan, modu sotilagoan heldu 
behar izaten zaio; halakoak ez egitea edo agertzea ez da hain nabarmena herritarrentzat 
administrazioaren kontrako salaketak aurkezteko orduan. Halako kasuetan, zailagoa da be-
tebeharrak ez direla bete egoztea. Horren ondorioz, Arartekoak, pertsonen eskubideak al-
dezten dituen erakunde gisa, horretaz jabetu behar du, eta arreta berezia jarri errealitate 
horri. Jabetze horren emaitza dira emakumeen berdintasunerako eta osotasunerako arloak 
egindako jarduketetako asko. Ez dira soilik herritarren eskabideei emandako erantzunak, 
baizik eta ofizioz ko jarduketen edo eskubideen sustapenaren lan-esparruan egindako jar-
duketak dira. Beraz, ez dira jasota geratzen herritarren kexei buruz ko datuetan.

Bestalde, aurten jasotako kexen artean, emakumeen aurkako indarkeria matxistarekin lo-
turikoak nabarmentzen dira proportzioan. Guztira 6 izan dira, arloan jasotako kexa guztien 
erdiak. Datu hori esanguratsua da erakunde honentzat; izan ere, aurreko urteetako datuez 
oso bestelakoa da, arlo honen gaineko kexarik ez baitzegoen ia bat ere. Aurrerago emango 
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dugu indarkeria matxistaren inguruan planteatu diren gai nagusien berri, baina aurreratu 
dezakegu kasu guztietan kexak indarkeria matxista pairatu duten emakumeek aurkeztu di-
tuztela eta ez daudela ados laguntza emateko eskumena duten administrazio publikoek 
emandako erantzunarekin.

Az kenik, nabarmendu nahi dugu batez ere emakumeei eragiten dieten kexa batzuk ez zaiz-
kiola arlo honi atxiki; izan ere, berez beste arlo batzuetan kokatzen dira, eta, beraz, ez dira 
jasotzen lehen aipaturiko kopuruetan. Alabaina, horrek ez du ez kutatu behar kexa horietan 
planteatutako gaiek emakumeen egoerarako duten garrantzia; izan ere, kasu askotan age-
rian jartzen dute emakumeek oraindik ere bazterketa estrukturala pairatzen dutela. Horixe 
gertatzen da, esate baterako, familiei laguntzeko arloari atxikitako kexa askorekin, batez ere 
lana eta familia bateratzeari dagokionez, bai eta funtzio publikoaren, gizarte-ekintzaren edo 
adinekoen arloei atxikitako kexekin ere. Sistematika arrazoiengatik, arlo horiei dagoz kien 
epigrafeetan azalduko dugu zenbaterainoko irismena izan duten –hor esandakoari gagoz-
kio–; dena dela, saiatuko gara behar bezala nabarmentzen planteatzen diren auziek emaku-
meentzat izan dezaketen garrantzi berezia.

III.  Araudia eta gizarte-testuingurua

2010. urtean ez da nabarmentzeko moduko lege-erreformarik egin emakumeen eta gizonen 
arteko berdintasunaren eremuan. Horrek ez du esan nahi erabat garatzen eta aplikatzen di-
renik Estatuko eta Euskal Autonomia Erkidegoko berdintasunari buruz ko legeetan jasotako 
aurreikuspenak.

•	 Hala,	Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Eusko Legebiltzarraren otsai-
laren 18ko 4/2005 Legeari dagokionez, zer garatu asko dago oraindik, eta beste 
batzuk oraindik ez dira bakean aplikatzen. Batez ere atentzioa eman digutenen artean, 
honako hauek nabarmendu behar ditugu:

- Publizitatea kontrolatzeko organoa: Beste urte batez, ikusten dugu oraindik ez dela 
guztiz garatu aipaturiko legeko 27. artikuluan ezarritakoa, hau da, ez dela sortu publizita-
tea kontrolatuko duen eta komunikabideek igorritako edukien kode etikoak bermatuko 
dituen organo bat. Begira organoa behin-behinekoa da oraindik ere, Emakundek jakinara-
zi digunez, harik eta komunikabideek ematen dituzten publizitate-edukiei buruz ko kode 
etikoak lantzeko prozesua amaitzen den arte. Nolanahi ere, adierazi digute horretarako 
funtsez koa dela ETIBko Berdintasunerako Plana amaitzea. Horrekin, ezarrita geratuko 
da organo horren eginkizunak erabat garatzeko oinarrien zati handi bat.

- Genero-indarkeria jasaten duten emakumeen harrerarako baliabideak: horiek 
araututa daude irailaren 11ko 148/2007 Dekretuan, etxeko eremuan tratu txarren 
biktima diren emakumeen harrerarako baliabideak arautzekoan. Eusko Jaurlaritzako 
Herrizaingo Sailak (Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritza) egindako 
2009. urteko egoerari buruz ko txostenean, “EAEn genero indarkeriaren biktima diren 
emakumeak” izenekoan, Euskal Autonomia Erkidegoan dauden harrera-baliabide guz-
tien berri ematen da (85. orria eta hurrengoak). Nolanahi ere, egiazta dezakegu ora-
indik badaudela garatu beharreko zenbait eremu dekretu horren esparruan;  besteak 

http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2005/03/0500982a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2005/03/0500982a.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20070927&s=2007187
http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-423/eu/
http://www.interior.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/avvg_info/eu_avvg/adjuntos/INFORME_ANUAL_DAVVG_2009_eu.pdf
http://www.interior.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/avvg_info/eu_avvg/adjuntos/INFORME_ANUAL_DAVVG_2009_eu.pdf
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beste, sendatzeko eta gizarteratzeko intentsitate handiko zentro esperimental bat 
sortzea. Horretarako eskumena Eusko Jaurlaritzak du.

- Euskal Autonomia Erkidegoko Berdintasunerako Legean ezarritako ekintza positi-
boko neurriak: eremu asko daude garatzeko oraindik ikuspuntu horretatik, eta erakun-
de honentzat, administrazio publikoek berdintasunaren gaineko lege-xedapenak be-
tetzen dituztela kontrolatzeko parametro bat da hori. Alde horretatik, aurrerantzean 
ere administrazioei exijituko diegu susta ditzatela era horretako ekintzak emakumeen 
eta gizonen arteko berdintasuna oraindik bene-benetakoa ez den eremuetan, emaku-
meek gizonen aldean jasaten duten bazterketa amai dadin laguntzeko. Kontrolatzen 
zaila den administrazio-jarduera da, baina gisa honetako ekintzak dira, gure iritziz, ad-
ministrazio publikoen lehenengo erronka, batez ere gai jakin batzuetan, hala nola: lana 
eskuratzea, familia-erantzukizun partekatua, kultura, kirola eta jaiak.

- Gainerakoan, ia erabat martxan daude Euskal Autonomia Erkidegoko Berdinta-
sunerako Legean ezarritako administrazio-neurriak. Hori, legearen betetze formalaren 
ikuspuntutik, oso positiboa da.

- Berdintasunerako planei dagokienez, jadanik legeak ezarritako plan gehienak 
buruturik, euskal administrazioentzako arazo nagusia da plan horietako aurreikus-
penak betetzea eta lehenengo emaitzak ebaluatu ostean hobetzeko ondorioak ate-
ratzea.

•	 Emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasunerako martxoaren 22ko 
3/2007 Lege Organikoa aplikatzeari dagokionez, lege honen edukia erabat zeharkakoa 
da, eta, horren aplikazioari dagokionez, lana eta familia bateratzeko eskubideak Kons-
tituzioan zer garrantzi duen aztertu dugu bereziki. Auzi horri dagokionez, ikus familiei 
laguntzeko arloari buruz ko txosten honetako atala (III.1 kapitulua) eta administrazio 
publikoen zerbitzura aritzen diren langileei buruz koa  (II. kapitulua).

•	 Gainerakoan,	uste	dugu	2010.	urtea,	zoritxarrez,	genero-indarkeriaren	biktima	diren	
emakume gehiago hil direlako geratu dela markatuta. Horren ondorioz, hainbatek 
proposatu dute Genero Indarkeriaren Kontrako Erabateko Babesari buruz ko 
abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoa erreformatzea. Jabetzen gara zuhur hitz 
egin behar dela erreforma horiei buruz, baina ikusten dugu horren aplikazioa hainbat 
arazo ari dela sortzen, besteak beste gai hauei dagokienez: hainbat erabaki judizial; 
genero-indarkeriaren lege-kontzeptuaren ondorioz ko aplikazio subjektiboaren ere-
mua, bazter uzten baitu biktima diren zenbait emakume; adingabeen babesik eza; eta 
zenbait neurriren eraginkortasunik eza, esate baterako, urruntze-aginduarena. Uste 
dugu beharrez koa dela gogoeta sakon bat eta azterketa objektibo eta zorrotz bat egi-
tea genero-indarkeria jasaten duten emakumeei aplikatzen zaien justizia-sistemaren 
eraginkortasunaren inguruan, baita haien benetako babesaren inguruan ere. Alabai-
na, gure eskumen-esparrua erkidegoa den aldetik, emakumeei beharrez ko eremu 
guztietan laguntzeko prestazioak eta baliabideak ematen dituzten beste administra-
zio publiko batzuen erantzuna aztertzea dagokigu. Alde horretatik, gure autonomia 
erkidegoan eztabaida sortzen ari da komeni ote den genero-indarkeria jasaten duten 
emakumeei laguntza osoa emateko lege bat izatea. Erakunde honetan uste dugu 
auzi hori legearen bitartez bideratzeari buruz ko eztabaidak ezin duela ordez katu gaur 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-6115
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-6115
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2004-21760
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2004-21760
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egungo baliabideak hobetzeko benetako asmoa, horrexek izan behar baitu arlo ho-
nen gaineko edozein erreforma egiteko arrazoia. Horretarako, beti ez da beharrez koa 
legeak egitea; batzuetan, hobe izaten da tresna malguagoen bidez arautzea, hala 
nola unean-unean sortzen diren beharrei erantzun dinamikoagoa emateko moduko 
araudien bidez, bai eta neurri berriak ezarriz ere, jadanik aplikatu diren neurriei buruz-
ko ebaluazioen emaitzak kontuan hartuta. Guztiarekin, uste dugu beharrez koa dela 
eraginkorrak edo nahikoak ez diren irizpideak berrikusteko eta hobetzeko ekimenak 
babestea. Nolanahi ere, arlo honetako jardueren gainean ematen ditugun azalpene-
tan xehekiago azalduko ditugu gure iritziz zer berrikusi eta hobetu behar den Euskal 
Autonomia Erkidegoko erakundeek genero-indarkeriari ematen dioten erantzunari 
dagokionez.

IV.  Jarduera-plana

2010. urteko jarduera-planaren esparruan, arlo honetan egindako jarduketa nagusien be-
rri eman dugu, jarraian aipatuko ditugun epigrafeekin bat etorriz. Arlo honetan garatutako 
jarduketa nabarmenenak aipatzean, 2010. urtean emakumeen eta gizonen arteko berdinta-
sunaren arloan Arartekoaren aztergai nagusiak zein izan diren azalduko dugu.

IV.1.  Elkarteekin egindako bilerak

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren eremuan ikuspegi desberdinekin lan egi-
ten duten elkarteekin egindako bilera hauek nabarmendu behar ditugu.

a. Prostituzioan jarduten diren emakumeekin lan egiten duten elkarteak

Arartekoari kez ka sortzen dio prostituzioan lan egiten duten emakumeen babesgabetasun-
egoerak, eta, horren ondorioz, erabaki dugu beharrez koa dela horren gaineko gogoeta egi-
tea, erakunde publikoek emakume horien bizi-baldintzak hobetuko dituzten neurriak eta 
politikak aktibatzeko moduan hel diezaioten auziari, era horretara emakume horietako as-
kok maiz izaten duten egoera zail eta ahul hori duintzeko eta arintzeko. Horretarako, egokia 
irizten diogu gaur egun emakume horien alde lan egiten duten elkarte guztiekin bilera bat 
egiteari, gaur egun eremu horretan zeresan handiagoa dutenen lana zuzenean ezagutzeko 
eta elkarte horiek zer eskatzen duten entzuteko. Modu horretara, gizartean bertan haz-
tatuko dugu zein iritzi eta espektatiba dauden erakundeek prostituzioan jarduten duten 
emakumeen egoerari eman beharreko erantzunaren inguruan.

Bilera horretara Arabako, Biz kaiko eta Gipuz koako elkarte hauetako ordez kariak joan zi-
ren: Gizarterako, Arabako Hiesaren Kontrako Batzordea, Biz kaiko Hiesaren Aurkako Hiritar 
Batzordea, Arrats Elkartea eta Gipuz koako Hies Kontrako Elkarte Hiritarra. Gainera, harre-
manetan egon gara Biz kaiko Askabide elkartearekin, bilerara inork etortzerik izan ez bazuen 
ere, eta gai honen inguruko informazioa trukatu dugu.

http://gizarterako.elkarteak.net/
http://www.sidalava.org/
http://www.bizkaisida.com/bizkaisida.htm
http://www.bizkaisida.com/bizkaisida.htm
http://www.arrats.com/Arrats-Recursos-sociales-y-juridicos-Atencion-integral-a-presos-y-expresos.asp
http://www.acasgi.org/default.aspx?cod=93&i=1
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Bileran, batez ere, elkarte horiek hiru lurraldeetako bakoitzean prostituzioa nola ikusten 
duten aztertu genuen, ondoko alderdi hauei dagokienez:

•	 Prostituzioan	jarduten	diren	pertsonen	egoeran	nagusiki	zer	arazo	sumatzen	diren:	
gaur egun betetzen ez diren eskaera eta behar konkretuak.

•	 Ados	dauden	edo	ez	pertsona	horiei	zuzenean	edo	zeharka	eragiten	dieten	politika	
publikoekin (bai eta eremu horretan lan egiten duten elkarteek jasotzen duten la-
guntzarekin ere): udalen, aldundien eta Eusko Jaurlaritzaren politikak.

•	 Zer	jarrera	duten	auzi	hori	arautzeko	beharraren	inguruan.	Zein	bide	izan	daitez	keen	
arlo hori arautzeko.

Bileraren emaitzak oso aberatsak izan ziren, eta informazio eta iritzi truke bizia izan zen kon-
tu askoren inguruan; alabaina, txosten honen mugak direla eta, ezin ditugu hemen xeheki 
jorratu.

Arartekoarentzat, Euskal Autonomia Erkidegoan prostituzioa zein egoeratan dagoen ja-
kiteko lehen urratsa izan da. Asmoa da horren inguruan hurbileko ikuspegia izatea eta 
etorkizunean gai horri heltzeko modua izatea, auziari buruz ko eztabaida publikoa sortuko 
duten beste tresna batzuen bitartez. Hala, 2011. urterako lantegi horretan sakontzen ja-
rraitzeko asmoa dugu, eta, ziur asko, herritarren eztabaida foro bat antolatuko dugu ho-
rretarako.

b. Berdintasunerako Langileen Elkartea

Halaber, Euskal Herriko Berdintasunerako Langileen Elkartearekin egindako bilera nabar-
mendu behar dugu. Batez ere profesional horien lan-eremuari eragiten dioten eta Arar-
tekoaren arlo honentzat zuzeneko interesa duten gaiei buruz eztabaidatu ahal izan dugu 
elkarte horrekin.

Besteak beste, honako gai hauetaz jardun genuen: emakumeentzako kirola sustatu behar 
dela; udal eremuan dutela lan egiteko eta sakontzeko aukera handiena, batez ere eremu 
horretan egiten baitute lan pertsona horiek; Euskal Herriko tradizio eta festetan emaku-
meek berdintasunez parte hartu behar dutela –hori ere bereziki udal eremuari eragiten dion 
kontua–; genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei laguntzen dieten pertsonak ez 
daudela trebatuta eta espezializatuta, eta hori, erakunde honek sumatu duenez, benetako 
arazoa dela emakume horiei ematen zaien laguntzari dagokionez; ikuspegi horrekin bat 
datoz elkarte horretako ordez kariak. Az ken kontu horri dagokionez, aipatu genuen beharrez-
koa dela berdintasunerako langileen eta gizarte-langileen artean komunikazio handiagoa 
izatea, halako moldez non genero-indarkeriaren biktimen gizarte-laguntzetan une oro ziur-
tatuko den genero-ikuspegia izatea, bereziki garrantzitsua baita hori arlo honetan.

Az kenik, bileran izan zirenek adierazi ziguten kez katuta daudela gaur egun zenbait adminis-
trazio (batez ere udalak) generoarekin loturiko arloei edo unitateei atxikitako lanpostuak be-
tetzeko eskatzen ari diren profilak direla eta. Salatu zuten eskatzen dituzten profilak urrundu 

http://www.fepaio.org/page38.php
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egiten direla berdintasunerako langile gisa prestatu direnen prestakuntza espezifikotik, eta 
modu horretara hutsaldu egin litekeela genero unitate edo arlo horiek administrazio pu-
blikoetan duten eginkizuna. Bat etorri ginen salaketa hori zehaztu egin behar zela, behar 
bezala aztertzeko, eta, hala, Arartekoak 2011. urtean kontu horrekin loturiko jarduketaren 
bat planteatu ahal izateko.

c.  Irungo eta Hondarribiko alardeetan emakumeek berdintasunez parte 
hartzearen alde lan egiten duten elkarteak

Arartekoak aukera izan du urtean hainbat bilera egiteko Hondarribiko Jaiz kibel konpainiako 
ordez kariekin eta Irungo Alardezaleak elkarteko ordez kariekin. Bi elkarteak aritzen dira la-
nean Irungo eta Hondarribiko alardeetan emakumeek berdintasunez parte hartu ahal izate-
ko. Harreman horietan irmoki eutsi diogu gataz ka hori konpontzeko lan egiteko konpromi-
soari, Zuzenbide Estatuaren aginduak bete daitezen eta herri horietako jaietan emakumeek 
erabateko lekua izan dezaten, gizonez ko herrikideek dituzten baldintza berberetan. Alde 
horretatik, Euskal Herriko jaietan emakume eta gizonen berdintasuna bermatzeari buruz ko 
abenduaren 21eko gure 3/2010 gomendio orokorra nabarmendu behar dugu. Gomendio 
horretan, beste behin ere erakunde honek gai horren inguruan duen jarrera garbia agertzen 
da. Horri buruz xehekiago jardungo dugu aurrerago.

d. Genero indarkeriaren aurka lan egiten duten elkarteak

Eusko Jaurlaritzako Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak eztabaida-
talde bat sortu du genero-indarkeriaren biktimei laguntzeko euskal lege bat egitea komeni 
den edo ez aurretiaz hausnartzeko, eta, horren harira, harremanetan jarri ahal izan gara 
gaur egun emakumeen aurkako indarkeria prebenitzeko eta borrokatzeko nahiz emakume 
horiei laguntzeko lan egiten duten hainbat talde eta elkarterekin. Testuinguru horretan, tal-
de horien eskaerak eta kritikak entzun ahal izan ditugu, eta, oro har, adierazi dute laguntza-
sistema ez dagoela behar bezain ondo koordinatuta; izan ere, ez dirudi hara jotzen duten 
biktimei espero duten erantzuna ematen dienik.

Elkarte horiek adierazitakoa nabarmenki bat dator erakunde honek gaur egun biktima horiei 
ematen zaien laguntza sozial, juridiko eta ekonomikoen sistemari buruz duen iritziarekin, 
auzi horren inguruan jaso ditugun kexak kontuan hartuta. Horiei buruz xehekiago jardungo 
dugu aurrerago. Batez ere, gabezia hauek hauteman dituzte: hainbat baliabide ez direla 
aski, ez dagoela koordinaziorik administrazio batzuen artean, indarkeriaren biktima diren 
emakumeei laguntzen dieten pertsonek ez dutela prestakuntza espezifikorik administrazio 
batzuetan, laguntza horren zenbait eremutan ez dagoela genero-ikuspunturik eta oso zurru-
nak direla prestazioen arauak, ez baitute uzten banan-banako erantzuna ematen arauetan 
jasotako premisekin nekez uztar daitez keen baina hala ere laguntza publiko behar beste-
ko bat merezi duten kasuetan. Aurrerago, 2010. urtean genero-indarkeriaren biktima diren 
emakumeei ematen zaien laguntzaren inguruan jasotako kexez mintzatzean, kontu horiei 
buruz ko ikuspegi zehatzagoa ematen saiatuko gara.

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2082_1.pdf
http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-avvg0000/eu/contenidos/informacion/avvg_info/eu_avvg/r42_avvg_prehome.html
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IV.2.  Administrazioekin eta erakundeekin egindako bilerak 

Arlo honi eragiten dioten auzietan funtzioak dituzten administrazio publikoekin egindako 
bileren artetik honako hauek nabarmendu nahi ditugu:

a. Eusko Jaurlaritzako Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritza-
rekin (GIBZ) egindako bilera

2010. urteko azaroan, bilera bat egin dugu zuzendaritza horrekin. Bilera horretan, genero-
indarkeriaren aurkako borrokan bi erakundeek egiten dituzten jarduerei buruz ko informazioa 
trukatzeko asmoz, labur-labur azalduko ditugun gai hauek jorratu ditugu:

1. Arartekoaren eta GIBZren arteko harremanetarako etorkizuneko bidea: ondorioz-
tatu genuen komeni dela bi erakundeen artean aldiz kako bilera erregularragoak 
egitea.

2. Etxeko tratu txarrak eta sexu-erasoak jasaten dituzten emakumeentzako laguntza 
hobetzeko Erakunde arteko II. Akordioaren Jarraipen Batzordean parte hartze-
ko Arartekoaren eskaera: GIBZri adierazi genion erakunde gisa parte hartu nahi 
genuela batzorde horretan, eta GIBZ erabat ados agertu zen. Beraz, Arartekoan 
erabaki genuen eskabide hori Emakundeko Zuzendaritzari formalki egitea.

3. Urteko datuen informazioa, Arartekoaren urteko txostenerako: bat etorri eginen 
zuzendaritza horrek EAEn genero-indarkeria jasaten duten emakumeen egoerari 
buruz urtero egingo duen txostena egokia dela Euskal Autonomia Erkidegoko 
egoeraren alderdirik nabarmenen berri urtero emateko. Horietan lehena 2009. 
urtekoa da, eta 2010. urtean argitaratu da, “Genero-indarkeriaren biktima diren 
emakumeak EAEn” izenburupean. Modu horretara, erabaki genuen etorkizunean, 
baliabideak aurrezteko helburuarekin, ez diegula datu gehiago eskatuko Eusko 
Jaurlaritzako Barne eta Justizia sailei, aurreko urteetan egin izan dugun bezala, 
baizik eta txosten horri lotuko gatzaiz kio gure urteko txostenean, egoera horren 
berri ematen duten datu nagusiak azaltzeko orduan; aldi berean, datu horietatik 
abiatuko gara, hala badagokio eta eskura dugun informazio gehigarriaren argitan, 
egokitzat jotzen ditugun analisiak eta balorazioak egiteko.

4. Auziaren egoera, Genero Indarkeriaren Euskal Behatokiari dagokionez: GIBZ k 
adierazi digu zein egoeratan dagoen behatokia sortzeko proiektua, eta iragarri du 
2011. urterako eratuko dela.

5. Arartekoan jasotako kexen harira planteatutako arazoak: erakunde honetan jaso 
ditugun kexetan agertutako arazoetatik zer ondorio nagusi atera ditugun adierazi 
diogu GIBZri, eta bereziki honako hau jo dugu garrantzitsutzat:
•	 Genero-indarkeria jasan duten emakumeek etxebizitza eskuratzeari dagokionez:
 – Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2006ko 

urriaren 4ko Agindua berrikustea, genero-indarkeriaren biktima izandako 
emakumeentzat etxebizitzaren arloan ekintza positiboko neurriei buruz koa.
Eta berrikustea, hala aplikazio-eremuari dagokionez nola etxebizitza esku-
ratzeko eta esleitzeko betekizunei dagokienez, bai eta arau horrek etxebizitza 
eskuratzeko sortu dituen bideei dagokienez ere. Gaur egun, etxebizitza 

http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-avvg001/es/contenidos/informacion/avvg_info/es_avvg/adjuntos/II_interinstitucional_c.pdf
http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-avvg001/es/contenidos/informacion/avvg_info/es_avvg/adjuntos/II_interinstitucional_c.pdf
http://www.interior.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/avvg_info/eu_avvg/adjuntos/INFORME_ANUAL_DAVVG_2009_eu.pdf
http://www.interior.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/avvg_info/eu_avvg/adjuntos/INFORME_ANUAL_DAVVG_2009_eu.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000071109&CONF=/config/k54/bopv_c.cnf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000071109&CONF=/config/k54/bopv_c.cnf
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eskuratzeko bi bide jasotzen dira agindu horretan: kupo berezi baterako sarbi-
de-sistema eta zuzeneko esleipena. Alabaina, genero-indarkeria jasan duten 
emakumeen etxebizitza-eskaera oso handia da, eta egiaz bide horiek ez dira 
batere eraginkorrak eskari horri erantzuteko. Hori horrela, planteatu genuen 
beharrez koa dela agindu horretako irizpideak berrikustea eta Eusko Jaurla-
ritzarekin batera beste erakunde batzuk ere inplikatzea (batez ere udalak, 
eta aldian-aldian foru aldundiak) genero-indarkeria jasaten duten emakumeei 
etxebizitza emateko erantzukizunari dagokionez.

 – Nolanahi ere, Eusko Jaurlaritzaren eta udalen arteko harremanak in-
dartzea etxebizitzaren arloan, eta udalekin harremanetan egoteko bide 
protokolizatuak ezartzea. Genero-indarkeriaren esparruan, planteatu genuen 
beharrez koa dela gogoeta hau egitea: zilegi ote den udalei eskatzea kasu 
jakin batzuetan eman diezaietela etxebizitza bat beren bizilagunei, baldin eta 
gizarte-beharretarako etxebizitza-poltsarik badute. Hala, genero-indarkeria 
jasaten duten emakumeentzat etxebizitza eskuratzeko ez da ezinbestekoa 
izango Etxebidek etxebizitza erabilgarriak izatea; izan ere, herri batzuetan ia 
ez dago bat ere, eta luze itxaron behar izaten da bat eskuratzeko; horren 
ondorioz, etxebizitza behar duten emakume asko izugarriz ko ziurgabetasun-
egoeran geratzen dira, eta adoregabetu egiten dira.

•	 Oinarriz ko gizarte-zerbitzuak eta genero-ikuspuntua: hainbat arazo sumatu 
ditugu gizarte-zerbitzuek genero-indarkeria jasaten duten emakume batzuei 
hasieran eman dieten tratamenduari dagokionez, besteak beste laguntza 
eman dieten pertsonek ez dutelako emakume horiei eragiten dieten egoera 
bereziaren berri. Alde horretatik, uste dugu funtsez koa dela etxeko tratu txa-
rrak eta sexu-erasoak jasaten dituzten emakumeentzako laguntza hobetzeko 
Erakunde Arteko II. Akordioaren Jarraipen Batzordeak eginkizun aktiboa iza-
tea gizarte-zerbitzuek genero-indarkeria jasaten duten emakumeekin egin 
dituzten jarduketei buruz ko protokoloak udalei helarazteko.

•	 Sakabanaketa eta koordinaziorik eza erakundeen erantzunean: horrek 
atzerapena sortzen du biktimek behar duten informazio zehatza emateari da-
gokionez, eta, az ken batean, erantzuna eraginkorra ez izatea dakar. Izan ere, 
kasu askotan, indarkeria jasaten duten emakumeak berandutu egiten dira 
egin beharreko jarduketak egiteko. Horren ondorioz, gainditu egiten dira bikti-
mei prestazio jakin batzuen onuradun izateko legez eskatzen zaiz kien epeak, 
eta, hala, ez dira betetzen betekizun objektiboak. Hori, az kenean, oztopoa da 
prestazio edo baliabide jakin batzuk esleitzeko.

•	 Erakundeen erantzun eskasa zalantzaz ko kasuetan edo judizialki onartu ga-
bekoetan (salaketarik ez badago, tratu txar psikologikoak badira baina lesio 
fisikorik ez badago, denbora pasatu bada ebazpen judiziala, epaia edo ba-
bes-agindua eman zenetik...): kasu horietan, euskal administrazioek ematen 
duten prestazioa ez da nahikoa, ez eta egokia ere, nahiz eta beharra baden 
oraindik. Laguntzak lortzeko betekizunak biktimaren egoera ekonomikoari 
lotuegi daude, eta ez dute biderik ematen banan banako arreta emateko be-
reziki konplexuak diren eta arauetako egitatez ko kasu jakin batzuetan nekez 
sartzekoak diren egoeretan.

http://www.euskadi.net/r33-2220/eu/
http://www.euskadi.net/r33-2220/eu/
http://www.etxebide.info/html/etx/intro_c.htm
http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-avvg001/es/contenidos/informacion/avvg_info/es_avvg/adjuntos/II_interinstitucional_c.pdf
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•	 Lan egiteko beharra, emakume horiek ahalordetzeko eta lana lortzeko la-
guntza handiagoa emateko: uste dugu beharrez koa dela zenbait kasutan 
ebaluatzea beharrez koa ote den emakumeei gizarte-laguntzako neurri in-
dartsuagoak ematea harrera-baliabideak erabiltzen ez dituzten emakumeei.

•	 Arazoak justiziaren eremuan:
 - doako justizia eskuratzeko sistema berrikusi egin beharko litzateke genero-

indarkeriaren kasuetan, kontuan hartuta halako kasuetan prozesu ugari izaten 
direla eta horrek gastu gehigarriak ekar ditzakeela biktimentzat.

 - ofizioz ko abokatuen jarduketak batzuetan erakusten du profesional horiek 
ez dutela prestakuntza espezifikorik eta genero-ikuspegirik.

 - zenbait kasutan, ikusten da inplikazio publikoa ez dela aski biktimei laguntza 
eta orientabide juridikoa emateko.

b. Emakunderekin egindako bilera

2010. urteko urrian, bilera bat egin genuen Emakundeko Zuzendaritzarekin. Bilera horretan, 
bi erakundeek emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari dagokionez urtean egiten 
dituzten jarduerei buruz ko informazioa trukatzeko eta erakundeen arteko lankidetza handia-
goa sustatzeko helburuarekin, laburki azalduko ditugun ondoko gai hauek jorratu genituen:

1. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundearen egoera eta 
erakunde-loturari buruz ko ikuspuntuak:

 - kexa bat jaso genuen Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 
 Legean jasotako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Bule-
goaren titulartasuna behin-behinekoa dela salatzeko, eta, horren harira, adierazi 
genuen horren berri izan nahi genuela. Emakundeko Zuzendaritzak adierazi zi-
gun Eusko Jaurlaritzak Emakunderen barruko administrazio-zerbitzu bihurtu nahi 
duela defentsa-bulegoa, gaur egungo dituen eginkizun berberekin, baina izaera 
organikoa kenduta, titularra Emakundeko zuzendaria izateko moduan. Horreta-
rako, asmoa da Eusko Legebiltzarrean 4/2005 Legea erreformatzeko ekimena 
abian jartzea, eta arlo hori garatzen duen gaur egungo araudia indargabetzea lege 
horretan. Salaketek gaur egungo tratamendu berbera izango dute aurrerantzean 
ere. Bat etorri ginen etorkizunean aldatu egin beharko dela Arartekoaren eta de-
fentsa-bulegoaren arteko harremanak arautzen dituen gaur egungo hitzarmena, 
zuzendariak iragarritako erreformen ondorioz izan daitez keen titulartasun berrie-
tara egokitzeko.

 - bi erakundeek jaso ditugun eta eskumen-arrazoiengatik batetik bestera bideratu 
diren kexen eta salaketen berri eman genuen (2010. urtean, batez ere lana eta 
familia bateratzearen ingurukoak izan dira, bai eta pertsona transexualek lanean 
pairatzen duten bereiz keriaren ingurukoak ere).

2. Arartekoak etxeko tratu txarrak eta sexu-erasoak jasaten dituzten emakume-
entzako laguntza hobetzeko Erakunde arteko II. Akordioaren Jarraipen Batzordean 
parte hartzea: Arartekoak batzorde horretan parte hartzeko nahia adierazi zuela 

http://www.emakunde.euskadi.net/u72-home/eu/
http://www.emakunde.euskadi.net/u72-10000/eu/
http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-avvg001/es/contenidos/informacion/avvg_info/es_avvg/adjuntos/II_interinstitucional_c.pdf
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eta, Emakundeko zuzendariak adierazi zuen ados zegoela batzordearen hurrengo 
bileran asmo horren berri emateko. Bilera hori 2010. urtea amaitu aurretik egingo 
da. Erabaki genuen Arartekoak eskabide formal bat egin behar zuela bere interesa 
justifikatzeko. Bestalde, genero-indarkeria jasaten duten emakumeak laguntzeko 
eta babesteko jarduketa publikoen nondik norakoak ezagutzeko, kontrolatzeko, 
iradokitzeko edo kasu konkretu batzuetan hobekuntzak proposatzeko egiten du-
gun esku-hartzeak bide ematen digu egoerari buruz ko informazio eta ezagutza 
interesgarria eskuratzeko, gure ikuspegia eman ahal izateko genero-indarkeria 
jasaten duten emakumeentzako jarduketa publikoetan modu orokorragoan izan 
daitez keen gabeziak edo arazoak konpontzeari begira. Modu horretara, uste 
dugu gure erakundea herritarrengandik gertu egoteak modua ematen digula 
kasu askotan ikuspuntu kritikoa izateko, eta horrek lagundu dezakeela hobetzen 
erakundeek genero-indarkeriaren inguruan ematen duten erantzuna, Erakunde 
arteko II. Akordioaren funtsez ko helburua. Eskabide hori egin ostean, txosten 
hau ixtean erantzunaren zain geunden oraindik. Erantzun hori akordio hori sinatu 
duten erakundeek bermatu behar dute.

3. Arartekoko berdintasunerako arloan gaur egun kez ka sortzen duten beste auzi 
batzuk eta erakunde-estrategia bateratuak aztertzeko komenigarritasuna:

•	 Kooperatibak eta lana eta familia bateratzea:
 Ikusita arlo honetan hutsuneak daudela lege aldetik, sozietate kooperatibo 

garrantzitsu batek Arartekoan aurkeztutako kexa baten bitartez salatu duen mo-
duan, proposatzen dugu Emakunde Eusko Jaurlaritzako erakunde eskudunekin 
harremanetan jartzea, aldian-aldian arau-ekimenak susta daitezen kooperatiben 
esparruan familia eta lana bateratzeko eskubideak aplikatzeari dagokionez lege al-
detik dauden hutsuneak betetzeko. Emakundeko Zuzendaritzak adierazi digu beste 
kooperatiba bateko langileen salaketak ere ari direla jasotzen defentsa-bulegoan, 
eta horrek galarazi egin dezakeela kooperatiba horrek enpresa berdinzalearen be-
reizgarriari eustea. Hau da, badirudi arazoa zabala dela eta jorratu egin beharko 
litzatekeela. Nolanahi ere, txosten hau ixten ari ginenean, zain geunden oraindik 
Emakundek erantzun formala noiz emango Arartekoan arrazoi horrengatik ireki-
tako espedientearen esparruan erakunde horri igorritako informazio-eskabideari.

•  Begira organoaren eta  4/2005 Legean aurreikusitako kode etikoa pres-
tatzeko lanen egoera:

 Emakundeko zuzendaritzak azaldu du gaur egun organo hori 4/2005 Legera ego-
kitzeko egoera iragankorrean dagoela. Hori aipatu dugu lehenago ere, arlo honen 
gizarte eta arau testuinguruaren berri ematean.

•  Komunikabide publikoak eta emakumeen kirola:
 Emakundeko Zuzendaritzari emakumez koen saskibaloi-talde batek aurkeztu-

tako kexa helarazi genion. Kexa horretan, salatu zuten komunikabide publikoek 
ez dietela behar besteko arretarik jartzen talde horren jarduerei. Ikusita EITBko 
zuzendaritza berriak ez zuela erantzun, hala eskatu bazitzaion ere, espedientea 

http://www.eitb.com/eu/
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artxibatzea ebatzi zen. Nolanahi ere, egoki irizten diogu Emakundek gure ustez 
konpondu gabeko auzi hori azpimarratzea. Testuinguru horretan, zuzendariak 
adierazi zigun beste bilera bat egitekoak zirela EITBko zuzendariarekin eta bilera 
horretan galdetuko ziola gai horri buruz. Erantzunaren zain gaude oraindik.

•  Emakumeek jaietan berdintasunez parte hartzea:
 Emakundeko Zuzendaritzak adierazi digu erakunde horrek Irungo emakume-talde 

baten proposamena babesteko iniziatiba hartu duela, herri horretako topake-
ta-taldeak edo eztabaida- eta sentsibilizazio-sareak sustatzeko, oraindik ere 
emakumeak alardetik baztertzen dituztela-eta gizarte-kontzientziazioa lantzeko. 
Gai horri dagokionez, ikusita Euskal Herriko jai eta tradizioetan dagoen sexis-
moaren arazoa ez dela soilik alardeetan agertzen, baizik eta gizarte-erakundeen 
multzo bat hartzen duela, hala nola gastronomia elkarteak, Emakunderi planteatu 
genion komeni zela erakundeek gogoeta orokorrago bat egitea, gizarteari beste 
berdintasun-ikuspegi bat helarazteko emakumeen eta tradizioaren arteko harre-
manaren inguruan. Arartekoari dagokionez, aipatu behar dugu Euskal Autonomia 
Erkidegoko berdintasunari eta jaiei buruz ko gomendio orokor bat egiteko konpro-
misoa hartu dugula.

•  Prostituzioaren egoera Euskal Autonomia Erkidegoan:
 Adierazi genuen Arartekoak gai hori jorratzea erabaki duela, beharrez ko gizarte-

eztabaida sortzeko. Emakundek adierazi zigun interesa dutela Arartekoak gai hori 
jorratzeko. Adierazi genien oraingoz bilera bat egin dugula prostituzioaren ingu-
ruan lan egiten duten Euskal Autonomia Erkidegoko talde guztiekin, eta aztertzen 
ari garela zein tresna izango diren egokienak gizartean eta erakundean eztabaida 
sorrarazteko.

•  Emakumeen Gizarte Kontseilua:
 Arartekoak Emakumeen Gizarte Kontseiluan parte hartzeko aukera planteatu du, 

kontuan hartuta gizarte-errealitatearen zuzeneko informazio-bide gisa herritarrek 
parte hartzeko organoak eta elkarteak sustatu nahi dituela erakundeak esku hartzen 
duen arloetan, lehendik daudenak bikoiztu gabe. Emakundeko Zuzendaritzak azal-
du du gaur egun organo hori berrikusten ari direla eta soil-soilik gizarteak parte 
hartuko duen organo bat sustatu nahi dela, hau da, erakundeek parte hartuko ez 
duten organo bat. Hori oraindik eztabaidatzeko eta onesteko dago. Bitartean, kontu 
hori argitu arte, bidez koa dirudi Arartekoak planteatutako ekimena atzeratzea.

IV.3.  Ikuskapen-bisitak

Erakunde honetako langileek egin dituzten eta emakumeen berdintasun eta osotasune-
rako arloari eragiten dioten ikuskapen-bisitei dagokienez, erakunde honetako barne arloan 
egindakoak nabarmendu behar ditugu. Hala, komisarietara egindako bi bisitatan, genero-
indarkeriaren biktimei ematen zaien polizia-laguntzari buruz galdetu genuen.
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•  Genero-indarkeria jasaten duten emakumeentzako polizia-laguntza:

Zehaz ki, 2010eko urriaren 21ean Donostiako Ertzaintzaren komisariara egin genuen bi-
sitan, galdetu genuen genero-indarkeriaren biktimek erabiltzen al zuten Bortxa telefonoa, 
arriskuan dauden biktimentzako segurtasun-neurri gisa. Erantzun ziguten oro har biktimek 
ez dutela bide hori erabiltzen, eta baieztatu zuten ez zutela askorik baloratzen bide hori se-
gurtasun-neurri gisa; izan ere, biktimek lehenago erabili ohi dute beren kasuaren jarraipena 
egiteko izendatu zaien agentearen zuzeneko telefonoa, zuzenean jo baitezakete harengana; 
eta hori, gure galderei erantzun zieten agenteen iritziz, hobea da.

Uste dugu beharrez koa dela berriro ebaluatzea genero-indarkeriaren biktimen zenbait se-
gurtasun-neurri, eta aldian-aldian horiek baino eraginkorragoak diren beste batzuk jartzea. 
Oro har, erakunde honetara jo duten eta Bortxa telefonoa esleitua duten emakumeek sa-
latu dute bide horrek ez diela konfiantzarik ematen segurtasun-neurri gisa. Nolanahi ere, 
biktimei eskaintzen zaiz kien segurtasun-neurrien benetako eraginkortasuna sakonki aztertu 
beharra dagoela erakusten duen etsenplu bat baizik ez da hori, kontuan hartuta emakume 
horiei konfiantza ere eman behar zaiela, beren autonomia pertsonala erabat garatzeko pre-
misa gisa.

2010eko urriaren 22an Sestaoko Tokiko Poliziaren komisariara egin genuen bisitan, galde-
tu genuen ba ote duten protokolorik genero-indarkeria jasaten duten emakumeei laguntze-
ko. Erantzun ziguten ez dutela protokolo zehatzik, ez eta langile espezializaturik ere. Eremu 
horretan jasotako prestakuntzari dagokionez, kontsultatutako agenteek berek erantzun 
ziguten prestakuntza hori ez dela aski. Komisaria horretako polizien sexuari dagokionez, 
adierazi ziguten guztira 14 pertsona daudela, eta horietatik 12 gizonak direla eta 2 emaku-
meak. Hori guztia horrela, esan behar dugu agenteen adierazpenetatik ondorioztatu dugula 
komisaria horretan genero-indarkeriaren kasuetan egiten diren bideratzeak zuzenak direla 
printzipioz, baina emakume horiei laguntzeko baldintzak ez direla egokiak eta ez dituztela 
betetzen espezializazioaren eta jarduketa protokolizatuaren betebeharrak. Etsenplu horrek 
baliagarri gertatu behar du gogoeta hau egiteko: beharrez koa dela tokiko botereei exijitzea 
printzipio horietara hobeto egokitu dezatela poliziaren esku-hartzeari dagokion eremu 
konkretu hau.

IV.4.  Gomendio orokorren eta ezohiko txostenen jarraipena

Arartekoaren “Emakumeen kontrako indarkeriari erakundeek emandako erantzuna EAEn” 
izenburuko 2003. urteko ezohiko txostenaren jarraipenari dagokionez, nahiz eta txosten hori 
egin zenetik zenbat denbora igaro den kontuan hartuta edukietako batzuen balioa zehaztu 
behar dugun, oraindik ere garrantzitsuak dira txosten horretako gomendio nagusi batzuk, 
erabat indarrean baitaude oraindik. 2010. urtean arlo honetan egindako jarduketa-planari 
buruz atal honetan aipatzen ari garen jarduketa guztiak, genero-indarkeriaren ingurukoak, 
ezohiko txosten horretan jasotako gomendioen muinarekin bat etorriz egin dugun jarrai-
penaren parte dira; beraz, puntu honetan, errepikapenak saihesteko, egoki irizten diogu 
erreferentzia horiei lotzea.

http://www.ertzaintza.net/public/wps/portal/ertzaintza
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_12_1.pdf


Arartekoa. 2010eko Txostena

III

272272

IV.5.  Gomendio orokor berrien aipamena 

Hiru dira edukiagatik arlo honen zuzeneko interesguneari eragiten dioten 2010. urteko go-
mendio orokorrak: bat, erakunde honetako berdintasunerako arloak berak egina, eta beste 
biak, Arartekoko justiziaren eta funtzio publikoaren lan-arloen esparruak eginak.

•	 Hala,	 banandutako gurasoen erantzukizun partekatuari buruz ko Arartekoaren 
urriaren 15eko 1/2010 gomendio orokorrarekin –erakunde honetako justizia-arloak 
egin zuen–, botere publikoei eskatu genien eska ditzatela, nork bere eskumenen neu-
rrian, beharrez ko lege-aldaketak banantze eta dibortzio kasuetan seme-alaben zaintza 
bi gurasoek izan dezaten errazteko, hautabide onena bezala. Hori gurasoen erantzuki-
zun partekatuaren bidez egingo da, betiere haurren interesa babestuz beste ezer baino 
lehenago. Nabarmendu nahi dugu arlo honetan emakumeen eta gizonen arteko ber-
dintasuna soilik lortuko dela baldin eta seme-alaben zaintza mekanikoki amei (ama bio-
logikoei, bikote lesbianen kasuan) ematen dien automatismo judiziala amaitzen bada. 
Beraz, erakunde honetan aldezten dugun jarrera genero-ikuspuntu zorrotzean oina-
rritzen da. Nolanahi ere, nabarmendu nahi dugu kontu hauetan garrantzitsua dela beti 
adingabearen nahia nagusitzea, guraso batek edo besteak duen interesaren aurretik.

•	 Bigarrenik,	aipatzekoa	da	Arartekoaren abenduaren 21eko 3/2010 Gomendio oroko-
rra –Arartekoko berdintasunerako arlo honek egina–, Euskal Herriko jaietan emakume 
eta gizonen arteko berdintasuna bermatzeari buruz koa. Emakumeek tokian tokiko 
jai-ekintzetan parte hartzearen ondorioz, euskal herrietan sendo errotutako tradizioen 
adierazgarri baitira horiek denak, gataz ka ugari sortu dira. Erakunde honek esku har-
tu du gataz ka horietan, sexuaren zioz ko berdintasun-printzipioari jarraiki konpontzeko 
helburuarekin. Nahiz eta esku-hartze horrek bide eman digun jadanik gure iritzia ema-
teko, eragindako udal batzuei bidalitako ebazpen, gomendio eta adierazpenen bitartez, 
egokitzat jotzen dugu sortutako arazoari modu bateratuan heltzea eta gure ikuspuntua, 
bai eta horren ondorioz ko gomendioak ere, euskal administrazio publikoei helaraztea. 
Tokiko botere publikoek, foru aldundiek eta administrazio autonomikoak, beren eskume-
nen esparruan, ezin diote biz kar eman gizartean gertatzen ari den eta Zuzenbideak sus-
tatu nahi duen aurrerapen sozial ezin saihestuz koari, aldaketari eta erabateko bilakaerari. 
Horregatik, beharrez koa da ez laguntzea herritartasun-kontzeptu herren bat sendotzen 
jaiak emakumeentzat eta gizonentzat berdinak ez diren Euskal Herriko tokietan, beren 
babes esplizitu edo inplizituarekin, anbiguotasunarekin edo inhibizioarekin; izan ere, ho-
rrek ezin du lekurik eduki gure sistema demokratikoan, eta, zoritxarrez, gure gizartean 
jarrera arbuiagarriak elikatzen dituen oinarri ideologikoa da. Aldiz, erakunde honentzat 
bereziki garrantzitsua da erakunde publiko guztiak aktiboki eta irmoki inplikatzea, hinki-
hankarik gabe eta indeterminaziorik gabe, Euskal Herri osoan emakumeentzako eta gi-
zonentzako berdintasunez ko jaiak sustatzeko.

•	 Az	kenik,	Arartekoaren abenduaren 28ko 5/2010 gomendio orokorra egin dugu, fa-
milia, lana eta norberaren bizitza bateratzeko neurri gisa lanaldia murrizteko eta 
moldatzeko edo aldatzeko eskaeren tratamenduari buruz koa. Gomendio horretan 
gogorarazi dugu gure erkidegoaren esparruan oraindik ere behin-behinean aldatzeko 

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2059_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2059_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2082_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2082_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2085_1.pdf
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 dagoela Euskal Funtzio Publikoaren Legea. Hori, gure iritziz, erabateko aukera izan 
daiteke Enplegatu Publikoaren Oinarriz ko Estatutua garatzeko ditugun konfigurazio-
tarte guztiak baliatzeko. Estatutuaren barruan sartuta daude jadanik familia eta lana 
bateratzeko beharrez ko eskakizunak, emakumeen eta gizonen arteko bene-benetako 
berdintasunaren ikuspuntutik. Arartekoan animatu nahi dugu susta dadila, alde horre-
tatik, araudiaren aldaketa edo egokitzapena. Izan ere, halako ekimen batekin, behar 
besteko estaldura juridikoa emango litzaieke familia eta lana bateratzen laguntzeko 
gisa horretako neurriei. Aldi berean, premiarik gabeko interpretazio-zalantzak saihes-
tuko lirateke eta, gainera, nabarmen babestu eta osatuko luke Eusko Legebiltzarraren 
Jaurlaritzaren Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako martxoaren 2ko 4/2005 Le-
gearen agindua; izan ere, administrazio publikoetako langileen lan-baldintzei buruz-
ko arauen barruan lanaldia malgutzeko eta berrantolatzeko neurriak sartuko lirateke, 
emakumeen eta gizonen familia, lana eta norberaren bizitza errazago bateratu ahal 
izateko.

IV.6.  Arloan sustatutako ofizioz ko jarduerak

Atal honetan, nabarmendu nahi dugu Arartekoak 2010. urteko abenduan ofizioz ko jarduketa 
bat sustatu duela poliziak genero-indarkeriaren kasu batean izandako esku-hartzea ikertze-
ko; zehaz ki, Barakaldon senargai ohiak hil zuen gaztearen kasua ikertzeko. Jendarte-
ra hedatu ziren datuen artean, atentzioa eman zigun erasotzaileak bere biktimarengandik 
urruntzeko agindua zuela. Horrek –egia izatera– esan nahi du biktimak salaketa bat jarria 
zuela bere hiltzaile gertatu zenaren aurka. Gertaerak oso larriak direla eta, egoki iritzi genion 
ikerketa bat hasteari, zorigaiztoko amaiera hura gerta ez zedin aktibatu ziren neurriak be-
har bestekoak eta egokiak izan ote ziren argitzeko. Hori horrela, Eusko Jaurlaritzako Barne 
sailburuarengana jo dugu, eta hainbat konturi buruz ko informazioa eskatu diogu kasu hone-
tan zegoen arriskuari buruz ko polizia-balorazioa zein zen jakiteko. Halaber, emakume hori 
babesteko ezarri ziren segurtasun-neurriei buruz ko informazioa eskatu diogu. Txosten hau 
ixtean, oraindik Eusko Jaurlaritzako Barne Sailaren erantzunaren zain geunden. Nolanahi 
ere, erakunde honentzat oso garrantzitsua da baldintzak ezartzea, Euskal Autonomia Erki-
degoan halako gertaera dramatiko eta gaitzesgarririk gerta ez dadin beste emakume baten 
kontra. Horretarako, aztertu egin behar dugu non huts egin duen gure sistemak, baldin eta 
huts egin badu, poliziaren jarduketa esklusiboa gaindituta, eta kontuan hartuta, halaber, 
nola jardun duten gure justizia-sistemak ezarritako mekanismoek. Erabat sinetsita gaude 
gertakizunak argitzeko ahalegin hori euskal erakunde guztiek partekatuko duten erantzuki-
zuna izango dela.

IV.7.  Arloak giza eskubideen gaineko parte-hartze foroetan, jardunaldietan eta beste 
sustapen-jarduera batzuetan izandako parte-hartzea

Hala arartekoak nola haren albokoak arlo honi dagoz kion hainbat jardunaldi eta foro publiko-
tan hartu dute parte. Parte-hartze horien berri zehatzagoa izateko, ikus txosten honetako 
VIII. Kapitulua; izan ere, biek egindako jardueren berri ematen da hor.

http://www9.euskadi.net/euskara_araubidea/Legedia/legeak/gaztelan/autonomi/lg89b006.pdf
http://www.parlamentovasco.euskolegebiltzarra.org/eu
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IV.8.  Iritzi artikuluak eta hedapen-jarduerak

•	 2010eko	 azaroaren	25erako,	Emakumeen	Aurkako	 Indarkeria	Desagerrarazteko	Na-
zioarteko Egunerako, Arartekoak erakunde-adierazpen bat egin zuen. Adierazpen 
horretan, irmoki gaitzetsi genuen emakumeen aurkako indarkeriaren gizarteko gaitz 
arbuiagarri hori, oraindik ere demokraziaren oinarriak ahultzen baititu. Adierazpen ho-
rretan adierazi genuen sexismoaren edozein adierazpenen aurrean tolerantzia izpirik 
ez erakustea dela ideologia matxistaren aurkako prebentzio bakarra, eta horretarako 
aurretiaz neurri sendoak ezarri behar direla, gizonen eta emakumeen arteko benetako 
berdintasuna ziurtatuko duten neurriak. Halaber, adierazi genuen etengabe ebaluatu 
behar dela indarkeria jasan eta salatu dutenei erakundeek ematen diz kieten erantzu-
nen multzo zabala, hartzaileen iritzia kontuan hartuta. Bestalde, adierazi genuen 
beharrez koa dela genero-indarkeriaren kasuetan banan banako erantzuna ematea. 
Horrez gain, planteatu genuen beharrez koa dela bitarteko egoki eta espezializatuak 
jartzea emakume etorkinei arreta emateko; izan ere, biktimen artean gailendu egiten 
dira etorkinak. Halaber, adierazi genuen adingabeak askotan indarkeria-mota horren 
bigarren mailako biktima izaten direla eta premiaz koa dela ondo babestea.

•	 Bestalde,	hori	ere	azaroaren	25eko	egunaren	harira,	iritzi artikulu bat bidali genuen 
prentsara, argitara zezaten. Artikulu hori luzeagoa da, eta xeheki garatzen dira azaldu 
berri ditugun ideiak.

•	 Halaber,	 nabarmendu	 nahi	 dugu	Biz kaiko Caritasen Bihotzez aldiz kariak ararte-
koari egindako elkarriz keta. Emakumeen eta gizonen berdintasunarekin loturiko 
kontuei buruz koa da elkarriz keta, eta bertan argi azaltzen da erakundeak zer iritzi duen 
emakumeen eta gizonen berdintasunarekin loturiko gaiei dagokienez. Horrez gain, 
arlo honetako gure lanaren oinarri diren zenbait ideia eta printzipio garatzen dira.

V.  Kexarik aipagarrienak

V.1.  Genero-indarkeria

Arloan jasotako kexa-kopuruari buruz ko epigrafean adierazi dugun bezala, lehenik eta behin 
nabarmendu behar dugu horietatik erdiak genero-indarkeria jasan duten emakumeentzako 
laguntzarekin loturiko administrazio-jarduketen zioz jarri direla. 2010. urtean izapidetutako 
genero-indarkeriaren espedienteetan hainbat arazo planteatu dira. Horien aipamen labur 
eta zehatza egin dugu lehen, Eusko Jaurlaritzako GIBZrekin izandako bileraren berri eman 
dugunean (ikus atal honetako 4.2.1 epigrafea). Ondoren, sumatutako eta lehen aipatutako 
arazoak nabarmenkiago agerian jartzen dituen kasu bat azalduko dugu:

•	 Erakundeek erantzunik ez ematea kasu bati, araudietan ezarritako babespeko 
egoerekin uztartzen zaila dela eta: Emakume gazte bat etorri zen erakunde honetara, 
genero-indarkeriaren biktima bera. Erasotzailea haren ez kontide ohia eta haren seme 
bakar eta adingabearen aita zen. Semea gaur egun amarekin bizi da.  Erasotzaileak 

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2072_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2095_1.pdf
http://www.caritasbi.org/bihotzez49.pdf
http://www.caritasbi.org/bihotzez49.pdf
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 oraindik ere etengabe mehatxatzen du emakumea. Toxikomania eta gaixotasun men-
talaren sintomak dauz ka, eta emakumearengandik urruntzeko agindua du. Beraz, 
semea bisitatzeko eskubidea Eusko Jaurlaritzaren topaleku batean gauzatzen du. 
Emakumea bere bikotekide ohiaren jabetzako etxebizitzan bizi daiteke, hala ezarri 
baita ebazpen judizial batean. Poliziaren zenbait segurtasun-neurri dauz ka, hala nola 
Bortxa telefonoa eta noizean behingo zaintza. Hala ere, segurtasunik eza sumatzen 
du, senar ohiaren etxebizitzan bizi dela eta. Izan ere, horrek bere onetik ateratzen du 
eta areagotu egiten zaio emakumearen aurkako oldarkortasuna; haren etxearen ingu-
ruan indarkeria-ekintzak eginez adierazten du hori (pintaketak, erasoak atarian, haren 
etxearen sarrailan eta postontzian, bai eta hainbat mehatxu ere). Arrazoi horregatik, 
kontuan hartuta emakume horrek lan egonkorra duela, nahiz eta soldata murriztua 
duen bere seme txikiaren kargu egiteko lanaldia murriztua duenez gero, beste bizileku 
bat lortu nahi du, Etxebidera joz eta alokairuko etxebizitza bat eskatuz. Onartu zaio ge-
nero-indarkeriaren biktimentzako kupo berezian sartzea (genero-indarkeriaren biktima 
izandako emakumeentzat etxebizitzaren arloan ekintza positiboko neurriak ezartzeari 
buruz ko 2006ko urriaren 4ko Aginduan jasoa), baina horrek ez du haren arazoa konpon-
duko. Izan ere, ez zaio etxebizitzarik egokitu bera bizi den lurraldean dauden sustapen 
urrietan. Emakume horrek ez du inolako diru-laguntzarik jasotzen, haren soldata hilean 
1.000 euro baino zertxobait gehixeago delako, baina prozesu-gastu handiak ditu, ha-
ren senar ohiaren jarrera mehatxatzaileak eragindako etengabeko salaketen ondorioz 
ireki diren prozesu judizial ugariengatik, bai eta hark (gurasoek ekonomikoki laguntzen 
dute) emakumearen kontra abiarazten dituen ekintza judizialengatik ere.

 Arartekora jo zuenean, emakume horrek adierazi zigun erabateko desengainua hartu 
zuela, inon ere ez zuelako laguntza publikorik jaso: ez du lortu alokairuko babes ofizia-
leko etxebizitzarik; ezin da izan doako justiziaren onuraduna (burutzeke dituen 9tik gora 
auziei dagoz kien prozesu-gastuen zorra erakutsi zigun, 7.000 eurotik gorakoa); ez du 
laguntzarik jasotzen lana eta familia bateratzeko, lanaldia behar beste murriztu ez due-
lako; ez dago ados oinarriz ko gizarte-zerbitzuek emandako tratuarekin eta laguntzare-
kin, irizten baitiote ez duela inolako laguntzarik behar; gure iritziz, horrek erakusten du 
ez dagoela kasu honetan gertatzen den genero-indarkeriaren ikuspuntu espezifikoa. 
Horri gehitu behar zaio berriki iraungi dela erasotzaileak zeukan urruntze-agindua, eta 
ezin izan dela judizialki berritu, prozesu-arrazoiengatik, nahiz eta Ertzaintzak berak bere 
balorazioan adierazi duen badela arriskua kasu honetan. Gainera, kexaren sustatzai-
leak kontatu du inoiz ez diotela eskaini harrera-baliabiderik hala behar izan duenean, 
eta, beraz, horrek eragotzi egiten dio alokairuko babes ofizialeko etxebizitza bat lortzea 
zuzeneko esleipenaren bidetik. Aukera hori lehen aipaturiko 2006ko urriaren 4ko Agin-
duak jasotzen du.

 Esku hartzeko, eragindako hainbat administraziorekin harremanetan jarri gara, hala 
nola oinarriz ko gizarte zerbitzuekin, Eusko Jaurlaritzako Justizia eta Herri Administra-
zio Sailarekin, Biktimei Laguntzeko Zerbitzuarekin, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, 
Herri Lan eta Garraio Sailarekin eta Ertzaintzarekin. Gainera, kasu honen berri zehatza 
eman diogu Eusko Jaurlaritzako GIBZri, zuzendaritza hori ere lanean ari baita pertsona 
horri irtenbideak eskaintzeko. Nolanahi ere, txosten hau ixtean egoera berean zegoen 

http://www.jusap.ejgv.euskadi.net/r47-home/eu
http://www.jusap.ejgv.euskadi.net/r47-home/eu
http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net/r41-429/eu/
http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net/r41-429/eu/
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dena, eta emakume horrek ez du ikusten bere egoera konpontzeko modurik. Bestal-
de, nekez exiji dakieke administrazioei bestela jarduteko; izan ere, haiek, printzipioz, 
kasu honetako inguruabarrak arautzen dituzten arauen arabera jardun dute.

 Kasu hau, gure iritziz, guztiz da adierazgarria, ondo erakusten baitu erakundeen erantzu-
teko sistemak ezin diela erantzun babesa merezi duten baina gure erantzun-ereduan 
lekurik aurkitzen ez duten egoerei. Planteatutako kexaren hondoko arazoek honako 
hau erakusten dute: ez direla eraginkorrak babes-araudi batzuk (hala nola doako justi-
ziari buruz ko araudia, etxebizitza eskuratzeko araudia eta familiei laguntzeko araudia) 
genero-indarkeriaren kasuetan; oinarriz ko gizarte-zerbitzuak ez daudela prestatuta ge-
nero-indarkeriaren kasuetarako; erakundeen erantzuna barreiatuta dagoela eta ez da-
goela administrazioen arteko koordinaziorik kasuari oro har heltzeko; zer disfuntzio sor 
daitez keen prozesu judizialen esparruan; eta urruntze-aginduak ez direla eraginkorrak, 
kasu honetan kaltetuak uste baitu bere erasotzaileak sistematikoki urratzen duela.

Genero-indarkeriaren inguruan jasotako gainerako kexek, nahiz eta ñabardurak eransten 
dituzten (etxebizitzaren arloan ekintza positiboko neurriak aplikatzeko bi urte igaro behar 
izatearen arazoa, nahiz eta babes-agindua indarrean egon; genero-ikuspegirik ez izatea 
genero-indarkeriaren biktima den emakume adineko bati emandako laguntzaren kasuan; 
segurtasun-neurriak harrera-baliabide batzuetan, eta abar), indartu egiten dituzte azaldu-
tako kasuaren inguruan agertu berri ditugun ondorioak; eta horrek sendotu egiten du gure 
ideia, hau da, ezinbestekoa dela berriz pentsatzea, ikuspegi orokor batekin, genero-indar-
keria jasaten duten emakumeentzat sortu ditugun laguntza-neurrien sistemaren alderdi 
horiek. Ildo berean, etorkinen alde lan egiten duten erakundeek kritikatu egin dute genero-
indarkeria jasaten duten emakumeei ematen zaien laguntza-sistema. Erakunde horiekin 
biltzeko aukera izan dugu, erakunde honek atzerritarren arloaren barruan garatzen duen lan-
esparruan. Bilera horien edukiaren aipamen zehatzagoa aurki daiteke III. kapitulu honetan 
bertan, etorkinei buruz ko atalean. Emakume talde horren berezitasunak, bereziki ahulak 
baitira, merezi du genero-indarkeriaren biktimentzako laguntzaren arloan eginkizunak di-
tuzten administrazio publikoen arreta berezia; hasteko, administrazioekiko harremanetan 
itzulpen-zerbitzua emateko beharra dute. Halaber, horri buruz jardun dugu etorkinen arreta-
rako atalean, txosten honetako III. kapituluan bertan.

V.2.  Emakumeen parte-hartzea Irungo eta Hondarribiko alardeetan

Oso azaletik aipatu nahi ditugu emakumeek alardetan berdintasunez parte hartzeko erakun-
de-konpromisorik ez dutela-eta Irungo eta Hondarribiko udalen aurka jasotako kexak. Zehaz-
ki, planteatu digute bi udalek uko egin diotela beren herrietan eskuorri batzuk zabaltzeari. 
Eskuorri horiek Gipuz koako Foru Aldundiak banatu ditu lurralde horretako udal guztietan, 
Gipuz koako jaietan emakumeek berdintasunez parte hartzearen inguruan gizartea sentsi-
bilizatzeko. Horrez gainera, salatu dute Hondarribiko Udalak ez duela lagundu Jaiz kibel 
konpainia ageriko egin eta jaietan normal integratzen laguntzeko kaleko entsegu-ordutegiak 
emateko orduan, alardearen aurretik eskuarki egiten diren konpainia guztien entseguetan. 
Kasu horietan, udal horiei gogorarazi diegu beharrez ko neurriak ezarri behar dituztela jaietan 

http://www.irun.org/
http://www.hondarribia.org/index.asp?idioma=eu
http://www.gipuzkoa.net/index.html
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emakumeen eta gizonen erabateko berdintasuna lortzeko. Alde horretatik, uste dugu oso 
garrantzitsua dela Euskal Herriko jaietan emakume eta gizonen berdintasuna bermatzeko 
Arartekoaren abenduaren 21eko 3/2010 Gomendio orokorrean –lehen aipatu dugu– jaso-
tako gomendioak onartzea eta aplikatzea. 2011. urtean begiratuko dugu eragindako udal 
guztiek ezarri ote duten.

V.3.  Emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko ekintza positiboak

Az kenik, bi kexa aipatuko ditugu, emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan adminis-
trazio publikoek egindako bereiz keriarekin eta ekintza positiboekin loturikoak. Horien oinarri 
juridikoa honako lege hauek dira: Konstituzioko 14. eta 9.2 artikuluak eta Euskal Autonomia 
Erkidegoko eta Estatuko berdintasunari buruz ko legeak, Emakumeen eta Gizonen Berdin-
tasunerako 4/2005 Legea, eta Emakumeen eta Gizonen arteko Benetako Berdintasune-
rako 3/2007 Lege Organikoa.

•	 Emakumeek herriko historian izan duten betekizuna ikusezin bihurtzen duten 
udal panelak. Herri bateko bizilagunek adierazi digute beharbada emakumeak baz-
tertu egin dituela Udalak, argaz kiz eta testuz osatutako herriko historiari buruz ko pa-
nel batzuk jendartera hedatzeko egin dituen jarduketetan. Izan ere, horietan soil-soilik 
herriko gizonen balioa nabarmentzen da, itsasoko gizon gisa, eta ez dira inola ere 
aipatzen emakumeek herri horretako historian egindako ekarpenen balioa eta meri-
tuak. Gure esku-hartzearen xedea hauxe izan da: argitzea udal horrek kontuan hartu 
ote duen emakumeek herriko historian eta garapen ekonomiko, kultural eta sozialean 
izan duten betekizuna ageriko egiteko beharra. Horretarako, uste dugu beharrez koa 
dela ahalegin gehigarri bat egitea material egokiak bilatzeko eta oro har isildu den 
historia hori agertzeko edukiak lantzeko. Alde horretatik, beharrez koa da ekintza posi-
tiboak egitea, bereziki emakumeak ageriko egiteko, haien kontakizuna sistematikoki 
ez kutatu baita historian. Emakumeak historian etengabe bihurtu izan dira ikusezin, 
eta, gaur egun jakinik emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak gure gizar-
teari nolako kaltea egiten dion, erauzi egin behar dugu. Horretarako, beharrez koa da 
botere publikoek beren-beregi aipatzea emakumeek gure historian egin dituzten ekar-
penak; izan ere, nahiz eta urte askoan ez kutuan egon diren, erabakigarriak izan dira 
gure gizartea garatzeko. Gizonek ekarritako balioak soilik aipatzeak isildu egiten du 
biztanleen beste erdiek, emakumeek, gaur egun garena izateko egin duten ekarpen 
balioz koa. Gaur egun ebaluatzen ari gara gai horren inguruan zer ebazpen atera, baina 
kez katu egiten gaitu Udalak ez onartzea bene-benetako berdintasuna lortzeko oinarri 
diren postulatuak, hau da, beharrez koa dela “emandako errealitateaz” harago joatea, 
hori ere sorkuntza ideologiko bat dela ulertuta, eta zalantzan jarri behar dela, benetan 
berdintasunez koa den “errealitate berri” bat lortzeko.

•	 Enplegurako prestakuntza lortzeko emakumeen aldeko ekintza positiboak egi-
tearen aurkako salaketa Bestalde, gizon gazte batek kexa bat aurkeztu digu Eusko 
Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren aurka, emakumeei lehentasuna 
ematen dielako enplegurako prestakuntza-ikastaro batzuetan sartzeko. Haren iritziz, 

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/eu/
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baztertu egiten dute, gizonez koa den aldetik. Kexa aztertuta, ondorioztatu dugu jar-
duketa hori erabat zuzena dela. Izan ere, ez dago bereiz keriarik, baizik eta ekintza posi-
tiboko kasu bat da, eta badago justifikazio objektibo eta arrazoiz ko bat tratu desberdi-
na emateko. Oso garrantzitsua iritzi diogu kexa horren sustatzaileari xeheki eta argiro 
azaltzeari zergatik diren gisa horretako neurriak guztiz zuzenbidearen araberakoak. 
Izan ere, uste dugu beharrez koa dela lan pedagogiko bat egitea, herritar guztiek uler 
dezaten zein den ekintza positiboen zentzua; hau da, beharrez ko eta bidez ko tresna 
dela, abiapuntuko bidegabekeria indargabetzeko; kasu honetan, modu aktiboan sus-
tatuta historian zehar hainbat arlotan, hala nola emakumeak lana eskuratzeko orduan, 
baztertu diren taldeen berdintasuna.

VI.  Ondorioak

2010. urtean arlo honetan egindako lanari dagokionez, honako hau nabarmentzen da batez 
ere:

•  Genero-indarkeria

Erakundeek genero-indarkeriaren kasuetan ematen duten erantzunarekin loturiko gaiei 
buruz ko kexak ugaritu egin dira, eta, gainera, aurten areagotu egin da gisa honetako indar-
keria jasaten duten emakumeen heriotza-kopurua. Horren ondorioz, emakume horiei arreta 
eta laguntza emateko gure sistemaren gabeziei buruz ko gogoeta egin dugu. Arlo hori kon-
trolatzeko gure lanetik atera ditugun ondoriorik nabarmenenak honako hauek dira:

Babes-arau batzuk ez direla eraginkorrak eta ez direla nahikoak (hala nola doako justiziari 
buruz ko araudia, etxebizitza eskuratzeko araudia eta familiei laguntzeko araudia) genero-
indarkeriaren kasuetan; oinarriz ko zenbait gizarte-zerbitzuk eta tokiko zenbait poliziak ez du-
tela prestakuntza espezializaturik genero-indarkeriaren kasuetarako; erakundeen erantzuna 
barreiatuta dagoela eta ez dagoela administrazioen arteko koordinaziorik kasu bakoitzari 
oro har heltzeko; zer disfuntzio sor daitez keen prozesu judizialen esparruan gisa honetako 
indarkeria jasaten duten emakumeentzat eta haien seme-alabentzat; urruntze-aginduak ez 
direla eraginkorrak eta horrek galarazi egiten duela zenbait kasuren berezitasunak kontuan 
hartuta laguntza pertsonalizatu eta egokitua ematea, eta arrazoi horrengatik ez zaiela ema-
ten nahi den babesa; beharrez koa dela emakume etorkinei arreta berezia ematea, arlo 
honetan ahulagoak direlako.

Lan-eremu horri dagokionez, harremanetan egon gara Eusko Jaurlaritzako Genero Indarke-
riaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzarekin (GIBZ), bai eta genero-indarkeria jasaten du-
ten emakumeei laguntza ematen dieten elkarteekin ere. Horiei gure gogoetak helarazteko 
aukera izan dugu, eta gai horren inguruko ikuspuntuak eta iritziak trukatu ditugu.

Dena dela, garrantzitsutzat jo dugu, genero-indarkeria jasaten duten emakumeentzako la-
guntza hobetzen modu eraginkor eta zuzenagoan laguntzeko helburuarekin, Arartekoak parte 
hartu ahal izatea etxeko tratu txarrak eta sexu-erasoak jasaten dituzten emakumeentzako 

http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-avvg001/es/contenidos/informacion/avvg_info/es_avvg/adjuntos/II_interinstitucional_c.pdf
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laguntza hobetzeko Erakunde arteko II. Akordioaren Jarraipen Batzordean. Horretarako, for-
malki eskatu dugu batzordean sartzea, eta gaur egun akordio hori sinatu duten alderdien 
erantzunaren zain gaude.

Az kenik, erakundeek Barakaldoko emakume bati eman zioten erantzuna ikertzeko sustatu 
dugun ofizioz ko jarduketa nabarmendu nahi dugu. Izan ere, senargai ohiak hil zuen, urruntze-
agindua bazuen ere, 2010. urteko abenduan. 2011. urtean ezagutu ahalko ditugu ikerketa 
horren emaitzak, eta hortik ondorioak atera nahi ditugu, Euskal Autonomia Erkidegoan be-
rriro halako gertaera dramatiko eta gaitzesgarririk ez gertatzeko oinarriak ezartzeko.

•  Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari eragiten dioten kontuei buruz ko 
gomendio orokorrak

Hiru gomendio orokor egin ditugu lan-arlo honen intereseko gaiaren inguruan:

Arartekoaren urriaren 15eko 1/2010 Gomendio orokorra –erakunde honetako justizia-
arloak egina–, banandutako gurasoen erantzukizun partekatuari buruz koa. Horren bidez, 
botere publikoei eskatu genien eska ditzatela, nork bere eskumenen neurrian, beharrez ko 
lege-aldaketak banantze eta dibortzio kasuetan seme-alaben zaintza bi gurasoek izan de-
zaten errazteko, hautabide onena bezala. Hori gurasoen erantzukizun partekatuaren bidez 
egingo da, betiere haurren interesa babestuz beste ezer baino lehenago. Nabarmendu nahi 
dugu erakunde honetan aldezten dugun jarrera genero-ikuspuntu zorrotzean oinarritzen 
dela. Izan ere, arlo honetan emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna soilik lortuko da 
baldin eta egitate biologikoa dela-eta seme-alaben zaintza mekanikoki amei ematen dien 
automatismo judiziala amaitzen bada.

Arartekoaren abenduaren 21eko 3/2010 Gomendio orokorra –Arartekoko berdintasune-
rako arlo honek egina–, Euskal Herriko jaietan emakume eta gizonen arteko berdin-
tasuna bermatzeari buruz koa. Emakumeek Euskal Autonomia Erkidegoko jai-ekintzetan 
parte hartzeagatik sortutako gataz kek bide eman digute gure iritzia emateko, eragindako 
udal batzuei bidalitako ebazpen, gomendio eta adierazpenen bitartez. 2010. urtean kome-
nigarritzat jo dugu planteatutako arazoari modu bateratuan heltzea eta gure ikuspuntua, bai 
eta horren ondorioz ko gomendioa ere, euskal administrazio publikoei helaraztea. Horietan 
agerian uzten dugu gure iritziz beharrez koa dela tokiko botere publikoek, foru aldundiak eta 
administrazio autonomikoak, nork bere eskumenen esparruan, ez laguntzea herritartasun-
kontzeptu herren bat sendotzen jaiak emakumeentzat eta gizonentzat berdinak ez diren 
Euskal Herriko tokietan, beren babes esplizitu edo inplizituarekin, anbiguotasunarekin edo 
inhibizioarekin. Erakunde honentzat bereziki garrantzitsua da erakunde publiko guztiak akti-
boki eta irmoki inplikatzea, hinki-hankarik gabe eta indeterminaziorik gabe, Euskal Herri 
osoan emakumeentzako eta gizonentzako berdintasunez ko jaiak sustatzeko.

Arartekoaren abenduaren 28ko 5/2010 Gomendio orokorra, familia, lana eta nor-
beraren bizitza bateratzeko neurri gisa lanaldia murrizteko eta moldatzeko edo al-
datzeko eskaeren tratamenduari buruz koa, Arartekoko funtzio publikoaren arloak egi-
na. Gomendio horrekin, funtzio publikoaren arloko araudia aldatu edo egokitzea bultzatu 

http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-avvg001/es/contenidos/informacion/avvg_info/es_avvg/adjuntos/II_interinstitucional_c.pdf
http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-avvg001/es/contenidos/informacion/avvg_info/es_avvg/adjuntos/II_interinstitucional_c.pdf
http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-avvg001/es/contenidos/informacion/avvg_info/es_avvg/adjuntos/II_interinstitucional_c.pdf
http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-avvg001/es/contenidos/informacion/avvg_info/es_avvg/adjuntos/II_interinstitucional_c.pdf
http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-avvg001/es/contenidos/informacion/avvg_info/es_avvg/adjuntos/II_interinstitucional_c.pdf
http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-avvg001/es/contenidos/informacion/avvg_info/es_avvg/adjuntos/II_interinstitucional_c.pdf
http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-avvg001/es/contenidos/informacion/avvg_info/es_avvg/adjuntos/II_interinstitucional_c.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2059_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2082_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2085_1.pdf


Arartekoa. 2010eko Txostena

III

280280

nahi dugu –Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Eusko Legebiltzarraren martxoaren 
2ko 4/2005 Legean agindutakoa betez, hau da, administrazio publikoetako langileen lan-
baldintzei buruz ko arauen barruan lanaldia malgutzeko eta berrantolatzeko neurriak sartuz, 
emakumeen eta gizonen bizitza, familia eta lana bateratzea errazteko–, behar besteko es-
taldura juridikoa emateko familia eta lana bateratzen lagunduko duten neurriei, eta, hala, 
gaur egun zenbait kasutan sortzen diren interpretazio-zalantzak argitzeko.

•  Elkarteekin  egindako  bilerak  (batez  ere,  Euskal  Autonomia  Erkidegoan 
prostituzioan jarduten diren emakumeen arazoei erakundeek ematen dieten 
erantzunaren inguruan)

Urtean zehar emakumeen eta gizonen arteko berdintasunarekin loturiko hainbat eremutan 
lan egiten duten talde eta elkarteekin bildu gara. Bilera horien artetik, gaur egun Euskal Au-
tonomia Erkidegoan prostituzioan aritzen diren emakumeekin lan egiten duten elkarte guz-
tiekin egindakoa nabarmendu nahi dugu. Bilera horretan, aukera izan dugu haztatzeko zer 
iritzi duten arlo horretan lan egiten dutenek Euskal Autonomia Erkidegoan bereziki ahulak 
diren pertsonen eskariei eta beharrei erakundeek ematen dieten erantzunaren inguruan. 
Lehen hurbilketa horretatik ondorioztatu ahal izan dugu beharrez koa dela eztabaida hau 
sortzea: beharrez koa dela euskal botere publikoak inplikatzea, emakume horien bizi-bal-
dintza zailak hobetzeko erantzunak emateko. Arrazoi horrengatik, erabaki dugu 2011. urtean 
Arartekoan lanean jarraitzea gai honen inguruan. Horretarako, tresna berriak eratuko ditugu, 
eta, horien artean, ziur asko herritarrek parte hartzeko foro bat antolatuko dugu, Euskal Au-
tonomia Erkidegoan prostituzioan aritzen diren emakumeen egoerari buruz jarduteko.

•  Kexa aipagarrienak

Az kenik, arlo honetako kexen harira planteatu diren gairik nabarmenen artean, aipatu nahi 
dugu ekintza positiboek zer irismen eta zer muga dituzten, eta emakumeen eta gizonen 
arteko berdintasuna lor dezaketela. Garrantzitsu irizten diogu botere publikoak arlo honetan 
jarrera proaktiboa izateko beharraz jabetzea, eta, horren ondorioz, emakumeek historian 
izan duten baztertze-egoera indargabetuko duten neurriak bultzatzea, eremu guztietan be-
netan errealitate berdinzale bat lortzeko modu bakar gisa. Emakumeen eta gizonen arte-
ko berdintasunaren arloaren gaur egungo erronka handiena da jarduera publiko guztiek 
genero-ikuspegia izatea, desberdintasuna sumatzeko eta, beharrez koa izanez gero, behar 
bezala zuzentzeko, emakumeen aldeko ekintza positiboak abian jarrita. Horrek tokian tokiko 
kultur jarduerei ere eragiten die. Esate baterako, herri bateko historia zabaltzeko antolatu 
diren ekintzen eta argitaratu diren materialen kasua, arlo honetan jasotako kexei buruz ko 
atalean aipaturikoa.

http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2005/03/0500982a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2005/03/0500982a.pdf
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3.  EZINTASUNEN BAT DUTEN PERTSONAK

I.  Aurrekariak

Ezintasunen bat duten pertsonek beti izan dute leku nabarmena 
gure erakundean; izan ere, talde horrek oztopo handiak ditu bere 
eskubideak baliatzeko. Erakunde honek urte hauetan egin dituen jar-
duketa ugarietan, hauxe izan da lehenengo helburua: gizartea sen-
tikorrago egitea talde horrek dituen benetako beharren inguruan, 
bene-benetakoa izan dadin bereiz keriarik ez jasateko eta aukera ber-
berak izateko duten eskubidea.

Beharrez koa da onartzea pertsona horiek eskubideen benetako subjektu direla eta gaine-
rako herritarrek dituzten aukera berberak dituztela. Desberdintasuna errespetatzen bada 
eta desberdintasun hori aniztasunaren eta giza izaeraren parte gisa onartzen bada lortuko 
da pertsona horiek bene-benetan gizarteratzea. Horregatik da denon lana, gizartearena oro 
har eta botere publikoena bereziki, gehiago lortu nahi izatea eta pentsamoldeak eta para-
digmak aldatzearen alde egitea gure hiriak diseinatzeko orduan, gizarte-baliabideak anto-
latzeko orduan, aisialdia eta kirola eratzeko orduan, gure harreman pertsonalak irudikatzeko 
eta gauzatzeko orduan. Gizakiaren funtzionaltasun askotarikoek izan behar dute aldaketa 
horren gidari, errespetua eta gure gaitasun ugariekiko begirunea oinarri direla.

Premisa horretatik abiatuz, gure gizartean arlo horretan gertatzen ari diren aurrerapen han-
diak sustatzen laguntzeko asmoz heltzen dio Arartekoak bere ardurapeko lan horri, oraindik 
egiteko asko dagoela jakinik. Gure lanaren lagin garrantzitsu bat kapitulu hau irakurrita ikus 
daiteke. Izan ere, modu bateratuan saiatu gara biltzen erakunde honek ekitaldi honetan 
egin duen jarduera, hala aurkeztutako banakako kexak izapidetzean lortu duen emaitzari 
dagokionez nola erakunde honek proposatu dituen eta botere publikoen jarduketa-esparru 
guztiei eragiten dieten jarduketei dagokienez.

II.  Araudi-testuingurua

2009. urteko ekitaldian, atal honetan nabarmendu genuen Espainiako Estatuan 2008ko 
maiatzaren 3an indarrean sartu zela NBEk 2006ko abenduaren 13an onetsitako Ezgaita-
sunen bat duten Pertsonen Giza Eskubideei buruz ko Nazioarteko Konbentzioa. Hala, adie-
razi genuen Konbentzioak aldaketa handia ekarri zuela ezgaitasuna tratatzeko moduari 
 dagokionez; izan ere, gainditu egin zen errehabilitazio-eredua, gizarte-ereduaren premise-
tan inspiratuta. Itunak, formalki, oinarriz ko eskubideen eremura aldatzen ditu ezintasunen 
bat duten pertsonak gizarteratzeko politikak. Horregatik, beharrez koa da jarduketa publiko 
guztietan zeharka heltzea talde horri eragiten dioten eskubideei.

Nahiz eta Konbentzioa indarrean sartu zenetik gure ordenamendu juridikoaren parte den, 
beharrez koa da hainbat doikuntza eta aldaketa egitea ezintasunen bat duten pertsonei 

http://www.ararteko.net/p_1_final_Home.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=122&language=es&codResi=1&codMenu=3&layout=p_1_final_Home.jsp&language=es
http://www.ararteko.net/p_1_final_Home.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=122&language=eu&codResi=1&codMenu=3&layout=p_1_final_Home.jsp&language=eu
http://www.convenciondiscapacidad.es/ConvencionEspana/GAIGABETASUNEN BAT DUTEN PERTSONEN ALDEKO KONBENTZIIOA.doc
http://www.convenciondiscapacidad.es/ConvencionEspana/GAIGABETASUNEN BAT DUTEN PERTSONEN ALDEKO KONBENTZIIOA.doc
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 eragiten dieten arau batzuetan, aplikatzeko orduan kontraesanik ez izateko eta Konbentzio-
ak jasotzen dituen eskubideak benetan bermatu ahal izateko.

Horri dagokionez, esan dezakegu txosten hau idazten amaitu genuenean Diputatuen 
Kontseiluan izapidetzen ari zirela Ezintasunen bat duten pertsonen eskubideei buruz ko Na-
zioarteko Konbentzioaren inguruko araudia ezartzeko lege-proiektua.

Aurrez ikusi diren arau-egokitzapenak hainbat dira. Batetik, zenbait aldaketa egin dira auke-
ra-berdintasunari, bereiz keriarik ezari eta ezintasunen bat daukaten pertsonen irisgarritasun 
unibertsalari buruz ko abenduaren 2ko 51/2003 Legean; alde horretatik, nabarmendu behar 
da Konbentzioan ezintasunen bat duten pertsonen inguruan egin den legez ko definizioaren 
arabera doitu dela. Bestetik, osasunaren arloan, pertsonek osasun-administrazioekiko ha-
rremanetan bereiz keriarik ez pairatzeko kausa gisa gehitu da ezgaitasuna. Az kenik, enple-
guaren arloan, lan-eskaintza publikoan dauden lanpostu hutsak gordetzeko kupoa gehitzea 
aurreikusi du, bai eta pizgarriak ematea ere, lan-merkatu arruntean ezintasunen bat duten 
pertsonen kontratazioa sustatzeko.

Espero dugu arau hori legegintzaldi honetan onartzea; izan ere, lorpen handia litzateke, 
baldin eta Konbentzioa inspiratu duen sistema egoki jasotzen bada gure ordenamendu 
juridikoan.

Bestalde, adierazi behar dugu Biz kaiko Foru Aldundiak Biz kaian ezintasunen bat duten 
pertsonen parte hartzerako eta bizi-kalitaterako Plana (2010-2013) onetsi duela. Horren hel-
burua da ezintasunen bat duten pertsonak eta haien familiak laguntzen eta sustatzen dituz-
ten pertsonen, erakundeen eta entitateen jarduketa hobetzea.

Az kenik, adierazi behar dugu Diputatuen Kontseiluaren osoko bilkurak mozio bat onetsi 
duela, aho batez, eta, horren bidez, Estatuko Gobernuari eskatu diotela aurkez dezala, sei 
hilabeteko epean, proposamen bat Kode Zibila eta Jabetza Horizontalari buruz ko uztailaren 
21eko 49/1960 Legea (aurrerantzean JHL) aldatzeko, bizilagunen erkidegoetan etxebizitzen 
eta gune partekatuen irisgarritasuna bermatzeko. Ekimen horren helburua da Kode Zibileko 
569, 585 eta 1936. artikuluak erreformatzea, zortasunei eragiten baitiete eta arkitektura-
oztopoak kentzea zaildu baitezakete. Halaber, JHL aldatu asmo da; izan ere, gaur egun ga-
larazi egiten du oztopoak kentzeko obrak egitea, mugatu egiten baitu erkidegoa ordaintzera 
behartuta dagoen gehieneko gastua; zehaz ki, gastu arrunten hiru hilabeteri dagokion zenba-
tekoa da muga hori. Halaber, eskatu diote alda dezala bizilagunen erkidegoetan berriztape-
nak onartzeko gehiengoen adostasuna izateko beharra.

III. Jarduera-plana

Erakunde honek ezintasunen bat duten pertsonen elkarteekin egin dituen bilerak etenga-
beak izan dira ekitaldi honetan, bai planteatutako kexak izapidetzearen ondorioz, bai haien 
lankidetza eskatu dugulako proposatutako ezohiko txostenak egiteko, bai elkarteek eurek 
eskatu dutelako.

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/IniTipo?_piref73_1335527_73_1335526_1335526.next_page=/wc/detalleDocumento&idIniciativa=121&numExpediente=103&numDocumento=0
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/IniTipo?_piref73_1335527_73_1335526_1335526.next_page=/wc/detalleDocumento&idIniciativa=121&numExpediente=103&numDocumento=0
http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/03/pdfs/A43187-43195.pdf
http://www.bizkaia.net/home2/ca_index.asp
http://www.bizkaia.net/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Adjuntos/Plan_discapacidad_V7_ DEFINITIVO_eusk.pdf
http://www.bizkaia.net/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Adjuntos/Plan_discapacidad_V7_ DEFINITIVO_eusk.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1960-10906
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1960-10906
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1889-4763
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Alde horretatik, Ezintasunen bat duten Arabako Elkarteen Plataformarekin egindako bilera 
nabarmendu behar dugu. Plataforma hori honako elkarte hauek osatzen dute:

- Araba Down, down sindromea duten pertsonak erabat gizarteratzeko.
- Arabako Gorrak, Arabako gorren elkartea.
- Arazoak, Arabako autismo eta beste garapen-nahaste orokor batzuen elkartea.
- Aresbi, arantza bifidoa dutenen Arabako elkartea.
- Aspace, Arabako elbarritasun zerebralaren eta antzeko gaitzen elkartea.
- Aspasor, Arabako gorren familien eta lagunen elkartea.
- Atece, hartutako kalte zerebralaren Arabako elkartea.
- Eginaren Eginez, gutxitasun fisikoa duten pertsonen Arabako elkartea.
- Ezgaitasun Taldea.
- Itxaropena, ikusmen-urritasuna duten pertsonen Arabako elkartea.

Topaketa horretan, oro har talde horri eragiten dioten gaiez hitz egin genuen, baina aipatu-
riko plataformak bi kontu hauen inguruan sakondu nahi izan zuen batez ere: ezintasunen bat 
duten pertsonek lan publikoa eskuratu ahal izateaz eta ezgaitasun psikikoa duten pertso-
nek babes ofizialeko etxebizitzak eskuratu ahal izateaz. Hala, Arartekoak konpromisoa hartu 
zuen 2003. urtean aurkeztu zuen ezohiko txostenaren jarraipena egiteko. Hain zuzen ere, 
txosten hori ezintasunen bat duten pertsonen laneratzeari buruz koa zen, eta, zehaz ki, lan-
eskaintza publikoetan ezintasunen bat duten pertsonen sarbidea bermatzeko ezarritako 
erreserba-kuotak zenbateraino betetzen ziren aztertzen zen. Aipaturiko ezohiko txosten 
horretan, ahalegina egin zen xeheki aztertzeko zenbateraino aplikatu ziren lana sustatzeko 
neurriak gure erkidegoan, eta beste testuinguru batzuetako neurriekin konparatu ziren. Ha-
laber, ezintasunen bat duten pertsonen lanaren kalitatea aztertu zen, bai eta kontratatutako 
pertsonen eta enpresa kontratatzaileen ezaugarriak ere, lan-munduan sartzea errazten edo 
zailtzen duten faktoreak zein diren aztertzeko. Hori guztia oinarritzat hartuta, beharrez ko 
neurriak proposatu ziren, az ken batean taldearen bizi-kalitate hobe bat bermatzeko.

Bestalde, Euskal Gorrak elkartearekin egin genuen bilera aipatu behar dugu. Elkarte hori 
EAEko pertsona gor helduen 6 elkartek osatzen dute:

– Biz kaian, APSBB (Bilboko eta Biz kaiko pertsona gorren elkartea) eta ASB (Basauriko 
pertsona gorren elkartea) daude.

– Gipuz koan, ASG-GGE (Gipuz koako pertsona gorren elkartea) eta Gainditzen (Tolo-
saldea-Goierriko pertsona gorren elkartea).

– Araban, Arabako Gorrak elkartea dago (Arabako pertsona gorren elkartea).

Taldeak arazo hauek planteatu zituen: gaur egun oraindik komunikatzeko oztopo handiak 
aurkitzen dituztela gizarteko eremu gehienetan. Alde horretatik, beste hainbat konturen 
artean, adierazi ziguten zeinu-mintzairako interpreterik ez dagoela lanbide-heziketako 
prestakuntza-zikloetan, komunikatzeko oztopoak dituztela osasun arloan eta EITB euskal 
erakunde publikoak ez duela betetzen irisgarritasuna sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 
Legea. Kontu horietako gehienak dagoz kien administrazioekin jorratu ditu erakunde honek 
ekitaldi honetan, eta horren emaitzak hurrengo atalean azalduko ditugu.

http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_14_1.pdf
http://www.euskal-gorrak.org/Eusk/elkarteak.html
http://www.eitb.com/ ttp:/www.eitb.com/eu/
http://www.eitb.com/ ttp:/www.eitb.com/eu/
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19971224&s=1997246
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19971224&s=1997246
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Bestalde, aipatu behar dugu elkartearekin konpromiso bat hartu dugula, Arartekoko instala-
zioak entzumen-urritasuna duten pertsonen beharretara egokitzeko. Horretarako, jendeari 
arreta emateko gure bulegoetako komunikaziorako eskuragarritasuna optimizatzen saia-
tuko gara, begizta batzuk instalatuta eta bulego horietako arduradunei oinarriz ko jarraibide 
batzuk emanda, entzumen-urritasuna duten pertsonei ematen dieten arreta hobetzeko.

Halaber, erakunde honek dei egin zien Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurraldeetako ez-
gaitasun fisikoa duten pertsonen elkarteetako arduradunei, jasotzen ari ziren kexa ugarien 
edukia aztertzeko. Hain zuzen ere, kexa horietan salatzen zen 2010eko urtarrilaren 1ean 
Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergaren az ken aldaketa sartu zela indarrean, ezgai-
tasunaren zioz ko salbuespenari eragiten ziona. Horren berri labur eta zehatz emango dugu 
hurrengo atalean. Bilerara erakunde hauetako ordez kariak etorri ziren: FEKOOR (gutxita-
sun fisikoa edota organikoa duten pertsonen Biz kaiko federazioa)), ELKARTU (gutxitasun 
fisikoa duten pertsonen Gipuz koako federazioa) eta EGINAREN EGINEZ (gutxitasun fisikoa 
duten pertsonen Arabako elkartea), eta modu zehatzean azaldu ahal izan zuten zergatik ez 
zeuden ados zerga horretan sartutako aldaketarekin.

Az kenik, eskerrak eman behar diz kiegu aipaturiko elkarte horiei, bai eta EDEKA elbarrituen 
ordez karien euskal koordinatzaileari eta ONCE fundazioari ere, EAEko garraio publikoaren 
sistemaren irisgarritasunari buruz ko ezohiko txostena egiteko lankidetzan jardun dutelako eta 
parte hartu dutelako. Horien ekarpena erabakigarria izan da gaur egungo egoeraren diagnos-
tiko zehatza egiteko. Egindako landa-lanari esker eskuratutako datuetatik, bai eta dagoz kion 
eragileek eta administrazioek emandako informaziotik ere, esan dezakegu, laburpen gisa, 
honako hau izan dela berriki argitaratutako txosten horretan lortutako az ken emaitza:

Irisgarritasun unibertsalak berekin dakar hiriguneak, eraikinak, garraio-sistemak, komunika-
zioa eta zerbitzuak irisgarriak izatea; horiek oinarriz ko elementuak dira pertsonen berdin-
tasuna eta haien eskubideekiko errespetua bermatzeko. Garraio-sistemen irisgarritasun 
unibertsalari esker, herritar guztiek modu aktiboan parte har dezakete, aukera berberekin, 
gizarte- eta ekonomia-bizitzan.

Aldi berean, irisgarritasun unibertsalak berekin dakar denontzako diseinuaren estrategia. 
Horretarako, beharrez koa da onartzeak gizarte osoak egokitu behar duela bere kideen aniz-
tasunera. Horregatik, ezintasunen bat duten pertsonek mugitzeko gaitasun erabatekoa iza-
teko moduan bideratu behar da estrategia hori; horretarako, beharrez koa da garraio-zerbitzu 
unibertsal bat ematea, pertsona guztiei beren kasa eta berdintasun-baldintzetan moldatze-
ko modua emango diena.

EAEn, irisgarritasunaren arloko esparru juridikoa irisgarritasuna sustatzeko abenduaren 4ko 
20/1997 Legeak ekarria da. Legeak zehaztutako esku-hartze esparruetan aplikatzekoak di-
ren baldintza teknikoak lege hori garatzen duten bi dekretuetan ezarri dira: apirilaren 11ko 
68/2000 Dekretua, hiriguneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta komunika-
zioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruz ko arau teknikoak onetsi dituena, eta uztaila-
ren 10eko 126/2001 Dekretua, garraiobideen irisgarritasun-baldintzei buruz ko arauak onetsi 
dituena.

http://www.fekoor.com/
http://www.elkartu.org/
http://www.eginez.org/
http://www.edeka.es/cermis.html?&L=2
http://www.fundaciononce.es/ES/Paginas/Portada.aspx
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19971224&s=1997246
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19971224&s=1997246
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20000612&s=2000110
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20000612&s=2000110
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20010724&s=2001142
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20010724&s=2001142
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Legea indarrean sartu zenetik, asko aurreratu da garraiobideetan irisgarritasun-baldintza 
teknikoak ezartzeari dagokionez. Nolanahi ere, txosten honetan egindako diagnostikoak 
bide ematen du ondorioztatzeko gaur egun oso nabarmenak direla garraiobideen erabilera 
unibertsala baldintzatzen duten gabeziak.

Horri dagokionez, esan dezakegu EAEko tren-garraioa ia-ia iritsiezina dela. Lortutako datuak 
eztabaidaezinak dira: Irisgarritasun fisikoari dagokionez, oinez koentzat diren azpiegiture-
tako inguruneen %78 iritsiezinak dira; halaxe dira geltokien %78 ere; eta kasuen %83etan 
ez da bermatzen kaletik nasara oinez koentzako bidea izango denik.

Az ken urteetan esku-hartze ugari egin dira, eta gaur egun ere jarduketa asko ari dira egiten, 
baina tren-sistemak oraindik ere irisgarritasun-gabezia estruktural handiak ditu. Beraz, ora-
indik inbertsio asko egin behar da zerbitzu horien erabilera unibertsala bermatzeko.

Errepide bidez ko sistemen irisgarritasunari dagokionez, esan daiteke autobus-terminal na-
gusien egoera ez dela oso ona, ez eta autonomia erkidego osoko geltokiena ere. Halaber, 
oraindik ez da lortu erabateko irisgarritasuna hiriarteko eta ibilbide luzeko autobusetan. On-
dore horietarako, erabakigarria izango da errepide bidez ko bidaiarientzako linea erregula-
rren emakida berritu ahala –luze gabe egitea aurreikusten da– eragileei ezarriko zaiz kien 
baldintza teknikoak betetzea.

Komunikazioan irisgarritasuna bermatuko duten neurri teknikoak ezartzea konpondu gabe-
ko kontua da autonomia erkidegoko garraio-sistema osoan, bai eta irisgarritasun fisikoaren 
ikuspuntutik emaitza hobea duten sistemetan ere, hala nola metroan eta tranbian. Garraio-
sistemetan informazioa eta komunikazioa eskuratzea bermatzen duten elementurik ez iza-
teak galarazi egiten du ikusmen eta entzumen urrituek garraio publikoa beren kasa erabili 
ahal izatea.

Az kenik, nabarmendu behar dugu beharrez koa dela tokiko administrazioek oinez koentzako 
ibilbideak eta garraio-azpiegituretarako sarbideak egokitzea, ziurrak eta irisgarriak izan dai-
tezen.

Kontuan izan behar da oso garrantzitsua dela joan-etorrien kate osoan bermatzea irisgarri-
tasuna, jatorritik helmugara, zenbat etapa egin diren eta zer garraio-modu erabili den alde 
batera utzita.

IV.  Kexarik aipagarrienak

Atal honetan arloz arlo azaldu ditugun kexen bidez, ikuspegi orokor bat eman nahi dugu aur-
keztutako kexen banaketaren inguruan –kasu gehienetan, ezintasunen bat duten pertsonek 
edo haien familiakoek aurkeztu dituzte–, garbi gera dadin zeharkakoak direla gure iritzipean 
jarri diren auziak, eta, ikus daitekeen bezala, erakunde honetako lan-arlo gehienak hartzen 
dituztela. Gainera, modu horretan, are nabarmenago gertatzen da ezintasunen bat edo 
irisgarritasun-arazoren bat duten pertsonek gaur egun oraindik era guztietako oztopoak 
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aurkitzen dituztela, hau da, hirigintzakoak eta arkitekturakoak, sozialak, kulturalak eta ko-
lektiboak.

Hirigintza-jarduketen inguruko kexak nabarmendu dira gehien, gizarte-zerbitzuen inguruko 
kexekin batera, gainerako arloetan aurkeztutako kexekin konparatuz gero.

IV.1.  Hirigintzako irisgarritasuna 

Ingurune fisikoa edo hirigunea irisgarriak ez direla eta, oraindik ere ezintasunen bat duten 
pertsonek erreklamazioak jartzen dituzte erakunde honetan.

Adibide gisa, hizpidera ekarri nahi dugu Biz kaiko elkarte batek Bilboko Mazarredo kalean 
egiten ari ziren urbanizazio-obrak zirela-eta aurkeztutako kexa. Kexaren idaz kian jakinarazi zu-
tenez, hasieran obra horren bidez igogailu bat jartzeko asmoa zuten, Mazarredo kalea Aban-
doibarra inguruarekin komunikatzeko, eta, modu horretara, irisgarritasunari buruz ko araudian 
jasotako aurreikuspenak betetzeko. Alabaina, babes-hesiak kendu zituztenean, ikusi zuten 
ez zutela igogailurik ipini. Hala, harremanetan jarri ziren obrako arduradunekin (BILBAO RIA 
2000), eta baieztatu ahal izan zuten ez zutela instalatu jartzekoa zuten igogailua, nahikotzat 
jo zutelako Mazarredo kalean Izozaki pasabidearen parean dagoen igogailua.

Elkarte horrek salatu egin zuen BILBAO RIA 2000 sozietatearen jarduketa; izan ere, elkar-
tearen ustez, irisgarritasuna hobetzeko obra horietan igogailua kentzeak nabarmen urratzen 
du araudia, eta mugatu egiten du hirigunearen erabilera, mugitzeko arazo gehien duten 
pertsonentzat mugatu ere. Halaber, argudiatu zuten Izozaki pasabidean, 500 bat metrotara, 
igogailua izatea ez dela arrazoia irisgarritasunari buruz ko araudia ez betetzeko, areago kon-
tuan hartuta gertuago Mazarredoko eta Guggenheimeko eskailerak daudela (190 eta 250 
metrotara hurrenez hurren), eta horregatik ez dietela utzi eskailerak egiteari alde horretan 
egin diren urbanizazio-obra berrietan.

Arartekoa aspaldi ari da erreklamatzen administrazio publikoei, eta bereziki udalei, analisi 
sakon bat egin dezatela irtenbide teknikoak instalatzeko hautabideen inguruan, hiriguneen 
irisgarritasun-arazoak konpontzeko. Behin eta berriz esan dugu beharrez koa dela herritar guz-
tiek baldintza berberetan erabil ditzaketen instalazioak lehenestea, ezintasunen bat duten 
pertsonen aukera-berdintasunerako eta bereiz keriarik ez jasateko printzipioak betetzeko.

Asmo horrekin jo genuen Bilboko Udalera, eta, az kenean, erabaki zuten hasieran onetsi-
tako urbanizazio-prozesuan aurreikusita zegoen igogailua ipintzea.

Bestalde, aipatzekoak dira mugikortasun urrituko pertsonek erabilera publikoko eraikine-
tara, hala nola udal bulegoetara, gizarte-etxeetara, osasun-zentroetara, ikastetxeetara eta 
gizarte-zerbitzuetara joateko dituzten zailtasunak direla-eta jaso ditugun salaketak.

2010. urtean, udal titulartasuneko eraikin bat inauguratu da, Bilboko Alondegia. Bertan, jar-
duera fisikorako gune ugari daude, bai eta aisialdirako beste zenbait zerbitzu ere, hala nola 

http://www.bilbaoria2000.org/ria2000/index.htm
http://www.bilbaoria2000.org/ria2000/index.htm
http://www.bilbao.net/nuevobilbao/jsp/bilbao/homeModulos.jsp?idioma=e&color=rojo&
http://www.alhondigabilbao.com/home
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zine-aretoak, erakustaretoak, tabernak eta jatetxeak. Alabaina, ezin eztabaidatuz koa bada 
ere eraikuntza berriko eraikin horrek indarrean dagoen irisgarritasunari buruz ko araudia bete 
behar duela, Gutxitasun Fisikoa duten Biz kaiko Pertsonen Elkarteak erakunde honetara jo 
zuen, eraikin horretako aparkalekuan arkitektura-oztopoak daudela salatzeko.

Horri dagokionez, adierazi zuten eraikineko lurpeko parkingean badaudela mugikortasun 
urrituko pertsonentzat gordetako aparkalekuak, igogailuetara sartzeko ateen ondoan koka-
tuak eta ondo seinaleztatuak. Nolanahi ere, bide publikora irteteko solairuan, garaje horrek 
dituen hiru sarbideetatik bitan, eskailerak daude igogailua gelditzen den lekuaren eta kalea-
ren artean, eta irteera horiek (Iparragirre kalera eta Urkixo Zumarkalea kalera ematen dute) 
iritsiezinak dira. Elkarteak adierazi zuen, egindako ikuskapen-bisitan egiaztatu zutenez, ha-
siera batean ez dirudiela eragozpenik dagoenik 0 kotan igogailuak instalatzeko.

Erakunde honek egindako lehen eskaerari emandako erantzunean, Bilboko Udalak argu-
diatu zuen Urkixo Zumarkalea eta Iparragirre kaleetara joateko igogailuak ez direla kalearen 
sestrara iristen eraikina ondare historiko eta artistikoko elementu gisa babestuta dagoelako; 
ondorioz, bere hartan utzi behar dira jatorriz ko eraikineko fatxadak eta lehenengo horma-
arteak, eta horien forjaketek irteera baten sestrarekin baizik ez dute egiten bat.

Kontuan hartuta irisgarritasuna sustatzeko abenduaren 4ko 20 /1997 Legeko 3.1 c) artiku-
luak behartu egiten duela Euskal Autonomia Erkidegoko ondare historiko-artistikoa lege 
horrek ezarritako irisgarritasun-irizpideetara pixkanaka egokitzera eta Urkixo Zumarkalean 
kokatutako igogailua bat datorrela hango zapaldarekin, berriro ere tokiko erakunde horre-
tara jo genuen, eta eskatu genien azter zezatela zein neurri ezar daitez keen eraikineko 
aparkalekuko bi irteeretan sumatutako irisgarritasun-arazoak konpontzeko.

Az ken eskaera horri erantzunez, Bilboko Udalak jakinarazi zigun igogailuak instalatu dituen 
merkataritzako sozietateak proiektu bat aurkeztu duela, eta proiektu horretan Urkixo zu-
markalera ematen duen igogailua egokitzea aurreikusi dela, kalearen sestrara iritsi ahal 
izateko. Egokitzapen hori ez bada bideragarria, eskailera horiek gainditzeko plataforma ja-
sotzaileak instalatzea planteatuko da.

Bestalde, nabarmendu nahi dugu ezintasunen bat duten pertsonen aisialdiari ere eragiten 
diola denontzako diseinua kontzeptuaren esanahiak, eta maiz ikusten ditugula printzipio hori 
ez betetzen ez duten adibide garbiak denbora-pasako instalazio ugaritan. Zine-areto berriak 
Irisgarritasuna Sustatzeko Legean ezarritakoa betez diseinatzen dira, eta, aurrez ezarritako 
kanonei jarraituz, aretoetako lehen ilara gurpil-aulkian dabiltzan pertsonentzat gordetzen da, 
eserleku guztiak kenduta. Begien bistakoa da hori eginda arauan ezarritakoa betetzen dela; 
izan ere, gisa horretako esparruetan hainbat leku gordetzera behartzen du legeak. Alabaina, 
harago jo behar dugu, eta kontu horren inguruko gogoeta egin, era honetara: ezintasunen 
bat duten pertsonek zergatik ez duten eskubiderik, baldintza berberetan, aretoan non jarri 
erabakitzeko, edo zergatik ezin diren aretora lagunekin joan edo egon.

Gauza bera gertatzen da futbol-zelaietan eta saskibaloiko estadioetan, eta abar. Berriki, 
ama batek gure erakundean salatu du bere 11 urteko semea –gurpil-aulkian dabil eta oso 

http://www.bilbao.net/nuevobilbao/jsp/bilbao/homeModulos.jsp?idioma=e&color=rojo&
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19971224&s=1997246
http://www.bilbao.net/nuevobilbao/jsp/bilbao/homeModulos.jsp?idioma=e&color=rojo&
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gogoko ditu futbola eta saskibaloia– eskuarki joaten dela estadioetara eta ezin dela bere 
lagunekin eseri; izan ere, gurpil-aulkian dabiltzanak berariaz haientzat egokitutako guneetan 
jartzera behartzen dituzte.
 
Irisgarritasun unibertsalaren eta denontzako diseinuaren printzipioen arabera, inguruneak 
erantzun egin behar die aniztasunari eta herritar guztien beharrizanei, eta ez da soilik talde 
jakin batzuen behar berezietara egokitu behar.

Atxiloketa-zentroen irisgarritasuna

Beste urte batez, erakunde honetako ordez kari batzuek bisitatutako komisarietako gela 
orokor batzuen irisgarritasunaz jardun behar dugu. Bisita horiek “Kalabozoak. Ertzaintzaren 
eta udalen atxiloketa egoitzak” ezohiko txostenean egindako gomendioak zenbateraino 
bete diren ikusteko egiten ari garen jarduketen esparruan egin ditugu.

Ekitaldi honetan bisitatutako atxiloketa-egoitzetan –Sestaoko Udaltzaingoa eta Donostiako 
eta Arkauteko Ertzaintza– ikusi ahal izan dugu hala komunak nola ziegak behar bezala egoki-
tuta daudela. Beharrez koa da zehaztea Sestaoko Udaltzaingoaren komisarian jendeari arre-
ta emateko mahaia ez dela irisgarria mugikortasun urrituko pertsonentzat.

Bestalde, egiaztatu ahal izan dugu ikuskatutako egoitza guztietan dagoela aukera zeinu-
mintzairako interprete bat izateko. Nolanahi ere, komisaria horiek ez dute beharrez ko ko-
munikazio-sistemarik ikusmen-urritasuna duten pertsonen irisgarritasun-arazoak arintzeko.

Eskakizun txikiko egoitzen irisgarritasuna

Az kenik, gizarte-baliabideei dagokienez, erakunde honetako kideek eskakizun txikiko 
egoitzak irisgarriak diren ikusteko egindako ikuskapenetan atzemandako hainbat kontu ai-
patu nahi ditugu. Hala, honako hau adieraz dezakegu:

- Hontza egoitza, Bilboko San Antongo zubian kokaturikoa: Ekipamenduaren irisgarri-
tasunari buruz, adierazi behar dugu eraikinaren sarrera irisgarria dela baina logelak 
eta komunak ez daudela egokituta. Ohatzeak dauden geletara sartzeko, eskailerak 
daude, eta eraikineko igogailua ezin dute erabili zerbitzuaren erabiltzaileek, karga-
jasogailua delako. Halaber, eraikinak gabezia nabarmenak ditu ikusmen eta entzu-
men urriko pertsonen irisgarritasun-arazoak arintzeko sistemei dagokienez.

- Onartu eguneko zentroa, Bilboko Errekalde kalean kokatutakoa: Egoitzako sarrera 
ez da irisgarria, eta ez dago aurreikusita logela eta komunak egokitzea ere. Gainera, 
ez du ikusmen eta entzumen urriko pertsonen irisgarritasun-arazoak arintzeko sis-
temetako bat ere.

- Gasteiz ko Betoño egoitza-zentroa: Baliabide horrek ez ditu betetzen oinarriz ko iris-
garritasun-baldintzak. Eraikineko sarrera irisgarria da, baina logelak eta komunak ez 

http://www.ertzaintza.net/public/wps/portal/ertzaintza/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKL94s3d_EASZnF-8QbOgXqR2KIBSDEgvS99X098nNT9QP0C3JDI8odHRUB1pS61Q!!/delta/base64xml/L0lKWWttUSEhL3dITUFDc0FJVUFOby80SUVhREFBIS9ldQ!!
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daude egokituta eta ez du ikusmen eta entzumen urriko pertsonen irisgarritasun-
arazoak arintzeko sistemetako bat ere.

- Loiolaetxea elkartea, Donostian kokatua, Ategorrietako Galtzada Zaharra kalean: Ez 
ditu betetzen irisgarritasun-baldintzak. Eraikineko sarrera ez da irisgarria. Eraikineko 
garajean badu sarrera irisgarri bat. Egoitzak hiru solairu ditu, eta ez dauka igoga-
ilurik. Logelak eta komunak ez daude egokituta eta ez du ikusmen eta entzumen 
urriko pertsonen irisgarritasun-arazoak arintzeko sistemetako bat ere.

- Neguko Aterpea egoitza, Donostiako Zorroagan kokatua: Ezgaitasun fisikoa duten 
pertsonentzako irisgarritasun-baldintzak betetzen ditu, baina ez entzumen eta ikus-
men urriko pertsonentzat beharrez koak diren irisgarritasun-baldintzak.

- RAIS egoitza (Lan-munduan eta gizartean txertatzen laguntzeko sarea), Donostiako 
San Bartolome kalean kokatua: Eraikina 2008. urtean berriztatu zuten, irisgarrita-
sunari buruz ko arauan ezarritako baldintzekin bat etorriz, eta, beraz, ez dago arkitek-
tura-oztoporik instalazioan. Alabaina, ez du ikusmen eta entzumen urriko pertsonen 
irisgarritasun-arazoak arintzeko sistemetako bat ere.

IV.2.  Hez kuntza

Atal honi dagokionez, oraindik ere kexak jasotzen ditugu, eta horiek agerian uzten dute 
komeni dela zehaztea noraino heltzen den hez kuntza-administrazioaren erantzukizuna ikas-
leek hez kuntza-premia bereziak dituztenean eta premia horiei erantzuteko fisioterapeuten 
eta halako profesionalen laguntza behar denean.

Jakina denez, hez kuntza-sisteman “Curriculumerako sarbide-egokitzapenak” izenekoan 
kokatzen da laguntza espezializatua, hau da, hez kuntza-premia bereziak dituzten ikasleen 
eskolatze egoki eta normalerako pentsatua dago, eta premia horiek direla-eta hez kuntza-
curriculumean sartzeko zailtasunak direnean ematen da. Era horretara, curriculumean 
sartzeko hez kuntza-premia horiei egoki erantzungo zaiela ziurtatzeko helburua beteta, 
hez kuntza-eremutik kanpo geratzen da ikasleek izan ditzaketen bestelako premietarako la-
guntza. Hala gertatzen da, esate baterako, osasun-arloko premiekin; izan ere, prestazio hori 
ematen da, baldin eta errehabilitazioa prozesu patologiko batekin zuzenean lotuta badago 
eta patologia hori osasun-sistema publikoan tratatzen ari badira.

Baina, esan dugun bezala, badirudi familiek ez dutela beti informazio argi eta zehatza horri 
dagokionez.

Zoritxarrez, zeinu-mintzairako interpreteen beharrarekin loturiko kexak ere izan dira. Baliabi-
de hori, kexa moduan planteatutako kasuetan, ezinbestekoa zen lanbide-heziketako hez-
kuntza-zikloetako irakaskuntzetan erabat sartu ahal izatea bermatzeko.

Hez kuntza-arduradunen erreakzio onari esker, ondo konpondu ahal izan dira planteatutako 
kasuak, baina uste dugu ezin onartuz koa dela gisa honetako premiak urtez urte errepikatzea 
eta gutxieneko bat aurreikusita ez egotea.
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IV.3.  Funtzio publikoa

Atal honi dagokionez, bereziki nabarmendu nahi dugu kupoak edo plaza-erreserbak ezar 
litez keela ezintasunen bat duten pertsonen alde. Horri dagokionez, azpimarratu behar dugu 
halako kupoak ezartzeko beharrez koa dela beti estaldura juridikoa izatea, eta aplikazio ze-
hatza egin behar dela horrek berekin dakartzan aukeretan, hala helmuga hautatzeko fasean 
lehentasunak ezartzeari dagokionez nola lanpostuak eta ingurunea bertan lan egin behar 
duten pertsonen premietara egokitzeari dagokionez.

IV.4.  Ogasuna

Zergei buruz ko araudiak zerga-onurak ezartzen ditu (salbuespenak, hobariak, murriz ketak...). 
Horien bidez, batetik konpentsatu egin nahi dira ezgaituren bat duten familiak, gastu handia-
goa egin behar izaten baitute, eta, bestetik, familia horiei eragiten dien ahalmen ekonomiko 
txikiagoari erantzun asmo zaio. Alabaina, onura horien aplikazioa ezin da egon interpretazio 
formalisten baitan; aitzitik, une oro interpretazio finalistak aldeztu behar dira, ezgaitasuna 
duten pertsonei onura horiek baliatzeko modua emateko, baldin eta horretarako oinarriz ko 
betekizunak betetzen badituzte.

Hala, esate baterako, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruz ko arauek, BEZaren tasa 
erabat txikituak jasotzen dituzte, %4koak. Tasa horiek, besteak beste, ezintasunen bat 
duten pertsonek erosten dituzten ibilgailuei aplikatzen zaiz kie. Nolanahi ere, onura hori 
lortzeko eskuratzaileak eskaera bat aurkeztu behar du, eta Administrazioak aurrez onartu 
egin behar dio.

Betekizun formal hori oinarritzat hartuta, Gipuz koako Foru Ogasunak ezetsi egin zuen 
%55eko ezgaitasuna zuen emakume baten eskaria. Emakume horrek gidatzeko behar zi-
tuen egokitzapen tekniko guztiak zituen ibilgailu bat erosi zuen. Erreklamatzaileak BEZaren 
tasa erabat txikitua (%4) aplikatzeko eskabidea aurkeztu zuen, ibilgailua jadanik matrikula-
tuta zeukala.

Alabaina, autoa matrikulatu zuen egunean, kaltetuak betetzen zituen BEZaren tasa era-
bat txikitua aplikatzeko betekizun oinarriz ko edo konfiguratzaile guztiak; izan ere, %55eko 
ezgaitasuna onartua zitzaion, eta ibilgailua haren ohiko garraiorako zen. Horregatik, Foru 
Ogasun horri eskatu genion berrikus zezala aplikatutako irizpidea.

Administrazioak aurrez onura onartzea betekizun formal bat da, eta ezinbesteko baldintza 
da murriz keta onartzeko, baina horrek ez du galarazten zerga ordaindu eta ibilgailua ma-
trikulatu ostean aurkeztea eskaera, betiere ez bada preskribatu bidegabeki ordaindutako 
sarrera erreklamatzeko eskubidea.

Az kenik, Foru Ogasunak onartu zuen kexa, eta kaltetuari bidegabeki ordaindutako zenbate-
koa itzuli zion.

http://webwpub1.gipuzkoa.net/wps/PA_1_0_CH/HWEAbreDocServlet?GUID=%7b713DF08A-F306-41C3-B831-71EF5C3819AA
http://www.gipuzkoa.net/index.html
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Tokiko zergen esparruan, adierazi behar da ibilgailuen zergapetzea dela oraindik ere ezin-
tasunen bat duten pertsonek sustatzen dituzten kexa askoren arrazoia. Hala, 2010. urtean 
ezintasunen bat duten pertsonen elkarte nagusiek eta mugikortasun urritua duten banako 
askok adierazi digute ez daudela inola ere ados Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zer-
gari (TMIZ) eragin dion ezgaitasunaren zioz ko salbuespena murriztu izanarekin.

Zerga horri egindako az ken aldaketan, 2009. urtean egin eta 2010eko urtarrilaren 1ean inda-
rrean sartu zen hartan, hiru lurralde historikoetan mugatu zen salbuespen hori, eta, horren 
arabera, betekizun hauek bete behar dira:

•	 Ibilgailuak	betiere	14	zaldi	baino	gutxiagoko	potentzia	fiskala	izatea.	Hainbat	ibilgailu	
izanez gero, eskaera eta salbuespena soilik horietako batentzat izango da.

•	 Autoa	ezintasunen	bat	duen	pertsona	baten	izenean	matrikulatuta	egotea	eta	haren	
erabilera esklusiborako izatea. Nolanahi ere, gidaria ezgaitasuna duen pertsona hori 
bera izan daiteke edo ez.

•	 Ezintasunen	 bat	 duten	 pertsona	 horiek	mugikortasun	 urrituko	 gabezia-egoeran	
izatea, baldin eta onartutako elbarritasun-maila %65etik beherakoa bada. Elbarri-
tasun-maila %65ekoa edo handiagoa bada, ez da galdatuko mugikortasunik eza 
egiaztatzea.

Beren beregi erabili zen arrazoia, behintzat Gipuz koako Lurralde Historikoko abenduaren 
23ko 4/2009 Foru Arauaren kasuan, honako hau izan zen: artikulu hori berridatzi egin zela, 
aplikazioa neurtzeko asmoz, soil-soilik automobilei eta ezgaitasun larriagoa edo mugikorta-
sun-arazo larriagoak zituzten pertsonentzat aplikagarri izateko moduan.

Alabaina, kaltetuek kexa helarazi ziguten, salbuespena nolakoa zen kontuan hartuta mu-
gitzeko arazo larriak dituzten pertsonak ere ez direlako onuradun gertatzen ari.

Talde hori ez zegoen ados egindako aldaketarekin, arrazoi hauengatik:

Lehenik eta behin, ezintasunen bat duten pertsonen sustapenaren alde lan egiten duten 
elkarteei ez zitzaielako jakinarazi salbuespenaren irismena aldatu asmo zela, eta ez zitzaie-
lako jakinarazi nola ezarri asmo zen ere. Horren ondorioz, ezin izan zuten parte hartu eta 
beren iritzi kualifikatua eman, ezintasunen bat duten pertsonak garraiatzeko ibilgailuek bete 
behar dituzten ezaugarriei dagokienez.

Halaber, harridura adierazi zuten, salbuespena ez dutelako mugatu lurralde erkidean egin-
dako arau-aldaketa baten ondorioz.

Bigarrenik, gutxiegi iritzi zioten salbuespena lortu ahal izateko foru arauak ezarritako 14 zaldi 
fiskalen mugari.

Mugitzeko arazo larriak dituzten edo gurpil-aulkian dabiltzan pertsona batzuek ibilgailua ero-
si eta kasu askotan egokitu ere egin behar izan zuten gurpil-aulkiarekin edo behar dituzten 
lagungarri teknikoekin sartu ahal izateko eta gidatu ahal izateko. Ibilgailu horiek leku asko 

https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/12/28/c0915014.pdf
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/12/28/c0915014.pdf
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izan behar dute barruan, eta sabai garaiak izan behar dituzte. Horretarako, ibilgailuen ti-
pologia bat hautatu behar dute: ibilgailu misto moldagarriak, furgoi edo furgoneta txikiak, 
monobolumenak eta abar. Eta horien potentzia fiskala foru arau guztietan gehieneko muga 
gisa ezarritako 14 zaldi horietatik gorakoa da.

Horren aurreko arauak, 2009ko abenduaren 31ra arte indarrean egon zenak, ez zuen 
 mugarik ezartzen ibilgailuaren potentzia fiskalari dagokionez. Az ken erreforma horren 
 aurreko idaz kuntzan ere, 2003. urtearen amaierara arte indarrean egon zen hartan, 2010. 
urterako ezarritakoak baino onuragarriagoak ezarri ziren potentzia fiskalaren mugak. Izan 
ere, %65eko edo gehiagoko ezgaitasuna duten pertsonak garraiatzeko ibilgailuek 17 zaldi 
fiskaletik  beherako potentzia izan zezaketen.

Aurretiaz ko egoera hori kontuan hartuta, ezintasunen bat duten pertsonek az ken urteotan 
beren garraio-premietara eta unean-unean indarrean egon den salbuespen horren gaineko 
araudira egokitzen diren ibilgailuak eskuratu dituzte, salbuespen hori bere hartan utziko 
zutelakoan.

Az kenean, planteatu dute ezintasunen bat duten pertsonen mugikortasun-eskariak balo-
ratzeko orduan, kontuan hartu behar dela mugikortasun urriko kideren bat duten familietan 
ohikoena ez dela familiak hainbat ibilgailu izatea, bat ezgaitasuna duen pertsonaren era-
bilera esklusiborako eta gainerakoak familiako beste kideen mugikortasun-beharretarako. 
Aitzitik, ibilgailu bakar bat izatea da normalena, eta horrekin erantzutea familia-unitateko 
kide guztien garraio-beharrei. Horregatik, proposatu zuten halako familien garraio-beharra 
familia ugarien mugitzeko beharra tratatzen den moduan jorratzea.

Hiru foru aldundiek aldeztu zuten salbuespen hori taxutzeko erabateko eskumena zutela. 
Alabaina, salbuespen horren irismena berrikustea erabaki zuten; izan ere, mugitzeko arazo 
gehien dutenek, gurpil-aulkian dabiltzan pertsonek, ezin dute beti salbuespen hori lortu, 
nahiz eta batez ere talde horri lagundu nahi izan zaion arautze berriarekin.

2011ko urtarrilaren 1ean, arau hauek sartu dira indarrean: Biz kaian, abenduaren 22ko 
4/2010 Foru Araua, 2011rako zergen arloko neurriak onartu dituena; Araban, abenduaren 
20ko 15/2010 Foru Araua, 2011. urterako zergen arloko neurriei buruz koa; eta Gipuz koan, 
abenduaren 20ko 3/2010 Foru Araua, trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergari buruz ko 
uztailaren 5eko 14/1989 Foru Araua aldatzen duena. Horietan kontuan hartu dira mugitzeko 
gurpil-aulkia behar duten ezgaituek ibilgailu egokituak erosteko dituzten zailtasunak, eta, 
ondorioz, ibilgailu horiei ez die eragingo 14 zaldi-potentzia fiskalaren mugak.

Hala, doikuntza hori egin ostean, TMIZren salbuespena lortzeko muga hauek jarri dira:

“e) Mugitzeko eragozpenak dituzten pertsonentzako ibilgailuak, abenduaren 23ko 
2822/1998 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Ibilgailuen Araudi Orokorreko II. eran-
skineko A letran adierazitakoak, baldin eta desgaitasuna duen pertsona baten izenean 
matrikulatuta badaude.

http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101228a248.pdf#page=3
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101228a248.pdf#page=3
http://www.alava.net/botha/Boletines/2010/147/2010_147_J.pdf
http://www.alava.net/botha/Boletines/2010/147/2010_147_J.pdf
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/12/24/c1014763.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1999/01/26/pdfs/A03440-03528.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1999/01/26/pdfs/A03440-03528.pdf
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Halaber, salbuetsita daude ezindu baten izenean matrikulatutako 14 zerga zalditik be-
herako ibilgailuak, ezinduak erabiltzeko baizik ez direnak. Salbuespen hau inguruabar 
horiek hala irauten duten artean aplikatuko da, eta aplikatu ere urrituek eurek gidatzen 
dituzten ibilgailuei zein haiek garraiatzeko erabiltzen direnei aplikatuko zaie.
Aurreko bi paragrafoetan ezarritako salbuespenak ezin dira aplikatu batera, hots, onu-
radun bati ez zaio bat baizik aplikatuko, ibilgailu bat baino gehiago eduki arren.
Idatz-zati honetan xedatutakoaren ondoriotarako, hauexek hartuko dira desgaitasuna 
duten pertsonatzat:
a’) %33 eta %65 bitarteko desgaitasun-gradua onartuta dutela mugitzeko gaita-
suna murriztuta daukaten pertsonak; halakotzat joko dira minusbaliotasun gradua 
aintzatetsi, adierazi eta kalifikatzeari buruz ko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege 
Dekretuaren III. eranskineko baremoko A, B edo C letretan adierazitako egoeretako 
batean daudenak eta baremo horretako D, E, F, G edo H letran 7 puntu edo gehiago 
dituztenak.
b’) %65eko desgaitasuna edo handiagoa duten pertsonak.
Aurreko a’) eta b’) letretan sartuta dauden pertsonen artean, 1971/1999 Errege Dekre-
tuko III. eranskin gisa agertzen den baremoan A letrako mugitu ezintasunaren egoeran 
daudenei, ez zaie aplikatuko 14 zerga zaldien muga, baldin eta ibilgailua gurpil-aulkie-
kin erabiltzeko egokituta badago”.

Nolanahi ere, aipatu behar da Gipuz koako eta Arabako araudiek beste kasu bat gehitu dio-
tela salbuespen horri: guraso-ahalaren, tutoretzaren edo kuradoretzaren zioz beren kargura 
%65eko edo gehiagoko elbarritasuna duen pertsonaren bat dutela egiaztatzen duten titu-
larren ibilgailuak.

IV.5.  Herrizaingoa

Atal honetan, ezgaitasun-txartelaren titular diren mugikortasun urriko pertsona batzuek 
aurkeztutako kexak aipatu behar ditugu. Hain zuzen ere, salatu dute zailtasunak izaten 
dituztela ibilgailua aparkatzeko, bai haientzat gordetako aparkalekuak aski ez direlako, bai 
hainbat erabiltzailek bidegabeki erabiltzen dituztelako leku horiek, eta are aparkatzeko 
txartelak ere.

IV.6.  Osasuna

Arlo honetan, alboko esklerosi amiotrofikoa zuen erabiltzaile batek aurkeztutako kexa ai-
patu behar dugu. Kexa horretan, adierazi zuen beharrez koa zela prestazioen katalogoan 
agertzen ez zen finantzaketa-eredu bat izatea.

Ikuspegi juridikotik, zuzena zen prestazioa ukatu izana, haren eskabidea ezetsi zuen epaiak 
berretsi zuen bezala. Hori kontuan hartuta, Arartekoak pentsatu zuen beste ikuspegi batetik, 
ezintasunen bat edo gaixotasun kronikoren bat duten pertsonentzako laguntza sustatzea-
ren ikuspegitik, botere publikoek kontuan izan behar dutela pertsona horien egoera; izan 

http://www.boe.es/boe/dias/2000/01/26/pdfs/A03317-03410.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2000/01/26/pdfs/A03317-03410.pdf
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ere, haien prozesuak bereziak direnez eta zenbaitetan prozesu horiek gutxiago nagusitzen 
direnez, ez zaie beti erantzuten haien beharrei. Horregatik, Eusko Jaurlaritzako Osasun 
eta Kontsumo Sailari helarazi genion pertsona horrek planteatu zigun arazoa, kontuan har 
zezan, Prestazio, Aseguramendu eta Finantzaketa Batzordean parte hartzen duen adminis-
trazio gisa. Batzorde horretan ordez katuta daude autonomia erkidegoak.

Entzumen-urritasuna duten pertsonek osasun-laguntza jasotzeko osasun-zentroek duten 
irisgarritasunari dagokionez, Administrazioak jakinarazi zigun 2009an lan-talde bat eratu 
zela, arazo hori urriaren 23ko 27/2007 Legeak ezartzen dituen premisekin aztertzeko; hain 
zuzen ere, lege horrek espainieraz ko zeinu-mintzairak aintzatesten ditu, eta arautu egi-
ten ditu gorren, entzuteko ezgaitasuna dutenen eta gor-itsuen ahoz ko komunikaziorako 
laguntza bitartekoak, Espainiako zeinu-mintzairak aitortzen dituen eta entzuteko ezgaita-
suna duten, eta gor-mutuak diren pertsona gorren ahoz ko komunikaziorako bitartekoak. 
Espero zuten luze gabe egin ahal izatea horren inguruko proposamenak. Horren inguruko 
erantzunik lortu ez genuenez, 2010. urteko irailean ostera jo genuen Eusko Jaurlaritzako 
Osasun eta Kontsumo Sailera, egindako jarduketen gaineko behar beste informazio 
lortzeko asmoz. Txosten hau idazten amaitu genuenean horren gaineko erantzuna jaso 
gabe geunden oraindik.

IV.7.  Gizarte zerbitzuak

Arlo honetan, pertsona batek ezgaitasun fisikoa duten pertsonentzako foru titulartasuneko 
gizarte-baliabide bati esker jasotako laguntzaren inguruan izapidetu genuen kexa aipatu be-
har dugu. Erakunde honek informazioa eskatu zion foru sailari, eta sail horrek bere erantzu-
nean zalantzan jarri zuen kasu hori ikuskatzeko eskumena ote zuen.

Sail horrek alegatu zuen Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte zerbitzuen baimena, erregis-
troa, homologazioa eta ikuskapena arautzen dituen martxoaren 10eko 40/1998 Dekretuak 
aldundiei ematen diela gizarte-egoitza eta -zerbitzuak ikuskatzeko eta kontrolatzeko esku-
mena, betiere Euskal Autonomia Erkidegoak betekizun material, funtzional eta pertsonalei 
dagokienez arautu baditu, eta eskumen horren barruan ez direla sartzen araututa ez dauden 
beste zerbitzuak, hala nola ezintasunen bat duten pertsonentzako egoitzak.

Erakunde honetan ez gatoz bat horrekin, eta hala adierazi genuen gure bigarren idaz kian, 
aurrerago aipatuko ditugun argudioekin. Alabaina, Aldundiak bere hartan eutsi dio bere 
jarrerari.

Egia da Euskal Autonomia Erkidegoak ez daukala hori araututa eta ondo legoke Eusko Jaur-
laritzak halako araudi bat onartzea (Arartekoak berariaz eskatuko du). Alabaina, uste dugu 
horrek ez duela galarazi behar erakundearen jarduna, hau da, egiaztatzea betetzen direla 
zerbitzuaren erabiltzaileen eskubideak, bai eta zerbitzua emateko ezarritako printzipioak, 
helburuak eta baldintzak ere. Alderdi horiek denak jasota daude Foru Sailaren aginduan, ha-
ren mendeko erakunde bati ematen dion zerbitzua kudeatzeari buruz koan. Gainera, erakun-
de horretako egitura organikoari buruz ko araudiak dagokion foru sailaren titularraren esku 

http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-20725/es/http:/www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-20725/eu/
http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-20725/es/http:/www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-20725/eu/
http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/24/pdfs/A43251-43259.pdf
http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-20725/eu/
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000014238&CONF=bopv_c.cnf
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uzten du erakundearen jardueraren zuzendaritza estrategikoa, ebaluazioa eta emaitzen 
kontrola. Halaber, Gizarte Zerbitzuei buruz ko urriaren 18ko 5/1996 Legeak foru organoei 
ematen die ikuskatzeko eskumena (41. artikulua). Hori guztia adierazi genion Foru Sailari. 
Espedientea izapidetzen ari dira.

Ezgaitasun-maila onartzearen inguruko beste kasu batzuk ere izan ditugu. Horietako bat ez 
zegoen ados onartu zioten mailarekin. Foru aldundiek, ezgaitasun-maila baloratzeko, aben-
duaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretua aplikatzen dute, ezgaitasun-maila aitortu, deklara-
tu eta sailkatzeko prozedura finkatzen baitu. Arau horretan, halako balorazioetan aplikatzen 
den baremo edo tresna teknikoa ezartzen da. Beraz, legez ezarritako neurketa-tresna bat 
modu objektiboan aplikatzearen ondorio da emaitza. Horregatik, erakunde honen eskume-
netik kanpo dagoen kontu tekniko-mediko bat da.

Bestalde, aipatu behar dugu ofizioz ko jarduketa bat hasi dugula %65eko edo gehiagoko 
ezgaitasuna duten pertsonei eragiten dien arazo baten inguruan, zehaz ki diru-sarrerak ber-
matzeko errentaren prestazio ekonomikoaren inguruan.

Arartekoak proposamen bat egin dio Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Sai-
lari, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legeko 9.2.a) 
artikuluari dagokionez. Proposamen horretan, honako hau kontuan hartzeko eskatzen da: 
pentsioduntzat hartu ahal izatea %65eko edo gehiagoko ezgaitasun-maila duen 18 urtetik 
gorako seme edo alaba baten ardura duten pertsona kausatzaileak. Ezgaitasun-maila han-
dia (%65etik gorakoa) duten pertsonen hainbat kexa jaso ditugu. Pertsona horiek beren 
familiarekin bizi dira, eta aitak jasotzen du errenta. Diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
“pentsio-osagarria” eskatu zuten, baina ukatu egin zieten, pentsio publiko baten titular ez 
izateagatik. Argudio hori bat dator aipaturiko legearekin.

Gaur egun, manu horrek salbuespenez ko bizikidetza-unitatetzat hartzen ditu “zahartzaro, 
baliaezintasun edo alarguntasuneko ordaindutakoaren araberakoak diren edo horren ara-
berakoak ez diren pentsioen onuradunak, baita haien ez kontidea edo haiekin ez kontzaren 
antzeko harreman iraunkor baten bidez batutako pertsona eta ekonomikoki haien mende 
dauden pertsonak ere”. Seme edo alabaren baten ardura dutenentzako laguntza Gizar-
te Segurantzak ematen badu ere, ez da pentsiotzat hartzen. Alabaina, Sailaren 2008ko 
abenduaren 30eko zirkularraren arabera –1/2009 zirkularrean aipatzen da–, Sailak uste 
du besteak beste honako hauek osatzen dutela bizikidetza-unitatea: “%65etik gorako 
baliaezintasun-maila duen 23 urtetik gorako seme edo alaba baten ardura izateagatiko 
prestazioa jasotzen duten pertsonak, baldin eta ezgaitasuna duen pertsona bada presta-
zioaren titularra”. Beraz, bi baldintza ezarri dira: prestazioaren titularra izatea eta 23 urte 
baino gehiago izatea.

Titulartasunari dagokionez, Gizarte Segurantzari buruz ko Lege Orokorrak 182.2 artikuluan 
honako hau ezartzen du: “Epaiketa baten bidez desgaitutzat jo ez diren 18 urtetik go-
rako seme-alabak, jarduteko gaitasuna izaten jarraitzen dutenak, euren gurasoei arrazoi 
horregatik legoz kiekeen laguntzen onuradun dira”. Horrekin bat etorriz, pertsona horiek 
prestazioaren titulartasuna eska dezakete. Adinari dagokionez, uste dugu aplikagarri izan 

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000005349&CONF=bopv_c.cnf
http://www.boe.es/boe/dias/2000/01/26/pdfs/A03317-03410.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2000/01/26/pdfs/A03317-03410.pdf
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/eu/
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/eu/
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2008/12/0807235a.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-20910
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daitekeela Diru Sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legeko 
16.d) artikulua. Horren arabera, diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko eskubidea 
18 urtetik aurrera izango da (esaten baterako, kotizatzen ez duen baliaezintasunagatiko 
pentsioaren hartzaileen kasuan).

Arazoa sortzen da legez ezgaituta daudela-eta pentsioaren titular izan ezin diren pertsone-
kin. Kasu horretan, uste dugu pentsioaren titular den gurasoa ezgaitasuna duen semearen 
edo alabaren ordez karitzan dela hala, eta semea edo alaba dela prestazioaren az ken kau-
satzailea eta hartzailea. Horregatik, titular izatean ematen den tratu bera eman beharko 
litzateke kasu honetan. Kontrakoa legez ko ezgaitasun-egoera dela-eta bereiz keriaz jardu-
tea litzateke. Gainera, uste dugu prestazio hori, ondore hauetarako, kotizatzen ez duen 
baliaezintasunagatiko pentsioaren antzekoa dela. Beraz, ez litzateke beste tratu bat eman 
behar. Oraindik ez daukagu Sailaren erantzunik.

Bestalde, adierazi nahi dugu adinekoei buruz ko gaiak aztertzen diren atalean  erakunde 
 honetan ofizioz hasitako jarduera baten berri ematen dela. Jarduera hark Arabako Foru Al-
dundiaren baiez ko erantzuna jaso zuen, hau da, familia barruan mendeko pertsonak zaintze-
ko laguntzan ezartzen zen kenketa ez egitea familia berean pertsona batek baino gehiagok 
prestazio hori jasotzen duenean.

Az kenik, atal honetan beharrez koa da jakinarazi ziguten kontu hau aipatzea: joan den ekai-
netik aurrera, ONCE Espainiako Itsuen Elkarteak, ikusteko arazo larriak dituzten pertsonak 
“mugikortasuna, eguneroko bizitza eta ikusmena errehabilitatzeko” programak zuzentzeaz 
eta betearazteaz arduratzen denak, soil-soilik erakunde horretako kideei ematen die zer-
bitzu hori.

ONCEko kide izateko, baldintza hauek bete behar dira:

•	 Espainiako	nazionalitatea	izatea;
•	 bi	begietan	ikusmen-baldintza	hauetako	bat	behintzat	izatea:	0,1eko	edo	gutxiagoko	

ikusmen-zolitasuna izatea (Weckerren eskalako 1/10) zuzenketa optiko onenarekin 
edo 10 graduko edo gutxiagoko ikus-eremu murriztuan.

Beraz, neurri horrek “mugikortasuna, eguneroko bizitza eta ikusmena errehabilitatzeko” 
programatik kanpo uzten ditu etorkinak eta erakunde horrek ezarritako baremoetatik behe-
rako ikusmen-urritasuna duten pertsona guztiak.

Horren ondorioz, ofizioz ko espediente bat ireki dugu –gaur egun izapidetzen ari gara–, ad-
ministrazioek estatuko erakundearen laguntza falta hori arintzeko zer neurri ezarri dituzten 
jakiteko asmoz.

http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2008/12/0807235a.pdf
http://www.alava.net/cs/Satellite?language=eu_ES&pagename=DiputacionAlava/Page/DPA_home
http://www.alava.net/cs/Satellite?language=eu_ES&pagename=DiputacionAlava/Page/DPA_home
http://www.fundaciononce.es/ES/Paginas/Portada.aspx
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IV.8.  Etxebizitza

Halaber, ekitaldi honetan, ezintasunen bat duten hainbat pertsonaren kexak jaso ditugu, ba-
bes publikoko etxebizitzen esleipendun suertatu badira ere ikusi dutelako beren etxebizitzak 
ez daudela egokituta irisgarritasunari buruz ko araudiak ezarritako eran. Aurten, merezi du 
aipatzea babespeko etxebizitza baten esleipendunak salatutako kasu bat. Etxebizitza eman 
ziotenetik sei hilabete igaro zirelarik, artean ezin zuen erabat gozatu bere etxebizitza, ez 
baitzen instalatu jabekideen erkidego osoarentzako igogailua. Arartekoak Biz kaiko Lurralde 
Ordez karitzarekin hainbat kudeaketa egin ostean, igogailua martxan jarri zen, eta konpon-
duta geratu zen kexaren sustatzaileak salatutako gabezia larri hori.

Bestalde, ikusi dugu ugaritu egin direla kontsultak eta kexak mugikortasun urritu iraunko-
rra duten pertsonentzako etxebizitza egokituen kupoan sartu ahal izateko ezintasunen 
bat duten pertsonek aurkeztu beharreko agiriei dagokienez. Hain zuzen ere, agiri horiek 
Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan aurkeztu behar dituzte. Halako kasuetan, gure lana 
erregistro horretan izena emateko eskabidearen izapidetze-egoera egiaztatzea izan da, eta, 
beharrez koa izan denean, adieraztea zer agiri aurkeztu behar diren eskatzaileei etxebizitza 
babestua lehentasunez eskuratzeko mekanismo horretan sartzeko modua emango dien 
ezgaitasun-mota egiaztatzeko.

V.  Ondorioak

V.1. Ezintasunen bat duten Pertsonen Giza Eskubideei buruz ko Nazioarteko Konbentzioa 
indarrean sartu denetik, horko arauak bete beharrekoak dira. Alabaina, segurtasun juri-
dikoko arrazoiengatik eta kontraesanik ez izateko, beharrez koa da konbentzio horrek biltzen 
dituen eta gure ordenamendu juridikoa osatzen duten lege-xedapenei eragiten dieten gaiak 
doitzea. Nolanahi ere, erakunde honen lanak konbentzio hori betetzen dela zaintzea izan 
 behar du. Horretarako, botere publikoek zuzentzen dituzten jarduketak kontrolatuko ditu, 
eta, hala badagokio, egoki iritzitako proposamenak egingo ditu, beharrez ko aldaketak eragi-
teko eta gure zuzenbide positiboan benetan ezartzeko.

V.2. Ingurune fisikoaren edo hirigunearen eta eraikinen irisgarritasuna dela eta, oraindik ere 
ezintasunen bat duten pertsonek erreklamazioak jartzen dituzte erakunde honetan. Urtero 
ari gara erreklamatzen administrazio publikoei, eta bereziki udalei, analisi sakon bat egin 
dezatela irtenbide teknikoak instalatzeko hautabideen inguruan, hiriguneen irisgarritasun-
arazoak konpontzeko. Behin eta berriz esan dugu beharrez koa dela herritar guztiek bal-
dintza berberetan erabil ditzaketen instalazioei ematea lehentasuna, ezintasunen bat duten 
pertsonen aukera-berdintasunerako eta bereiz keriarik ez jasateko printzipioak betetzeko.

Asko aurreratu bada ere, garraio publikoaren irisgarritasun unibertsala da ezintasunen bat 
duten pertsonen aldarrikapen nagusietako bat, eta erronka handi bat, Euskal Autonomia Er-
kidegoan garraio publikoko zerbitzuak kudeatzen dituzten enpresetako eragileek aurre egin 
beharrekoa. Hori guztia egiaztatu ahal izan dugu erakunde honek EAEko garraio publikoaren 
sistemaren irisgarritasunari buruz egin duen txosten-diagnostikoan.

http://www.un.org/spanish/disabilities/convention/qanda.htmlhttp:/www.convenciondiscapacidad.es/ConvencionEspana/GAIGABETASUNEN BAT DUTEN PERTSONEN ALDEKO KONBENTZIIOA.doc
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V.3. Baldintza berberetan emango den hez kuntza eta prestakuntza da sistemaren beste 
oinarriz ko zutabeetako bat ezintasunen bat duten pertsonak erabat eta aktiboki gizartera 
daitezen. Nolanahi ere, hez kuntza-errealitateak asko falta du helburu hori lortzeko; hala 
egiaztatu dugu, esate baterako, lanbide-heziketako prestakuntza-zikloetako irakaskuntze-
tan zeinu-mintzairako interpreterik ez dagoela-eta gorrek aurkeztutako erreklamazioetan.

V.4. Zergei buruz ko araudiak zerga-onurak ezartzen ditu (salbuespenak, hobariak, murriz-
ketak...). Horien bidez, batetik konpentsatu egin nahi dira ezgaituren bat duten familiak, 
gastu handiagoa egin behar izaten baitute, eta, bestetik, familia horiei eragiten dien ahal-
men ekonomiko txikiagoari erantzun asmo zaio. Alabaina, gaur-gaurkoz dauden onuren 
aplikazioa kasu askotan interpretazio formalisten baitan dago. Horri dagokionez, uste dugu 
une oro interpretazio finalistak aldeztu behar direla, ezgaitasuna duten pertsonei onura 
horietaz baliatzeko modua emateko, baldin eta horretarako oinarriz ko betekizunak betetzen 
badituzte.

V.5. Gure erkidegoko gizarte-politikan ikusten da az ken urteotan asko aurreratu dela, bai-
na, hala ere, ezintasunen bat duten pertsonek oraindik ere oztopo handiak izaten dituzte 
laguntzak eta prestazioak eskuratzeko. Egiaztatu ahal izan dugu arauetan jasotzen ez diren 
egoerak sortzen direla, gizarte-baliabideak falta direla taldearen behar espezifikoei egoki 
erantzuteko edo lehendik dauden baliabideak egokitu gabe daudela.

V.6. Az kenik, adierazi nahi dugu oraindik ere Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzeko dau-
dela komunikazioaren irisgarritasuna bermatuko duten neurri teknikoak. Hala egiaztatu ahal 
izan dugu garraio publikoko sistemaren irisgarritasunari buruz ko azterlanean. Hain zuzen 
ere, hor ikusten da ez dagoela baliabiderik bat ere komunikatzeko zailtasunak dituzten 
pertsonen irisgarritasuna bermatzeko. Halaber, egiaztatu ahal izan dugu ez dagoela infor-
mazioa eta komunikazioa errazteko baliabide teknikorik eraikin publikoetako arreta-guneak 
dauden lekuetan, hez kuntza, osasun eta gizarte baliabideetarako sarreretan. Horregatik, 
uste dugu erabakigarria dela botere publikoen jarduketen bidez irisgarritasun-baldintzak 
ezartzea komunikazioan, ikusmen- eta entzumen-urritasuna dutenen bereiz keriarik ez ja-
sateko eskubidea bene-benetakoa izango dela ziurtatzeko eta pertsona horiek gainerakoek 
dituzten aukera berberez gozatu ahal izateko.
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4.  GAIXO KRONIKOAK

I.  Aurrekariak

Gaixo kronikoek berariaz ko premiak izaten dituzte, eta horiek euskal 
herri-administrazioek artatu behar dituzte ezinbestean. Iraupen luze-
ko gaixotasunak direnez eta, oro har, motel egiten dutenez aurrera, 
sendagarriak direnak ez bezalako tratamendu edo zaintzetan oinarri-
tutako arreta behar izaten dute batez ere, pertsona horien bizi kalita-
tea bermatzen duen arreta soziosanitarioan oinarritutakoak ge-
hienbat, autonomia eta zaintza sustatuz, narriadura prebenituz eta 
tratuen eta aukeren berdintasuna eskainiz.

II.  Arloa kopurutan

Pertsona horiei dagoz kien kexarik gehienak Osasun arloan izapidetzen dira. Soilik kexaren 
zioak gaixo kronikoa izatearekin lotura estua duenean edo gertaera horrek kexa konpontze-
ko berebiziko garrantzia duenean, berariaz ko arloaren eremuaren barruan sartzen da. Hala, 
aurten guztira 4 kexa ezarri zaiz kio arlo horri, eta honako banaketa hau du azpiarlotan:

Gaixo kronikoak 1

Berdintasuna eta ekintza positiboak gaixo kronikoentzat 1

Ukituriko administrazioa: Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra (Eusko Jaurlaritza).

Buruko gaixotasunak edo nahasmenduak dituzten pertsonak 3

Buruko gaixotasunak edo nahasmenduak dituzten pertsonentzako diskriminazioa 1

Administrazioaren funtzionamendua eta administrazio-prozedura 1

Berdintasuna eta ekintza positiboak buruko gaixotasunak edo gaitzak dituzten 
pertsonentzat 1

Ukituriko administrazioa: Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra (Eusko Jaurlaritza) 
eta foru administrazioa.

Hauxe da arloaren kexen estatistika informazioa abenduaren 31n.

http://www.ararteko.net/p_1_final_Home.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=192&language=eu&codResi=1&codMenu=67&layout=p_1_final_Home.jsp&language=eu
http://www.ararteko.net/p_1_final_Home.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=127&language=eu&codResi=1&codMenu=69&layout=p_1_final_Home.jsp&language=eu
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GUZTIRA Izapidetzen Amaituta Jarduera 
okerra

Jarduera 
okerrik ez

Gaixo kronikoak 1 0 1 0 1

Buruko gaixotasunak edo 
nahasmenduak dituzten pertsonak

3 2 1 1 0

III.  Arau eta gizarte testuinguruari buruz ko gai nagusiak

III.1.  Euskadin kronikotasunaren erronkari aurre egiteko estrategia

Aurten, 2009. urteko gure txostenean aipatzen genituen gaixo kronikoen arretarako estra-
tegia-taldeak eginiko jardueren emaitzak jakin ahal izan ditugu (II.11 atala).

Izan ere, Eusko Jaurlaritzaren Osasun eta Kontsumo Sailak tresna bat onetsi du pertsona 
horiei eskainitako arreta hobetzeko, hain zuzen ere Euskadin kronikotasunaren erronkari 
aurre egiteko estrategia.

Dokumentuak bost politika ezarri ditu; izan ere, politika horietan aurrera egin nahi da abia-
razitako 14 proiektu estrategikoen bidez:

•	 Biztanleen	osasunaren	ikuspegia.
•	 Gaixo	kronikoen	sustapena	eta	prebentzioa.
•	 Pazientearen	erantzukizuna	eta	autonomia.
•	 Laguntza	jarraipena	gaixotasun	kronikoentzat.
•	 Jarduketa	eraginkorrak,	pazientearen	beharrei	egokituak.

Sailak uste du proposaturiko helburuak lortzeko planteaturiko egitura-eraldaketa 2-5 urte 
inguruko epealdian gauzatuko dela. Eraldaketa hori gehienbat bi lan arlotan burutuko da, eta 
aurrerapen biomedikoak duen garrantzi bera eman nahi zaie:

•	 Informazioaren	arloko	aurrerapen	teknologikoak.
•	 Zerbitzuen	antolakuntzaren	aurrerapenak.

Horretarako, Sailak onartzen du informazio eta komunikazioaren teknologietan (IKTak) inber-
titu behar dela, baita pazienteek euren gaixotasuna kudeatzeko duten trebakuntza bultzatu 
eta lehen mailako, ospitaleko eta gizarteko arretako zaintzak txertatu ere.

Sistemaren ardatza pertsona, haren ingurua, osasuna eta beharrak izatea proposatzen du 
estrategia berriak, arreta soilik gaixotasunean jarri beharrean.

Ondoren, jarraipen egokia egin beharko geniekeen zenbait proiektu estrategiko nabarmen-
duko dugu:

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1844_1.pdf
http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-20725/eu/
http://cronicidad.euskadi.net/eu/
http://cronicidad.euskadi.net/eu/


Familiak

III

305

Gaixo kronikoak

III

305

•	 Pazienteen	hez	kuntza	eta	autozaintza	(liderrak	trebatuz	eta	pazienteak	trebakuntza-
rako prestatuz).

•	 Paziente	 kronikoen	 elkarteei	 laguntzea	 (diru-laguntzen	 deialdiak	 eginez	 eta	 diru-
laguntzak emanez, informazioa eskuratzeko modua hobetzeko eta kideek elkar 
laguntzeko eta elkarri eragiteko moduak sustatzeko teknologia berriak hartu eta 
erabil ditzaten), pazienteen komunitate birtualak sortze aldera. Hala, 2010ean, Osa-
sun eta Kontsumo sailburuaren 2010eko uztailaren 13ko Agindua onetsi da. Ho-
rren bidez, Euskadin gaixoen eta familien bizi-kalitatea hobetzeko jarduerak egin 
dituzten irabazteko asmorik gabeko gizarte ekimeneko erakundeentzako laguntzen 
deialdia egin da, baita Osasun sailburuordearen 2010eko azaroaren 9ko ebazpena 
ere, laguntza horiek emateari buruz koa.

•	 Historia	kliniko	bateratua.	Aurreikuspenen	arabera,	historia	kliniko	bakar	unibertsala	
ezarriko da 2011ko amaierarako, pazienteari tratamendu osoa eskaintzeko, zehaz-
tapen klinikoa handitzeko eta medikuek historial klinikoa argitzeko ematen duten 
denbora murrizteko.

•	 Erizaintzako	gaitasun	aurreratuak.	300	erizain	 trebatzea	planteatzen	da	eginkizun	
berrietan, gaixotasun kroniko konplexua duten pazienteen betebeharren arreta 
osoa lortzeko 2013. urtera arte.

III.2.  Arreta soziosanitarioa

Arreta soziosanitarioaren arretaren eremuan bereziki jaso dezaketen taldeetako bat dira 
gaixo kronikoak, hain zuzen Gizarte Zerbitzuei buruz ko abenduaren 5eko 12/2008 Legean 
zehazturiko arreta: osasun arazo larriak edo muga funtzioak edo gizartean baztertuak izate-
ko arriskuan daudela-eta aldi baterako osasun eta gizarte arreta behar duten pertsonentzat 
dira, arreta koordinatua eta egonkorra behar dutenentzat, arretari jarraipena ematearen 
printzipioari lotua.

Aurreko atalean aipatzen genuen kronikotasunari buruz ko dokumentuak laguntza sozio-
sanitarioa dakar bere proiektu estrategikoetako baten gisa. Hala, hiru helburu handi plan-
teatzen dira:

•	 “Gizarte-	eta	osasun-zerbitzuak	garatzea,	gizarte-	eta	osasun-koordinazioa	Lehen	
Mailako Arretaren mailan sustatuz, diziplinarteko taldeen bidez, etengabeko la-
guntzaren barne sartzen den arreta baten berme gisa, etxea zainketak hornitzeko 
leku nagusitzat joaz, eta gizarte- eta osasun-baliabideen garapena sustatuz eta ho-
mogeneizatuz,	hiru	Lurralde	Historikoetan.

•	 Gizarte-	eta	osasun-gunea	koordinatzeko	sistemak	eta	egiturak	hobetzea,	gizarte-	
eta osasun-zerbitzuen katalogoak zehazten dituen baterako araudi-esparru bat iza-
tea sustatuz, eta gizarte- eta osasun-izaerako zerbitzuak finantzatzeko hitzarmen-
eredu berri bat sortuz.

•	 Pertsonenganako	 arreta	 hobetzeko	 sistemaren	 kudeaketa	 hobetzea,	 gizarte-	 eta	
osasun-koordinazioan inplikatutako guztien prestaketaren eta sentsibilizazioaren 
bidez, eta konpartitutako informazio-sistema bat ezarriz”.

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20100813&s=2010155
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20101130&s=2010230
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20081224&a=200807143
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Osasun eta Kontsumo Sailak, helburu estrategiko horiek abiarazteko, lurralde historiko 
bakoitzarentzako eragiketa-plan egokia garatzeko proposamena du.

Egiaztatu ahal izan dugunez, 2010ean abian jarri da Ricardo Berminghan Ospitaleko Or-
togeriatri Unitate bat Matia Fundazioaren eskutik, eta bertara bideratzen dira pazienteak 
Donostia Ospitaletik.

2010ean, Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Kontseilua ez da jardunean izan. Hala ere, Eus-
ko Jaurlaritzaren Lan eta Gizarte Gaietarako Sailak Kontseilua araupetzeko egin duen de-
kretu proiektuak Gizarte Zerbitzuen Erakunde Arteko Organoaren oniritzia jaso du1 –Eusko 
Jaurlaritzak, hiru foru aldundiek eta EUDELek eratua 2010eko ekainean–, baita Euskadiko 
Ekonomi eta Gizarte Arazoetarako Kontseiluaren irizpena ere, urte bereko abenduan.

Eusko Jaurlaritzak, foru aldundiek eta EUDELek 2003ko urtarrilaren 30ean izenpeturiko 
hitzarmena ordeztuko du, non koordinazio organoaren funtzionamenduaren oinarriz ko 
printzipioak eta atazak ezartzen baitziren, eta arau-lerruna emango die bertan planteaturiko 
gaiei, arestian esandako Gizarte Zerbitzuei buruz ko 12/2008 Legearen 46.6. artikuluan eza-
rritakoak betez.

Osasun eta Kontsumo Sailak emandako informazioaren arabera, gizarte-osasun txosten za-
bala egitea hartu du bere gain sail horrek. Txosten horretan, arloaren egoera aztertu eta zen-
bait proposamen ematen da. Jakitera eman zaigun az ken zirriborroa 2010eko abendukoa da, 
eta arreta soziosanitarioaren eta koordinazioaren egungo ereduari buruz ko azterketa dakar 
(arau-eremua, arreta jaso dezaketen biztanleak, EAEn dauden baliabideak eta finantzazioa); 
gainera, zenbait ildo estrategiko planteatzen du, funtsean hauek ardatz hartuta: zerbitzu 
soziosanitarioak garatu beharra, eremu soziosanitarioko jarduketen koordinazioa indartzea, 
horrelako arreta estaltzeko beharrez ko lankidetza-hitzarmenak zehaztea eta arlo horretako 
trebakuntza, ikerketa eta berrikuntza sustatzea.

Tresna berri horretan, Lehen Mailako Arreta Soziosanitarioa garatzearen aldeko apustua 
egiten da; izan ere, diziplinarteko taldeen bidez, osotasunean emango zaie erantzuna pa-
zienteen beharrei, eta etxea zaintzaren hornitzaile nagusitzat sartu ahal izango da.

Aldundiekin eta EUDELekin adosturiko dokumentua izango da az ken emaitza, zeren eta 
haien esku utzi baita dokumentua, hura aztertu eta ekarpenak egin ditzaten.

1 Aurten bertan onetsi da Gizarte Zerbitzuen Erakunde Arteko Organoaren martxoaren 30eko 101/2010 Dekre-
tua. Dekretu horrek organoaren funtzioak, eraketa eta funtzionamendurako oinarriz ko jarraibideak araupetzen 
ditu, Gizarte Zerbitzuen abenduaren 5eko 12/2008 Legearen 44. artikuluan aplikatzeko eta garatzeko.

http://www.matiaf.net/euskera/index.php
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/eu/
http://www.eudel.net/
http://www.cesvasco.es/LinkClick.aspx?link=dictamenes/2010/dict14cast_web.pdf&tabid=88&mid=574
http://www.cesvasco.es/LinkClick.aspx?link=dictamenes/2010/dict14cast_web.pdf&tabid=88&mid=574
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2010/04/1002076a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2010/04/1002076a.pdf
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III.3.  EAEko osasun mentaleko estrategia 2010

Osasun eta Kontsumo Sailak, 2010ean, behin betiko onetsi du EAEko osasun mentaleko 
estrategia, eta bere egin du Euskadiko Osasun Mentalaren Kontseilu Aholku-emaileak iaz 
eginiko dokumentua. 2009ari dagokion gure ohiko txostenean, Kontseilu Aholku-emaileak 
planteaturiko estrategia aztertu genuen, eta hura gauzatzeko, Osasun Ministerioaren Osa-
sun Mentaleko Estrategia Nazionalaren jarraibideak bete ziren, eta jarraitu nahi ditugun 
zenbait jarduketa nabarmendu genituen.

III.4.  Integrazioa-sektorizazioa arreta psikiatrikoan Biz kaian

Iaz ko gure txostenean aurreratu genuenez, Osasun eta Kontsumo Sailak aurreikuspen 
bat egin zuen: arreta psikiatrikoaren integrazioa sustatzea Biz kaian zerbitzuen antolaketa 
berri bat sortuta, non Biz kaiko hiru ospitale psikiatrikoak (Bermeoko, Zamudioko eta Zal-
dibarko ospitaleak) eta lurralde bereko ospitalez kanpoko buruko osasunaren antolaketa 
biltzen ziren.

Ezarritakoarekin bat etorriz, 2010eko otsailaren 17an, Osakidetzako Administrazio 
Kontseiluak Biz kaiko osasunaren arloan Biz kaiko osasun mentalaren sarea izeneko osa-
sun zerbitzuen erakundea sortzeko erabakia hartu zuen. Gainera, horren bidez, Bermeoko 
Ospitaleko, Zaldibarko Ospitaleko, Zamudioko Ospitaleko eta Biz kaiko Ospitalez Kanpoko 
Osasun Mentaleko osasun zerbitzuen erakundeak kendu dira.

Eusko Jaurlaritzaren Osasun eta Kontsumo Sailak Eusko Legebiltzarraren egoitzan Biz-
kaiko buruko osasunaren sareari buruz eginiko galderari emandako idatziz ko erantzunean 
(09/10/05/03/2342-12610) eskaini duen informazioaren arabera, 2011ko amaierarako 153 
plaza gehiago izatea aurreikusten da ospitaleratzearen aukerako baliabideetan (egune-
ko ospitaleratzea eta gizarteko asertzio-tratamendua) eta 50 plaza gizarte-osasuneko 
eremuaren egoitzako baliabideetan (eguneko zentroak, babesturiko pisuak eta egoitza 
txikiak). Ondorioz, ospitaleko oheen kopurua jaitsi da: 462 ohe 2010eko abenduan eta 
443 ohe 2011ko abendurako. Erantzunean, gainera, Biz kaiko osasun mentaleko sarearen 
osasun pertsonala ere aipatzen da. 318 profesional ospitalez kanpoko sarean eta 920 
ospitalekoan.

IV.  Jarduera-plana

Jarraian, erakundeak 2010ean eginiko jarduketa nagusiak azalduko ditugu.

IV.1.  Gaixotasun kronikoa eta ezintasun organikoa duten pertsonak

2010eko irailaren 30ean, bilera bat egin genuen elkarte hauekin:

http://www.osanet.euskadi.net/r85-20319/es/contenidos/informacion/estrategia_salud_mental/es_salud/adjuntos/estrategiaSaludMental.pdf
http://www.osanet.euskadi.net/r85-20319/es/contenidos/informacion/estrategia_salud_mental/es_salud/adjuntos/estrategiaSaludMental.pdf
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/salud_mental/ESTRATEGIA_SALUD_MENTAL_SNS_PAG_WEB.pdf
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/salud_mental/ESTRATEGIA_SALUD_MENTAL_SNS_PAG_WEB.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.net/v19-oskhome/eu/
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20100322&s=2010054
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20100322&s=2010054
http://www.parlamento.euskadi.net/irud/salida/09/00/008741.pdf
http://www.parlamento.euskadi.net/irud/09/00/013512.pdf
http://www.parlamento.euskadi.net/irud/09/00/013512.pdf
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•	 ALCER	 (giltzurrun-gutxiegitasun	 kronikoa	 eta	 giltzurruna	 transplantatua	 duten	
pertsonak).

•	 ATCORE	(gaixotasun	kardiobaskularrak	eta	biriketako	gaixotasunak	dituztenak	eta	
transplantea jaso dutenak).

•	 EGUTE	(hezur-muinaren	gaixotasuna	eta	transplantea	dutenak).
•	 RENACER	(gaixotasun	eta	transplante	hepatikoa	duten	pertsonak).

Ondoren azalduko direnak izan ziren jorraturiko gai nagusiak:

•	 Gaixo	kronikoek	ezintasunaren	eta	ezintasun	organikoaren	arloarekiko	duten	tokia.
•	 Haien	mugak	ikusezinak	izatea	eta,	ondorioz,	erakundeen	laguntzarik	eza.
•	 Osasun	zerbitzuen	koordinaziorik	eza	patologiarekin	zerikusirik	ez	duten	egoeretan	

arreta ematean (traumatologiako ospitaleko larrialdiak, etab.).
•	 Lehen	mailako	arreta	zentroetan	errezetak	emateko	edo	informazioa	eskuratzeko	

bestelako kudeaketetarako dauden zailtasunak zentroa aipaturiko ospitaleari atxi-
kita ez dagoenean (bertan ari da tratamendua jasotzen gaixotasun kronikoagatik). 
Historia kliniko bateratua ez burutzean eragina duten eta ikusi diren arazoak.

•	 Gaixo	horiek	haiei	dagoz	kien	politiketan	parte	hartzea	errazteko	osasun	sisteman	
dauden mekanismo gutxi.

•	 Laneratzeko	eta	baja	epealdi	luzeen	ondotik	berriz	lanean	hasteko	zailtasunak.
•	 Hez	kuntza	arloko	egokitzapenak:

a) Unibertsitate azterlanetan emandako urteko kredituen kopurua zehazteko mal-
gutasuna sustatu beharra, horrelako gaixotasunak dituztenen berez ko mugei 
egokitzeko.

b) DBH hasi baino lehen ikasturte bat baino gehiago errepikatzeko aukera.
•	 Enplegu,	trebakuntza	eta	Gizarte	Segurantzaren	arloko	neurrien	proposamena.

Ikus dezakegunez, zenbait egoera planteatzen dute, eta horiek nabarmentzea beharrez-
kotzat jotzen du Estrategiak, gaixo kronikoen arreta hobetzeko: ezintasuna kontuan hartzea 
(9. proiektu estrategikoa), beste gaixotasun batzuk dituztela kontuan hartzea, integraturiko 
plan farmakoterapikoen beharra (12. proiektu estrategikoa), gaixoek sisteman duten partai-
detza handiagoa izatea, besteak beste.

IV.2.  Linfedema primarioak eta sekundarioak dituzten pertsonak

Sistema linfikatiko eskas baten agerpena da linfedema, baita horren ondorioz ko linfaren 
garraioko atzerapena edota fluxua ere. Kasurik gehienetan, gaitz kronikoa, itzulezina eta 
progresiboa da. Hona hemen gaixoek pairatu behar dituzten zenbait sintoma: gorputza han-
ditzea, etengabeko arazoak sistema linfatikoarekin, ukituriko gorputz-atalen deformazioa 
eta gizentzea, mina, nekea, bihotzerrea eta larruazala gorritzea eta hauskortasuna, ukimena 
galtzea, zelulitisa, fibrosia, mikosia edo asimetria. Erabilitako tratamenduaren egokitasuna-
ren eta osotasunaren araberakoa da pertsona horien bizi-kalitatearen hobekuntza.

http://cronicidad.euskadi.net/eu/
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Gaixotasun Kronikoen Errehabilitazioa Hobetzeko 2007-2009ko Proiektuan lehentasunez 
eragin beharreko patologietako baten gisa ezarri zen mastektomiaren ondoko linfedema, 
ezintasunean eragin handiagoa duelako eta erantzun hobea ematen dielako errehabilitazio 
neurriei. Proiektuan adierazi zenez, linfedema terapia fisiko konplexuko gaixotasun kronikoa 
da, prebentzioan, autokontroleko neurrietan, larruazalaren zaintzan, eskuz ko drainaketa 
fisikoan, elastikotasun txikiko bendajeetan eta kinesiterapian oinarritua. Bereziki azpima-
rratzen da fisioterapeuta adituek eginiko drainatze linfatikoa, garrantziz koa baita. Beste 
etiologia eta kokapen batzuetako lindefemek, tratamendu egokia erabiliz gero, nabarmen 
hobera egiten dutela ere aipatzen zen; hala ere, sareko profesionalek gutxi ezagutzen eta 
erabiltzen duten baliabidea dela ohartarazi zuten.

2010eko otsailaren 18an bilera izan genuen ADELPRISE Elkartearekin (Lindefema Primario-
ak eta Sekundarioak dituzten pertsonen elkartea). Honako behar hauek planteatu ziz kiguten: 
ospitaletan linfedema unitateak sortzea, osasun profesionalak espezializatzea, diagnostiko 
goiztiarra bultzatzea, gaixoak espezialistengana bideratzea, prestazioak eta tratamenduak 
hobetzea eta arlo horretako trebakuntza eta ikerketa sustatzea. Zenbait pertsonak pato-
logia dutela ez jakitearen inguruko kez ka ere azaldu zen; ondorioz, ez dute tratamendurik 
jasotzen.

Patologia linfatikoei buruz erakundean egin izan genuen aurretiaz ko azterlana eta elkarteak 
emandako informazioa zirela-eta, ofizioz ko espedientea egin zen, non bost arlori buruz ko infor-
mazioa eskatzen genion osasun administrazio egokiari –Osakidetza–. Arlo horietako bakoitza 
Osakidetzak landu zituen idatziz ko erantzunean, eta Elkarteari helarazi zitzaion. Elkarteak, 
bere ekimenaz, une honetan erkatuta2 dauka hori guztia ukituriko pertsonekin, emandako 
informazioa pertsona horien eguneroko esperientziari erabat lotzen ez zaiola iritzita:

a) Linfedemen prebentzioan eta tratamenduan diharduten espezialistak. Linfedemaren 
arreta berrantolatzeko eginiko urratsen barruan errehabilitazioko espezialista ardura-
dun bat ezarri da lurraldeko; drainatze linfatikoko fisioterapeuta adituak izango ditu, 
aurreikusita zegoen lez.

Jasotako informazioaren arabera, ondoren agertzen direnak dira espezialista taldeak:

•	 Errehabilitazioko	sendagile	bat	eta	fisioterapeuta	adituak	(zehaztu	gabe)	Donos-
tiako Ospitalean (Gipuz koa).

•	 Patologian	esperientzia	duten	bi	errehabilitatzaile	eta	arloan	trebaturiko	fisiotera-
peutak Basurtuko Ospitalean (Biz kaia).

•	 Berariaz	ko	trebakuntza	duten	medikuak	eta	eskuz	ko	drainatze	linfatikoko	fisiote-
rapeuta adituen taldea Gurutzetako Ospitalean (Biz kaia).

•	 Eskuz	ko	drainatze	linfatikoan	Vodder	metodoaren	arabera	trebaturiko	bost	fisiote-
rapeuta Galdakaoko Ospitalean (Biz kaia).

2  Galdera-sorta bat prestatuz eta bere baz kideen artean zabalduz. Galdera-sorta horrek tratamenduari, diagnos-
tikoari eta jasotako finantzaketari buruz ko 18 galdera dauz ka.

http://cardio.anboto.com/doc/cardio-rehabilitacion-cronicas-osakidetza-2007.pdf
http://www.osanet.euskadi.net/r85-20315/eu/
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•	 Esperientzia	duen	errehabilitatzaile	bat,	fisioterapeuta	aditu	bat	eta	teknikan	espe-
rientzia duten gainerako fisioterapeutak (zehaztu gabe) San Eloi Ospitalean (Biz-
kaia).

•	 Sendagile	errehabilitatzaile	bat	eta	zerbitzuko	fisioterapeutak,	teknikan	trebatuak,	
Santiago Ospitalean (Araba).

•	 Errehabilitazio	zerbitzuan	berariaz	ko	trebakuntza	izatea	eta	linfedemaren	errehabili-
tazioko fisioterapeuta aditu bat Txagorritxu Ospitalean (Araba), baita bertan trebatu-
riko fisioterapeuta-talde bat ere.

b) Eskuz ko drainatze linfatikoa: Drainatzearen preskripzioa emateko irizpideak, osasun 
publikoak estalitako urteko saioak, hura egiten duten espezialistak.

Esan digutenez, trinkotze-bendajearekin eta eskuz ko drainatzearekin tartekaturiko 
presoterapiarekin batera, eskuz ko drainatze linfatikoa da linfedemaren tratamen-
duko teknikarik garrantzitsuenetako bat da. Eskuz ko drainatze linfatikoaren preskrip-
zioa ematen da patologia hau tratatzen den Osakidetzako zentro guztietan, betiere 
teknikan berariaz trebaturiko fisioterapeuta adituek emana. Kasuan kasuko erreha-
bilitazioko espezialistak agindutako saio kopurua burutu behar da, betiere paziente 
bakoitzaren ezaugarrien eta bilakaera klinikoaren arabera.

c) Patologiaren tratamenduan sare publikoko errehabilitazio zerbitzuko profesionalen tre-
bakuntza praktikoaren inguruan az ken urteetan izandako aurrerapenak eta hura detek-
tatzea eta lehen mailako arretan duen tratamendua.

Esan digutenez, ospitaletako fisioterapeutek eskainitako trebakuntza iraunkorreko jar-
dueretan hartu dute parte, eta zentroetako errehabilitatzaileek eguneratze-jarduketak 
burutzen dituzte argitaraturiko ebidentzia zientifikoaren arabera.

d) Patologiaren diagnosiaren egoera.

Jakitera eman digutenez, Linfologiako Nazioarteko Sozietatearen 2009ko Adostasun Agi-
rian patologiari buruz bildutako diagnosiaren gaineko irizpideak betetzen ditu Osakidetzak, 
eta ezaugarri klinikoak eta pazienteen azterketa lehenesten dira patologiaren diagnosia-
ren parametro garrantzitsuen gisa. Ohartarazi dutenez, ordea, zenbait inguruabar klinikok 
nahasmendua eragin lezakete hala nola obesitate morbidoa, zainetako gutxiegitasuna, 
traumatismoa edo infekzio errepikakorrak. Alde baterako linfedema bat dagoenean, hu-
rreko linfatikoak oztopatu edo inbaditu ditzakeen erraietako tumorea baztertu behar da.

Zehatzago esateko, linfedemaren diagnostikoa argi ez dagoenean, diagnosirako tres-
na garrantzitsua dugu linfografia isotopikoa –linfoeszintigrafia edo linfangioeszintigra-
fia (LAS) ere deritzona–, medikuntza nuklearreko zerbitzuen mendekoa.

Diagnosirako beste tresna batzuk dira erresonantzia magnetiko angiografikoa, erreso-
nantzia magnetiko linfografikoa, ordenagailu bidez ko tomografia, ultrasonografia eta 
mikrolinfangiografia fluoreszentea.
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Geneen mutazio txikia duten sindrome hereditarioen kopuru mugatua zehazteko pro-
ba genetikoak dira diagnosirako beste kategoria bat.

Az kenik, berebiziko zuhurtziaz eta patologia motaren arabera erabili beharreko diagno-
sirako beste bitarteko bat biopsia da.

e) Trinkotze-neurrien, gorputzeko benden eta krema espezifikoen finantzazio maila.

Emandako argibideen arabera, Osasun eta Kontsumo Sailaren prestazio ortoprotesikoen 
pentzura egiten da finantzazioa patologia honetan erabilitako presoterapia jantziei dago-
kienez, material ortoprotesikoen katalogo orokorrak dakarrenez (901.etik 920.erainoko 
kodeak). Finantzazioak Osasun Sistema Nazionalaren zerbitzuen zorro komunean ezarri-
tako irizpideak betetzen ditu; izan ere, produktu horien guztien finantzazioa dago ezarrita 
zorro horretan, erabiltzailearen pentzura diren 30 euroak izan ezik. Ez dago ezarritako 
finantzaziorik duen krema espezifikorik. Ospitaleratze-aldian erabiltzen diren zenbait ma-
terial, gorputzetako bendak adibidez, ospitalean ematen dira.

f) Ukituriko pertsonei ematen zaien informazioa, gaixotasuna gara ez dadin eta elefan-
tiasi edo linfagiosarkoma kasuak galarazteko zaintzei buruz koa; informazio foiletoak, 
kanpainak eta arlo horretan bultzaturiko proiektuak.

Jakinarazi digunez, errehabilitazio zerbitzu bakoitzak, patologia tratatzearekin batera, 
espezialistaren azterketa eskatzeko detektatu beharreko alarma seinaleei eta aurre-
zaintzari buruz ko informazioa ematen die pazienteei eta trebatu egiten ditu.

Nork bere burua zaintzeko neurrien inguruko prestakuntza ematen zaie: larruazala, 
garbiketa, hidratazioa, odola ateratzearen inguruko prebentzio neurriak, manikurak, 
lorezaintzako lanak eta bestelakoak.

Ebakuntza ondoko egoerari dagokionez, erizaintzako pertsonalak nork bere burua zaintzen 
irakatsi ohi die, linfedemaren aurrezaintzako neurriei buruz ko gida idatzia eta sorbaldako 
artikulazioen mugikortasunerako burutu beharreko ariketak ematen diz kie, etab.

g) Linfedemaren eta terapia konbinatuen aurrezaintzako jarduketen protokoloaren eta 
egituraketaren egoera, proiektuan ezarritakoaren arabera.

Jakinarazi digutenez, honako hauek biltzen ditu ebidentzia zientifikorik onenari egoki-
turiko kalitate irizpideak erabiliz eginiko linfedemaren errehabilitazioak:

•	 Esku-hartze	goiztiarra	lehenengo	24-48	orduetan,	nork	bere	burua	zaintzeko	osasun	
hez kuntza barne delarik, eta sorbaldako artikulazioen mugikortasuna erraztuz.

•	 Linfedema	 agertzen	 bada,	 esku-hartze	 terapeutiko	 konbinatua,	 betiere	 fisiotera-
peuta adituaren eskuz ko drainatzea, trinkotze-benda eta eskuz ko drainatzea duen 
presoterapia konbinatua barne direla.
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•	 Errehabilitazio	zerbitzuan	trebakuntza	espezifikoa	eta	ospitalean	linfedemaren	erre-
habilitazioan aditua den fisioterapeuta izatea.

•	 Kontsultan	sartzeko	modu	arautua	ezartzea	sintomak	berriz	ere	azaltzen	badira.

Lanaren antolaketari dagokionez, jakinarazi digutenez, drainatze linfatikoa ordubeteko 
saioetan aplikatzen da, 2-4 asteko epealdian (salbuespen klinikoak izan ezik). Preso-
terapia 30 minutuko saioetan aplikatzen da drainatze linfatikoarekin batera. Patolo-
giaren tratamendua ospitalean edo osasun etxeetan egiten da, baliabideen arabe-
ra. Aplikatzeko fisioterapeutaren denbora asko behar duen teknika da, eta ospitalez 
kanpoko jardueran zailagoa da hura antolatzea.

V.3.  Agenesiak jotako adingabeak

Jaiotzetik organo bat edo horren zati bat ez edukitzea da agenesia, gehienbat oinarriz ko 
ehunik ezak eta gorputz-atalaren garapenik ezak sortua oro har. Bizitzarekin bateragarriak 
diren agenesiei dagokienez, hala nola goiko edo beheko gorputz-atalekoetan, ezinbestekoa 
da ortopedia eta errehabilitazio tratamendua.

Agenesiak dituzten haurrei dagoz kien arazoen xehetasunen berri izateko, harremanetan 
jarri ginen Haur-protesien Erabiltzaileen Elkartearekin (AUPI).

Patologia horri dagokionez, galdera bat (09/10/05/03/1290-7385) izapidetu zen Eusko Lege-
biltzarraren egoitzan erantzun idatzia jasotzeko.

Euskadiko osasun sistemak adingabe horiei ematen dien arretari buruz idatziz ko erantzu-
nean bildutako balorazioa abiapuntu hartuta, egoki iritzi genion erantzuna erkatzeari. 
Erkaketa eginda, elkarteak eman ziz kigun datuak helarazi geniz kion Osasun eta Kontsumo 
Sailari.

Osasun Administrazioaren aldetik jaso genuen erantzuna ikusita, komenigarritzat jo genuen 
bilera bat bultzatzea. Alde batetik, osasun sistema publikoaren hainbat aldetatik aurreikusi-
tako erantzun orokorraren berri izan zezakeen haur-protesien erabiltzaileen elkarteak (AUPI), 
eta bestetik haien seme-alaben arretan elkarteko kideek dituzten zailtasunak entzun ahal 
izango ziz kion Osakidetzak elkarteari.

Bilera baliagarria izan zen, zeren eta Administrazioak funtsean Eusko Legebiltzarraren 
erantzunean bildutako agenesien arretarako jarraibideak erkatzeko modua izan baitzuen, 
eta jarraibide horien funtzionamenduari buruz elkarteko ordez kariek zuzenean izan zuten 
horien berri, ukituriko pertsonak diren aldetik.

Funtsean, egungo jakintza mailarekin bat ez datozen agenesien balorazioak izaten dira 
batzuetan, eta horixe da arazoa. Horren ondorioz, aurreikusitako arretari buruz ko inolako 
informaziorik gabe irteten dira haurraren senideak ospitaletik (protesia, errehabilitazioa, 
etab.).

http://aupi.org/
http://www.parlamento.euskadi.net/irud/salida/09/00/005170.pdf
http://www.parlamento.euskadi.net/irud/09/00/008707.pdf
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Osakidetzak eta elkarteak izandako bilerak direla-eta, egungo funtzionamenduaren zenbait 
egokitzapen aztertu beharra baloratu zen, arazoarekin jaiotzen diren haur guztiek agenesiari 
buruz ko hasierako balorazioa izan dezaten, baita errehabilitazio plan bat ere, hain zuzen 
hainbat arrazoi tarteko gaur beti egiten ez den jarraipen bat bideratuko duena.

Osakidetzak konpromiso hauek hartu zituen bere gain:

•	 Elkarteak	planteaturiko	egoerak	galarazteko	modua	aztertzea,	zehaz	kiago,	ospitale-
ko alta ematean dagoen informaziorik eza.

•	 Erreferentzia	zerbitzu	bat	izateko	aukera	aztertzea.
•	 Errehabilitazio	plan	bat	planteatzea,	egun	ez	dagoen	jarraipenarekin;	izan	ere,	erre-

habilitatzaileek eurek horren falta sumatzen dute, arreta hobeagoa lortze aldera 
(gurasoak Bartzelonara joan ohi dira, ia soilik protesia berritzeko).

Harremanoi esker, lankidetzarako dinamika bati ekiteko modua izan da AUPI elkartearen eta 
Osakidetzaren artean; informazioa guraso guztien eskura izateko lagungarria izan daiteke.

IV.4.  Hartutako kalte zerebralak edota bestelako gaixotasun neurologikoak dituzten 
pertsonak

Gaixotasun neurologikoen errehabilitazioaren arloko arazoen inguruan izan genuen jarduke-
ta aipatu genuen iaz, baita hartutako kalte zerebralak dituzten pertsonen tratamendu neu-
ropsikologiko osoa bermatu beharra ere.

Gure jarduera, gehienbat, Euskal Herriko Justizia Auzitegi Gorenak ezartzen duen doktrina 
kontuan hartu beharraren ingurukoa izan zen, errekuperazio neuropsikikorako errehabilita-
zio tratamendua jaso dezaketen pazienteek errehabilitazioa ahalbidetzeko edo, hori ezean, 
arreta pribatuan eginiko gastuak itzul dakiz kien.

Osasun eta Kontsumo Sailaren erantzunak luze jo badu ere, esan behar dugu pozik gaudela 
errehabilitazio neuro-psikologikoa Euskadiko Osasun Sistemaren zerbitzuko prestazio gisa 
sartu izanagatik.

Zerbitzu berri hori bi neurritan gauzatu da bi lurralde ezberdinetan, non-eta hornitzaileak ere 
ezberdinak diren:

•	 Gipuz	koako	Lurralde	Historikoa.	Osasuneko	Lurralde	Zuzendaritzak	osasun	hitzar-
men bat ezarri du Aita Mennirekin. Izan ere, Sailak jakinarazi digunez, ospe, era-
ginkortasun eta egiaztaturiko kalitate handiko zentro espezifikoa dauka. Osasun 
Administrazioak adierazi digunez, harturiko kalte zerebral traumatikoak dituzten 
pazienteak zentro horretara bideratu ahal izango dira 2011n, eta diru publikoaz 
finantzatuko dira. Erantsi dutenez, indikazio-deribazio protokolo bat ezarri da, 
non, lehenik eta behin, gaitz traumatologikoak dituzten pazienteak sartu diren, 
eta denboraren joan-etorriarekin, bestelako jarraibideak gehitu dira, gehienbat 

http://www.aita-menni.org/AM/portadai.htm
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 jatorri baskularrekoak. Pertsonarik gazteenei eragiten dien jarraibidea aukeratu 
da. Aipatu dutenez, jarraibidea pixkanaka sartzeak bideragarritasun ekonomikoa 
eta emaitzen kontrol hobea ahalbidetzen ditu.

•	 Biz	kaiko	 Lurralde	 Historikoan,	 Osakidetzak,	 zerbitzuen	 hornitzailea	 den	 aldetik,	
Gorliz ko Ospitalea aukeratu du errehabilitazio neuro-psikologikorako erreferentziako 
zentrotzat, zeren eta tradizio handikoa baita, errehabilitaziorako helburu argia baitu 
eta haren baitan horrelako unitate bat bultzatzeko baldintzarik onenak betetzen bai-
titu. Erantsi dutenez, zentroa ezartzeko eta garatzeko, edozein zerbitzuren moduan, 
aurrekontuen baliagarritasunaren mendean egon beharra dago. Beraz, Gipuz koan 
bezala, pixkanaka joango da finkatuz eta garatuz.

Sailak azaldu zigunez, hainbat dira errehabilitaziorako tratamendua jaso dezaketen gaitz neu-
rologikoak eta hainbat jatorritakoak (traumatologikoak, neurologikoak, endekapenez koak, 
baskularrak, tumoralak, infekziosoak, etab.); hainbat urtetatik hona, zerbitzu publikoek –Osa-
kidetzak gehienbat– eta zentro pribatu itunduek eskainitako terapia mota hori hobetzeko 
planak ezarri dira. Argitu zigunez, bitarteko terapeutiko horiek hainbat espezialitate mediko 
hartzen dituzte (neurologia, neurokirurgia, errehabilitazio-fisioterapia, psikologia-psikiatria, 
etab.), eta hainbat laguntza-eremutan ematen dira (lehen mailako arreta, akutuen ospitalea, 
egonaldi ertain eta luzeko ospitaleak, buruko osasuna, etab.).

Harturiko kalte zerebralei dagokienez eta Sailak jakinarazitakoaren arabera, gehienbat trau-
matismo kraneo-enzefalikoek edo buruko isuri baskular akutuek eragindakoak dira. Gainera, 
hainbat espezialitate eta tresna lantzen ari ziren tresnen laguntza integrazio nahikorik izan 
gabe. Administrazio honek onartu zuenez, hartutako kalte zerebralen tratamenduak emaitza 
hobeak lortzen ditu errehabilitazio neuro-psikologikoko zentro integratuetan integratu gabe-
ko hainbat tresnatatik landutako betiko tratamenduak baino, eta halaxe dela frogatu du 
ebidentzia zientifikoak. Hori dela-eta, komenigarria zen errehabilitazio neuro-psikologikoa 
prestazio bereizitzat hartzea, “zerbitzu integratu”aren ikuspegitik hartuta.

Osasun eta Kontsumo Sailak tratamendu neuropsikologiko hori pixkanaka sartzeko iragarri-
tako urratsak 2011n bete ahal izatea espero dugu.

IV.5.  Buruko osasun arazoak dituzten pertsonak

Arartekoak honako gai honi buruz ko tailer tematiko honetan hartu du parte: Giza eskubideen 
egitura nazionalek buruko osasun arazoak dituzten pertsonen eskubideen sustapenean du-
ten eginkizuna. Tailer hori Estatuko Herriaren Defendatzaileak bultzatu du eta Europako 
Kontseiluaren eta Europako Batzordearen laguntza izan du Peer	to	peer	II. Proiektuaren ere-
muan. Proiektuaren xedea horrelako egitura nazionalen sare aktibo, independente eta ez ju-
dizialak ezartzea da. Nazioarteko eztabaida-gune horretan, Europako herriaren defendatzai-
leen ordez kariak izan ziren, baita Munduko Osasunaren Erakundea, Europako Kontseilua, 
Europako Giza Eskubideen Auzitegia eta arloko hainbat aditu.

http://www.defensordelpueblo.es/es/Prensa/dia/Revistas/Numeroespecialsaludmental.pdf
http://www.defensordelpueblo.es/es/Prensa/dia/Revistas/Numeroespecialsaludmental.pdf
http://www.defensordelpueblo.es/es/Prensa/dia/Revistas/Numeroespecialsaludmental.pdf
http://www.defensordelpueblo.es/
http://www.coe.int/
http://www.coe.int/
http://ec.europa.eu/index_es.htm
http://www.who.int/es/
http://www.echr.coe.int/echr/
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Erakunde horiek beren lanean dituzten esperientzien, jakintzaren, jardun onaren eta oztopo 
nagusien bateratze-lana egin ondoren, honako honen aplikazioa jorratu zen bereziki buruko 
osasunaren eremuan: Ezinduen eskubideei buruz ko konbentzioa.

Eztabaidagai izan ziren bereziki delikatuak diren arloak hala nola ospitaleratzea eta nahi ez 
diren tratamenduak, hertsaz ko bestelako metodoen erabilera (isolatzea eta eustea) edo 
pazientearen intimitatea nabarmen sartzea dakarten tratamenduak.

Gai horren gainean, Konstituzio Auzitegiaren (KA) 201Oeko abenduaren 2ko Epaia aipatu 
nahi dugu hemen. Epai horren bidez Konstituzioaren kontrakotzat jotzen dira Prozedura Zi-
bilari buruz ko urtarrilaren 7ko 1/2000 Legearen 763.1 artikuluko hainbat tarteki, hain zuzen 
osasun mentaleko establezimenduetan behartuta sartzearekin lotutakoak, izan ere, neurri 
hori, askatasuna kentzekoa denez gero, lege organikoz bakarrik arautu daiteke.

Konstituzioaren aurkakotzat jo izanda ere, ez da baliogabetzat jo testu hori, Konstituzio Auzi-
tegiaren iritziz, “baliogabetzeak legerian hutsune bat sortuko lukeelako, eta hori ez delako 
batere komenigarria, are gehiago horren eduki materiala zalantzan jarri ez bada”. Hala ere, 
auzitegi horrexek zera eskatu dio legegintzako botereari: ahalik eta az karren arautu dezala, 
lege organiko baten bitartez, nahasmendu psikikoagatik inor bere borondatearen kontra 
barneratzeko neurria.

Tailer tematikoko edukiei berriro helduz, espetxeetako osasuna eta osasun sistema nazio-
nalen arteko beharrez ko koordinazioa ere azpimarratu zen, edo ezinbesteko gizarteratze-
laneratzearen sustapena eta buruko gaitzak dituztenen partaidetza.

Ondorio gisa esan dezagun, oro har eta printzipio, postulatu eta gomendio ugari eman ba-
dira ere eta hitzarmen eta konbentzio lotesleak onetsi badira ere (berez, bermeen nazioar-
teko sistema osatzen dute buruko osasun arazoak dituzten pertsonen eskubideei dagokie-
nez), onarpen horiek praktikan jartzeko defizit nabarmena dagoela ikusten da. Horretarako, 
osasun mentalaren arloan lan egiteko modu aktiboagoa proposatu beharko diogu geure 
buruari eskubide horiek babesteko eginkizuna dugun erakundeok.

Bestalde, 2010eko urriaren 28an, Biz kaiko gaixo psikikoen eta senideen elkartearen (AVIFES) 
zentro berria inauguratu zen, eta bertan izan zen erakundeko pertsonala. Zentro iristerraza 
da, 150 metro koadro ingurukoa, Santutxuko erdialdean kokatua. Informazio, orientazio eta 
aholkularitza lanak betetzeko sortu da. Jakin badakigunez, norberaren autonomiaren, bizi-
kalitatearen eta taldearen komunitatean txertatzearen alde egiten du lan elkarteak 1986tik 
hona, eta gaixo mental eta senideentzako harrera-programa bat, laguntza eta informazioa 
ditu, haien gaixotasunari dagoz kion gaien inguruko gizarte, osasun, ekonomiaren arloko 
bitartekoak helarazteko eta aholkuak emateko.

2010ean, Bilbo udalerrian etxerik ez dutenentzako arreta psikiatrikoko programa bat abiarazi 
da, Osasun eta Kontsumo Sailaren Biz kaiko Lurralde Zuzendaritzaren eta Bilboko Udalaren 
Gizarte Ekintza Arloaren arteko koordinazioaren emaitza. Bilbo udalerrian bizi diren gaixotasun 
larria duten etxerik gabeko pertsona eta adinekoentzako programa da, hain zuzen ere arreta 
jaso ez duten edo osasun mental publikoko sarearekin loturarik ez duten pertsonentzat.

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/05/pdfs/BOE-A-2011-274.pdf
http://www.avifes.org/
http://www.bilbao.net/
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V.  Beste kexa espediente batzuen azterketa

Jarraian, urtearen barruan izapideturiko zenbait kexa-espedienteren berri emango dugu, 
berebiziko garrantzia dutelako:

V.1. 84 urteko pertsona bat agertu zaigu, mendekotasuna eta 2010etik honako hondar-hemi-
paresia duena, baita likido asko edanarazi eta behin eta berriz agertzen zaiz kion arnas gaitzak 
ere, baina osasun publikoak esleituriko xurgatzaile kopurua nahikoa ez zela adierazi zuen.

Aurreko txostenetan adierazia dugunez, gernu-inkontinentziarako xurgatzaileen kopuru es-
tandar bat ezartzeak, oro har, ez luke eragozpen izan behar, gure ustez, kopuru handiagoa 
emateko nahikoa egiaztatuta dagoen kasuetan.

V.2. Biz karrezur-muineko gaitza dela-eta, tetraparesia du hamaika hilabeteko haur batek, 
eta bizi ahal izateko, arnasgailu mekanikoa, gastrostomia-zunda bat eta mikziorako zun-
datzea behar ditu. Amak planteatu digunez, zaintzarako eginkizun nagusietan, etxez etxeko 
laguntza zerbitzuko profesionalen laguntza behar du, eta profesional horiek osasun arloko 
trebakuntza izango dute.

Erakunde honek eginiko galderari emandako erantzunean, Osakidetzak aitortu zuenez, era-
bateko mendekotasuna zuen haurrak arnasa hartzearen, jatearen eta higienea mantentzea-
ren inguruan. Ondorioz, erabat lan neketsua zen gurasoentzat eta, beraz, zeharo justifika-
tuta zegoen erizaintzako euskarria jasotzea ordutegi partzialean, eguneko zenbait ordutan. 
Laguntzak –gehitu zuen– familiaren egoera hobetuko luke, bereziki beste alabari arreta 
emateko. Jakinarazi zigunez, antzeko inguruabarretan, Lehen Mailako Arreta Zerbitzuen 
edo Osasun Lurralde Zuzendaritzaren bidez eskaintzen da laguntza hori, baina kasu jakin 
horretan, familiak Errenteriako Udalera jo duenez gero eta udalak eskaturiko laguntza eman 
duenez gero, konponbide zuzena hartu zela irizten zioten.

Udalak premia larriaren aurrean, erantzukizunez jokatuta, eskainitako laguntzak –guztira lau 
ordu eta erdi astean– ez du galarazi behar Osakidetzak horrelako kasuetarako aurreikusi-
tako erizaintzako euskarria ematea behar bezalako jarraipena izateko xedeaz. Horrenbestez, 
uste sendoa dugu modu normalizatuan abiaraztea zerbitzua.

V.3. Bermeoko Ospitale Psikiatrikoan egoitza duen gizon batek irtenaldiak ditu hilean lau egu-
netan gutxi gorabehera, eta erroldatuta ez egoteak dakarz kion arazoez galdetu zigun. Biz kaiko 
Foru Aldundiko Babes Erakundearekin harremanetan jarrita, gizarte laguntzaileak berretsi egin 
zigun pertsona hori ez zegoela erroldatuta, zeren eta, printzipioz, ospitaleak ez baitzuen uzten 
egoiliarrak erroldatzen. Jakinarazi zigunez, hainbat gestio egiten ari dira arazoari konponbi-
dea emateko. Erroldatuta ez egoteak gure ustez gizarteratze-prozesuan dakartzan oztopoen 
berri eman genien, baita zenbait zerbitzu eta baliabide publiko eskuratzeko ere (udal, foru 
eta autonomia mailako arau ugari dago, eta horietan guztietan exijitzen denez, ezinbesteko 
beharkizuna da udal erroldan izena emanda egotea edo erroldan antzinatasun jakin bat izatea 
zenbait prestazio publiko eskuratzeko, etab.). Bi hilabeteko epea baino lehen konpondu zen 
arazoa, eta eskatzailea zentro psikiatrikoan zegoen erroldatuta.

http://www.errenteria.net/
http://www.bizkaia.net/home2/eu_index.asp
http://www.bizkaia.net/home2/eu_index.asp
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V.4. Orain ere kexak biltzen ari gara erakundeek osasun mentalaren arloko bitarteko egitu-
rei laguntzarik ez ematearen edo nahikoa laguntza ez ematearen inguruan: ospitaleak edo 
eguneko zentroak, tailerrak, prebentzio programak, osasuna eta errehabilitazioa sustatzea, 
komunitate terapeutikoak, babesturiko pisuak, lan-zentroak, klubak... Behin eta berriz adie-
razi dugunez, ospitale psikiatrikoetan dauden edo zeuden pertsonen desinstituzionalizatze-
ko prozesuak egiteko ezinbesteko tresnak ziren, baita osasun mentaleko zentroetan edo 
egonaldi laburreko ospitaleratze-unitateetan eginiko jarduketak osatzeko ere.

V.5. Beste kasu batean, bizitza autonomoa galarazten zion gaixotasuna zeukan kexa aurkez-
tu zuenak, eta laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa jasotzeko eskubidea iraungi 
zela ikusi zuen, zeren eta koinata kontratatu baitzuen, senarraren arreba. Horrenbestez, 
ordaindu behar ez ziren prestazioak itzultzeko prozedura hasi zen.

Gipuz koako Foru Aldundiak behar bezala aplikatua zuen bere araudia, zehaz kiago, prestazioa 
arautzen duen uztailaren 21eko 25/2009 Foru Dekreturen 16. artikulua. Horren bidez, behar-
kizun hau ezarri da: laguntzaile pertsonalak ahaidetasunik ez izatea onuradunarekin (ez dago 
laugarren mailatik gorako ahaidetasunik odolkidetasuna, afinitatea edo adopzioa dela-eta).

Hala ere, zenbait gomendio helarazi geniz kion foru erakundeari, beharkizun hori kentzea 
sustatzeko, zeren eta, gure ustez, beharkizunak zekarren bazterketak ez baitzuen lege ba-
besik (ez dago ezarrita Mendekotasunaren Legearen ezein epigrafetan, eta ez dago xeda-
turik arlo horretan erreferentziakoa den ezein errege dekretu, ministerio agindu edo estatu 
mailako ebazpenetan).

Ondoko hauei buruz ko baterako interpretazioa egin da: Mendekotasunaren Legearen 18 
eta 14.4. artikuluak, mendekotasuna duten pertsonen zaintzaileen Gizarte Segurantza 
araupetzen duen Dekretua, eta 25/2009 Foru Dekretuaren 14 d) artikulua. Horietatik on-
doriozta daitekeenez, soilik galarazten zaie laguntza pertsonalaren prestazio ekonomikoa 
mendekotasuna duen pertsonarekin bizi diren senideei (hirugarren mailako ahaidetasune-
ra arte), zeren eta, hala denean, soilik PECEF jaso baitezakete. Ez zen halakoa aztergai 
dugun kasua.

Mendekotasuna duen pertsona bat zaintzeko kontratatu zen pertsona. Ñabardura hori berezi-
ki hartu behar da aintzat, horrelako arreta motan ezinbestekoa baita kontrataturiko pertsona-
renganako ahalik eta konfiantzarik handiena izatea. Interesa duenak eta senarrak iritzi zioten 
koinata zela (gizonaren arreba) laguntza pertsonalerako lanak egiteko pertsonarik egokiena 
eta berme gehien ematen ziena. Pertsona hori ez zen bizi mendekotasuna zuen pertsonare-
kin eta, beraz, ez zen bidez koa familian zaintza-lanak betetzeko pertzepzioa jasotzea.

Gure ustez, senidea izateak ez luke galarazi behar pertsonak laguntzaile pertsonalaren 
lanbide-jarduera betetzea, eta ez luke eragin behar jarduera hori egiteko gaitasuna edo 
egokitasuna gutxiestea.

Langileak, kasu bakoitzean, exijituriko lanerako baldintzak betetzea eta jarduera edo lanbi-
dea betetzeko prestakuntza egiaztatzea izango litzateke egokia, gure aburuz.

https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/08/04/c0909608.pdf
http://sid.usal.es/idocs/F3/LYN11129/3-11129.pdf
http://sid.usal.es/idocs/F3/LYN11129/3-11129.pdf
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Kontrataturiko pertsona senidea izateak ezin pentsaraz diezaguke iuris et de iure soldata-
peko profesionala ez izatea.

Ez dugu ulertzen zergatik baztertzen diren arau horren aplikazio subjektiboaren eremutik 
laugarren gradurainoko ahaidetasuna duten senideak.

Bazterketa horren atzean, beharbada, senideen abusu edo iruzurren gaineko beldurra egon 
daiteke, lanbide-jarduera hori bete ez duten senideak izan litez keelakoan. Egokitzat eta 
komenigarritzat jotzen dugu Administrazioak iruzurra galarazteko eta iruzurrari aurre egite-
ko bideak bultzatzeko nahia izatea. Baina, ikus daitekeenez, iuris tantum presuntzioa da, 
hots, kontrako froga onartzen du, eta gehienbat kontrataturikoa soldatapeko langilea dela 
egiaztatzen duten zenbait beharkizun betetzean gauzatzen da. Inguruabar hauez ari gara: 
langilearekin ez bizitzea, haren pentzura ez egotea, Gizarte Segurantzaren erregimenean 
alta emanda egotea eta haren kuotak egunean izatea eta lan-kontratua edukitzea. Horiek 
guztiak bete dira kasu honetan.

VI.  Ondorioak

Euskadin kronikotasunaren erronkari aurreko egiteko estrategia berria, gure ustez, tresna 
baliagarria da Osasun eta Kontsumo Sailak gaixo kronikoentzako arretan eta Arartekoak 
hartutako konpromisoak jarraitzeko epe ertainerako planteaturiko helburuak ezartze aldera.

Estrategiaren 9. proiektuak dakarrenez, soilik hobetu daiteke sistema lehen mailako arreta, 
ospitaleak eta gizarte zerbitzuak independenteak direla kontuan hartzen bada. EAEn arreta 
soziosanitarioaren jarraibideak egiteko zirriborroan edo esparru-agirian ere islatu da ildo be-
retik jardun beharra; izan ere, agiri hori laster onestekotan dira.

Nolanahi ere, aztergai dugun moduko hain talde heterogeneoak dakarren arazoa, duda-
rik gabe, gizarte-osasuneko arazoa da. Halaxe egiaztatu ahal izan dugu osasun mentale-
ko arazoak dituztenek edo senideek erakunde honen aurrean planteaturiko gaietan nahiz 
ezintasun organikoa (giltzurrun-gutxiegitasun kronikoa dutenak, giltzurruna transplantatuta 
dutenak, gaixotasun kardiobaskularrak edo biriketakoak dituztenak, hezur-muin edo gibela-
ren gaixotasunak dituztenak), linfedema primarioa edo sekundarioak, agenesiak edo gaixo-
tasun neurologikoak dituztenek aurkezturikoetan.

Erakunde honek beste tresna bat betetzearen inguruko jarraipena ere egin beharko du: 
EAEko osasun mentaleko estrategia 2010. Izan ere, horren berri eman genuen 2009ko gure 
txostenean.

Gaixo kronikoen eskubideak sustatzearen arloan ohartarazi genuenez, laguntza emateko 
elkarteen lana oso eraginkorra da eta, gainera, solaskide baliagarriak izateko modua ema-
ten digu haiek dituzten eragozpen nagusien berri izateko. Horrek erraztu egiten digu eus-
kal administrazioetan dugun zeregina: zailtasun horien eta hobetzeko proposamenen berri 
ematea.
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5.  ESPETXERATUAK

I.  Aurrekariak

Askatasunik gabe dauden pertsonen arreta beti izan da Arartekoaren 
kez ka-arloetako bat, eta esparru horretan azterlanak egin ditu, baita 
adierazpen publikoak eta haren administraziopean dauden adminis-
trazio-jardunaren esparru guztiekin lotutako ekimenak ere. Hala ere, 
arreta publikoaren gune diren kolektibo sozialen artean, espetxera-
tuta dauden pertsonen kasua da beren ahultasun-egoera jarduera 
publikoaren ondorio zuzena den bakarra, zigor-betearazpenaren 
ondorioz koa, hain zuzen, eta erakunde honek ezin du esparru horre-
tan bere kontrola formalki gauzatu. Izan ere, arlo horretako eskume-
na, Autonomia Estatutuan jasota dagoen arren, oraindik ez zaio 
transferitu Eusko Jaurlaritzari.

Hala ere, administrazioaren jardueraren beste alderdi batzuek eragina dute espetxeratuen 
bizitza-baldintzetan, edo marjinaltasuna-delinkuentzia-kartzela arteko gurpil zoroa hausten 
saiatzen dira, gure espetxeetako pertsona gehienak gurpil zoro horretan murgilduta ego-
ten baitira, eta kartzelatik igarotzeko esperientzia, faktore desozializatzaile gisa, ez dago, 
inola ere, horretatik bereizirik. Osasuna, prestakuntza, ongizate soziala, gizarteratzea eta 
laneratzeari buruz ari gara. Administrazioek, baliabide horien bidez, ahaleginak egin behar 
dituzte, berriro sozializatzea lortzen ez bada ere, gutxienez, ahal den neurrian, zigor-betea-
razpenaren ondorio desozializatzaileak murrizteko.

Jarduera horiek euskal administrazioen zerbitzuen sare normalizatuari dagoz kio eta Arar-
tekoak eskumenak dauz ka esparru horretan; eta, horrenbestez, horien kontrolean eta sus-
tapenean gauzatzen du, funtsean, bere lana erakunde honek presoak gizarteratzeko hel-
buruarekin, gizarteratzea bultzatzeko helburua duen ekintza plan bati jarraiki.

Arartekoaren aurrean kasu zehatzekin lotuta aurkeztu diren kexei dagokienez, aurten guz-
tiak izan dira gai hauei buruz koak: lekualdaketak, zehapenak, helmugak, gradu-atzerakadak 
eta espetxeko onurak ukatzea. Arlo horiek guztiak espetxeen administrazioaren eskumen 
esklusibokoak dira, eta, ondorioz, estatu mailako herriaren defentsariari bidali behar izan dio-
gu. Hala eta guztiz ere, gaiaren inguruan borondate onez gestio batzuk egin ditugu kasuan 
kasuko espetxeen zuzendaritzekin, baita Herrizaingo Sailaren menpe dagoen  Espetxeetako 
Idaz karitza Nagusiaren aurrean ere.

II.  Araudi testuingurua eta soziala

II.1.  Espetxeen arloan eskumenak osoki eskuratzeko beharra

Txosten hau bukatu den unean, Euskal Autonomia Erkidegoko espetxeetan 1.403 pertso-
na daude guztira. 1.266 gizon eta 137 emakume. Horien laurdena ia behin-behineko 

http://www.ararteko.net/p_1_final_Home.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=104&language=es&codResi=1&codMenu=70&layout=p_1_final_Home.jsp&language=es
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?codMenuPN=1&codbusqueda=282&codResi=1&codMenu=398&layout:s_p_9_final_Principal_Listado.jsp=&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&codMenuSN=376&language=eu
http://www.institucionpenitenciaria.es/
http://www.institucionpenitenciaria.es/
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espetxealdian daude eta heren bat atzerritarrak dira. Zigorra betetzeko kartzela bakarra 
Langraiz Okakoa da. Bertan daude atxilotu gehienak (700 inguru). Gainerakoak antze-
ra banatuta daude Basauri eta Martuteneko prebentzio zentroetan. Bestalde, Euskaditik 
kanpoko kartzeletan espetxeratuta dauden euskal herritarren kopurua antzekoa da.

Gure az ken txostenetan behin baino gehiagotan azpimarratu dugu espetxeen arloko esku-
menak oraindik ez zaiz kiola Eusko Jaurlaritzari transferitu, transferitzea nahi den arren, baina 
ez du oztopo izan behar euskal administrazioek Legearen esparruan ahal duten guztia egin 
dezaten kudeatzen duten zerbitzuen sare normalizatuak pertsona horiek barne har ditzan. 
Justizia eta Herri Administrazio Sailak interesa agertu du esparru horretako eskumena ahal 
beste bultzatzeko, hura osatzen duten arlo bakoitzean zehaz ki lan eginez.

Ikuspuntu hori oso positiboki baloratzen dugu eta horrek zuzendu du, hain zuzen ere, Hez-
kuntza eta Osasun arloko eskumenak eskualdatzeko duela gutxi lortu den akordioa. Ezin da 
ahaztu, ordea, horrek bi arlo horietan lan egiten duten funtzionarioentzat dakartzan hobe-
kuntzez haraindi, gauzak gutxi aldatu direla eskumenen “gune gogorra”ri dagokionez. Ho-
riek, gizarteratzeko lanari dagokionez, honako hauek dira funtsean:

•	 Batetik,	espetxeen	sailkapen,	helmuga	eta	barne-araubideetan	eragina	duten	eraba-
kiak hartzeko aukera ematen dutenak. Laguntza-izaera ez duten arren, esperientziak 
erakusten du erabakigarriak direla presoen ibilbidean beren zigorra betetzen duten 
bitartean, baita bere gizarteratze eta laneratze prozesuan babes erabakigarria ja-
sotzeko aukeretarako ere.

•	 Bestetik,	prozesu	honek	arrakasta	izateko	funtsez	koak	diren	hiru	instantziaren	ar-
tean lankidetza-esparrua ezartzen direnak: gizarte zibiletik laguntzen duten ekime-
nak, espetxeen arloko gizarte zerbitzuak eta Eusko Jaurlaritzaren zigor-betearazpe-
nerako eta gizarteratzeko babes zerbitzuak.

Hortaz, eskumenen transferentzia, gure ustez, funtsez ko baldintza da euskal administra-
zioa ahalik eta baldintzarik onenetan egon dadin arlo horretan politika koherentea autono-
moki garatu ahal izateko.

II.2.  Zigor-arloko eta espetxeetako araudia: une honetako oztopoak eta aukerak

II.2.1. Espetxeaz kanpoko babesa zigor-betearazpenerako eta gizarteratzerako

Askatasunik gabe dauden pertsonen egoera zehazten duen araudia, 1995eko Zigor Kodea 
onartu zenetik, praktikan, askatasuna kentzeko zigorra gehiago erabiltzea, zigorrak luze-
agoak izatea eta zigorra gizarteratzea errazten duten bideen bitartez gauzatzeko aukerak 
mugatzea eragin duen politika kriminal baten bidez eratu da.

Az ken horiei dagokienez, ordea, Legeak organo judizialei paper garrantzitsua egozten die zigor-
betearazpenaren esparruan. Zehaz ki, erabakiak hartzen dituzte eta erabaki horiek hartzean, 
erabakigarria da preso baten ibilbidea eta perspektibei buruz daukaten informazioa. Eta hor, 

http://www.jusap.ejgv.euskadi.net/r47-home/eu
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euskal administrazioek esku hartzeko aukera bikaina dute, zigor-betearazpenerako eta gizar-
teratzeko babes zerbitzuen bidez, hain zuzen.

Horren harira, Espetxeen arloko Lege Organiko Orokorrak honakoa xedatzen du:

“Concluido el tratamiento o próxima la libertad del interno, se emitirá un informe pronós-
tico final, en el que se manifestarán los resultados conseguidos por el tratamiento y un 
juicio de probabilidad sobre el comportamiento futuro del sujeto en libertad, que, en su 
caso, se tendrá en cuenta en el expediente para la concesión de la libertad condicional”.

Egia da Espetxeen arloko araubideak txosten hori Tratamendu Batzordeak jaulki behar duela 
aurreikusten duela. Hala eta guztiz ere, ez da ulertu behar Zaintza-epaileak txosten baka-
rra duenik baldintzapeko askatasunaren gaineko erabakia hartzeko. Eta horixe ematen du 
ulertzera 1993an jada Zaintza-epaileen VII. Bileran hartu ziren erabakietako batek. Bertan, 
honakoa adierazten zen:

“Hacer presentes al Ministerio de Justicia e Interior la necesidad de dotar a los juzga-
dos de Vigilancia de los equipos técnicos, de la infraestructura y los medios necesa-
rios para el desempeño en buenas condiciones de una función que tan directamente 
afecta a la garantía de los derechos fundamentales”.

Erabat onargarria da epaileak espetxeen administraziotik kanpoko iturrietara jotzea txoste-
nak lortzeko, Botere Judizialari buruz ko Lege Organikoko 508. artikuluan aurrez ikusten de-
nari jarraiki, alegia, Epaitegiak adituen aholkularitzaz baliatu ahalko dira. Madrilgo Espetxe-
ratuen Zaintzako Epaitegiaren 2004ko urtarrilaren 14ko autoan jasotako argudioen arabera, 
eta bertan aipatzen dena jaso dugu interesgarria delako, gure ustez, arlo honetan funtzio 
jurisdikzionalean eskaini dezaketen laguntzari egozten dion rolari dagokionez:

“…aunque el pronóstico favorable de reinserción social debe ser efectuado por la Jun-
ta	de	Tratamiento	del	Centro	Penitenciario,	los	informes	por	este	órgano	elaborados	
no pueden ser los únicos a tener en cuenta por el Juez, y a proceder a la valoración 
judicial de todos los informes que consten en el expediente penitenciario, sin tener 
que quedar sometidos por la valoración final que se haga de los mismos por parte de 
la	Junta	de	Tratamiento.	Lo	contrario	dejaría	a	este	órgano	jurisdiccional	sin	posibilidad	
de discrepar de la administración, por lo que su función constitucional del art. 117 C.E. 
de hacer “ejecutar lo juzgado” quedaría vulnerada. El juez no es un ‘corre ve y dile’, 
es un órgano jurisdiccional que dicta resoluciones. Se trataría de conceder el valor de 
material probatorio a todo el expediente administrativo-penitenciario.
Así	como	la	posibilidad	de	que	el	Juez	de	Vigilancia	Penitenciaria	pueda	solicitar	de	
oficio los informes que considere convenientes a entidades u organismos públicos o 
privados que le permitan hacer la valoración del pronóstico final. Esta posibilidad se 
encuentra	por	aplicación	analógica	de	la	libertad	condicional.	El	Código	Penal	de	1995	
profundiza en la anterior regulación de la libertad condicional para insistir en que es 
posible el asesoramiento de los especialistas que considerase necesario a los efectos 
de realizar la valoración de pronóstico favorable o desvaforable de reinserción social. 

http://www.judicatura.com/Legislacion/0096.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-10184
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1985-12666


Arartekoa. 2010eko Txostena

III

324324

La	nueva	regulación	penal	hace	desaparecer	esta	posibilidad	en	materia	de	libertad	
condicional.	No	obstante,	es	claro	que	volvemos	al	sistema	anterior	al	C.P.	del	95	en	
el que el Juez podía valorar de oficio, con los informes que considerase convenientes 
el requisito de ‘hacer una vida honrada en libertad’. Esta regulación, en comparación 
con	la	del	C.P.	95	y	la	nueva,	radica	en	una	única	diferencia:	la	sustitución	de	los	térmi-
nos con contenido moral (vida honrada) por otros más técnicos (pronóstico favorable). 
El resto continúa igual. De manera que el Juez de Vigilancia tiene la posibilidad de 
realizar esa valoración con independencia de la que se realice por la Administración 
penitenciaria, de lo contrario, no cumpliría la función del art. 117 C.E; y para ello, nece-
sariamente, tiene que apoyarse en informes técnicos, que pueden ser penitenciarios 
o extrapenitenciarios. Un argumento más. El Juez en materia penal, de oficio, que 
no rogada como la justicia civil, tiene que tener la posibilidad de solicitar cuantas dili-
gencias e informes considere convenientes a los efectos de fundamentación de sus 
resoluciones. Con fundamento legal tendríamos que acudir al ámbito civil en el que se 
permite al Juez, de oficio o a instancia de parte, que se practiquen las pruebas sobre 
hechos relevantes si las pruebas existentes hubieran sido insuficientes para dictar la 
resolución	final	(Art.	435.2	LEC).	El	carácter	supletorio	del	derecho	civil	respecto	de	
los diferentes ámbitos del ordenamiento permitiria esta posibilidad”.

Ohar horien arabera baloratu behar dira, gure ustez, batetik, Eusko Jaurlaritzak gizarte-
ratzerako babesaren arloan adibidez eskaintzen dituenen antzeko zerbitzuek egiten duten 
lanak zeregin jurisdikzionalerako duen garrantzia, eta, bestetik, horren zentzua horien lana 
oinarritzen duen Hitzarmenaren esparruan. Hitzarmen hori Eusko Jaurlaritzak 1994ko api-
rilean Justizia Ministerioarekin sinatu zuena da. Hitzarmenaren Hirugarren Klausulako 6. 
zenbakian, bere ekintza-esparrua honakoa dela ezartzen du:

“Potenciación	de	la	labor	de	asistencia	social	y	de	las	prestaciones	sociales,	dirigidas	
a	los/as	internos/as	y	liberados/as	y	a	los	familiares	de	unos/as	y	otros/as.	Las	activi-
dades de este área comprenden en concreto:
a)  Información y asesoramiento a los/as internos/as sobre los recursos existentes 

en materia de servicios sociales y canalización de las demandas recibidas a los 
servicios correspondientes.

b)  Colaboración en la realización de informes de base precisos para documentar las 
diferentes decisiones a adoptar durante el proceso de tratamiento de los/as inter-
nos/as, los cambios de situación jurídica y/o penitenciaria, el seguimiento de los/as 
liberados/as condicionales o la concesión de determinadas prestaciones sociales.

c)  Atención a los/as internos/as en general, priorizando los siguientes colectivos: 
Población	toxicómana,	mujeres,	 jóvenes.	Referente	a	 la	población	toxicómana,	
el modelo de intervención será mediante la integración en programas comunes 
en los que se incluya la derivación a la comunidad terapéutica por aplicación del 
artículo	57.1	del	Reglamento	penitenciario	[actual	182	RP].

d)  Atención asistencial a familiares de los recluidos/as, dentro de las competencias 
atribuidas	por	el	Estatuto	de	Autonomía	de	la	Comunidad	Autónoma	del	País	Vasco.

e)  Seguimiento y apoyo a los/as liberados/as condicionales que lo requieran, en 
concreto septuagenarios/as y enfermos/as terminales”.

http://www2.mjusticia.es/cs/Satellite/es/1200666550194/DetalleInicio.html
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II.2.2. Administrazio zentrala eta autonomikoaren arteko lankidetza ezinbestekoa da

Azaldutako araudi esparruaren arabera, gure ustez, beharrez koa da bi administrazioen arte-
ko koordinaziorako irizpideak ezartzea, batek zein besteak gizarteratzearen esparruan dauz-
katen baliabideei ahalik eta errendimendu handiena ateratzeko, baita epaileei eta auzitegiei 
arlo horretan laguntzeko gaitasunari dagokionez ere. Gure ustez, irizpide horiek jarraibide 
gisa balio behar dute, halaber, behin betiko eskualdaketa gauzatu baino lehen berriz plantea 
litekeen eskumenen edozein eskualdaketa partzialerako.

Zentzu horretan, eta espetxeen arloko sailkapenaren esparruan proposamenak egin eta 
erabakiak hartzeko gaitasunak Estatu Zentralaren eskumen diren bitartean, arrazoiz koa 
dirudi Espetxeen arloko Gizarte Zerbitzuei (Barne Ministerioaren menpekoak izanik) Es-
petxeen arloko Araubidearekin (EA) lotutako betearazpen alderdien kudeaketa, eta, zehaz-
ki, ondorengo esparru hauetako kasuen jarraipena eta txostenak:

•	 Erregimen	irekiko	modalitateetarako	aukera	ematen	duten	sailkapen	proposame-
nak, eta askatasunik gabeko pertsonaren laneratze eta gizarteratze ibilbidearen 
araubide esparrua zehaztea.
o EA 100.2 artikuluaren bidez. Horrek araubide arrunta eta araubide irekiaren berez-

ko alderdiak barne hartzen ditu, tratamendu programa espezifiko batean oinarri-
tuz.

o EA 117. art., bigarren graduko sailkapena duten pertsona zigortuentzako pro-
grama espezializatuak gauzatzeko araubide neurriei buruz koa. Sailkapen horrek 
kartzelatik kanpoko instituzio batera irtetea dakar.

o EA 82 art.: araubide irekiko modalitate murriztua, bereziki azpimarratuz haren 
akonpainamendua bere gain hartzen duen erakunde baten laguntzarekin lana 
aurkitzeko aukeren arloa.

o EA 83. art., araubide ireki zabala, kanpoan lana edo prestakuntza jarduera duten 
pertsonentzat pentsatuta dagoena.

o 86.4. art., gaua zentroan igarotzea ekiditen duen erregimen irekia. Hori kasuan 
kasuko pertsona aipatzen den tokian lokalizatzeko gailu telematikoen bidez ko 
kontrolari esker egin daiteke.

o EA 182. art., hirugarren gradua, hainbat adikzio uzteko programak betetzera zu-
zenduta dagoena.

•	 Baldintzapeko	askatasun	proposamenak
•	 Gizartearentzat	Lan	Egitea.

Eusko Jaurlaritzaren Zigor-betearazpenerako eta gizarteratzeko laguntza zerbitzuek (ZGLZ) 
beren gain hartuko lukete, proposatutako irizpide horren arabera, Zigor Kodean aurreikus-
ten diren kondena-etendurekin lotuta epaileek eskatzen dituzten txostenen eta jarraipe-
naren funtzioa, baita segurtasun neurrien jarraipena eta betearazpenaren planak ere, eta, 
bereziki, osasun mentaleko arazoak dauz katen pertsonei aplikatzen zaiz kienak. Zeregin 
hori bateratu egiten da atxilotuari laguntzeko zerbitzuek gauzatzen dutenarekin, epaitegiek 
haren egoera osotasunean ezagutzea lortzen laguntzeko. Az ken finean, epaitegiek horre-
kin lotuta hartzen dituzten erabakiek, batetik, zigor arloko erantzukizunak betetzea, eta,  

http://www.jusap.ejgv.euskadi.net/r47-edukia/eu/contenidos/informacion/saer/eu_saer/saer.html
http://www.jusap.ejgv.euskadi.net/r47-edukia/eu/contenidos/informacion/saos/eu_saos/saos.html
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bestetik, gizarteratzea lortzeko beharrez koak diren prozesuei heltzeko lana, modu ezin 
hobean barne hartzea ahalbidetzea da helburua.

Horretarako, beharrez koa da honako zeregin hauek gauzatzea:

•  Organo Judizialei dagokienez:

o Auzitegi eta epaitegiei informazioa ematea epaitutako pertsonaren egoera pertso-
nalari, familiakoari, sozialari, lan-arlokoari eta sanitarioari buruz, bai epaiketa iritsi 
bitartean haren egoeraren gainean hartzen diren erabakiei begira, bai zigorrak eta 
segurtasun neurriak gauzatzeari dagokionez.

o Askatasuna kentzekoa ez den zigor bat aplikatzeko proposamenaren esparruan, 
gizarteratzeko lan bat egitea proposatzea, pertsona bakoitzaren kartzela eta zigor 
egoera osotasunean jasoz.

o Epaitegiei informazioa ematea behin-behineko espetxealdian dauden pertsonak 
kartzelatik ateratzeko dauden baliabide sozialei buruz, baita berriro ere delituak 
gauzatzea prebenitzen laguntzen duten neurrien berri ematea ere, eta behin-
behineko askatasunean gizarteratzeko planak hastea ahalbidetzea.

o Instrukzio fasean aurreneurriz ko espetxealdia dekretatu edo mantentzearekin lo-
tutako erabakiak oinarritzeko balio duten txosten sozialak.

o Etenaldien eta segurtasun neurrien arloko eskumena duen organo judizialak eza-
rritako exijentziak nola betetzen diren ikusteko jarraipena egitea.

o Kasuan kasuko zigorra edo segurtasun neurria, askatasuna kentzekoa ez dena, 
betetzeari dagokionez, laneko planari buruz ko ahoz ko epaiketarako txosten-pro-
posamenak egitea.

o Neurri alternatiboa betetzearekin lotuta, hasierako txostenak egitea, baita bi edo 
hiru hilez behingo jarraipen txostenak eta betetzearekin lotutako jazoeren txoste-
nak ere.

o Neurria bukatzen denean, txostenak egitea.
o Epaitegietako atxilotuen liburuaren eguneroko kontrola.
o Prozesuak hala eskatzen duenean, etenaldien baldintzak aldatzeko proposame-

nak egitea.
o Aurrekariak baliogabetzeko tramitazioan laguntzea.
o Etengabeko harremana eragile judizialekin, funtzionarioekin eta epaileekin.
o Epaitegiei baliabide sozialei buruz ko informazioa eta aholkularitza eskaintzea.

•  Auzitaratutako pertsonei dagokienez

o Harrerako motibazio-elkarriz ketak ziegetan, kartzelan edo SCJren bulegoetan.
o Egoera pertsonalaren inguruko informazioa biltzea.
o Zigortutako edo segurtasun neurria ezarri zaion pertsonari laneratze prozesuan 

laguntzea.
o Plan pertsonalak egitea eta, kasuan kasu, pertsonari bere gizarteratze prozesuan 

laguntzeko lana gauzatzen duen sozietate zibilaren erakundeekin koordinatzea.
o Tratamendu, harrera edo babes baliabideak besterentzea.
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o Beharrez koa den maiztasunarekin, elkarriz keten bidez jarraipena egitea.
o Familiarekin harremanetan jartzea eta familia-mapa egitea. Familiei babesa eta 

informazioa eskaintzea kasuan kasuko pertsonari prozesuan laguntzeko.
o Interesdunak edo abokatuek eskatuta, eta harekin egiten den lan orokorraren 

barruan, ekimen propioko txostenak egitea.
o EAEren barruan nahiz kanpoan kausak eta prozedurak bilatzea.
o Kartzela egoera penalaren ikuspegi orokorra eta horren arabera proposamenak 

egitea.
o Harreman Kontratua sinatzea eta interesdunak baimena ematea koordinazio 

errekurtsodunetarako.
o Zerbitzu normalizatuen sarearekin lotuta, laneratze elementuak barne hartzea.
o ZGLZn jarraipen esklusiboak tratamendu terapeutikoa beharrez koa ez denean.
o Bisitak etxean gaixotasun kasuetan.
o Bisitak kartzelan.

•	 Baliabide soziosanitarioei dagokienez (interesdunaren berariaz ko baimena iza-
nez gero):

o Zerbitzuen sarearen etengabeko ezagutza eguneratua.
o Etengabeko koordinazioa tratamendu programekin eta pertsonekin lotutako zer-

bitzuekin, puntuala nahitaez ko kasuetan, hilerokoa, oro har.
o Arlo soziosanitarioa eta judizialaren arteko bitartekotza.
o Jarraipen bisitak tratamendu eta babes zentroetan.

•  Abokatuei dagokienez:

o Koordinazioa lantzen ari diren kausen abokatu erantzuleekin.
o Arreta eskaintzen zaien pertsonen abokatuen eskaerari jarraiki, txostenak egitea.

II.3.  Euskal administrazioen lana askatasunik gabeko pertsonen gizarteratze eta la-
neratze prozesuetan

II.3.1. Krisia eta baliabideen berrantolaketa

Az ken urtean zehar, euskal administrazioek presoen bazterketa sozialari aurre egiteko era-
biltzen zuten sisteman aldaketak antzeman dira: batetik, krisi ekonomikoaren ondorioz, 
funtsak murriztu egin dira; eta, bestetik, lan hori gauzatzen zuten erakunde sozialen aldeko 
diru-laguntzak berrantolatu egin dira, gizarteratze eta laneratze prozesuak laguntza-jardue-
ren gainetik lehenesteko.

Defentsa bulego honek gestioak egin ditu zuzentarau berri horiek ahalik eta eragin txikiena 
izan dezaten preso askok diru-laguntza bidez ko sistema horren bitartez jasotzen zuten arre-
tan. Eta, berriro ere, aldarrikatu behar dugu ekimen sozialeko erakundeek egiten duten lana. 
Gaur egun espetxeen arloko arreta sozialak maila guztietan dauz kan hutsuneak  betetzen 
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 dituzte. Are gehiago, gure ustez, gure kartzeletako egoera jasangaitza izango litzateke haien 
langileen (boluntarioen –gehien-gehienak izanik– nahiz profesionalen) konpromisorik gabe.

Gogoan izan behar dugu kolektibo honen ahuleziak ezaugarri eta maila askotakoak direla. 
Hala ere, ahultasun horri aurre egiteko beharra, krisiaren ondorioz, hain zuzen ere, areagotu 
egin da. Orotariko diru-laguntzei buruz ari gara: prestakuntza lan-arloko ikastaroak, arro-
pa eta oinetakoak edukitzeko oinarriz ko beharrei erantzutea, atzerrian dauden senideekin 
edo terapia-taldeekin harremanetan jartzea, familia edo gizarte babesik ez duten hirugarren 
graduko pertsonentzako pisuak, etab. Aipatu ditugun gestioen artean, gailentzekoak dira 
uztailean az ken alderdi horrekin lotuta gauzatu genituenak, Gasteiz ko Hiesaren Kontrako 
Batzordeak kudeatzen dituen gizarteratze pisuen jarraitutasuna ahalbidetu baitzuten; izan 
ere, horietako batzuk ixteko arriskuan egon ziren funtsen murriz keten ondorioz. Horren 
harira, eskertzekoa da Langraiz Okako kartzelaren zuzendaritzaren lankidetza, baita Eus-
ko Jaurlaritzaren Justizia sailburuorde zen Jose Manuel Finezen laguntza ere, haren esku-
hartzea erabakigarria izan baitzen hori lortzeko.

II.3.2. Gure botere publikoek gizarteratze eta laneratze ibilbideen esparruan jardute-
ko aukerak eta erronkak

Justizia eta Herri Administrazio Sailak jarraitu duen politikaren inguruan egiten dugun ba-
lorazioa, gizarteratze eta laneratze ibilbideei garrantzi berezia (eta eskuragarri dauden ba-
liabideak) emateari dagokionez, erabat positiboa da. Euskal administrazioek kasuan kasuko 
pertsona lehen aipatu dugun marjinazio-gurpilean sartzea baldintzatu duten faktoreetan 
modu integralean eragiteko biderik aproposena dela uste dugu.

Ondorioen atalean, ordea, horrekin lotuta kontuan hartu behar diren eta horrekin lotuta da-
goeneko gauzatzen diren jarraipenetatik nahiz arlo horretan ibilbide ziurtatua duten erakun-
de eta profesionalek helarazi diz kiguten hausnarketetatik ondorioztatutako alderdi batzuk 
aipatu ditugu.

III.  Ekintza planean aurreikusitako beste jarduera batzuk

III.1.  Bilerak elkarteekin

Hiru lurralde historikoetan bilerak egin ditugu presoak gizarteratzen lan egiten duten eki-
men sozialeko erakundeekin, baita hiru Elkargoetako Espetxeetako Laguntza Txandako 
abokatu arduradunekin ere.

Urtero egiten ditugun topaketa horien bidez, batzuek eta besteek gauzatzen ditugun jar-
dueren inguruko informazioa trukatzeko espazio egonkor bat sortu nahi dugu, urte osoan 
zehar, gure esku-hartzea eskatzen denean, kasu zehatz batzuekin lotuta izaten ditugun kon-
taktuez gain. Bestalde, azaldu diz kiguten kez ken bidez, zuzenean jakin dezakegu zein den 
gure kartzelen egoeraren bilakaera.
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III.2.  Bilerak administrazioekin

III.2.1. Fiskaltza

Goi Fiskaltzarekin eta probintziako Buruzagitzekin batzartu gara erakunde honek gauzatu 
dituen eta goian aipatu ditugun esku-hartzeen berri emateko, baita legerian aurreikusten di-
ren segurtasun neurrien eta zigorrak betetzeko modalitate desberdinen aplikazioaren ingu-
ruan hausnartzeko eta eztabaidatzeko ere. Kartzeletan osasun mentalari arreta eskaintzea-
ren arazoari arreta berezia eskaini zitzaion.

III.2.2. Espetxeetako Idaz karitza Nagusia

Idaz karitza Nagusiarekin eta haren taldearekin batzartu ginen lehen aipatu ditugun zuzene-
ko kudeaketa lana gauzatu ahal izateko lankidetza-bideak mantentzeko, baita kexen jatorri 
nagusi diren gai batzuei buruz eztabaidatzeko ere. Zehaz ki, ondorengo gai hauek eztabai-
datu ziren:

•	 Euskadirako	zehazten	den	kartzela-eredua,	osasun	eta	hez	kuntza	arloan	eskume-
nak bereganatu ondoren.

•	 Idaz	karitza	 nagusiaren	menpeko	Espetxeen	 arloko	Gizarte	 Zerbitzuen	 eta	 Eusko	
Jaurlaritzak zigor-betearazpenaren eta gizarteratzearen arloan gure Erkidegoan 
epaitegietan eskuragarri jartzen dituenen arteko lankidetza.

•	 EAEko	pertsonak	Euskaditik	urrun	dauden	kartzeletara	lekualdatzea	eta	bidaltzea.
•	 Lankidetza	administrazioen	baliabideen	eta	gizarte	zibileko	baliabideen	artean,	zigo-

rra kartzelatik kanpo betetzeko modalitateak ahalbidetu eta bultzatzeko, 3. nahiz 2. 
graduei dagokienez.

•	 Gizartearentzat	Lan	Egiteko	Zigorra	hedatzeko	plana.
•	 Gaixotasun	larriagatik	kartzelatik	ateratzeko	baliabideak.
•	 Arartekoaren	txosten	berezia	kartzeletan	osasun	mentalarentzat	arreta	eskaintzeko	

baliabideei buruz.
•	 Kartzelan	dauden	senideak	bisitatzera	doazen	pertsonen	erregistroak	eta	miaketak.

III.2.3. Eusko Jaurlaritza-Justizia Sailburuordetza

Urte osoan zehar Sailburuordetzarekin zigor-betearazpenaren arloan (besteak beste) etenga-
be mantentzen dugun kontaktuaz gain, aurten bi erakundeen ordez karitzek egin duten bile-
ran, Idaz karitza Nagusiarekin egin den bileran eztabaidatu diren gai berei buruz mintzatzeko 
espazio bat egon da, eta, bereziki, espetxeen arloko eskumenak partzialki bereganatzeko 
perspektibak planteatzen dituen erronkei buruz eztabaidatu da, gizarteratze eta laneratze 
ibilbideei dagokienez, batik bat. Ondorioen atalean, gai honen inguruan egin dugun haus-
narketaren puntu nagusiak islatzen dira.
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III.3.  Txosten berezia: osasun mentala kartzeletan

Askatasunik gabe uzteko zigorra jaso duten pertsonen osasun mentalari eta arreta psi-
kiatrikoari buruz ko txosten berezia lantzeko prozesuan aurrerapausoak eman dira. Horren 
inguruko ezaugarriak gure az ken txostenean aipatu genituen eta aurten aurkeztuko dugu.

IV.  Ondorioak

IV.1. Positiboki baloratzen dugu kartzelen arloan hasi den transferentzia prozesua. Gure 
ustez, Jaurlaritzari funtsez ko erronka bi planteatzen zaiz kio une honetan:

•	 lehenbailehen burutzea eskumenak bereganatzeko prozesua sailkapenen, hel-
mugen eta kartzelen barruko erregimenaren arloan.

•	 bitartean,	 administrazio zentrala eta autonomikoaren artean lankidetzan 
aritzeko irizpideak adostea. Horren bidez, mesfidantzak gainditu ondoren, zigor-
betearazpenaren arloan indarrean dagoen araudiak eskaintzen diz kien aukerak 
ahal beste aprobetxatzen saiatu ahalko da, txostenak landuko dira eta presoei 
arreta psikosoziala eskainiko zaie. Zentzu horretan, arrazoiz koa dirudi Eusko Jaur-
laritzaren zigor-betearazpenerako eta gizarteratzeko babes zerbitzuak epaile eta 
auzitegiei jakinaraztea eta babesa ematea kondenak eteteari eta Zigor Kodea 
aplikatuz ezarritako segurtasun neurriei dagokienez; Espetxeen arloko Gizarte 
Zerbitzuak, berriz, Idaz karitza Nagusiaren menpe daudenez, funtzio horiek Es-
petxeen arloko Araudia betetzearekin lotutako alderdietan lan egingo lukete, eta, 
bereziki, esparru hauetan: sailkapen proposamenak, baldintzapeko askatasuna 
eta gizartearentzat lan egitea.

IV.2. Justizia eta Herri Administrazio Sailak gizarteratzeko eta laneratzeko ibilbideen 
alde apustu egitea erabaki ona dela uste dugu. Az ken finean, helburua da zigor sistemaren 
esku-hartzeak, hobeto gizarteratzen laguntzen ez badu, behintzat, kartzelatik irtetean ka-
suan kasuko pertsona Legea errespetatuz bizi ahal izateko aukerak negatiboki baldintzatzea 
ekiditea. Horren harira, honakoa azpimarratu nahi dugu:

•	 Esparru	 horretan,	 agintaritza	 autonomikoen	 eta	 estatukoen	 arteko	 lankidetza	
funtsez koa da, baita administrazioen eta esparru horretan lan egiten duen ekimen 
sozialeko erakunde-sare zabalaren arteko komunikazioa hobetzea ere; izan ere, 
gure ustez, erakunde-sare hori gure herrialdeko aktiborik handienetako bat da elkar-
tasunaren arloan. Gure ustez, ezinbestekoa da erakunde horiek espetxeen arloko 
gizarteratze-esparruan duten esperientzia eta prestakuntza kontuan hartzea 
eta aprobetxatzea, baita haien parte-hartzeak berez duen balioa ere, gizarteratze 
eta laneratze prozesuak diseinatu eta laguntzeko, gizartea zigor-betearazpenaren 
arloan erantzule izatea bultzatzeko. Horren ondorioz, arlo horretan hartzen diren 
erabakiek bi alderdiri eskaini behar diete arreta:
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o Erakunde horiek espetxeen arloko instantzien aurrean esku hartzea, az ken ho-
riek baitira kartzelen esparruan sailkapena eta tratamenduarekin lotutako eraba-
kiak hartzen dituztenak. Zentzu horretan, beharrez koa da elkarteen parte-hartzea 
barne hartzen duten Espetxeen arloko Tokiko Kontseiluek garrantzi handiagoa 
izatea sailkapenetan nahiz gizarteratze prozesuetan, kartzelak urtean behin infor-
mazioa jasotzeko egiten duen bilera soil batera mugatuta egon beharrean. DAT 
(Drogazaletasunen Arretarako Taldeak) direlakoen inguruan egiten dugun balo-
razioa positiboagoa da: hilean behin batzartzen dira eta informalki funtzionatzen 
dute, kartzelen eta gobernuz kanpoko erakundeen arteko talde misto gisa. Ber-
tan, pertsonei buruz hitz egiten da funtsean, baita kasuan kasuko ibilbide es-
pezifikoetarako araubide eta tratamendu neurririk aproposenei buruz ere. Parte-
hartze eredu horrek, gainera, elkarteek tratatzen diren prozesu pertsonalentzako 
laguntzarako ekimenak planteatzean lan zorrotza egitera eramaten ditu.

o Eskatzen duten erakundeei zentzu horretan funtzioak esleitzeko prozesuaren 
gardentasuna.

•	 Programaren diseinuak eta jarraipenak banakakoa izan behar du; izan ere, 
zigor-betearazpenaren eragina jasotzen duten pertsona guztiek ez baitituzte baz-
terketa maila berak izaten eta ez dute laguntza maila bera behar izaten bazterketari 
aurre egitea funtsez koa den esparruetan: lanekoa edo prestakuntza mailakoa nahiz 
erreferentziaz ko inguru familiar edo sozialean integratzea, kasuan kasuko delituaren 
ondorioz behar duen tratamendu espezifikoa nahiz delitua gauzatzera eraman du-
ten faktoreak edo gabeziak.

•	 Pertsona	bati	ibilbide	horretan	laguntzean,	emaitza	ona	lortzeko,	kontuan	hartu	be-
har da laguntza (laneko aukerak, prestakuntza, terapia...) espetxearen esparruan 
ematen dela eta bertan, askatasun egoeran ez bezalako baldintza desberdinetan 
dagoela. Hori dela eta, lana eraginkorra izateko, gure ustez, erabakigarria izango da 
honako faktore hauek, besteak beste, lortzen duten garrantzia:

o Esku-hartzea kartzelan bertan hasteko beharra; askatasunik gabeko pertsonen 
eta presoei laguntzen dieten erakundeen arteko lotura sortzea, funtsez ko gai 
batzuk lantzen joateko, adibidez, erantzukizuna onartzea eta delitua gauzatzera 
eraman duten arrazoietan sakontzea: drogazaletasuna, familia, bizimodua, abi-
lezia sozialak eta komunikatiboak, ezagutza pertsonala, osasun mentala. Horrez 
gain, beharrez koa da migrazioaren ondorioz ko arazoak kontuan hartzea (paperik 
gabe ezin lanik lortu).

o Presoak prozesuaren benetako protagonistak izan daitezen, ezinbestekoa da 
prozesua berez onuragarria dela ulertzea, hobetzea aukeratzea libreki, eta kon-
tuan hartu gabe zigorra askatasun gehiagorekin bete ahalko dutela. Ibilbideak, 
ondorioz, kasu bakoitzean prozesuaren une egokian proposatu behar dira, alegia, 
lan arloan laguntzeko beharrez koa da arlo pertsonaleko oinarriak ongi jarrita ego-
tea. Bestela, laguntza ekimen guztien oinarri diren autonomia eta kongruentzia 
printzipioak arriskuan jartzen dira.
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•	 Administrazio	zentralarekiko	koordinazioaz	gain,	ezinbestekoa	da	alor	horretan	esku	
hartzeko aukera eta erantzukizunak dituzten euskal administrazioen arteko koor-
dinazio egokia lortzea:

o Batetik, Eusko Jaurlaritzaren Sailen artean, eta, bereziki, Justizia eta Herri Ad-
ministrazio Saila, Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila eta Osasun Sailari dagokie-
nez.

o Bestetik, autonomia erkidegoko gobernua eta foru eta udal agintaritzen artean. 
Horiek gizarte ongizaterako arloen bidez gizarte zibilak arlo honetan lan egitea 
ahalbidetu duten diru-laguntzen zati handi bat beren gain hartu dute tradizionalki. 
Aldundien eta Eusko Jaurlaritzaren arteko koordinazio falta, aurten ere, erakunde 
honek az ken txostenetan gailendu duen premia bati behar bezala erantzun ez 
izanaren faktoreetako bat izan da. Premia hori honakoa da: gaixotasun larriak edo 
sendaezinak dauz katen presoak, espetxeen arloko administrazioak behin-behi-
neko askatasuna ematen dienean baina ezin direnean atera kanpoan ez daukate-
lako laguntzarik, eta, ondorioz, duten aukera bakarra kartzelan hiltzea denean.

IV.3. Arreta psikiatriko aproposa jaso ez izana espetxeen sistemaren hutsune handietako 
bat da. Hori are larriagoa da askatasunik gabeko pertsona askok izaten dituztelako patologia 
dualak. Lehenago aipatu ditugun zuzeneko gestioetako batzuk bereziki larriak ziren kasu 
batzuei laguntza ematera bideratuta egon dira.

Aurten ere, berriz esan behar dugu beharrez koa dela azterketa sakon bat egitea eta esparru 
honetan lan egiten duten erakundeek konpromiso handiagoa hartzea. Hori dela eta, Ararte-
koak 2011n txosten berezi bat aurkeztuko du arazo horiei erantzuna emateko beharrez koak 
diren ekimen ofizial eta sozialak sustatzeari buruz.



III.6

GIzARTEAN BAzTERTUTA EDO BAzTERTUAK IzATEKO
ARRISKUAN DAUDEN PERTSONAK
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6.  GIZARTEAN BAZTERTUTA EDO BAZTERTUAK IZATEKO ARRISKUAN DAUDEN 
PERTSONAK

I.  Aurrekariak

Nabarmena da gizarte bazterketa egoeran edo arriskuan dauden 
pertsona kopurua langabeziaren haz kundeagatik eta lan prekarieta-
teagatik hazi egin dela; hori dela-eta, langileek soldata baxuagoak 
jasotzen dituzte eta pentsioak kobratzen dituztenek ez dute euren 
egoera hobetu. Bestalde, premia biziko gaien prezioek altu diraute 
eta, beraz, oinarriz ko premiei (janaria, bizilekua, jantziak, be-
rokuntza...) aurre egiteko gastuak ere handiak dira.

Egungo krisialdiak batez ere talde ahulenak kaltetu ditu: kualifikazio 
urriko langileak, ardurapean adingabeak dauz katen familia gurasobakarrak, etorkinak, gutxien-
go etnikoetako kideak, behin-behineko kontratupeko pertsonak, pentsio txikiko pentsiodunak, 
besteak beste. Lanik eta diru-sarrerarik ezak, denboran luzatuz gero, gizarte bazterketako pro-
zesuak larriagotzen ditu eta, hortaz, sarrerak bermatzeko sistema bat izatea oso ona da.

Aurten eztabaida kez kagarria egon da gizarte laguntzak jasotzeko baliz ko iruzurrari buruz, 
eta komunikabideetan hedapen handia izan du. Eztabaida horretan gizarte bazterketaren 
zioei buruz ko azterketa serioa falta izan da; izan ere, gizarte, politika eta ekonomia osa-
gaia daukate, eta haien erroek ez dute zerikusirik gizarte babesa eskatzen duten pertsone-
kin. Eztabaida horiek gizarte erabaki eta politiketan daukaten eragina dela-eta, iruzurraren 
aurkako ekintzei buruz ko adierazpenetan azterketa zorrotzagoa egin behar da, administra-
zio espedientea osatzen duten betekizun batzuk betetzeko zenbait agiri ez aurkeztearen 
eta pertsona asko bizi duten egiaz ko txirotasun egoeraren artean bereizi behar da, haien 
duintasuna eta eskubideak errespetatzeko.

Zentzu horretan garrantzitsua da gogoratzea txirotasunari eta gizarte desberdintasunari 
buruz ko inkesten emaitzak eta haien bilakaera. Az kena 2008ko datuei zegokien, zehaz ki, 
lehenengo seihilekoari; urte hartan krisi finantzarioa lehertu baino lehenagokoa da, beraz. 
Inkesta hark txirotasun tasen eta ongizate ezaren jaitsiera prozesuan bilakaera ona erakutsi 
zuen, eta salbuespen bakarra zegoen: mantentze txirotasunaren zenbait adierazleri dagokie-
na. Zioen artean, besteak beste, txirotasun arriskuko pertsonen erabat oinarriz ko premiak 
betetzeko gastuaren –esaterako, etxebizitzarako gastua- eta guztiz ko gastuaren arteko pro-
portzioa zegoen. Inkestan, txirotasun eta prekarietate egoerak gerarazteko prozesuan eta, 
zehaz ki, metaketako txirotasun tasaren jaitsieran, funtsez ko elementua oinarriz ko errenta 
eta gizarte behar larrietarako laguntzako ekintzek egiaz ko txirotasuneko arriskuko taldeen-
gan izandako eragina jotzen zen funtsez ko elementu. (2009ko Pobreziari eta gizarte desber-
dintasunari buruz ko inkesta)

Sarrerak Bermatzeko Errenta eta beste zenbait laguntza bezalako prestazioak funtsez koak 
dira txirotasuna gerarazteko. Halaber, garrantzitsua da laneratze programak abiaraztea aha-
lik eta pertsona gehien laneratu ahal izateko.

http://www.ararteko.net/p_1_final_Home.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=131&language=es&codResi=1&codMenu=71&layout=p_1_final_Home.jsp&language=es
http://www.ararteko.net/p_1_final_Home.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=131&language=eu&codResi=1&codMenu=71&layout=p_1_final_Home.jsp&language=eu
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_136/opt_0/ti_Encuesta_de_pobreza/temas.html
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_136/opt_0/ti_Encuesta_de_pobreza/temas.html
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Bestalde, gogoratu behar da gizarte bazterketa larriko egoeran dauden pertsona guztiak 
ez direla prestazio horien titularrak. Ikusiko dugunez, laguntzak emateko zenbait betekizun 
bete behar dira, hala nola bizileku independentea izatea edo erroldan gutxieneko antzi-
natasuna izatea, eta hori dela-eta pertsona askok ez dituzte haiek eskuratu. Era berean, 
bazterketa prozesuek, aurreratuta daudenean, erakunde eta zerbitzu publikoetatik erabat 
banantzea dakarte. Arloko jarduketa planari buruz ko 4. atalean, etxerik gabeko pertsonen 
egoera aipatuko dugu, etxerik gabeko eta gizarte bazterketa larriko egoerako pertsonei 
buruz ko txosten bereziaren jarraipenean.

II.  Arloa kopurutan

Aurten kexa asko jaso ditugu prestazio ekonomikoak eten direlako, betekizunak ez betetzea-
gatik prestazioak ukatu direlako edo jasotako kopuruak itzultzeko eskatu delako. Kexa askok 
araudian aurreikusitako izapideak betetzeari Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren 
eta Administrazio Prozedura Komunaren 30/1992 Legean xedatutako eskubide eta bermeei 
buruz koak dira, baita gizarte ahultasuneko egoerei buruz koak ere.

III.  Lege testuingurua eta politika publikoak 

Atal honetan Gizarte zerbitzuen Euskal Sistemaren eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal 
Sistemaren legediaren garapenari buruz ko zenbait kontu eta arlorako interesa duten beste 
politika publiko batzuk jasoko ditugu.

Gizarte zerbitzuen Euskal Sistema

Gizarte zerbitzuen abenduaren 5eko 12/2008 Legeak eskumen araubidea ezarri eta pres-
tazio eta zerbitzuen katalogoa zehazten du. Ondoren prestazio eta zerbitzu zorroa arautzea 
aurreikusten du, baita Gizarte zerbitzuen plan estrategikoa onartzea ere, zeinek Euskal He-
rriko Autonomia Erkidegoko Gizarte zerbitzuen mapa jasoko baitu. Etorkizuneko prestazio 
eta zerbitzu zorroak zerbitzuak eta prestazioak eskuratzeko betekizun zehatzak, ezaugarriak 
eta finantzabideak ezarriko ditu. Txosten hau ixteko orduan, oraindik ez dira onartu ez Gizar-
te zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzu zorroa ez beste tresna estrategikoak 
ere. Erabiltzaileek katalogoan aurreikusitako ez doako prestazio eta zerbitzuen finantza-
zioan izan behar duten parte hartze ekonomikoaren arautzea ere ez da onartu. Tresna horiek 
funtsez koak dira Gizarte zerbitzuen Euskal Sisteman eta lurralde osoan behar besteko eta 
antzeko arreta aplikatzeko bermean aurrera egiteko. Espero dugu 2011n dagokien adminis-
trazioen artean haiek onartzeko behar den adostasuna lortuko dela.

Gizarte zerbitzuen Erakunde arteko Organoa (martxoaren 30eko 101/2010 Dekretua), eta 
Goi Ikuskaritza (Gizarte zerbitzuen arloko Goi Ikuskaritzari buruz ko irailaren 14ko 238/2010 
Dekretua) arautzen dituen arautegia onartu egin da.

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1992-26318
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1992-26318
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20081224&s=2008246
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2010/04/1002076a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2010/09/1004510a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2010/09/1004510a.pdf
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Aurten Arartekoak Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko oinarriz ko gizarte zerbitzuen 
egoerari buruz ko txosten berezia egin du. Txostenak oinarriz ko gizarte zerbitzuen funtzio-
namendua aztertu eta esleitutako helburuak betetzeko dauden zailtasun eta arazoei antze-
man die. Haien egoeraren balorazio orokorra egin eta administrazio eskudunei gomendioak 
egin diz kie, zortzi arlotan egituratuta: gomendio orokorrak; kontzeptu, lege eta antolakuntza 
esparruei lotutako gomendioak; zonakatzeari buruz ko gomendioak; zerbitzuak eskuratzeko 
prozedurei buruz koak; langileei buruz koak; banakako eta familiako esku-hartzeari buruz-
koak; erabiltzaileen eskubideei eta zerbitzuen kalitatearen neurketari buruz koak; bukatzeko, 
oinarriz ko zerbitzuek komunitatean izan beharreko engaiamenduari eta bigarren mailako 
arreta sarea koordinatzeari buruz ko gomendioak. “Euskal Autonomia Erkidegoko oinarriz ko 
gizarte zerbitzuen egoera” txosten berezia.

Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistema

2009ko urtarrilaren 1ean Sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko abenduaren 23ko 18/2008 
Legea sartu zen indarrean. Lege hori garatu egin behar da eta, zentzu horretan, 2010ean 
Eusko Jaurlaritzak arautegi bi onartu ditu: 2/2010 Dekretua, urtarrilaren 12koa, etxebizitzako 
gastuetarako prestazio osagarriari buruz koa eta 147/10 Dekretua, maiatzaren 25ekoa, Gizar-
teratzeko diru-sarrerak bermatzekoa. Egiteke dago beste dekretu garrantzitsu bat, gizarte 
behar larrietarako laguntzei buruz koa, laster eginda egotea espero dena, baita gizarteratze-
ko hitzarmenak arautuko dituena ere. Bestalde, Eusko Jaurlaritzak pertsona langabetuak 
edota diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen dutenak kontratatzeko laguntzak ematen 
jarraitzen du (Enplegu eta Gizarte gaietako sailburuaren 2009ko azaroaren 25eko Agindua, 
2010eko urriaren 22ko Aginduak aldatua).

Beste prestazio batzuk

Arabako Foru Aldundiak gizarteratze ibilbideetan parte hartzen duten pertsonentzako la-
guntza ekonomikoak deitzen jarraitu du (ALHAO, 2010-2-10). Laguntza horiek lan pres-
takuntzarako joan-etorriek eragindako gastuak, joan-etorri horiek egiten dituen eskatzailea-
ren mendeko pertsonen arretarakoak eta gidabaimena lortzekoak estaltzen ditu. Halaber, 
Aldundi horrek beste laguntza ekonomiko mota baterako deialdia egin du, 2009an lanbide 
arteko soldataren azpiko errenta jaso zuten pertsonen baldintzak eta bizi kalitatea hobetze-
ko (ALHAO, 2010-7-16).

Prestazio hori, batez ere, 45 urtez gorako alargunentzat da. Gainera, laguntza hori batera-
garria da abenduaren 14ko 39/2006 Legetik (LAAD) eratorritako prestazioekin eta ez da 
ondorio horietarako zenbatzen.

Jarraian, euren interesagatik azpimarratu nahi ditugun zenbait politika publiko aipatuko di-
tugu.

http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1941_1.pdf
http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1941_1.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20100119&s=2010011
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20081231&s=2008250
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20091127&s=2009229
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20101117&s=2010221
http://www.alava.net/botha/Boletines/2010/016/2010_016_00757.pdfserci�n
http://www.alava.net/botha/Boletines/2010/079/2010_079_04813.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/15/pdfs/A44142-44156.pdf
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Europar Batasuna

2010a txirotasunaren eta gizarte bazterketaren aurkako borrokaren europar urtea izan da. 
Bertan Europan, munduko eskualderik oparoenetakoa izan arren, jende asko bizi den txi-
rotasun eta gizarte bazterketako egoera ikusarazi da. 2010eko abenduaren 6an Europar 
Batasuneko Kontseiluak Adierazpen bateratua sinatu du. Hartan, txirotasuna eta gizarte 
bazterketa murrizteko eta Europar Batasuneko balioak eta “2010eko abenduaren 16an 
Batzordeak	Europar	Parlamentuari,	Kontseiluari	eta	Ekonomia	eta	Gizarte	Batzordeari	eta	
Eskualdeen Batzordeari egindako komunikatua. Txirotasunaren eta gizarte bazterketaren 
aurkako	Europar	Plataforma,	gizarte	eta	lurralde	kohesiorako	europar	esparrua” SEC (2010) 
1564 az kena izenekoan aurreikusitako tresnak sustatzeko konpromisoa hartu du.

Komunikatu hori oso garrantzitsua da Europar Batasunak hurrengo urteetan izango dituen 
erronkak ezartzen dituelako: gizarte bazterketa borrokatzea eta gizarte justizia eta oinarriz ko 
eskubideak sustatzea. Europar Batasuneko Estatu kideetan bizi den txirotasun eta bazter-
keta egoeraren azterketa egin eta hura borrokatzeko neurriak eta tresnak eta konpromiso 
politiko handiagoa aurreikusten ditu.

Abenduaren 16 hartan, tresnetako bat abiarazi zen, 2020 Estrategian jasotako Txirotasuna-
ren aurka Borrokatzeko Plataforma, hain zuzen ere.

Plataforma horren helburuak behar diren aldaketak sustatzea eta proposatutako erronkak 
gauzatzea dira. Ongizatearen Estatua sendotzeko ekintzak aurreikusten dira; izan ere, gi-
zarte babesari, osasunari, hez kuntzari, etxebizitzari, familia kontziliazioari eta lan gaikuntzari 
buruz ko neurriak jasotzen ditu. Komunikatuak aintzat hartzen ditu etnia edo generoagatiko 
bereiz keria pairatzen duten pertsonen egoera eta, besteak beste, osasun mentaleko ara-
zoak pairatu edo etxerik gabe dauden pertsonak. Estatu kideek, beraz, Europar Batasune-
ko txirotasuna eta gizarte bazterketa borrokatzeko nazioko erreforma programen barruan 
eta Europar 2020 Estrategia (zeinek, besteak beste, txirotasun eta bazterketa egoeran 
20.000.000 lagun gutxiago egotea aurreikusten baitu) betez jardun behar dute. Programok 
Batzordeak ebaluatuko ditu.

Euskadi

Berrikuntza Estatuko Enplegu Zerbitzuak egiten zituen eginkizun eta zerbitzuei dagoz kien 
eskuduntzak transferitzea izan da.

Eginkizun hori Lanbideren bidez beteko da, 2011ko urtarrilaren 1az geroztik.

Eusko Jaurlaritzak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren jardueren hastapena arautu du 
(abenduaren 28ko 354/2010 Legea).

Aurreikusita dago Eusko Jaurlaritzak 2011n, Lanbideren bidez, Diru-sarrerak bermatzeko 
errentari eta Etxebizitzako prestazio osagarriari dagoz kion espedienteak izapidetzeko eta 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/118250.pdfhttp:/www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/118250.pdf
http://www.oemicinn.es/content/download/13419/130163/file/COMM_2010_0758_EN.pdf
http://www.oemicinn.es/content/download/13419/130163/file/COMM_2010_0758_EN.pdf
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/pdf/20100303_1_es.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20101116&s=2010220
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20101116&s=2010220
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20101231&s=2010251


Familiak

III

339

Gizartean baztertuta edo baztertuak izateko arriskuan dauden pertsonak

III

339

ebazteko lana bere gain hartzea. Orain arte, lan hori Foru Aldundiek betetzen dute. Horren 
bidez, lan eskaintza laguntza horiek jasotzen dituztenei lotuago egotea nahi da. Aldaketa ho-
rretarako, ordea, aipatu 18/2008 Legea aldatu behar da, eta txosten hau idazten amaitzeko 
unean haren legebiltzarreko izapidetzea egiteke dago. Legearen aldaketa indarrean sartzen 
denean, hiritarrek ez dute aurrerantzean bizi diren udaleko edo auzoko oinarriz ko gizarte 
zerbitzuetara jo beharko; aitzitik, Lanbide-Euskal enplegu zerbitzuaren bulegoa izango da 
prestazio sistema horretan eta lan jardueran sartzeko atea. Lanbidek osorik izapidetuko ditu 
espedienteak, herritarren eskabideak jasotzen direnetik haiei buruz ebatzi eta eskatzaileei 
zuzenean ordaindu arte. Aldaketa horrek prestazio horien eskatzaile eta onuradunentzat 
ahalik eta ondorio txikienak izan behar ditu; horregatik, oso garrantzitsua da egingo den 
modua. Laguntza horien xedea pertsonen oinarriz ko premiei aurre egitea da, horregatik, 
atzerapenek ondorio oso larriak dauz kate familientzat.

Aurten, berrikuntzen artean, duten garrantziagatik, arlo soziosanitarioan egondako aurrerapen 
batzuk azpimarratu nahi ditugu. Araban, Abegia, egoitza arretako zentroa abiarazi da; droga 
kontsumoari lotutako arazo mentalak dauz katen pertsonentzako arreta osoko osasun zer-
bitzua da. Gizarte euskarri egokirik izan gabe patologia aniz kuna duten pertsonentzat da.

Biz kaian, Bilbo udalerrian, Etxerik gabeko pertsonentzako arreta psikiatrikoko programa 
abiarazi da, Eusko Jaurlaritzaren, Osasun eta Kontsumo Sailaren eta Bilboko Udalaren arte-
ko hitzarmenaren ondoren. Programa, Bilbo udalerrian bizi izanda, gaitz mental larria duten 
etxerik gabeko pertsona adindunentzat da, arretarik jaso ez badute edo osasun mentaleko 
sare publikoarekiko loturarik ez badaukate. Osasun mentaleko arazoak dauz katen etxerik 
gabeko pertsonentzako arretako lehenagoko esperientzia batetik dator; hartan, Bizitegi 
elkarteak, Bermeoko eta Begoñako Ospitaleek parte hartu zuten. Programak honakoak 
aurreikusten ditu: osasun eta gizarte esparruetatik egin beharreko jarduketak, erabili beha-
rreko baliabideak, ebaluazioa eta bideratzeko agiriak eta programak aurrera egiteko behar 
diren beste tresna batzuk.

Bukatzeko, aipatuko dugu aurten Bilboko Udalak etxerik gabeko pertsonen egoera eta 
haien premiak aztertu dituela, bizileku bazterketa larriko egoeran dauden pertsonen erreali-
tatearen irudia eratzeko xedez. Azterketarako, 2010eko ekainaren 15eko gauean zenbaketa 
bat egin zen kalean zenbat lagun bizi ziren jakiteko.

IV.  Jarduera-plana

Arartekoak populazio horri eragiten dioten honako jarduketak burutu ditu. Alde batetik, 
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailera jo eta egoera batzuei buruz daukan iritzia helarazi 
dio; izan ere, egoera horiek ez zuten jasotzen behar zuten arreta. Halaber, jakinarazi dio 
foru aldundiek, araudia aplikatzerakoan, zenbait interpretazio desberdin eman diz kiotela. 
Bestalde, etxerik gabeko pertsonei arreta ematen dieten programak bisitatu ditu, etxe-
rik gabeko eta gizarte bazterketa larriko egoerako pertsonen egoerari buruz ko txosten 
bereziari jarraipena egiteko, eta iritzi artikulu bat egin du txirotasuna desagerrarazteko 
egunaren karietara.

http://www.euskadi.net/r33-2220/eu/
http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-20725/eu/
http://www.bilbao.net/nuevobilbao/jsp/bilbao/prehome.jsp?idioma=c&color=rojo
http://www.bizitegi.org/eu/index.htm
http://www.bizitegi.org/eu/index.htm
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/eu/
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1) Iaz aipatu genuen Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailera jo genuela proposatzeko 
konpentsazio pentsioak, zenbait kasutan, pentsiotzat jo ahal izatea, hola 18/2008 
Legeko 9.2.a) artikuluan sartzeko. Era horretan, jasotzen dituztenak –batez ere 
emakumeak dira- elkarbizitza unitatetzat jo litez ke eta DBEko “pentsio osagarria” 
izenekoa eskura lezakete. Sail horrek, ordea, ez zuen proposamena onartu, ez baita 
Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta arautzeko 147/2010 Dekretuan sartu.

2) Sail berari beste proposamen bat egin diogu, hura ere 18/2008 Legeko 9.2.a) artiku-
luari lotua. Proposamena honako zentzuan egin da: %65etik gorako ezgaitasunen bat 
duen 18 urtez gorako seme-alabaren arduragatiko prestazioaren kausatzailea artikulu 
horren ondorioetarako pentsioduntzat jo ahal izatea. Ezintasunen bat duten pertsonen 
arloari buruz ko atalera  jotzen dugu, bertan azaltzen baita proposamena.

3) DBEko “pentsio osagarria”ren onuradunei trataera desberdina ematen zitzaie-
la ulertzeagatik ere jo dugu Sailera. Jasotako kexa pentsiodun batek, haren ez-
kontideak eta semeak osatutako familiari zegokion. Aita pentsiodunak eta amak 
elkarbizitza unitatea osatzen zuten, 18/2008 Legeko 9.2.a) artikulua, eta pentsio 
osagarria jasotzen zuten. Semea lanean ibilia zen eta, beraz, lanagatiko diru-sarre-
rak jaso eta ez zuen elkarbizitza unitate hura osatzen.

Semeak lan egiteari utzi eta langabezia subsidioa, DBE baino txikiagoa, jaso zuenean, 
ulertu zen ekonomikoki gurasoen mendekoa zela eta, beraz, elkarbizitza unitate bera 
osatzen zuela. Hola, baliabideen zenbaketan pentsioa eta subsidioa hartzen ziren 
aintzat, eta bien batura baliabideei ezarritako muga gainditzen zuen. Horren ondorioz, 
gurasoek pentsio osagarriengatik jasotako zenbatekoak jaso behar ez zirela ebatzi da 
eta itzuli behar izan dituzte. Sailari helarazi diogu ez daukala zentzurik pentsiodunen 
elkarbizitza unitate batean, seme-alabak lanagatiko sarrerak jasotzen baditu –zein ere 
den haren zenbatekoa- haiek ez zenbatzeak, seme-alabak ez duelako gurasoen elkar-
bizitza unitatea osatzen; seme-alaba horrek beste edozein jatorritako DBE baino diru-
sarrera handiagoak jasotzen baditu haiek ere ez zenbatzeak. Eta seme-alaba berberak 
langabezia subsidioa –zein lan egin izanari eta egoera horregatik kotizatu izanari lotuta 
baitago- jasotzen badu diru-sarrera horiek zenbatzeak, DBE baino txikiagoa izateagatik 
gurasoen elkarbizitza unitatea osatzen duelako. Honako proposamena helarazi diogu: 
halako egoeretan elkarbizitza unitatetzat jotzen jarraitzea, baina elkarbizitza unitate 
horren baliabideak zenbatzean seme-alabaren diru-sarrerak aintzat ez hartzea. Horri 
dagokionez ere erantzunaren zain gaude.

4) Ofizioz ko jarduketa bati ekin diogu Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak iragarri due-
lako Enplegu Zerbitzu Publikoan izena eman ez duten pertsonei Diru-sarrerak Ber-
matzeko Errenta eta Etxebizitza Osagarria etengo diz kiela.

Bukatzeko, jakinarazi nahi dugu 2010eko martxoaren 3an Gizarteratzeko Zuzendaritzarekin 
bildu ginela eta bertan bazterketaren aurka borrokatzeko zenbait tresna arautzeko lege-
diaren aplikazioari buruz ko zenbait gai kez kagarri jakinarazi geniz kiola. Jarduketa horietako 
batzuk etorkinen eta kultura gutxiengoen arloetan jorratu dira. Beste batzuk honakoak 

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20081231&a=200807235
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20081231&a=200807235
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20100617&a=201003020
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20081231&a=200807235
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dira: DBE prestazioaren onuradunak elkarbizitza unitate bitara mugatzea, mugaketa hori 
dela-eta egoera bereziak elkarbizitza unitatetzat jotzeak ekarri duen hobekuntzak hobe-
kuntza izateari utz baitiezaioke; enplegu babestuan lan egiten duten pertsonen soldata 
aintzat hartzea; zigorra betetzen egonda zigor sailkapenaren arabera zenbait askatasun 
maila izateagatik gizarteratze eta laneratze prozesuetan sar litez keen arren haietatik kanpo 
uzten diten pertsonen egoera; familia eta lana kontziliatzeko premiak; eten prozeduretan 
entzunaldiko izapidearen eta etetea ebatzi ahal izateko zioetako proportzionaltasun printzi-
pioaren garrantzia, eta zehapen prozesuaren aldean daukan aldea, etete prozesura baino 
hobea izan baitaiteke; gizarteratzeko hitzarmenean adostutako konpromisoak eta haiek 
haustea arautzeko esparru objektibo baten garrantzia, hura baita eskubidearen etetea edo 
az kentzea ebazteko aurreikusitako zioetako bat, baita lekuaren edo esku hartzen duen 
gizarte langilearen arabera alde handirik ez egotearen garrantzia ere; bizilekuaren erreali-
tatea, erroldako erregistroaren bidez ez ezik, beste frogabide batzuen bidez egiaztatu ahal 
izatea, besteak beste.

Etxerik gabeko pertsonei arreta ematen dieten programa eta zentroei egindako bisitei da-
gokienez, guztira 7 programa bisitatu ditugu hiru lurralde historikoetan. Zentro horiek, gauez 
edo egunez, etxerik gabeko pertsonak hartzen dituzte. Bisitetan arduradunekin bildu, zentroa 
ikuskatu eta erabiltzaileak elkarriz ketatu ditugu. Datuak fitxetan jaso ditugu eta haien bidez 
baliabideen artean erkatu eta arretaren bilakaera egiaztatu ahalko da Datuetan azpiegitura 
eta instalazioak, erabiltzaileentzako arreta, informazioa eta prebentzioa, zentroaren proiektua 
eta dauden erregistroak, eta zentroko langileak eta kudeaketa modalitatea jasotzen ziren. 
Jasotako informazioak bidea ematen du “Etxerik gabe eta bazterkeria larrian dauden pertso-
nen premiei emandako erantzuna” izeneko txosten bereziaren jarraipena egiten segitzeko.

Garrantzitsua da aipatzea oraindik ez dela etxerik gabeko pertsonentzako zentroak arautze-
ko legedia onartu eta, beraz, zentro horiek bete beharreko ezaugarri teknikoak eta beteki-
zunak zehaztu gabe daudela.

Jarraian, honako kontuei buruz jasotako informazioa laburbilduko dugu. Informazio hori uga-
ria eta balio handikoa izen zen:

a) Arreta soziosanitarioa

Bilbon 2010ean etxerik gabeko pertsonentzako arreta psikiatrikoko programa abiarazi da, po-
litika publikoei buruz ko atalean aipatu dugun bezala. Programa hori 2010ean hasi da eta balo-
razio ona egiten dugu. Osasun mentaleko arazoak dauz katen pertsonentzat da, zein ere den 
haren jatorriz ko nazioa,edo administrazio egoera, edo erroldan erregistratuta egon zein ez.

Iaz Bilbon beste aurrerapen bat egin zen, Elejabarri aterpeko susperraldi unitatea abiarazi 
baitzen; oraindik gabezia batzuk daude, hala nola: plaza gehiago behar izatea, asteburue-
tan sartzea edo suspertzen jarraitzeko beste aukerarik ez daukatenean egonaldia luzatzeko 
aukera. Hontzan ere 4 plaza dauz kate susperraldia behar duten pertsonentzat baina gaueko 
egoitza da.

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_9_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_9_1.pdf
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Gasteizen gizarte larrialdietarako zerbitzuaren eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren arte-
ko protokoloa dago osasun mentaleko arazoak dauz katen pertsonei arreta emateko. Gizar-
te larrialdietarako zerbitzuak aldian aldiko laguntza ematen die Foru Aldundiak arreta eman 
behar dien mendekotasun egoerako pertsonei (izapidetutako kexei buruz ko atalera jotzen 
dugu, haietako batzuk koordinazio soziosanitarioari buruz koak direlako).

Arestian aipatu dugun Armentiako egoitzak –Abegiak– patologia aniz kunak dauz katen gai-
zoei ematen die arreta. Osasun mentaleko arazoak dauz katen pertsonentzako zentro bat 
zabaltzea ere dago aurreikusita.

Donostian jarduteko protokoloak falta dira osasun mentaleko arazoak edota mendekota-
sunak dauz katen etxerik gabeko pertsonei arreta emateko jarraibide argiak emateko, baina 
gizarte eta osasun arloko langileen artean lankidetza dago talde horri arreta eman ahal 
izateko.

b) Ezaugarriak

Bilbon, diotenez, baliabideetara jotzen ari diren pertsonak hondatuago daude. Gehienek 
osasun mentaleko tratamenduari jarraitzen diote. Baliabideetan atzerritar asko daude. 
Haien egoeren artean aldeak daude, batzuetan arazo bakarra bizileku bazterkeria eta ba-
liabide ekonomikorik eza da. Halaber, gazte atzerritar gehiago daude. Gehienak gizonez-
koak dira, emakumeak askoz gutxiago dira. Hontzara (mendekotasun arazoak izanda gizarte 
bereiz keria egoeran dauden pertsonentzako gaueko egoitza da) doazenen batez besteko 
adina 40 urtekoa da eta gehienak bertokoak dira.

Gasteizen, diotenez, halako baliabideetara jotzen duten gehienak gizonez koak dira; atzerri-
tarrak %50 baino gutxiago dira; pertsona batzuek mendekotasunak dauz kate, baina subs-
tantzia toxikoak hartzen dituzten pertsonak gutxitu egin dira; batez beste 35 eta 55 urte 
bitartekoak dira, gehienak erroldatuta daude, pasadizokoak ere badaude baina eguneko 
egoitzara doazenak gutxiago dira.

Donostian, diotenez, gehienak 30 urtez gorako gizonez koak dira. Erabiltzaileen erdiak atze-
rritarrak dira eta halako baliabidetara jotzen duten bertoko pertsonak baino gazteagoak dira. 
Pertsona haietako batzuek osasun mentaleko arazoak dauz kate baina ez dute tratamendu 
egokirik jasotzen euren gaixotasunari jarraipena egiteko baldintza egokirik ez daukatelako. 
Bestalde, jabetu dira bigarren belaunaldiko pertsonak ere etxerik gabeko pertsonentzako 
baliabideen erabiltzaileak direla.

c) Osasun arreta eta gizarteratzeko programak jasotzea

Bilbon etxerik gabeko lagunek bermatuta daukate osasun arreta eta gizarteratzeko progra-
mak jasotzea. Bilboko Udalaren protokoloak gizarte erakunde batek gizarte laguntasuna 
ematea eta prestazio ekonomikoak eskatzeko aukera aurreikusten ditu. Zenbait zailtasun 

http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-20725/eu/
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dauz kate, besteak beste, pertsona batzuek autonomia helburuak lortzeko zailtasun handiak 
dauz katela.

Gasteizen etxerik gabeko lagunek osasun arreta jasotzen dute eta gizarteratzeko ibilbideak 
hasteko eta burutzeko jarraibideak aldez aurretik daude ezarrita. Ibilbide horiek Gizarte La-
rrialdietarako Udal Zerbitzuak koordinatzen ditu. Aurten erroldan erregistratzeko jarduketa 
protokoloa ere onartu dute.

Donostian ohiko pertsonak udal erroldan erregistratu eta osasun arreta jaso dezakete, baina 
ez dago aurreikusita prestazio ekonomikoak izapidetzea eta diotenez arazoak daude etxerik 
gabeko pertsonek gizarteratzeko prozesuei eki diezaieten, ez dagoelako ez eskakizun urriko 
egoitzarik (neguko dispositiboa izan ezik) ez plaza nahikorik premiei erreta osoa emateko 
programetan, gehienak haiek izan arren. Beste arazoetako bat zigor-aurrekariak dauz katen 
atzerritarren egoera da, ezin baitute ez bizitzeko ez lan egiteko baimenik lortu, eta horrek 
haien autonomia eta gizarteratzea zailtzen ditu.

d) Oinarriz ko premiak asetzea

Bilbon, diotenez, otordu kopuruak eta jantokietako ordutegiak handitu dituzte. Oraindik mu-
gak daude, otordu bat eta gosaria baino ez daudelako bermatuta.

Aterpeko plazak handitu dira baina ez da nahikoa, batez ere neguko dispositiboari dagokionez.

Jantziari dagokionez, arazoak daude zenbait neurrirekin, emakumeentzako arroparekin 
eta oinetakoekin. Era berean, diotenez, txartela berriz eskatzeko ezarritako hiru hilabeteko 
epea, batzuetan, gehiegiz koa da.

Gasteizen ez da sumatu janariari, jantziari edo aterpeari buruz ko arazorik.

Donostian oraindik agertzen dute hondartzakoak ez diren udal dutxak behar direla. Kontsig-
nen garrantzia eta premia ere bai. Janariari dagokionez, Caritasek jantoki bi kudeatzen ditu 
eta udal aterpean janaria ematen da, baina horrek ez du ahalbidetzen pertsona guztiek 
egunero janari beroa izatea eta ogitartekoetara jo behar izaten dute. Neguan bai Neguko 
Aterpean bai Hotzaldian gosariak eta gauean otamen beroa ematen dituzte. Jantziari dago-
kionez ez dute arazorik atzematen.

e) Baliabide berrien premia

Bilbon, diotenez, osasun mentaleko arazoak dauz katen emakumeentzako pisuak behar 
dira. Baita kontsignak eta garbiketa zerbitzua, eguneko egoitzak asteburuetan eta patologia 
aniz kunak dauz katen pertsonentzako egoitza egokiak ere.

Gasteizen behar diren baliabide berriei dagokienez, diotenez gizarteratzeko enpresak ga-
rrantzitsuak dira pertsona horiek laneratzen laguntzeko.
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Donostian eskakizun txikiko egoitzetan ez dago plaza nahikorik neguan izan ezik, Caritasek 
kudeatzen duen Aterpea eta udal aterpea baino ez baitaude urte osoan zabalik. Baliabide 
horiek gizarteratzeko programei ekitea ahalbidetzen dute.

f) Bizi arriskuko egoerak

Bilbon osasun mentalarekin koordinatuta bizi arriskuko egoeretarako prozedura bat dago 
aurreikusita.

Gasteizen kaleko taldea udal baliabideetan, hala nola neguko aterpe dispositiboan, sartzeko 
lan egiten ari da.

g) Gai komunak

Prestazio ekonomikoak jasotzeko etxe bakoitzeko elkarbizitza unitate bitara mugatzeak bi-
zileku egokia aurkitzeko arazo izugarriak dauz katen pertsona horien autonomia prozesuak 
zailtzen ditu.

Garrantzitsua da, ekimen publikokoak ez ezik, ekimen pribatuko baliabideak eta zentroak 
egotea, eskakizun txikikoak eta eskakizun handiagokoak, pertsona horien prozesuetara 
hobeto egokitzea ahalbidetzen dutelako, prozesu horiek ez baitira linealak, eta pertsona 
bakoitzaren premietara hobeto egokitzen direlako.

V.  Taldeari eragiten dioten kexak

Jarraian, aurten izapidetutako kexa batzuk aipatuko ditugu. Kexok gizarteratzeko tresnei, 
Administrazioaren funtzionamenduari eta gizarte zerbitzuek darabilten administrazio pro-
zedurari, agertzen diren ahultasun egoerei eta arreta soziosanitarioari, erroldan erregis-
tratzeari, bereiz keriari eta tratu desegokiei lotutako arazoei, eta elkarbizitza arazoei buruz-
koak dira.

V.1.  Diru-sarrerak Bermatzeko Sistema

2010ean Arartekoak izapidetu dituen kexak batez ere prestazio ekonomikoen –besteak bes-
te, Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DBE) bere modalitate guztietan, Etxebizitza Prestazio 
Osagarria (BPO) eta gizarte larrialdietarako laguntzak (GLL)– onuradunak izateko pertsonek 
bete behar dituzten betekizunei buruz koak dira.

Pertsona askok ezin dute frogatu bizileku egokia edukitzea, prezioa edo jabeak jartzen di-
tuen baldintzak direla-eta ezin duelako etxebizitzarik alokatu, eta horregatik zenbait bide 
garatu dira, hala nola etxebizitza berean zenbait gela alokatzea edo berrakuratzeak.
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Bizileku independentea frogatzeko zailtasunei buruz ko kexak jaso ditugu. Beste kexa batzuk 
gertatu dira prestazioa izapidetzea ukatu delako, helbide berean udal erroldan erregistratu-
tako pertsona gehiago egoteagatik etxebizitza bizi ez arren, edo etxebizitzak bizigarritasun 
baldintzak betetzen ez dituen kasuak. Beste kexa batzuk etxebizitza berean sarrerak mu-
gatzeari buruz koak dira; hots, etxebizitza berean zenbait elkarbizitza unitate daudenean, 
dauz katen diru-sarreren guztiz ko baturak ezin du zenbateko jakin bat gainditu.

Udal gizarte zerbitzuek egiaztatzen dute ea pertsonaren bizilekuak DBE eta, hala balegokio, 
BPO eskuratzea ahalbidetzen dion. Pertsonek etxebizitzaren okupazioaren egiaztagiria aur-
keztu behar dute eta, besteak beste, honakoak egiaztatzen dira: etxebizitzak bizigarritasun 
baldintzak betetzen dituen, udal erroldan helbide horretan erregistratuta dauden pertsonak 
eta etxebizitzan bizi direnen diru-sarrerak eta ondare ondasunak.
 
Kexak aztertzerakoan, haiek eragin dituen jarduketak dagokion legedian (Diru-sarrerak ber-
matzeko eta gizarteratzeko Legea) lekurik daukan balioesten dugu.

Aurkitzen dugun arazoetako bat oinarriz ko udal gizarte zerbitzuen eta Foru Aldundien artean 
araua interpretatzeko dauden aldeak dira. Lehenengoek izapideak egiteko eta ebazpena 
proposatzeko eskumena daukate; bigarrenek, DBE eta BPO onartzeko, ukatzeko eta, behar 
balitz, berrikusteko, aldatzeko, eteteko eta az kentzeko eskumena.

Etxebizitzaren okupazioaren egiaztagiri batzuek lurralde batzuetan balio izateak eta bes-
te batzuetan ez izateak –esaterako, gela kontratua edo etxebizitzak zenbait bizigarritasun 
baldintza betetzeko eskakizuna edo etxebizitzan elkarrekin bizi diren elkarbizitza unitateen 
diru-sarrerek zenbateko jakin batzuk gainditu ezina–, kexak ekarri ditu lurraldearen arabera. 
Etxebizitza bakoitzeko DBE prestazioaren onuradunak gehienez elkarbizitza unitate bi iza-
tea mugatzen duen egungo xedapenak egoera argitu du, baina, bestalde, pertsona askoren 
egoera konpondu gabe geratu da, etxebizitzen prezioak direla-eta, elkarbizitza unitate bi 
baino gehiagorekin bizi direlako.

Beste kexa batzuen zioa honakoa izan da: udal erroldan bizileku berean pertsona batzuk 
daudenean, etxebizitzan bizi ez arren, DBE izapidetzeko zailtasunak daude. Udal erroldan 
ofizioz baja emateko prozedura 6 hilabetez luza daiteke, eta beraz, pertsona horiek beste 
etxebizitza bat bilatzea hautatu dute, horrek dakartzan zailtasunekin, erroldako baja ger-
tatzen ez den bitartean ez delako DBE eskabidea izapidetzen.

Aurten ikusi dugu, kasu honetan ere lurralde batzuetan besteetan baino gehiago, zenbait 
betekizun eskatzen direla, hala nola jatorriz ko herrian ondasun higiezinik ez edukitzea fro-
gatu beharra eta banantzea, dibortzioa edo mantenu-pentsioen eskaera frogatu beharra. 
Betekizun horiek eragin handia daukate etorkinengan eta, beraz, talde horri dagoz kion jar-
duketak jasotzen dituen txosteneko atalera jotzen dugu, hots, etorkinen arlora. 

Bazterketa egoeran edo arriskuan dauden pertsonek gabezia ekonomiko eta pertsonal la-
rrietako zenbait errealitate bizi dituzte; hortaz, ahultasun egoera bakoitzak arreta eta ba-
lorazio egokiak jaso behar ditu. Kasu batzuetan lortu ezinak diren agiri batzuk eskatzeak 

http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2010/06/1003020a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2010/06/1003020a.pdf
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arautegian xedatutako betekizunak betetzeko eskakizunarekin nahastu dezake. Oinarriz ko 
gizarte zerbitzuen proposamena eta gizarte txostena, beraz, oso garrantzitsuak dira, espe-
dientea azaltzen eta justifikatzen dutelako. Edonola ere, txosten horiek zorroztasun handiz 
eta egoera pertsonal eta ekonomikoari buruz ko datu objektiboekin prestatu behar dira, mu-
turreko egoeretan arreta antzekoa izan ahal izateko.

Prestazioa ukatzeari buruz ko kasuak ere agertu zaiz kigu. Haietako batean, elkarbizitza uni-
tate batek prestazioak jasotzen zituen eta bere etxean beste pertsona bati ematen zion 
abegia. 147/2010 Dekretuak xedatzen duenez, abegi-unitateak bere oinarriz ko gastuei aurre 
egiteko beste baliabide eduki behar ditu eta, beraz, ezingo dute DBE jaso (5.3 art.). Beste 
kasu batean, eskatzaileak, bere aitarekin batera, kontu baten titularkidea zelako, baliabide 
zenbaketa gainditzeagatik ukatu zen. Zenbateko hori ez zegokiola adierazi arren, kontu ho-
rretan zegoen zenbatekoaren legez ko %50 zenbatu zitzaion.

Beste kasu batean, atseginez ikusi genuen Administrazioak DBE eskabide batean parte-
katutako zaintzaren ondorioak hartu zituela aintzat. Seme-alabak hil erdiz zeuz kan aita bat 
zen. Haiek berarekin erroldatuta egon ez arren, amaren bizilekuan erroldatuta baitzeuden, 
Administrazioak egitatearen errealitatea izan zuen aintzat, ebazpen judizial bat betez. Hola, 
eskatzaileari legokiokeen DBEren zenbatekoa kalkulatzerakoan, kontuan hartu zen hilean 15 
egunez elkarbizitza unitatean haren seme-alabak ere sartzen zirela.

Honakoa ere aurkeztu zaigu: langabezia subsidioa jasotzea bateraezina izatea lanbide arte-
ko gutxieneko soldataren %75 baino handiagoa den beste edozein laguntza prestaziorekin 
(LGS; Gizarte Segurantzaren Lege Orokorra onartzen duen ekainaren 20ko 1/1994 Lege-
gintzako Errege Dekretua).

Jasotako langabezia subsidioa DBErekin az ken horren mugaraino osatzen zuen pertsona 
baten kasua agertu zitzaigun. Gainera, etxebizitza prestazio osagarria jasotzen zuen. Auto-
nomia prestazio bi horiek batera LGSren %75 gainditzen zuten. Estatuko Enplegu Zerbitzu 
Publikoak (Lan eta Immigrazio Ministerioaren mendekoa) haren berri izan zuenean, subsi-
dioa eten eta, gainera, kopuru bat itzultzeko eskatu zion, jaso behar ez zela jaso zuelakoan). 
Hori guztia aipatu legea aplikatuz.

Ikuspuntu juridikotik ebazpenak zuzena zirudien arren, pentsatu genuen hark talka egiten 
zuela Konstituzio Auzitegiak abenduaren 11ko 230/2002 ebazpenean adierazitakoarekin; 
gure iritziz, ebazpena hemen aipatutakoaren ezaugarriekin antza daukan egoera bati buruz 
eman zen: kotizazio gabeko pentsioak (estatu mailakoak) autonomia erkidegoen funtsetatik 
datozen laguntzekin osatu ahal edo ezin izateko aukera da. Ebazpen horretan, Konstituzio 
Auzitegiak haren alde ebatzi zuen.

Aipatu legea aplikatuz agindutako etete horren ondorioak nabarmentzeko modukoak dira, 
batez ere 52 urte edo gehiago dauz katenentzat. Alde batetik, langabezia subsidioa jasotzea-
ri utziz gero Gizarte Segurantzari kotizatzeari ere uzten zaio, eta horrek osasun arretarako 
eskubidean eta etorkizuneko erretiro pentsioan ondorio kaltegarriak dauz ka. Bestetik, sub-
sidioa eteteak EAEren gainean utz lezake gizarte laguntzaren zenbateko osoa.

http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2010/06/1003020a.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1994-14960
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1994-14960
http://www.mtin.es/
http://www.tribunalconstitucional.es/es/Paginas/Home.aspx
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Estatuko Administrazio Orokorreko erakunde baten jarduketa zenez gero, kasua herriaren 
defentsariari igorri zitzaion, Konstituzio Auzitegiaren ebazpenari buruz ko txostenarekin ba-
tera. Era berean, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailari ere haren berri 
eman zitzaion, sail hark araututako prestazioari eragiten ziolako.

Beste espediente bat izapidetzen ere jarraitu da. Haren sorburua prestazio ekonomikoak 
arautzeko legedietan elkarbizitza unitatearen kontzeptua zenbait modu desberdinetan 
ulertzean eta hortik erator daitez keen ondorioetan datza. Kontzeptu hori garrantzitsua da 
baliabide ekonomikoen zenbaketa elkarbizitza unitatea osatzen duten kideen artean egiten 
delako. Kasu honetan Kotizazio Gabeko Pentsioa (KGP) eta Diru-sarrerak Bermatzeko Erren-
ta (DBE) dira. Lehenengoan, unitatea etxean bizi diren pertsona guztiek osatzen dute; biga-
rrenean, ez da beti horrela. Agertutako kasua KGP bat jasotzen duen pertsona bati dagokio. 
Bere etxean aldi baterako DBE bat jasotzen zuen beste pertsona bat hartu zuen eta, bere 
ardurapean adingabe bat zeukanez gero, unitate berezia osatzen zuen. Elkarbizitza horrek 
ez zion az kenari eragiten, ez ziolako aldatzen elkarbizitza unitate bereziko egoera. KGPren 
titularrarengan, ordea, eragin handia zeukan, familia edo elkarbizitza unitatea aldatzen zio-
lako eta, batez ere, diru-sarrera zenbakarriak aldatzen ziz kiolako. Zenbaketa berriarekin, ha-
ren baliabideak handitu eta ezarritako muga gainditzen zen. Hori dela-eta, pentsioa eten 
eta, gainera, jaso behar ez zirenak eskatu zitzaiz kion.

V.2.  Administrazioaren funtzionamendua eta administrazio prozedura

Beste kexa zio batzuk Administrazioak erabakia hartzeko funtzionamenduari eta prozedurari 
dagoz kie. Esaterako, DBE jasotzea eteteari, prestazioen eskabideei eta haiek izapidetzeko 
atzerapenei, jaso behar ez zela jasotako kopuruak itzultzeko prozedurei, zehapen prozedu-
rari edo baliabideak ebazteari buruz ko kexak.

DBE jasotzea eteteak, kasu askotan pertsonak edo familiak jasotzen duen diru-sarrera baka-
rra izanda, ondorio larriak dauz ka, batez ere haren ardurapean haurrak dauden kasuetan.

Jasotako kexek diotenez, pertsonak prestazioa eten zaiola jakin du, edo diru-sarrera egin 
ez zaiolako edo prestaziorako eskubidea eteten dion ebazpena ordaintzeko egunean bertan 
jakinarazi zaiolako. Jasotako beste kaxa batzuetan erreklamaziogilek diote ez dutela bete 
eteteko egozten zaien zioa.

Erakunde honek maiz adierazi du zer garrantzitsuak diren entzunaldiko izapidea, arrazoibide 
egokia eta administrazio prozedura orori Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legean xedatutako arauak de-
rrigorrez aplikatzea.

Egungo Diru-sarrerak Bermatzeko errentaren 2010eko maiatzaren 25eko 147/2010 Dekre-
tuak, 53 eta 55 arteko artikuluetan prozedura arau komunak xedatzen ditu prestaziorako 
eskubidea aldatzeko, eteteko eta az kentzeko kasuetarako. 53.2 artikuluak, beren-beregi, 
honela dio: “Diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko eskubidea aldatzeko, eteteko edo 
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az kentzeko prozedura hasitakoan, ofizioz ko prozedura bat bada, hasiera eman zaiola jakina-
raziko zaio titularrari adierazitako bizilekura igorrita, prozedurak oinarri dituen arrazoi ak eta 
izan ditzakeen ondorio ekonomikoak adieraziz, baita ebazteko eta jakinarazteko epea eta 
55. artikuluan ezarritako epean esanbidez ko ebazpenik ezak izan ditzakeen ondorioak ere, 
eta hori guztia interesdunek egokitzat jotzen dituzten alegazioak egin ditzaten”.
 
Aurten jaso dugun kexa batean etetea burutzeko modua salatzen zen; izan ere, ez zen lehe-
nagoko entzunaldirik egin eta oinarria udaltzaingoak egindako txostena zen, zein beste agiri 
publiko batek, erroldako erregistroak, gezurtatzen baitzuen. Administrazioak prestazioa or-
daintzeari berrekin zionean, ez zituen era berean ordaintzeke zeuden hilabeteak ordaindu 
eta, beraz, Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko 18/2008 Legeko 27. artikuluak xe-
datzen duena gogorarazi behar izan genion: “... Prestazioa	mantentzea	ebazten	bada,	pres-
tazioa etenda egon den bitartean jaso ez dituen zenbatekoak jasotzeko eskubidea onartuko 
zaio prestazioaren titularrari”. Beraz, bereizi behar dira etetea ebazteko zioak dauden ka-
suak, zeinetan prestazioa etetea eragin zuten arrazoiak amaitu eta hurrengo egunetik sortu 
behar baita, eta etetea ebazteko batere arrazoirik egon ez zen kasuak.

Jaso ditugun zenbait kexatan prestazioa eteteko zioa “enplegurako prest ez egotea, enple-
gu-eskatzaile gisa etengabe inskribatuta ez egotea edo enplegu egoki bati uko egitea” izan 
zen (147/2010 Dekretuko 43.2.d art.). Kasuren batean lan bati uko egin zitzaion, Auzolan 
programaren baitan, arrazoi justifikaturik gabe eta hark ekar zitzakeen ondorioak jakinarazi 
ondoren. Kexen beste arrazoien artean, ezarritako epean elkarbizitza unitatean edo baliabi-
de mailan egondako aldaketak ez jakinarazteagatik etetea egon da.

Arrazoi horiek eragindako eteteek hilabete bat baino ezin dute iraun lehen aldiz gertatzen 
direnean, 147/2010 Dekretuko 45.2 artikuluaren arabera, baina xedapen hori ez da kasu 
guztietan bete. Jasotako kexetan ez da entzunaldirik eman eta lehenago pertsonari ez zaio 
eskatu enplegu zerbitzuan erregistratzeko edo etengabe inskribatuta egoteko, eta ez da 
aukerarik eman prestazioaren etetea ebatzi aurretik konpontzeko. Erakunde honek gogora-
razi du zehapen prozedura bat dagoela, pertsona batek arauren bat hausten duen kasuetan 
erabili behar dela, eta haietan xedatutakoa ez dela prestaziorako eskubidea etetea.

Jaso behar ez zirela jaso ziren zenbatekoak itzultzeari dagokionez, pertsona baten kasua 
agertu zitzaigun: DBEren onuraduna zen, baina Aldundiak %30 kentzen zion jaso behar ez 
zela jaso zuen zenbateko bat itzuli behar zuelako. Zorra Administrazioa jasotzen zuen pres-
tazioaren zenbatekoa murrizten edo eteten atzeratu zelako gertatu zen, interesdunak behin-
behineko lana aurkitu zuela jakinarazi zuenean. Itzuli beharra ez zen zalantzan jarri, baina 
interesdunak eskatu zuen bere prestazioa ehuneko txikiagoan murrizteko, %30ek desoreka 
handia zekarkiolako bere familia ekonomiari. Administrazioak ukatu egin zion, ehuneko hori 
arauan xedatutakoa zela argudiatuz. Egia da 147/2010 Dekretuko 57.4 artikuluak adierazten 
duela ehuneko hori dela halako egoeretan gehienez ken daitekeena. Administrazioari, ordea, 
eskatu zaio alegatutako inguruabarrak aintzat har ditzala ehuneko txikiagoa aplikatzeko.

Ikusi dugunez, administrazio batzuek ebazpen berean jakinarazten dituzte DBEren etetea 
eta euren ustez jaso behar ez zirela jasotako zenbatekoak itzuli beharra. Hura arautzen duen 
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legediaren arabera, jaso behar ez zirela jasotako prestazioak itzuli behar izateko berariaz ko 
administrazio prozedura izapidetu behar da, eta bertan dagokion pertsonari behar bezala ja-
kinarazi behar zaiz kio gertaerak, entzunaldiko izapidea eman eta behar bezala arrazoitutako 
ebazpena eman (147/2010 Dekretuko 56. art. eta hurrengoak). Alderdi hori gogorarazi zaio 
Administrazioari.

Administrazio batzuetan ikusi dugu atzerapen handiegia dagoela DBE eteteko errekurtsoak 
ebazteko. Administrazio prozeduraren legeak epeak adierazten ditu isiltasuna dela-eta 
ezetsitzat jo ahal izateko eta auzibidea hasi ahal izateko, baina hala ere garrantzitsua da 
errekurtsoaren ebazpena epe egokiaren barruan adieraztea, dagokion pertsonaren oinarriz-
ko premiak ase ahal izateari eragiten diolako eta garrantzitsua delako hark administrazioaren 
erabakiaren arrazoiak eta legez ko zioak argi ezagutzea. Gertatzen dena da administrazioek, 
euren lana arintzeko, prestazioak ukatzeko edo eteteko ebazpenetarako inprimakiak dara-
biltzatela, eta bertan zioak oso orokorrak dira eta ez dute argibide nahikorik ematen.

Beste kexa batzuen zioa DBE prestazioaren eskabidea ez izapidetzea da. Halako kasuetan 
pertsonak gizarte zerbitzuetara jo du prestazioa eskatzera eta ez ditu agiri guztiak eman; 
hortaz, ez zaio espedientea izapidetzen, gainerako agiriak aurkeztu arte. Gerora, haiek aur-
kezten direnean, horrek espedienteak az kar izapidetzen laguntzen du. Hala ere, pertsonak 
agiriak aurkezteko zailtasunak badauz ka eta atzeratzen bada, nahasmena ekar dezake, ea 
eskabidea izapidetu den ala ez; hortaz, gomendagarria da pertsonak eskabidea gizarte zer-
bitzuetan aurkezten duenean, hari kopia bat ematea eta, agiriren bat falta badu, hura aur-
kezteko eskatu eta, agiria eman ezean, eskabideari amore eman diola ebatziko dela jakina-
raztea. Horrekin Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura 
Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 1103 atalean xedatutakoa betetzen da.

Kexatzeko beste arrazoi bat DBE eskaera bat ebazteko atzerapena izan zen. 18/2008 Le-
geko 62.2 artikuluak ebazteko hilabete biko epea ezarri eta, eransten duenez, erantzunik 
ezean, hura baiez koa izango da DBE eta BPOrako. Agertutako kasuan, epe hori oso gain-
ditu zen ebazpenik eman gabe. Interesdunak atzerapena salatu eta isiltasunaren zentzuari 
alegazioa egin zion, baina ez zuen erantzunik jaso. Askoz geroago, eskabidea ezesten zuen 
ebazpena eman zen.

Gure aburuz, ebazpen hori ez zen zuzenbidearen araberakoa, balioestekoa izan behar zue-
lako, 62.2 artikuluan xedatutakoaren arabera ez ezik, Administrazio Prozeduraren 30/1992 
Legeko 42 eta 43. artikuluen arabera ere bai. Horren arabera, epea amaitutakoan eman 
beharreko ebazpenak administrazioaren isiltasunak dakarren baliz ko ekintzaren bidez ger-
tatutako baiespena baieztatu behar zuelako.

Administrazioak ulertzen bazuen interesdunak ez zituela DBD jasotzeko betekizun guztiak 
betetzen –kasu honetan ez dugu alderdi hori zalantzan jartzen–, 30/1992 Legea aplikatu be-
har zuen. Hola, uste bazen ekintza erabateko deuseztasunean edo deuseztagarritasunean 
erortzen zela (62.1 eta 63.1 artikuluak), ofizioz ekintza berraztertzeko prozedurari ekin behar 
zitzaion (102. eta hurrengo artikuluak). Hasi ondoren ere, haren egikaritzea eten zezakeen 
(104. art.).
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Jasotako beste kexetako bat elkarbizitzari buruz ko oinarriz ko araudia hausteagatik egoitza 
baliabideetatik kanporatzeari buruz koa da. Kanporatze horretarako emandako arrazoia ber-
tan bizi direnen, hezitzaileen eta baliabidearen arduradunen arteko elkarbizitza ona babes-
tea eta esparru fisiko-afektibo harmoniatsua mantentzea izan da. Arartekoak lehenago ere 
adierazi du zer garrantzitsua den zigortzeko jarduera arautzen duten arauen eta printzipioen 
arabera (otsailaren 20ko 2/1998 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoko herri Administrazioen 
zigortzeko ahalmenari buruz koa) jokatzea.

Prozeduraren bermea bete behar da, izapidetzeko eta zigortzeko faseen arteko bereiz keta 
egon, behin-behineko neurriak aurreikusi eta pertsonen eskubideak errespetatu behar dira. 
Besteak beste, egozten zaiz kien gertaerak, gertaera horiek ekar ditzaketen arau hausteak 
eta ezar lekiz kiekeen zehapenak, izapidegilea nor den, zigorra jartzeko eskumena daukan 
agintaria zein den eta eskumen hori ematen duen araua ezagutzeko eskubidea daukate. 
Alegazioak egiteko eta ordenamendu juridikoak defentsarako onartzen dituen bitarteko ego-
kiak erabiltzeko eskubidea ere badaukate. Prozedura amaitzen duen ebazpenak aurka egin 
ahal izateko dagoz kion errekurtsoak jaso behar ditu eta jakinarazpen pertsonalari buruz dau-
den arauak bete behar dira. Bukatzeko, garrantzitsua da zehapena jartzeko jarraituko zaion 
prozedura arautzeko arautegia egotea eta erabiltzaileek jaso ditzaketen zehapenak aurretiaz 
ezagutzea. Zehapenek arau haustea dakarten egitateen proportzioko berekoak izan behar 
dute. Kanporatuz gero, garrantzitsua da pertsona uzten den egoera aintzat hartzea eta bizi 
arriskuko egoerak saihestea. Neguan abiarazten diren neurriak (eskakizun urriko egoitza 
baliabideak) oso onak dira muturreko egoerak ekiditeko.

Aurten jasotako zenbait kexa herri-administrazioek jaso behar ez zirela jasotako zenbate-
koak itzultzeko egindako eskaerari buruz koak dira. Eskatzen diren zenbatekoak oso handiak 
dira eta horregatik herri-administrazio guztietara jo dugu adierazteko oso garrantzitsua dela 
edozein irregulartasuni ahalik eta lasterren igartzea, ahultasun ekonomoko egoeran dauden 
pertsona eta familientzat zorra pilatzeak dakartzan ondorioengatik. Halaber, garrantzitsua 
deritzegu, eta hala adierazi dugu, zenbatekoak itzuli beharra ebazteko ezarritako prozedura 
betetzeari eta, bereziki, zenbatekoa itzuli behar izateko arrazoia jakinarazteko argitasuna 
eta xehetasuna zaintzeari, itzuli beharreko zenbatekoa, jaso behar ez zela jasotako zenba-
tekoa zein datatatik itzuli behar den eta espedienteari eragiten dioten gainerako inguruaba-
rrak, hala nola pertsonen entzutea eta ebazpenari jarri ahal zaiz kion errekurtsoak, argitzeari 
(147/2010 Dekretuko 56. artikulutik 58.era).

Kexetako batek zioenez, zenbatekoa itzultzeko prozedurari udaltzaingoaren txosten batean 
oinarrituta eki zitzaion. Arartekoak administrazio eskudunari, besteak beste, funtzionario 
publiko batek egindako txostenen froga beteko balioaren azterketa helarazi zitzaion. Fro-
ga beteko balioa izateko eskatutako formaltasunak bete behar dira. Froga beteko izaera 
hori herri-administrazioak dauz kan datuak edo funtzionarioak “in situ” egiaztatutako egi-
tate  objektiboak daudela islatzen duten agirietarako mugatuta geratu behar da. Kasu horri 
 dagokionez, herri-administrazioak ez zeuz kan txostenak zekartzan datuak. Eraginkortasuna 
ezaugarri hori ez daukaten egitateetara hedatzerakoan egileari adierazitakoa sinetsarazi dio-
ten elementuak edo frogak eskatu behar dira. Froga betea ez da eduki litzaketen interpre-
tazio edo balio-judizioetara ere hedatzen. Beraz, funtzionarioak euren objektibotasunagatik  
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zuzenean antzeman diezaiekeen egitateak, eta haietatik zuzenean ondoriozta daitez keenak 
edo aktan bertan jaso behar diren frogabideen bidez egiaztatutakoak bereizi behar dira. Arar-
tekoaren iritziz, prestazio ekonomikoak etenarazten eta, kasu batzuetan, deuseztarazten ari 
diren txostenak eta jaso behar ez zirela jasotako zenbatekoen itzulpena gehiago eta hobeto 
arautu behar dira. Komeni litzateke baliz ko edukia aurreikustea, ziurtasun presuntzioa dakar-
ten puntu guztiak berariaz zehaztuz, eta haiek garatzeko prozedura finkatzea. Era berean, 
haien fidagarritasuna ahalbidetzeko gutxieneko baldintza objektibo eta subjektiboak eduki 
behar lituz kete, haien artean gezurtatzeko aukera; alegia, subjektu pasiboa lehenago, ezinez-
koa ez bada, entzuna izan ahal izatea, eta haren edukiari aurka egin ahal izatea. Bestelako 
frogabideak, hala nola lekukoen adierazpenak, erabiltzen badira, dagoz kion berme guztiak 
bete behar dituzte: interesdunari jakinarazteko aukera egon behar da eta hark gezurtatzeko 
aukera izan behar du, egoz keta-froga berme guztiekin lortu behar delako.

V.3.  Gizarte ahultasuneko egoerak

Jasotzen ditugun kexetako asko gizarte ahultasuneko egoeran dauden pertsonei dagoz kie. 
Kexatzen dira jasotzen duten soldatarekin ezin dietelako gastu arruntei aurre egin: etxebizitza-
ren alokairua edo hipoteka, horniketak (elektrizitatea, gasa...) eta elikagaiak. Haien ardurapean 
adingabeak dauz kate edo mantenu-pentsioa ordaindu behar dute baina ez dute diru-sarrera 
nahikorik gastuei aurre egiteko eta ezin dira gizarte laguntzen onuradunak izan.

Helarazten diz kiguten beste ahultasun egoera batzuetan, pertsonek, osasun mentaleko 
arrazoiengatik, ezin dituzte bete oinarriz ko gizarte zerbitzuek jakinarazten diz kieten bete-
kizunak, hala nola, etxebizitza bilatzea edo eskatutako agiriak aurkeztea. Pertsona horiek 
laguntza terapeutiko handia behar dute eta euren bizitzako erabaki guztiei eragiten dien la-
guntza eskatzen dute. Gizarte zerbitzuentzat zaila da behar horiek asetzea, osasun menta-
lari dagokion alderdiagatik eta, hain zuzen ere, oinarriz ko gizarte zerbitzuek burutzen duten 
eginkizunetako bat pertsonen autonomiaren alde egitea delako.

V.4.  Erroldan inskribatzeko zailtasunak

Aurten kexa gutxiago jaso dugu agiri batzuk, hala nola alokairu kontratua, ezin aurkezteak errol-
dan inskribatzeko eragindako zailtasunei buruz, eta haietako gehienak konpondu egin dira, 
arauak erroldako datuetan udalean, zein ere den etxebizitza okupatzeko titulua, benetan bizi 
ohi den biztanle kopurua islatu behar dela eskatzen duela gogorarazi dugunean. Antzemandako 
arazoek zenbait udaletan bizi diren etxerik gabeko pertsonei edo, egoitza zentroei dagokienez, 
haietan bizi diren adingabe edo helduei eragiten diete. Aurten Gasteiz ko Udalak jarduteko pro-
tokolo bat onartu du bizileku bazterketa egoeran dauden pertsonak erroldatzeko.

V.5.  Arreta soziosanitarioa

Osasun arazoak izanda, mendekotasun egoera onartu zaien eta gainera gizarte eta bizileku 
bazterketa egoera larrian dauden pertsonei dagokienez, eskuduntza arazo bat dago: ea 
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arreta eman behar dien administrazioa udala ala Foru Aldundia den. Pertsona horiek gizarte 
larrialdiko baliabideetan egon daitez ke. Garrantzitsua da administrazioen artean koordina-
zio egokia egotea pertsonek behar duten arreta jaso ahal izateko. Zenbait kexa jaso dugu 
egoera hori dela-eta, baita Gasteiz ko Udalak mendekotasuna onartu zaien pertsonei arreta 
ez ematea erabaki duelako, gizarte bazterketa larriko egoeran egon arren.

V.6.  Bereiz keria edo tratu desegokia

Kexa batzuen arrazoia gizarte zerbitzuen erabiltzaileek jasotzen duten tratua da. Kexa ho-
rietan pertsonek adierazten dutenez, gizarte zerbitzuek begirunerik gabe tratatu ditu edo 
zalantzan jarri ditu DBE eskabidea aurkezteagatik. Kexa horiek atzerritarrei eragin diete eta, 
beraz, etorkinen arloari buruz ko atalari lotzen gatzaiz kio. 

V.7.  Elkarbizitza arazoak

Kexa mota honek ezaugarri komuna dauka: auzokide komunitatean pertsonaren batek edo 
batzuek euren auzokideentzat gizabidez koa ez den jokabidea daukate, hala nola zaratak, 
kolpeak, etab. Arazo korapilatsuak izan ohi dira, elkarbizitza hutsari orokorrean osasun men-
talarekin eta gizarte bazterketarekin zerikusia duten beste alderdi batzuk gehitu behar zaiz-
kiolako. Horrek esan nahi du udal oinarriz ko gizarte zerbitzuak ere maiz nahastuta daudela, 
gizarte horien erabiltzaileak izan ohi direlako.

Arartekoak honakoa aztertzen du: administrazioak auzokoen salaketen aurrean izandako 
esku-hartzea eta ea esku-hartze horrek kontuan izan duen zailtasunak dauz katen pertsonak 
direla eta, beraz, osasun mentaleko zerbitzu batera bideratu edo, kasu oso larrietan, ez-
gaitzeko prozesua hasi beharra egon daitekeela.

Arartekoak ezin die heldu banakoen arteko harremanei buruz ko arazoei eta ezin ditu epai-
tu pertsonen osotasunaren aurkako hutsegiteak edo delituak. Kontu horiek auzitegien es-
kumenekoak dira. Arartekoak gauza bakarra egiaztatzen du: ea ordena publikoko indarrak 
deitutakoan bertaratu diren eta ea udalak auzoko gataz ka horiei arreta emateko zerbitzurik 
daukan, edo gizarte zerbitzuek euren lana burutu duten, gizarteratzeko gizarte esku-hartzea 
jasotzen duten pertsonak izan ohi direlako.

Aurten izapidetutako kexetan, administrazioen jarduketak egokiak izan dira; izan ere, 
ahaleginak egiten ari dira, ez bakarrik ordena publikoaren ikuspegitik, auzoko elkarbizitza 
hobetzeko.

VI.  Ondorioak

Jarraian, arloari dagoz kion kontuen artean, euren interesagatik 2011n jarraipen berezia 
 behar duten kontuak azpimarratuko ditugu.
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1. Gizarte zerbitzuen euskal sistemak eta Diru-sarrerak bermatzeko sistemak tresnak 
behar dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko prestazioak eta zerbitzuak homogeneoki 
garatu ahal izateko. Haietako batzuk onartzeke daude oraindik.

2. Enplegu politiken transferentzia aukera ona da prestazio ekonomikoak jasotzen dituz-
ten pertsonen enplegua pizteko, pertsona bakoitzaren egoera eta inguruabar pertso-
nalak alde batera utzi gabe; hots, gizarteratzeko ibilbide pertsonalak eta talde guztien, 
hala nola emakumeen, familien, gutxiengo etnikoen kideen, eta abarren inguruaba-
rrak.

3. Bazterketaren zioei buruz ko azterketa eta eztabaida publikoa falta da, Europar Bata-
suneko milioika pertsonei eragiten dien errealitatea delako, 2010ean, txirotasunaren 
eta gizarte bazterketaren aurkako europar urtean agerian geratu denez. Iruzurraren 
aurkako borrokako protokoloei buruz ko informazioak, eta herri-administrazioek hura 
saihesteko daramatzaten jarduketek, bizirauteko arazoak izanda eskubideen, hala nola 
bizi duinerako eskubidearen jabe diren herritarrak estigmatizatzea ekidin behar dute.

4. Etxerik gabeko pertsonek gizarte eta osasun baliabide eta baliabide soziosanitario 
ugariak eta ibilbide malguak behar dituzten, gizarteratzeko prozesuak ez direlako li-
nealak. Arreta duina ematen duten betekizun txikienetako baliabideak eta konpromiso 
zorrotzagoak eta laguntasun pertsonalizatua dauz katen beste batzuk, edo kudeaketa 
publiko eta pribatuko baliabide ondo koordinatuak egotea ona da eta egoera anizta-
sunari egokitzen zaio.

5. Prestazio ekonomikoak kudeatzen dituzten administrazioek haien izapidetzean au-
rreikusitako arauak eta administrazio prozedura arautzen duen legedian xedatutako 
bermeak eta eskubideak bete behar dituzte, entzute eta berdintasuneko printzipioa 
betetzeko arreta berezia jarriz. Eteteko zioak arrazoituak izan behar dira eta ez da ego-
kia zehapen prozeduraren ordez etete prozedura erabiltzea, xede desberdinak dauz-
katelako.

6. Krisialdi egoeran herri-administrazioek abiarazitako neurriak funtsez koak dira, bai baz-
terketa larriko prozesuak saihesteko bai pertsonek enplegua lortzeko aukerak eta en-
pleguaren haz kundea hobetzeko.



III.7
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7.  IJITOAK ETA BESTE GUTXIENGO KULTURAL BATZUK

I.  Aurrekariak

Ararteko erakundearen lan-eremuetako bat ijitoei dagokiena da. Ijito 
herria gutxiengo kultural bat da eta hala aitortu zaie, aitorpen horrek 
berarekin dakartzan eskubideekin eta konpromisoekin. Hori dela 
eta, euren nortasun kulturala babesten eta sustatzen duten, euren 
gizarte-egoera eta egoera ekonomikoa hobetzen dituzten eta bazter-
keriaren aurka eraginkorrak diren neurriak ezartzen dituzten politika 
publikoak beharrez koak dira. Euren ekarpen kulturala aitortzea ele-
mentu garrantzitsua da. Hori sustatzeko gauzatu daitez keen jardue-
ren artean, pairatzen duten estigmatizazioaren kontrako borroka 

dago. Oraindik ere ijitoen irudi negatiboa existitzen da eta horrek diskriminatzaileak diren 
egoerak sortzen ditu. Bazterkeriaren aurkako borroka, arrazistak eta xenofoboak diren jar-
dueren salaketa eta gaitzespena eta euren parte-hartze politikoaren, sozialaren eta ekono-
mikoaren aldeko neurriak abian jartzea funtsez koak dira.

2010. urtea urte samingarria izan da ijitoen komunitatearentzat. Izan ere, berriro ere bizi 
izan dute kideek Frantziako zenbait herritan jasan duten gutxiespena. Horrek ez du ondo-
riorik izan ziurrenik Frantzia ez delako izan kanpamentuak desegin eta ijitoak kanporatu 
dituen herrialde bakarra, Italiak edo Alemaniak ere horrelakoak egin baitituzte. Frantziako 
gobernuaren alegazioek, hau da, Europar Batasuneko kide den estatu bateko pertsonak 
ezin direla izan karga ekonomiko bat beste estatu batentzat; Europar Batasuna Errumania 
eta Bulgariarekin atxikitzea ahalbidetu zuten akordioek 7 urteko luzapena ezarri izanak 
joan-etorri askea baimendu aurretik eta luzapen hori oraindik amaitu ez dela edo kanpo-
ratze espedienteak banan-banan aztertu izanak eta kanporaketak borondatez koak izan di-
rela ezin dute ahaztu arazi kanporatze kolektiboak izan direla –debekatuta daudenak– eta 
etniak eragindako jarduera baztertzaileak izan direla –ijitoak besterik ez dira kanporatu, 
beste etnia batzuetakoak edo Europar Batasunera az ken urteetan atxiki diren estatu ki-
deetakoak ez–.

Beraz, ijitoenganako gaitzespena errealitate bat da oraindik ere, herri horren aurrerapena 
galarazten duena.

Europar Batasuneko herrialde batekoak diren ijitoen etorrera hainbat erronka mahaigai-
neratzen ditu. Izan ere, joan-etorri askerako eta askatasunez bizitzeko eskubideak erkide-
goko herritar gisa gauzatzen dituzte. Aurrera egiteko aukerak eta haien eta euren seme-
alaben bizi-baldintzak hobetzea ahalbidetzen duen tratu hobea topatzeko helburuarekin 
bidaiatzen duten pertsonak dira. Europar Batasunak zenbait agiri, ebazpen eta jakinaraz-
pen egin ditu eta konpromisoak eta tresnak (egitura-funtsak eta aurreatxikitzeko funtsak) 
adostu ditu. Horrek Europan ugaria den gutxiengo kulturalaren beharrez arduratzen dela 
erakusten du. Ijito herriak gaur egungo gizarte teknologikoan desabantaila sozial handia 
pairatzen du eta horri aurre egin behar zaio euren gizarteratzea eta lanean integratzea 
bultzatzeko.

http://www.ararteko.net/p_1_final_Home.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=139&language=es&codResi=1&codMenu=66&layout=p_1_final_Home.jsp&language=es
http://www.ararteko.net/p_1_final_Home.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=139&language=eu&codResi=1&codMenu=66&layout=p_1_final_Home.jsp&language=eu
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Ijitoen arazoek honekin daukate zerikusia: osasun arloko desberdintasuna, laneko diskri-
minazioa, segregazioa, eskola uztea edo eskola-porrota, egokia den bizitokia lortzeko zail-
tasunak, infraetxea eta jasotzen duten tratua. Arazo horiek euren eskubideak gauzatzea 
galarazten diete.

Botere publikoek ez dituzte herri horren beharrak aintzat hartu pasa den mendeko 70eko 
hamarkadara arte. Hortik aurrera, herri horrek pairatu duen bidegabekeria aitortzen duten 
eta hori luzatu ez dadila konpromisoa jasotzen duten printzipioak eta hitzarmenak adostu 
dira, gutunak aldarrikatu dira eta gomendioak proposatu dira.

Esku-hartze publikoak euren kideen egoera hobetu du, hala nola, politika eraginkorrak abian 
jartzeak eta duintasunez bizi ahal izateko funtsez koa den erakundeen buruzagitzak.

II.  Arloa kopurutan

Jaso ditugun kexak ijitoek eta ijito familiek etxebizitza topatzeko dauz katen zailtasunekin er-
lazionatuta daude, bai eta alokairuak luzatzen ez direlako edo prekarioko harremanak direla-
eta etxebizitzetatik kanporatzearekin ere. Kexatzeko beste arrazoietako batzuk dira zenbait 
familia infraetxe egoeran bizi direla, bai eta abandonatutako eraikinetan edo enpresatan bizi 
diren eta erkidegokoak diren pertsonen egonlekuak ere.

Arrazoiak gizartearen gaitzespena eta bizikidetza arazoak dira. Az ken horiek oso kez kagarriak 
dira abian jartzen diren edo abian jarri daitez keen politika publikoetan eragina baitaukate.

Kexatzeko beste arrazoi bat da euskal gizarte zerbitzuen sisteman sartzeko dauz katen zail-
tasunak, erroldan izena emateko zailtasunak, ijitoak diren ikasleentzako laguntzak urritzea 
eta, Eusko Jaurlaritzaren esku, etxebizitzak esleitzeko irizpide murriztaileak.

III.  Arauketa testuingurua eta politika publikoak

Epigrafe honetan ijito herrian eragina duten araudien eta politika publikoen zenbait berrita-
sun jaso ditugu.

Europar Batasuna

Aurten Europako agendan etnia horrengan eragina duen Europako estrategia gehitu da.

Europako Batzordeak eta Espainiako Osasun eta Gizarte Politika Ministerioak antolatu du-
ten Ijito Populazioaren aldeko Jardunei eta Politikei buruz ko Europako II. Goi Bilera egin da. 
Goi bilera horrekin batera Europako Parlamentuak, 2010eko martxoaren 25eko ebazpena 
eman zuen. Horren bidez, beste kontu batzuen artean, ijito populazioari zuzendutako Euro-
pako estrategia eta plana egiteko eskatzen zaio Batzordeari. 

http://ec.europa.eu/index_es.htm
http://www.msps.es/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0085+0+DOC+XML+V0//ES
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2010eko ekainaren 17an ijito herria gizarteratzeko Europako Plataformaren hirugarren bi-
lera egin zen. Plataformaren bileren helburua da elkarlana eta ijito herria gizarteratzekoan 
arrakastatsuak izan diren jardunen eta politiken inguruko esperientzien trukea sustatzea.

Goi bileran bi agiri aurkeztu ziren: Europan Ijito Herria Gizarteratzeari eta Ekonomikoki In-
tegratzeari buruz ko Komunikatua eta ijitoak gizarteratzeko EBren tresnak eta politikak gau-
zatzearen gaineko aurrerapen txostena.

2010eko irailaren 9ko Europako Parlamentuaren ebazpena ere aipatu nahi dugu, ijitoen 
egoerari eta Europar Batasunean joan-etorri askeari buruz koa.

Ebazpen horretan parlamentuak haren kexak adierazi zuen, herritar ijitoak mendebaldeko 
Balkanetara nahitaez aberriratzeari dagokionez eta gizarteratze proiektuetarako finantzazio 
egokiaren beharra agerian jarri zuen.

Az kenik, garrantzitsua da aipatzea Europar Batasuneko kontsultarako organoaren ebazpe-
na, hau da, Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen (EEGAB) 2010eko irailaren 
16ko ebazpena Europar Batasunean ijitoen egoerari buruz koa; bertan ijito herriaren aurkako 
jarduera baztertzaileak gaitzesten dira. Azpimarratzen da batzordeak Europar Batasuneko 
pertsonek askatasunez joan-etorrian ibiltzeko eta bizitzeko daukaten eskubidearen alde 
egin duela. Horrez gain, etorkinen eta gutxiengoen aldeko integrazio politiken aldekoa da, 
zehaz ki ijitoei dagokienez. Zentzu horretan, Europar Batasunak erantzun egokia topatzeko 
duen ardura eta horretarako Itun berriak Europar Batasunari ematen dion eskumena gogo-
rarazi ditu. EEGABek azpimarratu zuen, ijitoen integrazioa, lehenik eta behin, eragindako 
estatu kideen eskumenekoa dela. Hala eta guztiz ere, EBak arazo horri Europa mailan aurre 
egiteko ardura dauka. Ebazpenak EBren Batzordearen deialdia errepikatzen du “Estatu ki-
deentzako osoa eta sinesgarria den estrategia adostu dezala. Estrategia hori ijitoen komuni-
tateen parte-hartzearekin eratu behar da, finantzazio aproposarekin eta planteatzen dituen 
erronka handiei egokitua”.

Estatua

Aurten ijito herriaren garapenerako akzio plana 2010-2012 onartu da.

Modu berean, diskriminazioaren biktimei laguntzeko zerbitzu Sare bat martxan jarri da, Ber-
dintasun Ministerioaren Berdintasunez ko tratua eta Jatorriko Arraza edo Etniaren ondorioz-
ko diskriminaziorik eza sustatzeko Kontseiluak, beste erakunde batzuekin elkarlanean, 
bultzatu duena.

Euskal Herria

Euskal Herrian Ijito Herriaren Erabateko Sustapenerako eta Gizarte Partaidetzarako 
Kontseilua aipatzea garrantzitsua da, bai eta Ijito Herriaren Erabateko Sustapenerako eta 
Gizarte Partaidetzarako II. Plana 2008-2011 ere.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=761&langId=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=518&newsId=849&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=518&newsId=849&furtherNews=yes
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0312+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.news.10891
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.news.10891
http://www.msps.es/politicaSocial/inclusionSocial/docs/planDefinitivoAccion.pdf
http://www.migualdad.es/ss/Satellite?cid=1193049480875&pagename=MinisterioIgualdad/Page/MIGU_contenidoFinal
http://www.migualdad.es/ss/Satellite?cid=1193049480875&pagename=MinisterioIgualdad/Page/MIGU_contenidoFinal
http://www.migualdad.es/ss/Satellite?cid=1193049480875&pagename=MinisterioIgualdad/Page/MIGU_contenidoFinal
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-2175/eu/contenidos/informacion/2529/eu_2215/eu_11993.html
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-2175/eu/contenidos/informacion/2529/eu_2215/eu_11993.html


Arartekoa. 2010eko Txostena

III

360360

Baliabide horiek ijitoen beharrei egokituak dauden tresnak eta neurriak izatea ahalbidetzen 
dute.

Beharrez koa den adostasuna biltzen duten eta ijitoen parte-hartzea errespetatzen duten 
proposamenen diseinuan eta eratzean aurreratu da. Neurri horiek gauzatu ahal izateko 
konpromiso politikoak eta finantzarioak behar dira. I. Planaren ebaluazioak agerian jarri zuen 
adostutako neurri guztiak ez zirela martxan jarri eta hori oso garrantzitsua den kontua da 
2003.urtean hasitako prozesuan esku-hartzen duten agenteen konfiantza mantentze alde-
ra eta ijitoen egoerak Euskal Herrian hobera eta aurrera egin dezan ezarritako helburuak 
lortzeko.

IV.  Jarduera-plana

Burutu ditugun jardueren artean hauxe da bat: Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailari ijitoen 
populazioa modu garrantzitsuan eragiten dion arazoa jakinarazi diogu, hau da, etxebizitza 
lortzeko zailtasuna. Hori dela eta, bizitoki egokia eduki ahal izateko askotan geratzen zaien 
aukera bakarra etxebizitza bat (maiz infraetxe egoeran) edo lokal bat erostea da. Arazoa da 
etxebizitza bat erosteak diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko eskubidea agortzen 
duela eta, noizean behin, modu bidegabean jasotako zenbatekoak itzuli behar izatea era-
giten duela. Normalean, erosketa berriak ez du esan nahi familiaren egoera ekonomikoa 
hobetu denik, hortaz, kasu bakoitzean baloratu beharko litzateke etxebizitza bat edukitzeak 
zer nolako egonkortasuna ematen dion familiari, gizarteratze prozesuan aurrera egin ahal 
izateko. Diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko eskubidea agortzeak eta prestazioen 
itzultzea eskatzeak familia horretako kideen gizarteratzeari kalte egin ahal dio. Zentzu horre-
tan, honen falta sumatzen da: kolektibo batzuen kasuan esku-hartze sozialak kontuan hartu 
beharko lituz ke pertsona jakin batzuen behar eta egoera sozial zehatzak eta epe ertainean 
eta epe luzean esku-hartze sozialak barne hartzen dituen abantailen ikuspegi zabalagoa 
eduki beharko luke.

2010. urtean hainbat bilera izan ditugu, horien artean: Euskal Autonomia Erkidegoan lan 
egiten duten emakume ijitoekin, Ijitoen Batzordeko idaz kariarekin eta Eusko Jaurlaritzako 
Biltzen zerbitzuarekin Errumaniako ijitoen egonlekuei buruz koa. Bilera horien xedea erakun-
dearen funtzioen berri ematea izan da, bai eta ijitoen beharrak eta zailtasunak eta Ijito 
Herriaren Erabateko Sustapenerako eta Gizarte Partaidetzarako II. Planean proposatutako 
neurriak betetzea daukan garrantzia agerian jartzea ere.

V.  Kexarik aipagarrienak

V.1.  Etxebizitza beharra

Ijitoek eta ijito familiek oso arazo larria daukate egokia den bizitokia eskuratzeko. Sustapen 
publikoko programei esker ijito askok etxebizitza bat daukate. Bizitokia pertsonen funtsez ko 
behar bat da, adingabeen hez kuntza egokia eta pertsonen garapena ahalbidetzen dituena. 

http://www.euskadi.net/r33-2288/es/contenidos/informacion/2551/es_2217/es_11996.html/
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Aurten Bizigune programak alokairuaren luzapena ukatu izanagatik hainbat kexa jaso ditu-
gu. Programa horren helburua zen merkatuan ez zeuden baina hutsik zeuden etxebizitzei 
erabilera ematea, eraberritu nahi zituztelako edo jabeak ez zirelako fidatzen alokairu kontra-
tuek sortzen duten ziurgabetasunarekin eta haren jabetzakoa den etxebizitzaren errenta-
rien jokamoldearekin. Etxebizitza horiek Eusko Jaurlaritzak alokatzen ziz kien Etxebide ize-
nekoan izena emanda zuten pertsonei eta alokairuko etxebizitza eskatzen zutenei.

Etxebizitzaren alokairua luzatzeko gehienez ko epea 5 urtekoa da. Auzotarren kexek eta, 
zenbait kasutan, etxebizitzan narriadurak egoteak etxebizitzaren alokairuak 5 urte baino 
gehiago luzatzea eragotzi dute. Hori dela eta, zenbait familien egoerak okerrera egin du eta 
bizitokia etxebizitzako zerbitzu publikoaren esku-hartzerik gabe bilatu behar izan dute.

V.2.  Auzotarren gaitzespena

2009ko txostenean kexa hau aipatu genuen: auzotarren gaitzespenagatik familia bati errol-
dan izena ematea, Trapagarango Bailarako auzo batean integratzeko, ukatu zioten.

Arartekoaren ebazpena, 2009ko martxoaren 30ekoa. Horren bidez, Trapagarango Udala-
ri gomendatzen zaio udal erroldan inskribatuta egotearen ziurtagiria eman dezala, familia 
bateko kide guztiak udalerriko biztanle gisa onar ditzala, familiak errentan hartuta duen 
etxebizitza okupatzeko jarduerak kudeatzen parte har dezala eta gizarte bizikidetasun nor-
malizatua susta dezala.

Ijito familia bati errentamendu erregimenean etxebizitza bat esleitzeko erabakiak auzokoen 
arbuioa eta, familia etxebizitzan bizi ez zedin, erroldan izena emateko ukoa eragin zituen.

Familia horrek udal erroldan izena eman zuen baina euren egoera ez dago normalizatua 
oraindik ere auzotarren gaitzespena pairatzen baitute. 2010. urtean zehar haien etxebizitza-
tik gertu gaitzespen hori erakusten zuten pankartak eta hormetan pintadak egon dira. Ijito 
Herriaren Erabateko Sustapenerako eta Gizarte Partaidetzarako Batzordearen erakunde 
sozialek udalari zegoz kion neurriak hartzeko eskatu zioten, hau da, udal taldeek, garbiketa 
zerbitzuek eta, beharrez koa izanez gero, Udaltzaingoak, pankartak kentzeko edo hormetako 
pintadak garbitzeko. Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Sailak zenbait pankarta kendu zituen 
arren, aurtengo udaz kenean, familiari arbuioa erakusteko zenbait pintada bertan jarraitzen 
zuten, zehatz-mehatz, Frantziako gobernuaren immigrazio politiken aldekoak. Hori oso larria 
da. Modu berean, familiaren aurka jazotako gertakariak eta haren lekualdatzea Zugaztietako 
auzora ikertzen dituen prozedura judizialak irekita jarraitzen du.

Jasotzen ditugun kexetako batzuek ijitoak ez diren auzotarren eta ijitoak diren auzotarren 
artean gertatzen diren bizikidetzako zailtasunak dituzte hizpide. Auzotarren arteko biziki-
detza aurrera eramateko zailtasunak hizpide zuen kexa-espediente batean, tirabira horiek 
ijito familiaren kaleratzearekin amaitu ziren. Espediente bat ireki dugu, izapidetzen ari 
dena, etxebizitza esleitzeko eta kaleratzeko erabilitako prozedurari dagokionez. Izan ere, 

http://www.visesa.com/default.htm
http://www.etxebide.info/html/etx/intro_c.htm
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/3_1605_1.pdf
http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-423/eu/
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emakume batek eta lau seme-alaba adingabek osatzen duten familia hori, une honetan, 
infraetxe egoeran bizi da.

Pertsonek auzotasun egokian eta segurtasunez bizitzeko daukaten eskubidea, bizitoki ego-
kian bizitzeko daukaten eskubidearekin bateratu behar da. Bizikidetza zailtasunen arrazoiak 
ezagutzea garrantzitsua da, bai eta ikuspuntu sozialetik, eskubideen berdintasunarekin eta 
arbuiatutako taldeen sustapenarekin, horri aurre egitea ere.

Aurten hainbat kexek erakutsi digute ijito familien egoera, bizitoki egokia izateko funtsez ko 
beharraren asebetetzeari dagokionez, okerrera egin duela eta horrek Arartekoa kez katzen 
du.

V.3.  Infraetxea

Erandion bizi diren auzotar batzuk, horien artean, ijitoak diren familien kolektibo bat, euren 
higiezinen narriadura egoeraren berri eman digute.

Sustatzaile pribatu batek eta Erandioko Udalak sinatu duten hitzarmen baten bitartez, 
eremu horretan hirigintza biziberritzeko jarduera bat aurreikusi da. Xedatutako jardueretako 
bat etxebizitza berriak eraikitzean datza, auzotarrei ostatu emango zaiela bermatze aldera.

Arazoa da higiezinen sektorearen krisiak hirigintzako hitzarmenean xedatutako epearen ba-
rruan etxebizitzak eraikitzea oztopatzen ari dela. Arartekoak biziberritze prozesu horren egoera-
ri eta familia horien gaur egungo etxebizitzen egoerari buruz ko informazioa eskatu du.

V.4.  Hondatutako guneetako jarduerak

Aurten, Arartekoak Abanto Zierbenako Santa Juliana auzoak pairatzen duen gizarte- eta 
hirigintza-narriaduraren gaineko esku-hartzea amaitu du. Arartekoaren ebazpena 2010eko 
irailaren 20koa. Horren bidez, auzotar talde batek aurkeztu zuen erreklamazioaren gaineko 
esku-hartzea amaitutzat jotzen da. Erreklamazioak Abanto Zierbenako Santa Juliana auzoak 
jasaten duen narriadura egoera, gizarteari zein hirigintzari dagokionez, zuen hizpide.

Ararteko erakundetik ebazpen bat bidali diegu administrazio eskudunei (Udala, Eusko Jaur-
laritzako Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila eta, zehazten den heinean, Biz kaiko Foru 
Aldundiko Gizarte Ekintza Saila). Horren bidez, auzo horretan esku-hartzeari lehentasuna 
emateko eskatu genien, az ken urteetan auzoak jasaten duen narriadura egoera, gizarteari 
zein hirigintzari dagokionez, konpontze aldera. Horretarako, administrazio eskudunek plan 
zehatz bat ezarri behar dute gizarte eta hirigintza aldetik esku hartzeko neurrien inguruan. 
Plan horrek atal espezifiko bat izan behar du auzune horretako legez ko okupatzaileei be-
rriro bizilekua emateari dagokionez; gainera, Santa Juliana auzoan sortu diren bizikidetza 
arazoak konpondu behar ditu, lehen egin ditugun gogoetak kontuan hartuta. Interesgarria 
da, halaber, organo egonkor bat sortzea, auzotarrei parte hartzeko modua emango dieten 

http://www.erandioko-udala.net/home/eu_Home.asp
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2046_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2046_1.pdf
http://www.abanto-zierbena.org/eu-ES/Orrialdeak/default.aspx
http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net/r41-429/eu/
http://www.bizkaia.net/home2/eu_index.asp
http://www.bizkaia.net/home2/eu_index.asp
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formulak  ezarriko dituzten neurrien plangintza eta jarraipen koordinatua egiteko. Nolanahi 
ere, beharrez ko bideak sortu behar dira bizilagunei informazioa emateko eta parte hartzeko 
modua emateko auzoa hirigintza aldetik biziberritzeko aurreikusi diren neurrien inguruan, lur-
sailen jabeak inplikatuko dituzten eskubideen eta betebeharren inguruan eta, bereziki, etxe-
bizitzen legez ko okupatzaileei berriro bizilekua emateko eskubidearen edukiaren inguruan.

Denbora igaro den arren, aipagarria den aurrerapenik ez da gertatu. Auzoaren egoerak 
kexen izapidetzeak eragiten ditu oraindik ere, az kenak erroldan izena ematearen ukapena 
dela-eta.

- Sestaoko Txabarri, Urbinaga, Rivas-Simondrogas eta Los Baños auzoak

Eremu hori, gizarteari zein hirigintzari dagokionez, biziberritzeko prozesua ez da amaitu, 
beraz, informazioa eskatu dugu Arartekoak egindako gomendioak betetzen ote diren jakite-
ko. Gomendio horiek Arartekoaren ebazpenean egin ziren, 2006ko azaroaren 6koa. Horren 
bidez, Sestaoko Udalari, Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailari eta 
Biz kaiko Foru Aldundiaren Udal Harremanetako eta Hirigintzako Departamentuari jakinarazi 
zaiz kie Sestao birgaitzeko prozesuari buruz ko ondorioak eta gomendioak.

Planaren gauzatzeari dagokionez, Arartekoaren jarraipenaren helburua zen, funtsean, os-
tatu ematerakoan erabili behar ziren zenbait irizpide ikuskatzea: familiak behar ekonomiko 
larriaren arabera identifikatzea, etnia jakin batekoak direla azpimarratzea eta Sestaon ostatu 
emateko benetan 15 urte bertan bizi izan direla egiaztatzeko beharra; modu berean, herrita-
rren segurtasun arazoak eta bizikidetza soziala ere (gomendioak: 3.-“Plan Zuzentzailearen 
Berrazterketa”; 4.-“Eraitsitako edo eraitsiko diren eraikinetan bizi ziren pertsonei ostatu 
emateko eskubidea bermatzea”; eta 5.-“Udal etxebizitzen erabilera egokia eta herritarren 
segurtasuna bermatzea”).

Sestaoko Udalak 2007ko urrian plan zuzentzailearen eguneratzea egin zuen. Bertan, familia 
batzuei bizilekua Sestaotik kanpo emateko proposamena mantendu zuen, “baliabide gutxi 
edo gizarte arazoak dituzten pertsonen kontzentrazioa txikiagotzeko”, irizpide batzuk oinarri 
hartuta. Irizpideok, adibidez, oinarriz ko errentaren jasotzailea izatea, ijitoa izatea edo familia 
gataz katsukoa izatea dira. Planaren eguneratzean, helburu estrategiko hori mantendu zen. 
Hori dela eta, planak honako hau aurreikusi zuen: %80an oinarriz ko errenta jasotzen duten 
pertsonen lekualdatzea –93 lekualdatzeke daude–; horietako %50 gutxienez ijito familiak 
izan daitezela eta %10, berriz, inguruan arazo garrantzitsuak eragiten dituzten familiak.

Arartekoak aipatu ebazpeneko 3. gomendioan hauxe adierazi zuen: “Zonalde horietan 
agertzen den gizarte arazoa ezin da alde batera utzi, are gehiago lurzoruari emango zaion 
erabilera hirirako azpiegitura berriak egitea edota etxebizitza normalak eraikitzea izango 
bada gehienak higiezin merkatuan saltzeko”.

15 urteko erroldatzea egiaztatzeko baldintzari dagokionez, gehienez ere hiru urtekoa es-
katzeko proposatu genuen, babes ofizialeko etxebizitzak esleitzeko prozedurekin analogia 

http://www.ararteko.net/p_1_final_Home.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=192&language=eu&codResi=1&codMenu=67&layout=p_1_final_Home.jsp&language=eu
http://www.sestao.net/general/index.asp?sestao_idioma=EU&nivelMenu=&actualMenu=
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izateagatik. Prozedurok Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2004ko abuztuaren 
21eko aginduan daude araututa.

Labur esanda, aurreikusitako irizpideak berrikustea proposatzen genuen, Simondrogas in-
guruan bizi ziren legez ko pertsona okupatzaile guztiei bizilekua emango zaiela bermatzeko 
(4. gomendioa).

Jarraipenean jakin dugu Sestao Berri 2010 elkarteak, ostatua ematearen arloan, esku-hartze 
sozialeko plana aurrera daramala, hainbat faserekin, horien artean: ostatu ematearen ja-
rraipena, Ari-Txabarri-El Sol eremuaren gizarte eta hirigintza biziberritze-plana, eraikinen 
hiri-birgaitzea barne hartzen duena –etxebizitzak eta gizarte esparrua komunitatea garatze 
aldera– eta Sestaoko udal etxebizitzen alokairuen kudeaketa programa, esku-hartze sozia-
leko programa barruan daukana.

Bidalitako informazioaren arabera, erakundeen arteko lankidetza mantentzen da, Sestaoko 
Udalaren eta Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, Herri lan eta Garraio Sailaren artean eta hori 
oso positiboa da. Aurreikuspena zen lankidetzan aurrera egitea eta eraginkorragoak diren 
kudeaketa bideak ezartzea, etxebizitza eskatzaileen erregistroaren arloan –Etxebide−, bai 
eta birgaitzeko laguntzen zentralizazioaren arloan −Etxelaguntza– ere.

Ostatua emateko jarraitzen ari diren irizpideei dagokienez, helarazitako informazioarekin 
ezin dugu jakin zenbat ijito familiengan eragina izan duen eta zenbat familiari eman dioten 
ostatua Sestaotik kanpo. Emandako irizpideek hainbat talderen baldintzekin zerikusia dute, 
adina, osasuna, familiarekiko mendekotasun psiko-soziala, haurrak eta nerabeak, eta ez 
dago jasota Sestaoko Udaleko erroldan aldez aurretik epe jakin batean zehar izena emanda 
zeudela egiaztatu behar zutenik. Bidalitako informazioan zehazten denaren arabera, ostatua 
eman den kasuen % 98an adostasuna egon da, ehuneko altua da eta positiboki baloratzen 
da. Ostatu emate horiek Sestaon zein beste udalerri batzuetan gertatu dira, nahiz eta Ses-
taotik kanpo egin direnen portzentajea altuagoa izan.

Modu berean, jakinarazi dute Vega Nueva kaleko 6. eta 8. zenbakiko etxebizitzak erortzeko 
zorian zeudela eta bertan bizi ziren 37 titularrekin desjabetu aurreko akordioak sinatu zirela. 
Horrek birkokatzea ahalbidetu zuen.

Rivas kaleko 66. eta 68. zenbakietan bizi ziren pertsonengan eragina izan zuten jarduerei 
dagokienez, lurra sailkatzeko proiektua onartu zenean indarrean zegoen araudiak ez zuen 
aintzatesten ostatu emateko eskubidea. Arcelor Mittal izenekoak jarraitu zuen lurra sailkatze-
ko proiektua Sestao Berri elkartearen sorrera baino lehen onartu zen. Elkarte hori izan zen 
eragindako pertsonekin akordioak lortu zituena. Hala eta guztiz ere, Sestaoko Udalak dioe-
naren arabera, Sestao Berrik etxebizitzetan bizitzen jarraitzen zuten pertsonen kanporatzean 
esku hartu du eta hori dena erraztu du. Pertsona horiei ostatu eman behar izan zaie.

Modu berean, Fundación Secretariado Gitano fundazioarekin eta Iniciativa Gitana elkar-
tearekin sinatutako akordioen eta auzo-elkarteekin egiten dituzten elkarriz keten berri 
eman dute. Sestao Berri elkartearen eta Sestaoko Udalaren artean dagoen lankidetza 
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hitzarmenaren berri eman du ere. Hitzarmen horrek esku-hartze sozialean eragina dauka, 
udaleko oinarriz ko gizarte zerbitzuen erabiltzaile diren pertsonei dagokienez. Pertsona 
berak Sestao Berri elkarteak garatzen duen esku-hartze sozialaren arrazoia dira ere.

Aurreikuspenei dagokienez, Sestao Berri erakundearen esku-hartzea 2013. urtera arte 
mantentzen da, honako helburu honekin: ostatu ematearen kudeaketa, jarduera eremu 
berrien kudeaketaren inguruko azterketa, hala nola, Eje Ballonti eta Vega Galindo; bir-
gaitzearen kudeaketa, guztiz birgaitu beharreko 25 eraikinen promozioa eta zatika Ari, Txa-
barri eta El Solen, bai eta eremu horretan lankidetza publiko-pribatuko jarduerak sustatzea 
ere; alokairuaren kudeaketa, autonomia zein tokiko mailan Sestaoko alokairu aukeraren 
kudeaketa, bai eta zuz kidura-lurzoruan alokairuko etxebizitzen promozioaren hasiera ere; 
prestakuntza eta lana kudeatzea, eremu horretan gizartea eta ekonomia biziberritzeko; 
eta leihatila bakarra eta etxebizitza zerbitzuak jartzea tokiko eta autonomia erkidegoko 
administraziorako.

Bestalde, aurten, barne eremuan gauzatu diren bisitetako bat Sestaoko polizia-etxera egin-
dakoa izan da. Bisitan antzeman ahal izan zen udaltzain kopuruak gora egin zuela eta esku-
hartzeek, berriz, behera egin zutela; horietako gehienak, elkarbizitzan arazoak egoteagatik 
izandakoak ziren. Gizartearen giroari dagokionez, arazoek jarraitzen dutela baina aurrerape-
nak egiten ari direla diote. Baita zenbait eremu behatzeko Ertzaintzarekin koordinazioa man-
tentzen dutela ere. Elementu berritzaile gisa elkarbizitzako 12 agente kontratatu dituztela 
adierazi dute.

Arartekoak Sestaoko Udalari jakinarazi dio jasotako informazioa modu positiboan baloratzen 
duela, erakundeak 2011. urtean zehar egiten duen jarraipenaren kaltetan izan gabe.

VI.  Ondorioak

Ondoren, arlo honetan eragina duten gaiak azpimarratu ditugu, zehaz ki, interesgarriak dire-
lako 2011. urtean jarraipen berezia egitea eskatzen dutenak.

1. Euskal Autonomia Erkidegoak parte-hartze organo bat dauka bai eta jarduteko plan 
bat ere, Ijito Herriaren Erabateko Sustapenerako eta Gizarte Partaidetzarako II. Plana 
2008-2011. Tresna horiek gizartearen parte-hartzea ahalbidetzen dute eta gure erkide-
goan ijitoen egoera hobe dadila beharrez koak diren neurriak abian jartzea aurreikusten 
dute. Plana betetzeak lehentasuna eduki behar du.

2. Politika publikoek gutxiengo kulturalak babesteko onartutako konpromisoak errespe-
tatu behar dituzte.

3. Etxebizitza lortzeko zailtasunak ijito herriaren eskubideen gauzatzea mugatzen du.

4. Populazioari ijitoek euren eskubideak berdintasunez gauzatzeko dauz katen zailtasunen 
berri ematera eta sentsibilizatzera zuzenduta dauden neurrien falta sumatzen da.

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-2175/eu/contenidos/informacion/2529/eu_2215/eu_11993.html
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-2175/eu/contenidos/informacion/2529/eu_2215/eu_11993.html
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5. Ijitoen egonlekuak saihestera zuzendutako jarduera publikoek pertsonen egoera eta 
beharrak aintzat hartu behar dituzte eta ez bakarrik herritarren segurtasuna.

6. Premiaz koa da gizarteari ohartaraztea norbanakoa dela egiten dituen jardueren ardura-
duna, baina ez ijito herria eta are gutxiago ume ijitoak. Gizartearen gaitzespenak, lane-
ko diskriminazioak, eskola eta bizitoki bereiz ketak ijitoen bazterkeria soziala eragiten 
dute.

7. Gizarteari zein hirigintzari dagokienez, narriadura jasaten duten auzoetan, popula-
zioaren beharrei osotasunez eta koordinazioarekin erantzuten dieten herri-administra-
zioen jarduera publikoak beharrez koak eta positiboak dira populazioarentzat.
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8.  ETORKINAK

I.  Aurrekariak

Krisi ekonomikoaren ondorioz, langabeziak gora egin du atzerritarren 
artean; izan ere, etorkinen lanpostuak eraikuntza eta antzeko sekto-
re ekonomikoekin lotuta daude, baita aldi baterako kontratuekin eta 
etorkinak lan egin ohi duten sektore eta kontratu-modalitateekin ere. 
Krisiak gehiago eragin die gizonei eta herritar talde zaurgarrienei, 
adibidez, gazte atzerritarrei eta gure artean denbora gutxi daramaten 
pertsonei.

Krisi egoerak herrialde askori eragiten die, bai aberatsei, bai txiroei. Herrialde txiroetan, kri-
siaz gain, hondamendi naturalak eta gerra-gataz kak ere izaten dituzte eta horrek migrazioak 
eragiten ditu. Herrialde horien Estatu mugakideek migrazio-fluxuak kontrolatzeko ezartzen 
dituzten politiken ondorioz mugak ixten dira, eta horrek irismen handi eta larriko krisi huma-
nitarioak eragiten ditu.

2010ean EAEn etorkinak 139.229 izan dira guztira; horietako 71.952 gizonez koak dira eta 
67.277 emakumez koak, herritarren %6,4 dira osotara. 2010eko datuak. Iturria: Immigra-
zioaren Euskal Behatokia, Ikuspegi. Atzerritarren kopuruak eskasa izaten jarraitzen du beste 
autonomia erkidego batzuekin eta Estatuarekin alderatuta. Atzerritarrak Espainian 4.791.23 
dira guztira, alegia, biztanle guztien %12,1 (Madrilen %16), Lan eta Immigrazio Ministe-
rioaren Urtekariak jasotzen duenaren arabera.

Eustat-Euskal Estatistika Erakundearen arabera, EAEko migrazio saldoa az ken urteotan 
positiboa izan da, eta datuek az ken urtean egoiliar etorkin berrien %43 beste autonomia 
erkidego batzuetatik etorriak direla azpimarratzen dute.

Estatuko Fiskaltza Orokorraren 2009ko memorian adierazten da urte horretan 5.099 pertso-
na kanporatu direla, alegia, 2008an baino gutxiago; izan ere, urte horretan 6.281 pertsona 
kanporatu zituzten.

Administrazio egoera irregularrean dauden pertsonak Estatuan 1.000.000 inguru direla 
(EAEn 35.000 inguru) kalkula daiteke, udal errolden zifrak eta balioz ko bizileku-txartela edo 
erregistroko ziurtagiria daukaten atzerritarren datuak kontuan hartuz gero. Pertsona horiek 
lan eta egoitza baimena lortuko dute 3 edo 4 urteko epean. Baztertzea larriago bihurtzea 
ekiditeko, garrantzitsua da gizarte ekintzako programetan sar daitezela beren migrazio 
proiektuaren hasieratik.

“Atzerriko immigrazioaren inguruko jarrerak eta pertzepzioak. 2010eko ekaina” Ikuspegi Ba-
rometroaren konklusio batzuk oso kez kagarriak dira; izan ere, datuek az ken urteotan euskal 
herritarren jarrera gogortu dela adierazten dute, alegia, “kritikoagoa dela eta atzerritarrekin 
apur bat estuagoa”.

http://www.ararteko.net/p_1_final_Home.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=192&language=eu&codResi=1&codMenu=67&layout=p_1_final_Home.jsp&language=eu
http://www.ararteko.net/p_1_final_Home.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=94&language=eu&codResi=1&codMenu=65&layout=p_1_final_Home.jsp&language=eu
http://www.ikuspegi.org/eus/index.php
http://www.ikuspegi.org/eus/index.php
http://extranjeros.mtin.es/es/InformacionEstadistica/Anuarios/Anuario2009.html
http://extranjeros.mtin.es/es/InformacionEstadistica/Anuarios/Anuario2009.html
http://www.ejgv.euskadi.net/r53-2283/eu/
http://www.fiscal.es
http://www.ikuspegi.org/documentos/investigacion/eus/barometro_2010FINALeus.pdf
http://www.ikuspegi.org/documentos/investigacion/eus/barometro_2010FINALeus.pdf
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Barometro honek planteatzen du euskal herritarrek etorkinen inguruko estereotipo faltsu 
eta aurreiritzi jakin batzuk izaten jarraitzen dutela, aurreko urteetan bezalatsu. Estereoti-
po eta aurreiritzi horiek, dirudienez, autonomoak dira zati batean benetako gertakizunekin 
alderatuta. Bereziki kez kagarria da herritarrek etorkinen eta segurtasunaren arteko harre-
manari buruz duten iritzia. Euskal herritarrek aurreko urteetan baino onginahi gutxiagorekin 
epaitzen dute immigrazioaren funtzionalitate ekonomikoa eta eragin negatiboen ehunekoak 
areagotu dira. “Atzerritarren etorrerak sortzen dituen kez ka eta errezelo gehienak euskal gi-
zartearen ongizate-mailari eusteko gaitasunarekin daude loturik”.

II.  Arloa kopurutan

Jaso ditugun kexak, nagusiki, lotuta daude atzerritarrek zerbitzuak eta prestazio publikoak 
eskuratzeko dauz katen zailtasunekin. Eta, horren harira, azpimarratzekoa da aurten zailtasun 
horiek areagotu egin direla. Horrez gain, aurkeztutako kexak etorkinek beren eskubideak 
baliatzearekin ere lotuta daude, adibidez, dokumentazioa eskuratu eta mantentzearekin 
edo dagoz kien egitateak erregistro zibiletan eta Zentralean inskribatzearekin. Immigran-
teek aurkezten dituzten kexa guztiak ez dira esparru honetan soilik islatzen, beste esparru 
batzuetan ere aurki baitaitez ke, adibidez, Herrizaingoan, Etxebizitzan, Osasun arloan...

Lan arloko politika aktiboak Euskal Autonomia Erkidegora transferitu direnez, aukera ona 
izan daiteke etorkinen sektorea laneratzeko, egungo krisiaren eragina nabarmen jasaten ari 
dira eta. Hiz kuntza ofizialak ikastea, gaitasunak hobetzea eta laneko orientazioa, besteak 
beste, indartu behar diren politika publikoak dira, eta are garrantzitsuagoa da pairatzen ari 
garen egungo krisi egoeran. Arartekoak, ondorioz, adi aztertuko ditu Euskal Enplegu Zer-
bitzura sartzeko baldintzak; izan ere, ez dituzte egoerarik zaurgarrienean dauden pertsonak 
baztertu behar, hala nola atzerritarrak. Immigranteek zerbitzu publikoak bertako pertsonen 
baldintza berberetan eta inolako diskriminaziorik gabe eskuratzea funtsez ko baldintza da 
etorkinak integratu ahal izateko.

Arartekoa asko kez katzen du etorkinen inguruko iritzi publikoak. Azterlanen emaitzen ara-
bera, etorkinen eragin ekonomiko eta kulturalen inguruko “sinesmenek” eragin nabarmena 
dute herritarrek immigrazioari eta abian jarri beharko liratekeen immigrazio politikei buruz 
duten iritzian, hau da, horiek immigranteak herrialdera sartu eta geratzearen inguruko poli-
tikek zorrotzagoak ala arinagoak izan beharko luketen pentsarazten diete.

Immigrazioari eta migrazio politikari buruz ko eztabaida publikoa komunikabideek ematen 
duten informazioak baldintzatzen du, baita egiaztatutako datuetan oinarritzen ez diren si-
nesmen kolektibo jakin batzuek ere. Migrazioaren eragin ekonomiko, sozial eta kulturalen 
inguruko txosten zorrotzak lantzea, analisietan gehiago sakontzea eta datuak publikoki eza-
gutzera ematea, agian, lagungarri izan liteke analisi serioetan oinarrituta ez dauden sines-
menak eta gaiz ki-ulertuak desagerrarazteko. 

Beharrez koa izango litzateke kontseilu bat edo bestelako ikus-entzunez ko organo bat ego-
tea, edo, bestela, kode deontologikoak, aholkularitza batzordeak eta/edo araudi bat egotea 

http://www.lanbide.net/
http://www.lanbide.net/
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ikus-entzunez koaren arlorako eta pertsona guztien eskubideak eta askatasunak errespe-
tatzen laguntzeko eta immigranteen jatorri nazionala edo etniaren ondorioz ko estigmatiza-
zioa ekiditeko.

Beharrez koa da bizikidetza eta errespetua sustatzeko diskurtso berriak lantzea, baita des-
berdintasunak balioesteko eta arrazismo eta xenofobiatik urrundutako herri bat eraikitzeko, 
adibidez, honako ekimenak proposatutakoari jarraiki: “Living Together: Arrazakeria eta Xe-
nofobiaren kontrako Herritar Europarrak”, dekalogoa eta az ken txostena, konparazioz koa eta 
barne-hartzailea, Proiektua [JLS/FRC/036).

III.  Arauketa testuingurua eta politika publikoak

Epigrafe honetan, atzerritarrei eta immigrazio politikei eragiten dieten arau arloko nobedade 
batzuk jaso ditugu.

Apirilaren 5ean indarrean sartu da Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren (EE) 
810/2009 Erregelamendua, 2009ko uztailaren 13koa, bisatuei buruz ko Kode komunita-
rio bat ezartzen duena (bisatuen Kodea). Erregelamendu horrek Estatu kideetako lurral-
deetatik ibiltzeko eta egonaldi laburretarako bisatuak jaulkitzeko prozedurak eta baldintzak 
ezartzen ditu. Horrez gain, Estatu kideen lurraldeetan dauden aireportuetako nazioarteko 
zirkulazio eremuetatik igarotzeko aireportuetarako iraganbideko bisatu bat edukitzera be-
hartuta dauden herrialdeak zerrendatzen ditu, eta bisatu horiek jaulkitzeko prozedurak eta 
baldintzak zein diren ere ezartzen du.

2010eko abenduan Europako Parlamentuak ezez koa eman dio baimen bakarraren zu-
zentarau proposamenari. Askatasun Zibilen, Justiziaren eta Barne-arazoen Batzorde 
parlamentarioak proposamena onartu egin zuen, eta Parlamentuak eta Justizia eta Barne 
Kontseiluak elkarrekin hartutako erabaki bidez onetsi behar zen. Zuzentarau horrek pro-
zedura bakarra ezartzen zuen lan- eta egoitza-baimena emateko, eta zuzenbide esparru 
bera ere ezartzen zuen, immigranteei dagokienez. Esparru horretatik kanpo uzten zituen, 
besteak beste, aldi baterako langileak, lekualdatuak, hirugarren herrialdeetako enpresek 
lekualdatutako langileak eta kontratu bidez zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresetakoak. 
Beraz, langile horiek eskubide gutxiago izango zituzten; izan ere, ez lirateke arautuko zuzen-
tarau horrek ezartzen dituen eskubideen arabera, lege-testu espezifikoen edo beren jato-
rriko herrialdeetako laneko legeen arabera baizik, eta horien gehiengoak ez dauz ka Europar 
Batasunean dauden berme berak. Horrez gain, pentsioak kobratzeko tokiari buruz ko mugak 
ezartzeko aukera ere aurrez ikusten zuen, baita beste familia-prestazio eta onura sozial 
batzuei dagokienez ere. Horrenbestez, aurrez ikusten zen araudiak ez zituen langile etorki-
nen eskubideak langile immigrante guztien eta haien familien eskubideen babesari buruz ko 
Nazio Batuen 1990eko Hitzarmenean bezala jasotzen, ezta Europako Kontseiluaren 1977ko 
Langile immigranteei buruz ko Hitzarmenean bezala ere, lana, gizarte segurantza eta etxe-
bizitzarekin lotutako baldintzei dagokienez.

http://www.oberaxe.es/files/datos/4ce25196540d0/LivingTogether-espanol.pdf
http://www.oberaxe.es/files/datos/4ce25196540d0/LivingTogether-espanol.pdf
http://eurex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:243:0001:0058:ES:PDF
http://eurex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:243:0001:0058:ES:PDF
http://www.europarl.es/
http://europa.eu/index_es.htm
http://europa.eu/index_es.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cmw.htm
http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en|es&u=http://www.coe.int/t/dg3/migration/documentation/Default_conv_en.asp
http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en|es&u=http://www.coe.int/t/dg3/migration/documentation/Default_conv_en.asp
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Kode Penalari buruz ko azaroaren 23ko 10/1995 Lege Organikoa aldatzen duen ekaina-
ren 22ko 5/2010 Lege Organikoaren nobedadeen artean, aipatzekoa da gai hauei buruz ko 
arauak jaso direla: askatasuna kentzeko zigorra, egoera irregularrean dauden herritar atze-
rritarren kasuan, herrialdetik kanporatzeko zigorrarekin ordez katzea; gizakien salerosketa 
delituari buruz ko titulu espezifiko bat sortzea; herritar atzerritarren eskubideen kontrako 
delituen aldaketa eta langileen immigrazio klandestinoaren delitua kentzea.

Nobedade garrantzitsua da gizakien salerosketa delitu independente gisa tratatzea eta de-
litu hori legez kanpoko trafikoa edo pertsonen immigrazio klandestinotik bereizitako delitu 
gisa tratatzea. Bereiz keta hori atzerritarrek Espainian dauz katen eskubide eta askatasunei 
eta etorkinen gizarteratzeari buruz ko urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoa errefor-
matzen duen 2/2009 Lege Organikoak jada onartu zuen; izan ere, migrazio politika arautzen 
duten printzipioetako batean printzipio berri bat sartu zuen: gizakien salerosketaren jazar-
pena (2 bis art., 2. h idatz-zatia)], hain zuzen. Legeak gizakien salerosketaren biktimak ba-
besteko erregimen bat barne hartzen du, Varsoviano Hitzarmeneko 10. artikuluan biktimak 
identifikatzeko sistemari buruz jasotzen dena aplikatzen du eta aipatutako Hitzarmenak 
eta 2004/81/EE Zuzentarauak aurrez ikusten duten hausnarketa epea barne hartzen du. 
Emakumeen salerosketaren biktimek 30 eguneko hausnarketa-epea daukate agintaritzei 
lagundu nahi dieten erabakitzeko. Laguntzea onartzen badute eta salaketa jartzen badute, 
egoitza baimena lortuko dutela aurrez ikusten da.

Beste instrumentu batzuk, adibidez, Gizakien Salerosketaren Kontrako Plan Integrala, Ber-
dintasun Ministerioarena, oso garrantzitsuak dira biktimak osoki babestea posible izan da-
din. Biktimen berreskurapen psikologikoari eta haien babes integralari (askotan, babesak 
haien inguru familiarra ere barne hartu beharko luke) lehentasuna eman behar zaie, hartara, 
delitu horien ikerketa hobetzen lagunduko litzateke eta.

Kartzela-zigorra arindu eta isun bihurtzea edo komunitatearen mesederako lanen bidez 
ordez katzea ere aurrez ikusten du ikus-entzunez ko materialaren salmenta, “top manta” 
delakoa, txikiz kakoa denean edo moz kin ekonomikoa txikia denean. Bigarren Xedapen Ira-
gankorrean berrikuspen erregimena ezartzen da. Erregimenak ez du epaiak berrikustea 
aurreikusten zigorra betetzea etenda dagoenean, etetea atzera botatzen denean berrikus-
teari kalterik egin gabe eta etendako zigorra betetzeari ekin baino lehen. Zigorra jaso duen 
pertsona baldintzapeko askatasun aldian badago edo zigorra gauzatu bada edo etenda ba-
dago ere ez, nahiz eta epaiaren beste adierazpen batzuk gauzatzeke egon, baita guztiz 
gauzatu direnak ere. Aurreikuspen horren ondorioz, dagoeneko kondenatuak izan diren eta 
zigor-aurrekariak dauz katen atzerritarrek zailtasunak dauz kate beren egoera administrati-
boa erregularizatzeko, horretarako beharrez koa delako sustraitzeagatiko egoitza-baimena 
eskatzea. Beste alde batetik, BOEn argitaratu eta hilabete batzuetara indarrean sartu de-
nez, prozesu bat martxan zeukaten pertsonek eragozpen ugari izan dituzte, izan ere, zigor 
arloko lege mesedegarrien atzeraeragin printzipioa alegatu behar izan dute (EKren 9.3 art. 
eta Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Itunaren 15.1. art.).

Atzerritarrek Espainian dauz katen eskubide eta askatasunei eta etorkinen gizarteratzea-
ri buruz ko urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoa erreformatzen duen 2/2009 Lege 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/23/pdfs/BOE-A-2010-9953.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/23/pdfs/BOE-A-2010-9953.pdf
http://www.mir.es/SGACAVT/derecho/lo/lo04-2000.html
http://www.mir.es/SGACAVT/derecho/lo/lo04-2000.html
http://www.boe.es/boe/dias/2004/05/20/pdfs/A19035-19045.pdf
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:261:0019:0023:ES:PDF
http://www.migualdad.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Contentdisposition&blobheadervalue1=inline&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1244651908239&ssbinary=true
http://www.tribunalconstitucional.es/Lists/constPDF/Constitucioneuskera.pdf
http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/12/pdfs/BOE-A-2009-19949.pdf
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 Organikoak hori garatuko zuen erregelamendua 6 hilabeteko epean onestea aurreikusten 
zuen. Aipatutako epea aspaldi igaro zen arren, erregelamendua ez da onetsi oraindik, eta, 
ondorioz, 2393/2004 EDak, abenduaren 30ekoak, onetsi zuen erregelamenduak indarrean 
jarraitzen du. Asiloa eta babes subsidiarioari buruz ko Legearen erregelamendua ere ez da 
onartu.

Aurten, garrantzitsua da aipatzea Auzitegi Gorenaren 2010eko ekainaren 1eko Epaia, 
Europar Batasuneko eta Europako Esparru Ekonomikoari buruz ko Itunaren parte diren bes-
te Estatu batzuetako herritarrak Espainiara sartu, askatasunez ibili eta bizitzeari buruz ko 
otsailaren 16ko 240/2007 Errege Dekretuaren atal batzuk baliogabetzen dituena.

Epai horrek aldaketa bat eragin du pertsona askori aplikatzen zaien araubide juridikoan. 
Adibidez, espainiar herritarren arbasoei edo haien ez kontide edo bikotekide erregistratuari 
aplikatzen zaie, baita Batasuneko herritar gisa erregistratutako izatez ko bikotekideari ere. 
Epai horrek, gainera, 21 urtetik gorako ondorengoek eta arbasoek lan egiteko eskubidea 
dutela ere onartu du, babes komunitariopean dagoen pertsona izateari kalterik egin gabe. 
Besteak beste, epai horrek honako alderdi hauei ere eragiten die: erregimen komunitarioa 
aplikatzen zaion pertsona bat Espainiatik kanporatzea erabakitzen denean boluntarioki irte-
teko epea emateko betebeharra; erregimen komunitarioak barne hartzen ez dituen seni-
deak herrialdera sartu eta bertan bizi ahal izatea erraztea, herritar komunitarioarekin duten 
ahaidetasun-maila mugatu gabe, eta herritar komunitarioa hilez gero haren senidea bertan 
bizitzeko mugak.

Lan eta Immigrazio Ministerioak DGI/SGRJ/03/2010 instrukzioa xedatu du Auzitegi Go-
renaren 2010eko ekainaren 1eko epaiaren aplikazioari buruz.

Instrukzioak jorratzen dituen gaietako bat aztertuko dugu, atzerritarren inguruko araubide 
komunitarioa herritar komunitario gisa erregistratutako izatez ko bikotekideari aplikatzea-
ri buruz koa, hain zuzen. Instrukzio horrek baliogabetu egiten du DGI/SGRJ/03/2007 Ins-
trukzioa. Arartekoak ofizioz ko egintza bat gauzatu zuen instrukzio horri buruz (2007ko urte-
ko txostena, II. kapitulua, lehentasunez ko arreta behar duten kolektiboak, etorkinak). Epai 
horretatik aurrera, instrukzioan azaltzen den bezala, komunitateetan eta udaletan dauden 
bikote egonkorren erregistroak balioz koak dira 240/2007 Errege Dekretuan aurrez ikusten 
diren ondorioetarako, epaiaren ostean indarrean sartu zen idaz ketan 2.b artikuluan aipatzen 
diren baldintzak betetzen direlako.

Honakoa beste araudi aipagarri bat da: Idaz kariordetzaren 2010eko urriaren 14ko Ebaz-
pena, Errefuxiatuentzako Arreta Zentroen Zerbitzu-karta onesten duena.

Immigrazioaren fenomenoari heltzen dioten politika publikoak oso garrantzitsuak dira gaur 
egungo eta etorkizuneko egoera zehazten dutelako eta haien bizitzaren eta hartzen dituen 
gizartearekiko dauz katen harremanen funtsez ko alderdiak arautzen dituztelako. Politika ho-
riek Europar Batasunak eta Estatuak, autonomia erkidegoek eta udalek hartzen dituzte, ale-
gia, etorkinak bizi diren tokietako agintaritzek. Ondoren, aurten hartu diren erabaki batzuk 
aipatuko ditugu.

http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/12/pdfs/BOE-A-2009-19949.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/12/pdfs/BOE-A-2009-19949.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/12/pdfs/BOE-A-2009-19949.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/12/pdfs/BOE-A-2009-19949.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/12/pdfs/BOE-A-2009-19949.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/12/pdfs/BOE-A-2009-19949.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/12/pdfs/BOE-A-2009-19949.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/01/07/pdfs/A00485-00539.pdf
http://extranjeros.mtin.es/es/NormativaJurisprudencia/Jurisprudencia/TribunalSupremo/documentos/rd2402007BOE-A-2010-16822.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/28/pdfs/A08558-08566.pdf
http://extranjeros.mtin.es/es/NormativaJurisprudencia/Nacional/RegimenExtranjeria/InstruccionesDGI/
http://extranjeros.mtin.es/es/NormativaJurisprudencia/Nacional/RegimenExtranjeria/InstruccionesDGI/
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1214_1.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/28/pdfs/A08558-08566.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/10/25/pdfs/BOE-A-2010-16280.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/10/25/pdfs/BOE-A-2010-16280.pdf
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Europar Batasuna

Batzordeak immigrazioa eta asiloari buruz ko urteko txostena egin du. Bertan, estatu 
kideen lehentasunak ezartzen dira immigrazio legala eta integrazioari, immigrazio irregula-
rrari, mugen babesari, asiloari eta jatorri eta iraganbideko herrialdeekiko lankidetzari buruz, 
Brusela, 6.5.2010COM (2010)214 az kena.

Batzordearen zorro berri bat sortzea aurrez ikusten da: justizia, oinarriz ko eskubideak eta 
herritartasuna, eta eskumenak izango lituz ke honako arlo hauetan: justizia zibila eta lege-
gintza kontsumitzaileei buruz, baita oinarriz ko eskubideei eta diskriminazioaren kontrako 
politikei dagokienez ere.

Aurten Zaragozako Deklarazioa onetsi da. Deklarazio horrek integrazio politikek eta kul-
tura aniztasunak Europako garapen ekonomiko eta sozialerako daukaten garrantzia aintza-
testen du. Deklarazio hori Zaragozan 2010eko apirilaren 15 eta 16an integrazioari buruz egin 
zen Ministerio Konferentzia europarraren esparruan onartu da. Deklarazioak onartzen du 
integrazio politikak oso tresna erabilgarriak direla diskriminazioaren kontra borrokatzeko.

Proposamenen artean, aipatzekoa da adierazle batzuk ezarri direla. Adierazleek integra-
zio politikaren esparru erabakigarrietan joera garrantzitsuak neurtu eta alderatzeko ematen 
duten aukera oso positiboa iruditzen zaigu. Adierazlearen zeregina da egoeraren ikuspegi 
orokor bat eskaintzea eta egoera aztertzeko aukera ematea, hau da, zer gertatzen ari den 
eta garrantzitsua den erakustea.

Horrez gain, aipatzekoa da Batzordeak Parlamentuari, Kontseiluari, Europako Ekonomia 
eta Gizarte Kontseiluari eta Eskualdeetako Lantaldeari jakinarazi diela herritar europa-
rrentzako askatasun, segurtasun eta justizia espazio bat eta Stockholmeko progra-
ma bat martxan jartzeko ekintza plan bat garatzen ari direla.

Dokumentuak Europako eta beste herrialde batzuetako herritarrek Europar Batasunaren 
oinarriz ko eskubideen gutunean onartzen diren oinarriz ko eskubideak izango dituztela ziur-
tatzeko eta askatasun, segurtasun eta justizia espazioa gauzatzea ziurtatzeko lehentasunak 
ezartzen dira, eta horretarako, kooperaziorako beharrez koak diren instrumentuak garatzen 
dira, honako hauek besteak beste: FRONTEX (Kanpoko mugetako kooperazio operati-
boaren kudeaketarako Agentzia Europarra), Europol (Poliziaren Bulego Europarra), Eurojust 
(Kooperazio judizialaren batasuna), OLAF (Iruzurraren kontrako Bulego Europarra), SIS II eta 
VIS. Schengen-go bigarren belaunaldiko Informazio Sistema.

Horrez gain, haien jatorri diren herrialdeekin edo immigranteen iraganbide diren herrialdee-
kin lankidetzan aritzearen garrantziari ere erreferentzia egiten die. Jakinarazpenak bereziki 
aipatzen ditu asilorako eskubidea eta ez itzultzearen printzipioa. Horren harira, asilo euro-
parraren sistema eratzea prozeduran babes-tasa berberak ezarri eta uniformeki tratatzeko 
eta elkar balioesteko garrantzitsua dela onartzen du. Horrez gain, aipatzekoa da Oinarriz ko 
Eskubideen Agentzia Europarraren Txostena. Txostena 2010eko irailaren 13 eta 14an egin 
zen ministerio-konferentzian aurkeztu zen.

http://cde.gestiondocumental.info/juridica/aue/MAY10/28004.pdf
http://www.tt.mtin.es/eu2010/es/noticias/documentos/201004/16-001.pdf
http://eurocrim.jura.unituebingen.de/cms/en/doc/1332.pdf
http://eurocrim.jura.unituebingen.de/cms/en/doc/1332.pdf
http://europa.eu/agencies/community_agencies/frontex/index_es.htm
http://europa.eu/agencies/community_agencies/frontex/index_es.htm
http://europa.eu/agencies/pol_agencies/europol/index_es.htm
http://europa.eu/agencies/pol_agencies/eurojust/index_es.htm
http://europa.eu/agencies/pol_agencies/eurojust/index_es.htm
http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_es.htmln
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/jl0010_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/jl0010_es.htm
http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/asylum-access-remedies-report-092010_en.pdf
http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/asylum-access-remedies-report-092010_en.pdf
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Estatua

Aurten oso polemikoa izan da Barne Ministerioaren urtarrilaren 25eko 1/2010 Zirkularra, 
Estatutik kanporatzea eragin dezaketen zehapen espedienteen tramitazioari buruz koa. 
Zirkular horretan, identifikaziorako atxiloketei eta kanporatzeko lehentasunez ko prozedurei 
egiten zaie erreferentzia.

Barne Ministerioak Herriaren Defentsariari argitu dio informazioa eskatu zuela eta aldez 
aurretiko oharrak bidali zituela (herriaren defentsariaren idaz kia), 2/2009 Lege Organikoak 
ez duela barne hartzen atzerritartasun unitateen edo herritarren segurtasunerako unitateen 
bide publikoko jardunean inolako aldaketarik eragingo duen nobedaderik, eta, horren on-
dorioz, aplikagarriak diren lege aurreikuspenen arabera lan egiten jarraituko dutela, alegia, 
honako hauen arabera: Prozedura Kriminalaren Legea, Herritarren Segurtasun eta Babese-
rako Lege Organikoa eta Atzerritarren Eskubide eta Betebeharrei eta haien Gizarteratzeari 
buruz ko Lege Organikoa. Horrez gain, haren erantzunaren arabera, Zirkularrak, “en ningún 
caso implica, ni lleva implícito, que la actividad policial se dirija al establecimiento de con-
troles de identificación de manera sistemática o rutinaria, ni menos aun que se encamine 
hacia un colectivo concreto, como pueden serlo el de ciudadanos extranjeros en situación 
irregular. Es conocido, por lógica, que esta actividad preventiva policial es cambiante, y se 
elabora, planifica y ejecuta por las Fuerzas y cuerpos de Seguridad en función de las nece-
sidades que se van planteando y previos análisis de inteligencia e información”.

Nobedade gisa, aipatzekoa da 2010eko abenduaren 1ean hauteskunde-erroldan izena ema-
teko epea ireki zela Europar Batasuneko, Norvegiako, Txileko, Kolonbiako, Ekuadorreko, 
Zeelanda Berriko, Paraguaiko eta Peruko herritarrentzat. Botoa eman ahal izatea herritarren 
oso eskubide garrantzitsua da.

Genero-indarkeriaren biktima diren emakume atzerritarrei dagokienez, azpimarratzekoa da 
biktima eta erasotzaile atzerritarren kopuruak oso altua izaten jarraitzen duela.

Garrantzitsua da azpimarratzea egoera irregularrean dauden emakume etorkinek salaketa 
bat jartzen badute, beren egoera administratibo irregularra agerian uzten dutela Segurtasun 
Gorputz eta Indarren aurrean.

Genero-indarkeriaren kontrako abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoak genero-indarke-
riaren biktima diren edo izan diren emakumeei eskubide batzuk bermatzen diz kie, «haien 
jatorria edo erlijioa zeinahi izanda ere, eta haien egoera edo bestelako ezaugarri pertsonal 
edo sozialak kontuan hartu gabe» (17. art.).

Etorkinen artean Genero-indarkeriaren Arreta eta Prebentziorako Planak (2009-2012), Ber-
dintasun Ministerioarenak, legearen aurreikuspen hori betetzeko helburua du, besteak bes-
te. Aurten, SOS Racismo erakundeak, Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako 
Sailarekin elkarlanean, Emakume etorkinak genero-indarkeriaren aurrean ahalduntzeko gida 
landu du.

http://sites.google.com/site/aulainmigracionnavarra/Home/detenciones---circular-1-2010/ANEXO1CIRCULAR110.pdf?attredirects=0&d=1
http://sites.google.com/site/aulainmigracionnavarra/Home/detenciones---circular-1-2010/ANEXO6Def.Pueblo-sobredetencionesinmigrantes.pdf?attredirects=0&d=1
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2004-21760
http://www.sosracismo.org/index.php?lang=eu
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/eu/
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/eu/
http://www.observatorioviolencia.org/upload_images/File/DOC1268660761_Guia_Violencia_Genero_2010.pdf
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Emakume atzerritarren kasuan, genero-indarkeriak ezaugarri bereziak dauz ka; izan ere, 
egoera zaurgarriagoan daude, eta, ondorioz, konponbide bereziak behar dira. Beharrez koa 
da informazio egokia eskuragarri egotea (eta interpretazio zerbitzuak). Horrez gain, kontuan 
hartu behar da, batetik, gizonarekiko eta beren familiarekiko nahiz hurbileko komunitatea-
rekiko duten menpekotasuna, eta bestetik, komunitate horrek, batzuetan, ez diela babe-
sik ematen. Emakumeen berdintasunari eta segurtasunari buruz ko txosten honen atalean 
azaltzen dugun bezala, beharrez koa da haien egoeraren ezaugarriei, babesaren ikuspuntuan 
oinarrituz, arreta egokiarekin heltzea.

Bukatzeko, diskriminazioaren kontrako borrokaren arloan, diskriminazioaren biktimei la-
guntzeko zerbitzu Sare bat martxan jarri da Berdintasunez ko tratua eta Jatorriko Arraza 
edo Etniaren ondorioz ko diskriminaziorik eza sustatzeko Kontseiluak, Berdintasun Ministe-
rioaren barrukoak, beste erakunde batzuekin elkarlanean bultzatuta.

Euskal Herria

Euskal Herrian Immigrazioari buruz ko III. Euskal Plana.

Aurten, nobedaderik garrantzitsuena atzerritarren arreta juridiko sozialerako zerbitzua, 
HELDU, kendu egin dela da. Erakunde honek ofizioz ko espediente bati ekin dio gai horren 
inguruan, beherago aipatuko dugun bezala. Eusko Jaurlaritzak deribazio sistema berri bat 
ezartzea aurrez ikusten du. Erakunde berriak aurrez ikusten du atzerritartasunaren txan-
dako abokatu bati bidaltzea, hori Etorkinentzako koordinazio eta Arreta Unitateek (UCAI) eta 
Biltzen zerbitzuak eskaera aztertu ondoren egingo da. Zerbitzu berriak laguntza espezializa-
tua behar duten zenbait aholkularitza aurrez ikusten ditu.

Eusko Jaurlaritzak doako laguntza juridikoari buruz ko Dekretu berri bat landuko duela 
iragarri du. Dekretua oso-oso garrantzitsua da ofizioko txanda eta txanda espezializatuak 
arautuko dituelako eta horiek neurri handi batean eragiten dietelako atzerritarrei, adibidez, 
genero-indarkeria, adingabeena eta atzerritartasunarena.

Aurten, Bilboko Udalak Tokiko Immigrazio Kontseilua eratzea onartu du. Kontseilu hori 
kontsulta eta parte-hartze organo bat da, immigrazio arloan lan egiten duten elkarte eta 
erakundeak barne hartzen ditu, baita Udalaren sailak ere.

Iaz aipatu genuen bezala, 2/2009 Lege berriak Autonomia Erkidegoei zenbait funtzio egoz-
ten zien; besteak beste, espainiar nazionalitatea emateko espedienteko integrazio soziala 
egiaztatzeko txostenak prestatzea, beren baimenak berritzeko eskaeretan edo iraupen lu-
zeko egoitzarako eskaeretan adingabeak eskolatuta daudela ziurtatzen duten txostenak, 
edo egoitza baimentzeko edo baimena berritzeko prozeduretan ordena publikoari eragiteari 
buruz koak; baita etorkinak integratzeko ahalegina ziurtatzeari buruz koak ere, aldi baterako 
egoitzarako baimena berritzerakoan beste baldintza batzuen gabezia konpentsatzeko osa-
garri gisa. 2010ean ez da aurrerapauso garrantzitsurik eman arlo honetan.

http://www.migualdad.es/ss/Satellite?cid=1193049480875&pagename=MinisterioIgualdad/Page/MIGU_contenidoFinal
http://www.migualdad.es/ss/Satellite?cid=1193049480875&pagename=MinisterioIgualdad/Page/MIGU_contenidoFinal
http://www.euskadi.net/r33-2220/eu/
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45continm/eu/contenidos/informacion/2551/eu_2217/eu_11997.html
http://www.bilbao.net/nuevobilbao/jsp/bilbao/homeModulos.jsp?idioma=e&color=rojo&
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Bukatzeko,dibertsitateari dagokionez, Arartekoak honako gomendio orokor bat egin zuen 
honako gai honi buruz: “Hilerrien zerbitzu publikoak erlijio-sinesmen desberdinetara ego-
kitzea, eta, bereziki, komunitate musulmanera egokitzea”.

2010ean ez dugu baloratu zentzu horretan aurrerapenik egon denik, iaz Derioko (Biz kaia) 
hilerriarekin lotuta aipatutakoa izan ezik.

Elkarteek otoitz egiteko lokalen lizentziak lortzeko zailtasunak helarazi diz kigute. Ekipamen-
du horiek normalean ez dira plangintza orokorrean aurrez ikusten, eta, ondorioz, baliteke 
udal baimena ez lortzea.

Lisboako Ituna indarrean sartu zenetik, Europar Batasunaren Oinarriz ko Eskubideei buruz ko 
Gutunak Europar Batasunaren Itunaren eta Europar Batasunaren Funtzionamenduaren Itu-
naren balio bera dauka. Gutunak Legearen aurreko berdintasuna ezartzen du (20. art.), baita 
diskriminaziorik eza (21. art.) eta kultura, erlijio eta hiz kuntza dibertsitatea ere (22. art.).

Sinbolo erlijiosoen tratamenduak Europan oso gai polemikoa izaten jarraitzen du. Eztabaida 
konplexua da eskubide asko daudelako tartean: erlijio-, ideologia- eta iritzi-askatasunerako 
eskubidea, bizitza pribaturako eskubidea, segurtasunerako eskubidea, mugimendu-askata-
sunerako eskubidea... eta debekuak gizartean eta horiek erabiltzen dituzten emakumeen-
gan dauz kan ondorio praktikoei buruz ko oharrak.

Aurten eztabaida burka eta niqab-a debekatzeari buruz koa izan da nagusiki. Frantziak 
2010ean belo integralaren kontrako Legea onetsi du, eta udal batzuek, Lleida, Bartzelona 
eta Tarragonako udalek, adibidez, belo integrala debekatzen duten mozioak onartu dituzte.

IV.  Jarduera-plana

Atal honetan, Arartekoak atzerritarren eskubideak defendatzeko egin dituen jarduerarik ga-
rrantzitsuenak jaso ditugu.

Arartekoa Herri Administrazioetako ordez kariekin bildu da etorkinek dituzten arazoekin lo-
tuta dauz kan kez kak helarazteko, esparru horretan lan egiten duten elkarteekin ere bildu 
da, eta, horiek ere, etorkinek dauz katen arazoak eta zailtasunak helarazi diz kie. Aurten, 
Arartekoa behin baino gehiagotan batzartu da Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 
Gaietako Sailarekin eta jaso dituen kexa batzuen edukia helarazi dio, adibidez, prestazio 
sozialak eskuratzeko baldintzei buruz koak, eta, bereziki, Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta 
eskuratzeko, eta HELDU zerbitzua kendu delako eta martxan jarri den eredu berriagatik. 
Herriaren Defentsariaren Bulegoarekin ere bildu da, eta etorkinek dauz katen arazoen berri 
eman genien:

Arazo horiek ondorengoak dira:

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1639_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1639_1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/eu/
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/eu/
http://www.defensordelpueblo.es/
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- aurrekari penalak ofizioz baliogabetzearekin lotutakoak;
- Bilboko ertzaintzaren egoitzaren egokitasuna, arreta eskaintzen duten pertsonen 

eta tramitatzen dituzten espedienteen kopuruari dagokionez;
- Komunitatearen mesederako lanak egiteko zigorrak betetzean dauden atzerapenak;
- irizpide desberdinak daude gobernuaren ordez karitza eta ordez kariordetzen artean, 

sustraitze eskaerarekin lotuta, kanporatzeko ebazpen bat dagoenean;
- egoitza-baimena ematea lortzeko baliabide ekonomikoen eskuragarritasunari 

buruz ko balorazioan baremo ekonomiko argirik ez egotea, ezta irizpide argirik ere, 
interesdunek, baztertzearen kontra borrokatzeko organoetatik prestazioak jasotzen 
dituztela-eta, baliabide ekonomikoak dauz katela egiaztatzen dutenean;

- baimenak berritzea ukatzea behar beste kotizazio daukatela frogatu ezin denean 
(egun kotizatu faltagatik edo lanaldi murriztuengatik), eta baimena aurreko presta-
zioen onuradun izateagatik eskuratzen deneko inkongruentzia;

- jatorriko herrialdeko beharrez ko dokumentuen inguruko informazioaren garrantzia, 
agiriak iraungitzea eta beharrez koak ez diren kostuak jasan behar izatea ekiditeko;

- aparteko arrazoien ondorioz ko egoitza-baimena Madrilen ebazteak eragiten dituen 
eragozpenak;

- seme-alaba batzuei familia bateratzeko baimena ematea eta beste batzuei ez ema-
tearen arazoa, erabiltzen diren iraunkortasun ekonomikoko baremoen ondorioz, ez 
baita kontuan hartzen familia bereko kideak banantzearen kaltea.

Immigrazioaren arloan lan egiten duten elkarteekin egindako bilerei dagokienez, azpima-
rratzekoa da etorkinen egoerak txarrera egin duela eta hori kez kagarria dela. Elkarteek im-
migranteek jasaten dituzten zailtasun eta arazo askoren berri eman ziguten. Batetik, Eusko 
Jaurlaritzaren politiken inguruko zalantzak eta ziurgabetasunak, HELDU itxi izana, Lanbide 
martxan jarri izana, bizikidetza unitateak bira soilik mugatu izana etxebizitza baten prestazio 
ekonomikoen hartzaile gisa. Diru-laguntzak murriztu izana elkarteetan eragiten ari zen ondo-
rioak ere planteatu zituzten, baita laneko prestakuntza ikastaroetako eta hiz kuntza ofizialen 
ikaskuntzaren mugak ere, ez baitago behar beste toki, eta Gasteizen bereziki, oso itxaron 
zerrenda luzeak eta prestakuntza hutsuneak daude.

Beste alde batetik, oso kritiko agertu ziren poliziaren jardunarekin eta poliziaren identifika-
zio-praktikekin, atxiloaldi luzeagoekin, atxiloketetan botatzen dituzten irainekin, konnotazio 
arrazista eta homofoboak dauz katen adierazpenekin...

Era berean, kez katurik agertu ziren etorkinak auzo eta ikastetxe jakin batzuetan pilatzen ari 
direlako, kohesio sozialeko ondorioengatik, atzerritarrekiko harremanen gaineko eraginen-
gatik eta gizarte eta laneko sustapena lortzeko dauz katen aukerengatik.

Horrez gain, elkarteak oso kritiko agertu ziren atzerritarrek kalean bizirauteko egiten dituz-
ten gauzei ematen zaien erantzunengatik, adibidez, CDak eta DVDak eta beste objektu 
batzuk saltzea, sexu-zerbitzuak trukatzea, etab. jarduera horiek zigorrak jasotzen dituzte-
lako ordena publikoaren ikuspuntutik, etorkin horien zaurgarritasun egoera kontuan hartu 
gabe.
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Talderik zaurgarrienen egoera ere azpimarratu dute, alegia, genero-indarkeriaren biktima 
diren emakumeak, tutoretzagabetutako gazteak, etxerik gabeko atzerritarrak eta espetxe-
ratutakoak edo preso ohiak. Pertsona horiek arreta sozial egokia eskatzen dute, ez ordena 
publikoko edo zehapen neurriak bakarrik.

Horrez gain, oso kritikoak izan ziren arduradun publikoek eta komunikabideek etorkinei 
buruz plazaratu dituzten diskurtsoekin, baita epaile batzuen jarrerarekin ere.

Helarazi zituzten arazoen laburpena Arartekoaren web gunean kontsulta daiteke, etorkinen 
atalean.

Aurten ofizioz ko zenbait jarduera izapidetu ditugu atzerritarrei buruz, adibidez, Eusko Jaur-
laritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak etorkinentzako arreta juridiko-sozialerako zer-
bitzua, HELDU, desagerrarazi izanari buruz, nazionalitatearen eskaerarekin lotuta eta/edo 
egoitza baimen iraunkorrarekin lotuta, jatorri sahararreko pertsonei dagokienez, Autonomia 
Erkidegoen arteko koordinazio beharrei buruz eta adingabe atzerritarrekin lotutako prozedu-
ren zenbait gabeziari buruz.

1. HELDU zerbitzua kendu izana:

HELDU programa 2002an jarri zen martxan. Prestazio hori Immigrazioari buruz ko I. Euskal 
Planean (2003-2005) eta II. Euskal Planean aurrez ikusita zegoen. HELDU programa kendu 
egin da, baina ez da immigrazio plan berri bat onartu. Arartekoak 2010eko urriaren 1ean ebaz-
pen bat eman zuen. Horren bidez, etorkinei arreta juridiko-soziala eskaintzeko HELDU progra-
ma kentzearen inguruan izan dugun esku-hartzea amaitu genuen. Bertan, erabakia egungo 
testuinguruan aztertu zen, eta, bereziki, EAEko Gizarte Zerbitzuen Sistemarekin lotuta.

Zerbitzuaren hartzaile nagusiak egoitza baimenik ez daukaten eta gure udalerrietakoren 
batean bizi diren etorkinak ziren. Baita babesik gabe dauden adingabeak, 18 eta 23 urteko 
gazte tutoretzagabetuak edo nolabaiteko neurriren bat dutenak eta Eusko Jaurlaritzaren 
gazteen justiziapean berreziketako zaintzapean daudenak ere; tratu txarren biktima diren 
emakume etorkinak eta haien familia unitatea..., oso kolektibo zaurgarriak dira eta hainbat 
zerbitzu publikoren arreta jasotzen dute (oinarriko gizarte zerbitzuak, adingabeen babese-
rako zerbitzuak, gazteen arloko justizia, genero-indarkeriaren biktimentzako arreta...).

Egungo Gizarte Zerbitzuen Legeak atzerritarrak ez ditu baztertzen, Gizarte Zerbitzuen 
Euskal Sistemaren zerbitzu eta prestazioak jasotzetik. Pertsona horiek arreta juridiko es-
pezializatua behar dute beren egoera administratiboa normalizatu ahal izateko, horrek 
eragina dauka beren eskubideez baliatu ahal izateari dagokionez, eta horrek justifikatu 
egiten du atzerritarrei soilik arreta eskaintzeko laguntza juridikoko prestazio tekniko bat 
martxan jartzea. Ondorioz, Eusko Jaurlaritzari adierazi genion, besteak beste, atzerrita-
rrentzako arreta juridikoaren prestazioa, HELDU programa delakoa, bestelako modelo be-
rririk martxan jarri gabe kentzeak ezinegona eragin duela erabiltzaileen artean nahiz etor-
kinei arreta eskaintzen dieten eragile sozial eta publikoen artean, eta ez zela positiboa. 

http://www.ararteko.net/p_1_final_Home.jsp?codbusqueda=94&codResi=1&layout=p_1_final_Home.jsp&codMenu=65&seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&language=eu
http://www.ararteko.net/p_1_final_Home.jsp?codbusqueda=94&codResi=1&layout=p_1_final_Home.jsp&codMenu=65&seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&language=eu
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2057_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2057_1.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20081224&s=2008246
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Halaber, beharrez koa zen arreta maila kaltetzea ekiditea eta nola edo hala indartu behar 
dira martxan jarri diren behin-behineko neurriak. Horrez gain, aipatzekoa da prestatzen ari 
den eredu berrian ere prestazio hori mantendu behar dela; izan ere, Gizarte Zerbitzuen 
Euskal Sistemaren oinarriz ko helburu horiek erdiestera bideratuta dago, baita zaurgarrita-
sun eta babesgabetasun maila oso altua daukaten pertsonen arretara ere.

Eredu berriaren diseinuarekin lotuta aurrerapausoak eman diren arren, oraindik goizegi da 
horien irismenaren balorazio bat egiteko. Arartekoak egoera irregularrean dauden etorki-
nentzako arreta juridikoaren gabezia eta/edo urritasunarekin lotutako kexak jasotzen ja-
rraitzen du; hori dela eta, 2011n eredu berriaren jarraipena egingo dugu.

2. Sahararrek espainiar nazionalitatea eskatzea

Herriaren Defentsariarenera jo dugu Saharako pertsonen egoerarekin lotuta. Pertsona ho-
riek Gasteiz ko Erregistro Zibilera joan ziren espainiar nazionalitatea eskatzeko. Dirudienez, 
Gasteiz ko Erregistro Zibilak presuntzio balio soilarekin espainiar nazionalitatearen adieraz-
pen batzuk onartu zituen lehenago ere. Gero, horien ebazpena atzeratu egin zen eta, az-
kenean, tramitera ez onartzea erabaki da, Erregistroen eta Notariotzaren Zuzendaritza Na-
gusiaren 2009ko otsailaren 27ko ebazpenaren ondorioz.

Herriaren Defentsaria nazionalitate espainiarra eskatzen duten sahararren egoerari erantzu-
teko beharrez koak diren ekintzak bultzatzea egokia den ala ez erabakitzeko eskumena 
daukan erakundea da, hori dela eta, Justizia Ministerioak (eta Auzitegiek) gauzatzen dituen 
eta erakunde honen ustez berdintasunez koa ez den tratua eragiten duten jarduera batzuen 
inguruan daukan iritzia agertu du Arartekoak, Mendebaldeko Saharatik etorritako pertsonek 
nazionalitate espainiarra eskuratzeari dagokionez.

2258/1976 Errege Dekretuak, abuztuaren 10ekoak, sahararrek espainiar nazionalitatea es-
kuratzeko aukerari buruz koak, ez zituen Sahara espainiar lurraldea izan zen ala ez argitu 
nazionalitate espainiarra lortzera begira, eta ez zuen adierazten hango herritarrak espainia-
rrak diren ala ez. Araudi hori lurraldearen egoeraren eta sahararren etorkizunaren inguruan 
ziurgabetasun handia zegoen une gataz katsu batean xedatu zen. Murriztailea izan zen bere 
aplikazio esparruagatik eta izan zuen epe laburragatik, eta, ondorioz, Espainian bizi ez ziren 
sahararrek ezin izan zioten araudiari heldu. Ikuspuntu konstituzionaletik ere, haren balioz-
kotasuna zalantzan jar daiteke.

Gobernuaren Ordez kariordetza batzuetan, egoitza baimen iraunkorra eman da abenduaren 
30eko 2393/2004 Errege Dekretuaren 72.3 d) artikulua aplikatuz. Beste kasu batzuetan, 
ostera, inskripzio zedula bat eta egoitza baimen bat eman zaie. Kexa espediente batean 
adierazten denaren arabera, pertsona bati jatorrian espainiarra izateagatik egoitza baimen 
iraunkorra eman zitzaion eta gero, Gasteiz ko Erregistro Zibilean, espainiar nazionalitatea 
lortzea ukatu zioten. Hau da, Barne Ministerioarentzat jatorrian espainiarra izan zen, Justizia 
Ministerioarentzat, ordea, ez da espainiarra.

http://www2.mjusticia.es/cs/Satellite/es/1200666550194/DetalleInicio.html
http://www.boe.es/boe/dias/1976/09/28/pdfs/A18904-18904.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/01/07/pdfs/A00485-00539.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/01/07/pdfs/A00485-00539.pdf
http://www.mir.es/
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Auzitegi gorenak askotariko erantzunak eman ditu, planteatutako eskaeraren arabera, hau 
da, batzuetan, nazionalitatea ukatu da, beste batzuetan, jaiotzaren ziurtapena eman da, 
beste batzuetan, nazionalitatea berreskuratzea erabaki da, eta beste batzuetan, aberriga-
betasun estatutua ukatu da. Erregistroen eta Notariotzaren Zuzendaritza Nagusiak ere as-
kotariko erabakiak xedatu ditu.

Nazionalitatearen aitorpenak presuntzio hutseko balioa izatea bizilekuari dagokion Erregis-
tro Zibileko Arduradunak erabakitzen du (Erregistro Zibilen Legeko 96.2. art. eta Erregistro 
Zibilaren Erregelamenduko 335. eta 338. art.), eta, ondorioz, saharar askok espedientea 
onartzen zuten Erregistro Zibiletara jo dute. Deklarazio horien inguruan errekurtsoak aur-
keztu dira eta baliogabetzat jo dira (horren adibide da, besteak beste, Kordobako Erregistro 
Zibila). Erregistroen eta Notariotzaren Zuzendaritza Nagusiak instrukzio bat xedatu zuen 
2007ko martxoaren 28an udal Erregistro Zibilen eskumenei buruz eta espainiar nazionalita-
tea presuntzio balio soilarekin aitortzearen inguruko gainerako arauei buruz, alegia, ustez ko 
hauetan aplikatzen direnei buruz. Haren justifikazioan azaltzen denaren arabera, “espainiar 
nazionalitatea presuntzio balio soilarekin aitortzea lortzeari buruz Erregistro Zibil batzuen 
arduradunek izapidetu dituzten erregistro-espedienteen onespen irregular edo desegokia 
gauzatzen dutela ikusi da”.

Marokok lurraldea okupatu zuen, baina ez zaio erantzun lurralde horretan jaio ziren eta bes-
te nazionalitaterik ez daukaten pertsona horien egoerari, izan ere, ez dira ezta marokoarrak 
ere, eta nazionalitate sahararra ez da nazioartean balioz kotzat jotzen. 2258/1976 Dekretua-
ren aurreikuspen eta arauketa urriak eta sahararrak Kode Zibileko 22.1. artikuluan (herrialde 
iberoamerikarretako, Andorrako, Filipinetako, Ekuatore Gineako eta Portugaleko pertsonen 
edo sefardien nazionalitateei buruz koan) jasotakoaren arabera ez aintzatesteak hainbat 
erantzun desberdin eragiten dituzte. Gure ustez, erantzun horiek urratu egiten dute segur-
tasun juridikoaren eta berdintasunaren printzipioa, eta, ondorioz, espedientearen helburua 
herritar horiek espainiar lurraldean jaio ziren ala ez argitzea zen. Horrenbestez, Kode Zibile-
ko 18. artikuluan (naziokotasuna edukitzea) edo 22 2 a) artikuluan (urtebetez bizi izatea) xe-
datutakoaren arabera eskuratuko litzateke espainiar nazionalitatea, eta horixe gertatzen da, 
hain zuzen ere, espainiar nazionalitateari buruz emaitza horrekin izapidetu diren espediente 
batzuetan. Bestela, beharrez koa izango litzateke beste xedapen batzuk ematea aplikatu be-
harreko araudia eta, batez ere, aplikazio esparru pertsonala argitzeko. Gure ustez, saharar 
batzuei nazionalitatea ematen eta ukatzen dieten ebazpenen arteko irizpide aldaketan ez 
dago desberdintasun objektibo, arrazoiz ko eta proportzionalik. Gainera, ohituraz ko Nazioar-
teko Zuzenbideak aberrigabezia ekiditea beharrez koa dela ezartzen du. Horrez gain, gai 
eztabaidagarria den arren, oro har, aberrigabezia kasuetan, Estatuak herritartasuna ematera 
behartuta daude. Gai horiei buruz ko nazioarteko hitzarmen biak honakoak dira: Aberriga-
been Baldintzen Murriz ketari buruz ko 1961eko Konbentzioa, eta Nazionalitatearen gaiari 
buruz ko Europako Konbentzioa. Bi itun horiek aberrigabezia ekiditeko arau espezifikoak 
ezartzen dituzte. Espainiak ez du hitzarmen horietako bat ere sinatu, baina, halere, erakun-
de honen ustez, ez da aberrigabezia aitortu behar (sahararrek espresuki eskatzen badute 
izan ezik), eta ez da nazionalitate espainiarra arrazoi horren ondorioz ukatzea justifikatu 
behar. Nazionalitate espainiarra eskatzen duten sahararrak ez dira aberrigabetzat jotzen, 
espainiartzat baizik, eta, ondorioz, Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsaleko 15. artikulua 

http://www.justizia.net/docuteca/default.asp?accion=ultimos&cbostrdo=6&codtema=589&codigo=589&opcionweb=&Idioma=sp
http://www.justizia.net/docuteca/default.asp?accion=ultimos&cbostrdo=6&codtema=589&codigo=589&opcionweb=&Idioma=sp
http://dgraj.justicia.es/secretariosjudiciales/docs/CodigoCivil.PDF
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1248.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1248.pdf
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=166&CM=1&DF=7/5/2007&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=166&CM=1&DF=7/5/2007&CL=ENG
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
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aplikatu behar da, baita nazioarteko zuzenbidea ere, alegia, Estatuek aberrigabezia egoerak 
ekiditeko betebeharra dutela ezartzen duena.

Erakunde honen ustez, gai honek eztabaidetatik bereizirik egon behar du, hau da, ez da 
kontuan hartu behar garai batean sahararrek gainerako espainiarren tratamendu bera izan 
zuten ala ez, edo Espainiak az kenean bete egin behar izan dituela Nazio Batuen ebazpe-
nak, Espainia 1975ean kolonia egitatea onartzera behartu zutenak. Espainia, gaur egun, Zu-
zenbide Estatu demokratiko bat da, eta, ondorioz, berdintasunaren eta justiziaren baloreak 
araubide juridikoko goi-balore gisa aplikatzen dira, Espainiako Konstituzioaren 1. artikulua-
ren arabera.

3. Bakarrik dauden adingabe etorkinak

Arartekoak 2006tik ofizioz ko espediente bat irekirik dauka Herriaren Defentsariaren aurrean 
Autonomia Erkidegoen arteko koordinaziorako zailtasunekin eta dokumentazio eta aberri-
ratze prozesuaren epeei eragiten dieten gai batzuk argitzeko beharrarekin lotuta. Herriaren 
Defentsariak erantzun digunaren arabera, Atzerritartasun eta Mugen Komisaria Nagusiak 
jakinarazi dio Bakarrik dauden Adingabe Etorkinen Erregistroan jaso diren datuen fidagarri-
tasuna eta kalitatea aztertzen ari direla, abenduaren 30eko 2393/2004 Errege Dekretuaren 
111 artikuluan araututakoaren arabera. Era berean, Bakarrik dauden Adingabe Etorkinen 
Erregistroari dagokionez, Adextra aplikazioaren azpi-fitxategian atalak aldatu eta berriak 
sartzeko lan egiten ari dira. Horrez gain, 2010ean Herriaren Defentsariak jakinarazi digu 
Etorkinen Integraziorako Zuzendaritza Nagusiak informazioa bidali diola bakarrik dauden 
adingabe etorkinak aberriratzeko prozedura garatzeko protokoloa prestatzeko lanei buruz.

Horrez gain, aurten ofizioz ko beste espediente bat hasi dugu, eta Herriaren Defentsariari 
helarazi diogu, Gipuz koako fiskaltzak adingabe etorkinen adina zehaztean jarraitzen duen 
prozedurari buruz. Haur eta Nerabeentzako Bulegoaren txostenean gai hau xehetasun ge-
hiagorekin jorratu genuen.

Bukatzeko, Arartekoak etorkinen eta haien eskubideen egoerari erreferentzia egiten die-
ten konferentzia eta ekitaldietan parte hartu du. Besteak beste, IIOaren “Gizarte politikak, 
diskriminazioa eta immigrazioa” Europako Konferentzian eta Asanblada Orokorrean parte 
hartu zuen, baita lehen mailako arretari buruz ko XVII. Jardunaldietan ere. Horrez gain, ko-
munikabideetan artikulu bat argitaratu du errefuxiatuaren nazioarteko eguna dela eta.

V.  Batasunetik kanpoko etorkinek egoitza- eta lan-baimena lortzeko prozesuan dauz-
katen zailtasunekin lotuta jaso ditugun kexak

Kasu horietan, kexak Herriaren Defentsariari bidali diz kiogu, horixe baita Estatuaren Admi-
nistrazio Orokorraren egoera kontrolatzeko eskumena daukan erakundea. Hala ere, jaso 
ditugun kexa batzuk aipagarriak dira dela horien kopuruagatik, dela duten garrantziagatik 
nahiz interesgarritzat jotzen dugun kudeaketa- edo orientazio-lana gauzatu dugulako.

http://www.un.org/es/
http://www.boe.es/boe/dias/2005/01/07/pdfs/A00485-00539.pdf
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?codMenuPN=1&codbusqueda=282&codResi=1&codMenu=398&layout:s_p_9_final_Principal_Listado.jsp=&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&codMenuSN=376&language=eu


Familiak

III

383

Etorkinak

III

383

Jaso ditugun kexen artean, aipatzekoak dira Gobernuaren Arabako Ordez kariordetzarekin 
lotutakoak. Egoera irregularrean egonik, horren ondorioz kanporatze-zehapena jaso duten 
eta errekurtso judiziala aurkeztu duten atzerritarren kexak jaso ditugu. Gobernuaren Ara-
bako Ordez kariordetzak kanporatze-zehapena ez du ezeztatu bide judizialean dagoelako, 
eta, ondorioz, pertsona horiek ezin izan dute sustraitzeagatiko egoitza- eta lan-baimena es-
katu. Iaz ko txostenean, atal honetan, Estatuko Idaz karitzaren eta Immigrazio Arloaren iritzia 
jaso genuen Herriaren Defentsariak tramitatutako espedientean. Herriaren Defentsariak 
jakinarazi du espedientea irekita daukala oraindik; izan ere, Gobernuko Ordez kariordetzen 
artean oraindik ere desadostasunak daudela egiaztatu da berriro ere.

Jaso ditugun beste kexa batzuek diotenaren arabera, Gobernuaren Arabako Ordez kariordetzak 
gazte tutoretzagabetuei egoitza ukatu egiten die laneko kontraturik edo kontratazio-konpro-
misorik aurkezten ez dutenean. Gazte horiek Arabako Foru Aldundiaren tutoretzapean egon 
dira eta, Gasteiz ko Udalaren eskutik, hez kuntza arloko laguntzak eta bestelako laguntzak 
barne hartzen dituen emantzipatzeko programa batean daude. Exijentzia hori Biz kaia eta 
Gipuz koako lurraldeetan ez da aplikatzen, eta, ondorioz, Ordez kariordetzari azaldu genion 
jokabide horrek pertsona horiek, hain gazteak izanik (19 urte), administrazio egoera irregu-
larrean egoteagatik desberdintasun eta zaurgarritasun egoeran uzten dituela, eta kontuan 
hartzekoa dela babes erakunde baten tutoretzapean egon direla eta gizarteratu eta lane-
ratzeko prestakuntza programetan parte hartu dutela eta parte hartzen jarraitzen dutela.

Beste kexa batzuetan, aldiz, gurasoak edo gurasoek, egoitza-baimena izanik, zaintzapeko 
adingabeen egoitza-baimena eskatzen zuten kasuetan, behar besteko baliabide ekono-
mikoak ziurtatzeko exijentzia aipatzen zen.

Horrez gain, pertsona batek egindako kontsulta baten arabera, behin baino gehiagotan 
ukatu diote egoitza-baimena Schengen sistema informatikoan sartzeko debekua markatuta 
zuela eta. Bere datuak ezeztatzeko eskubideak erabiltzeko, Barne Ministerioaren Estatuko 
Idaz karitzaren menpeko Sirene España bulegora jo behar zuela jakinarazi genion. Datuen 
titularrak eskubide horiek kasuan kasuko erakundearen fitxategiko arduradunari idaz ki bat 
bidaliz erabili ditzake. Ezeztapen edo zuzentze eskubideak erabiltzea guztiz pertsonala da, 
eta, ondorioz, datuen titularrak zuzenean jo behar du kasuan kasuko erakundera, bere es-
kaera bidali eta jaso dela ziurtatzen duen edozein agiri erabili ahalko du, eta horrez gain, 
pasaportea edo dokumentazio pertsonalaren kopia aurkeztu behar da. Eskariari jaramon 
egiten ez baldin badiote, Datuak Babesteko Bulegora jo dezake.

Gai horri buruz ko beste kexa batean, pertsona batek Arartekoari informazioa eskatu zion 
Administrazioari polizia nazionalak kanporatze-zehapen bat gauzatu izanagatik erantzukizu-
nak eskatzeko aukerari buruz. Euskal Herriko Unibertsitateko ikasle bat zen eta Gastei-
zen bizi zen bere familiarekin. Arazoa zen bere familia administrazio egoera erregularrean 
zegoen arren, berak ez zeukala egoitza-baimenik, eta, ondorioz, araudiak aurrez ikusten 
duenaren arabera, kanporatze-zehapena jaso dezake. Administrazioaren funtzionamendua 
arrunta izan zen, hau da, araudia zorroz ki aplikatu zen. Hori dela eta, sustraiturik dagoen 
badago ere eta egoera irregularrean egon arren kanporatu ez diren pertsona asko daudela 
ulertzen badugu ere, araudiak horixe aurrez ikusten duela jakinarazi genion.

http://www.alava.net/cs/Satellite?language=eu_ES&pagename=DiputacionAlava/Page/DPA_home
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=eu&accion=home&accionWe001=ficha
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
http://www.ehu.es/p200-home/eu
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Horrez gain, Arartekoaren ebazpenaren xede izan zen epai bat aipatu nahi dugu: Ararte-
koaren ebazpena, 2007ko apirilaren 23koa.

Arartekoak arreta deitu zuen sustraitzeagatiko egoitza-baimenaren eskaeretan erabiltzen 
ari zen txosten sozialeko ereduaren inguruan, izan ere, Gobernuaren Ordez kariordetzak 
egoitza-baimenaren eskaera ez onartzea eragin zezakeen. Gure ustez, txosten sozialeko 
eredua ez zetorren bat araudian aipatzen zen edukiarekin, ezta Immigrazioaren Zuzendaritza 
Nagusiaren instrukzioekin ere, eta, horrez gain, haren edukia ez zetorren bat herritarraren 
eskaerarekin. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak, 2010eko otsailaren 
25eko epaian, errekurtsogileak sustraitzeagatiko egoitza-baimena eskuratzeko eskubidea 
dauka (Gobernu Ordez kariordetzak ukatu zion), nahiz eta Udalak txosten sozialean ez duen 
jaso laneko kontratu bat aurkeztetik salbuesten duen gomendioa, eta gomendio ez kutu eta 
inplizitu bat dagoela uler daitekeela adierazten du.

Foru Aldundiek, adingabe etorkinen tutore gisa, egoitza-baimenaren eskaera aurkeztean atze-
ratzen direla azaltzen duten kexak jaso ditugu. Gogoratu beharra dago 2/2009 Legeko 35.7 
artikuluak adierazten duela ondorio guztietarako erregulartzat joko dela Espainian Herri Admi-
nistrazio baten tutoretzapean edo, epaitegiaren ebazpen bidez, beste edozein erakunderen 
tutoretzapean dauden adingabeen egoitza. Horrez gain, tutoretza duen organismoak eskatu-
ta, eta bere familiarekin itzultzea edo jatorriko herrialdera bueltatzea ezinez koa dela ziurtatuta 
geratu ondoren, adingabeari egoitza-baimena eman behar zaio, eta horren eraginek atzera 
egingo dute adingabeen babeserako zerbitzuen zaintzapean jarri den unera arte.

Auzitegiek (eta horren harira, garrantzitsua da aipatzea Madrilgo Justizia Auzitegi Nagu-
siaren 2010eko irailaren 24ko epaia) eta adingabeen arloko eta atzerritartasuneko fiskalek 
(adingabeen arloko eta atzerritartasuneko fiskalen topaketaren ondorioak, Madril, 2010eko 
apirilaren 20a) interpretatzen dute ez dela bederatzi hilabeteko epea agortu behar egoitza-
baimenaren eskaera aurkezteko.

Horrez gain, aurreko araudiaren interpretazioa eta aplikazioari buruz ko kexak eta kontsultak 
jaso ditugu. Azpimarragarria da Gobernuaren Gipuz koako Ordez kariordetzak egoitza-baime-
na adingabeen babeserako zerbitzuen zaintzapean jarri den unerako eraginekin ematen 
duela. 

Aurten, Arabako Lurralde Historikoan, etorkin adingabeek beren kabuz eskatu dute egoitza-
baimena, eta Gobernuaren Arabako Ordez kariordetzak ez zuen eskaera onartu, izan ere, ez 
zuen barne hartu tutoretza bereganatzeko agindua. 2/2009 Legeko 35.7 artikuluak aurrez 
ikusten du egoitza-baimena tutoretza daukan organismoak eskatuta eman dadila. Epea iga-
rotzen uzten bada eta eskaera aurkezten ez bada, adingabeak eskaera bere kabuz aurkez 
dezake, izan ere, Administrazioaren aurrean jarduteko legitimazioa dauka, baita auzibidera 
jotzeko ere, bere interesak defendatzeko (Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 
Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legeko 30. artikulua eta Konstituzio Auzite-
giaren 183/2008 eta 184/2008 epaiak, 2008ko abenduaren 22koa). Gobernuaren Arabako 
Ordez kariordetzak, az kenean ere, egoitza-baimena eman die adingabe atzerritarrei eta 
aparteko baldintzen ondorioz ko egoitza-baimena eman die tutoretzagabetutako adindunei. 

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_270_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_270_1.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1992-26318
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1992-26318
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Kasu guztietan, tutoretza bereganatzearen ziurtagiria aurkeztu behar izan zuten, eta aplika-
tu behar bazen, erakunde babesleak proposatutako integrazio programetako parte-hartzeari 
buruz ko txostenarekin lotutako gomendioa ere bai. Egoitzatik joan ziren eta adin nagusita-
sunera iristean erakunde babesle baten zaintzapean ez zeuden gazteek, ordea, ez zuten 
egoitza-baimena lortu, egonaldiaren ziurtagiria baino ezin izan baitzuen aurkeztu.

Haur eta Nerabeentzako Bulegoaren 2010eko txostenean arazo hori aipatzen dugu, lurralde 
historiko horretan egoera babesgabean dauden haurrekin lotuta jaso ditugun kexei dago-
kienez. Atal honetan, haien dokumentazio prozesuari soilik eragiten dieten ekintzak aipatu 
ditugu eta Haur eta Nerabeentzako Bulegoaren txostenera jo dugu Arartekoak 2010ean 
egin dituen esku-hartzeei eta kexei buruz ko analisi orokor bat egiteko.

VI.  Kolektibo horrekin lotuta izapidetu ditugun kexak

VI.1.  Udal errolda lortzeko zailtasunak

Udal errolda lortzea atzerritarrek daukaten eskubide bat da, beren egoera administratiboa 
irregularra den ala ez kontuan hartu gabe. Aurten kexa bat baino ez dugu jaso. Kexa aur-
keztu duen pertsonak pasaportea zeukan, baita Batasuneko biztanle baten senide txartela 
ere, baina zailtasunak izan zituen erroldan izena emateko. Arazorik garrantzitsuena izan 
da ez diotela utzi izena ematen bizilekuak ez dituelako bizitzeko egokia izateko baldintzak 
betetzen, eta aipatzekoa da ere etxebizitzan bizi ez diren eta erroldan inskribatuta dauden 
pertsonak dauden kasuak, izan ere, kasu horietan beharrez koa izaten da ofizioz ko baja es-
pediente bat hastea eta prozesua luzatu egiten da.

Atzerritarrek udalerriko erroldan izena ematea tramitatzeko dauz katen arazoak bizileku ego-
kia lortzeko zailtasunekin daude loturik nagusiki.

VI.2.  Prestazio sozialak eta zerbitzu publikoak eskuratzeko zailtasunak

VI.2.1. Etxebizitza eskatzen duten pertsonen erregistroan bajan ematea

Elkarte batek gure esku-hartzea eskatu zuen bikote bat Etxebizitza eskatzen duten pertso-
nen Erregistroan Bajan ematearekin lotuta. Bikoteko kideetako bat etxeko langile gisa lan 
egiten zuen emakume immigrante bat da. Kexa sustatu duen elkarteak salatzen du bajaren 
ebazpena, behar beste diru-sarrera ez ziurtatzeagatik xedatu zena, bidegabea dela; izan ere, 
etxeko langileari ez zitzaion inola ere exijitu bere diru-sarrerak legearen arabera exijitzen 
diren prozedura-bermeekin ziurtatzeko.

Lehenengo informazio eskaera aurkeztu zuenetik, erakunde erreklamaziogileak aurkeztu 
zituen argudioak zuzenbidean oinarriturik zeudela ondorioztatu genuen eta horixe azaldu 
genion Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailari, alegia, salatutako 
egintza eta haren oinarriak tratu berdintasunaren printzipioaren kontrakoak izan litez keela 

http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?codMenuPN=1&codbusqueda=282&codResi=1&codMenu=398&layout:s_p_9_final_Principal_Listado.jsp=&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&codMenuSN=376&language=eu
http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net/r41-429/eu/
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eta zeharkako diskriminazio kasu bat izan litekeela, agian; izan ere, etxeko langile gisa lan 
egiten duten pertsonek etxebizitza babestu bat eskuratzeko oztopoak eragiten ditu, eta 
kontuan hartzekoa baita ogibide horretan lan egiten duten pertsona gehienak emakume 
etorkinak direla.

Hainbat gestio eta lankidetza eskaera egin ondoren, aipatutako sailak baja ebazpena be-
rrikustea eta bikotea Etxebizitza eskatzen duten pertsonen Erregistroan etxebizitza babes-
tua eskatzen duen bikote gisa mantentzea erabaki zuten.

VI.2.2. Etorkinei Bizikidetza Independenteko Unitate Ekonomikoa (BIUE) osatzen duten 
adin nagusiko kide guztiek jatorriko herrialdean dauz katen ondasunen ziurtagiria aurkezteko 
exijentzia

Behin baino gehiagotan jaso ditugu arrazoi horrekin lotutako kexak, eta dokumentu ugari 
aurkeztu ondoren konpondu dira arazoak. Kasu batzuetan, ostera, diru-sarrerak bermatzeko 
errentaren prestazioa ukatu egin da etorkinak etxebizitza bat daukala ziurtatzen duen doku-
mentu bat aurkeztu duelako. Arartekoak Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako 
Sailera jo du exijentzia berri hori nola interpretatu behar den galdetzeko; izan ere, 2009ko 
urteko txostenean adierazi genuen bezala, baldintza hori berria zen eta Biz kaian bakarrik ari 
zen aplikatzen.

Betekizun horrek eragiten duen arazoa da pertsona horiek askotariko egoeretan egoten 
direla eta hori bermeekin ziurtatzea zaila izaten dela. Dauden aukeren artean, aipatzekoak 
dira pertsona errefuxiatuak edo babes subsidiarioko neurrien xede direnak, edo tutoretza-
gabetutako gazteen kasuan edo pertsonak denbora luzea daramanean bere herrialdetik 
kanpo edo harekin ez daukanean inolako loturarik, eta horren ondorioz zailtasun asko ditue-
nean lortzeko.

Herrialde horiek, askotan, ez dute izaten administrazio egitura finko bat, eta, ondorioz, zaila 
izaten da jaulkitako ziurtagiria gure araudiaren ondorioetarako egokia den ala ez baloratzea. 
Nolanahi ere, interesdunek, dokumentua balioz koa izan dadin, dokumentua legez kotu eta 
itzuli behar izaten dute. Horrek oso kostu altuak eragiten ditu, interesdunek beren gain har-
tu ezin dituzten kostuak, alegia; eta are larriagoa da baliabide ekonomikorik ez edukitzearen 
ondorioz baztertuta dauden pertsonen kasuan. Bestalde, exijentzia horrek euskal herritarrei 
ere eragin beharko lieke, beste herrialde batzuetan ondasunak izan ditzakete eta, eta ez da 
erraza izaten horien berri izatea (esate baterako, Hendaian eraikinak eskuratzea).

Ondorioz, Administrazioari jakinarazi genion “baldintza hori exijitzeak eragiten dituen zail-
tasun eta arazo gehigarriak desberdintasun egoerak ekiditeko neurtu beharko liratekeela, 
baita pertsona horiei zama neurrigabea ekiditeko ere, ez baitu balio baliabide ekonomiko 
falta ziurtatzeko. Ez da kontuan hartzen Batasunetik kanpoko pertsonen immigrazioa, kasu 
gehienetan, arrazoi ekonomikoekin lotuta dagoela, alegia, beren jatorriko herrialdeetan lor-
tu ezin dituzten aurrerapenak, soldata hobea edo lan egitea lortzeko aukera bat izan nahi 
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duten pertsonak dira. Azterlanek ez dute islatzen etorkinek beren jatorriko herrialdeetan 
baliabide ekonomikoak dauz katenik”.

VI.2.3. Bizikidetza unitatea osatzen dela ziurtatzeko exijentzia

Herrialdean bizi ez den gurasoa edo ez kontidearen egoera ziurtatzeko zailtasunekin lotu-
tako kexak jaso ditugu. Eusko Jaurlaritzari adierazi diogu garrantzitsua dela kasuan kasuko 
egoera desberdinak kontuan hartzea dokumentu bat exijitzeak ez dezan galarazi baldintzak 
materialki betetzen dituen pertsonak prestazioak lortu ahal izatea.

Aurten, interesdunekin harremanetan jarraitzen ez duten pertsonen (beste gurasoa, ez-
kontide ohia...) laguntza behar dutela-eta lortzen oso zaila den dokumenturen bat aurkeztu 
ez izanagatik prestazioak edo bekak tramitera onartu ez zaiz kien etorkinen kexen kopurua 
areagotu egin da. Dokumentu bat exijitzeak baldintzak betetzen dituzten pertsonek pres-
tazioak eskuratzea oztopa dezake, eta, ondorioz, egoera analizatu behar da, baita eskaera 
baztertzeko arrazoiak ere, zeharkako diskriminazio egoera batean bagaude ere.

VI.2.4. Autonomia Pertsonala Sustatzeari eta Menpekotasun Egoeran dauden Pertsonei 
Arreta Eskaintzeari buruz ko abenduaren 14ko 39/2006 Legearen ondorioz ko prestazioak 
lortzeko, aldez aurretiko epe batean zehar bizileku erregularra ziurtatzeko exijentzia.

Jaso ditugun zenbait kexatan, pertsona atzerritarrei ukatu egin zaie menpekotasun dekla-
razioaren eskaera bost urtez administrazio egoera irregularrean egon izanaren baldintza ez 
dutelako ziurtatu eta, Legearen arabera, baldintza hori derrigorrez koa delako.

Iaz jaso genuen kexa baten berri eman genuen. Bertan adierazten zenaren arabera, pertso-
na bati familia barruko zaintzarako prestazio ekonomikoa ukatu zioten. Bost urte baino 
gutxiagoko ume espainiar bat zeukan ama atzerritar bat zen eta ezin zuen ziurtatu bost 
urtez administrazio egoera erregularrean egon izana, eta horregatik ukatu zioten presta-
zioa. Amak nazionalitate espainiarra lortu zuen, baina ez zioten prestazioa eman, bost urtez 
benetan hemen bizi izan dela ziurtatu zuen arren. Gipuz koako Foru Aldundiak mantendu 
egin zuen aldez aurretik 5 urtez administrazio egoera erregularrean egon izana ziurtatzeko 
exijentzia, eta ez zieten gure oharrei jaramonik egin, ez adingabe nazional bat zela azaltzen 
zutenei, ez ama ere nazionala zela adierazten zutenei.

VI.3. Diskriminazioa jasatearekin lotutako salaketak

Aurten zenbait kexa jaso ditugu oinarriz ko gizarte zerbitzuek jaso duten tratuarekin lotuta, 
haien ustez, tratu desegokia izan baita. Kasu batean, Orioko Udaleko gizarte langile batek 
adierazi zuen Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren eta Etxebizitzako Osagarriaren presta-
zioak eskatzeko tramitazioa atzeratu izanaren arrazoia zela ez zuela udalerriz aldatu behar, 
hobe zela esku-hartze soziala pertsona bizi zen aurreko udalerrian egoten jarraitu izana. 

http://www.imsersodependencia.csic.es/ley-dependencia/index.html
http://www.gipuzkoa.net/index.html
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Kexa itxi egin zen 2010eko irailean Udalak informazioa helarazi zionean eta prestazioak iza-
pidetzeko asmoa zeukala adierazi zuenean. Urtearen bukaeran gaia berriro ireki behar izan 
dugu informazioa jaso dugulako eta, az kenean, eskaerak ez zirelako izapidetu. Espedientea 
berriro ireki dugu eta Udalari berriz eskatu diogu informazioa, presaz ko izaerarekin, pres-
tazioen eskaeren tramitazio egoerari buruz. Gaia larria dela uste dugu, Arartekoan jasota 
dauden aurrekariak ikusirik.

Kexa bat bidali dugu Eusko Jaurlaritzaren Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo 
Sailak lokal batean diskriminazioz ko esku-hartze batekin lotuta egin duen esku-hartzeari 
buruz, ez baitu erantzun, eskaera bidali zaion arren.

Horrez gain, Metro Bilbao erakundearen segurtasun langileen ustez ko gehiegikeriaz ko 
jokabide batekin lotuta. Espedientea prozedura iraungi delako itxi zen arren, Eusko Jaurla-
ritzaren Garraio Zuzendaritzari informazio eskaera bat helarazi zion herritarrek segurtasun 
kameren edukia ikusi ahal izatearekin lotuta, eta Arartekoak Garraioen Zuzendaritzari jakina-
razi zion kez katuta dagoela ez dagoelako kamera horien bitartez eskuratutako informazioa 
erabiltzeko prozedura argi eta komun bat. Kasu horietan espedientea irekitzen duenak iru-
diak ikusten dituela erantzun ziguten, baita herritarrak, hala eskatzen badu, bideoak elkarre-
kin ikus ditzaketela ere.

VII.  Kolektibo horri eragiten dioten eta Txosten honen beste kapitulu batzuetan 
jasotzen diren beste esku-hartze batzuk

Atzerritarrek erakunde honen lan-arlo bat baino gehiagoren inguruko kexak aurkeztu diz-
kigute. Atal honetan, etorkina izatea baldintza garrantzitsu gisa barne hartzen duten kexa 
batzuk azpimarratu ditugu.

Zentzu horretan, herrizaingo arloan azaltzen dugu zein izan den Arartekoaren esku-hartzea 
San Frantziskoko eremuan (Bilbon) jatorri atzerritarreko pertsonak tartean izanik poliziak 
gauzatu dituen ekintza batzuen inguruan, baita ofizioz ko ekintza baten inguruan gauzatu 
duena ere. Kasu horretan, gaia Herriaren Defentsariari helarazi diogu, izan ere, etorkinen 
atxiloketak askotan luzatzen direla egiaztatu dugu. Arlo horren txostenean kexa asko jaso 
dira, urtero bezala, poliziaren ustez ko neurrigabekeriei buruz, etorkinekin lotuta, eta poli-
ziaren esku-hartzea baldintza horrekin lotuta dagoela azaldu ohi dute, eta egoera horiek 
antzeman eta ekiditeko eman ditugun gomendioetan aipatu ditugun prebentzio eta kon-
troleko mekanismoak ez direla betetzen ari adierazten da. Halaber, San Frantzisko auzoan 
(Bilbon), polizia nazionalak, udaltzaingoarekin elkarlanean, martxan jarri zuten mekanismo 
batean atzerritarrak identifikatzeko egintza bati erreferentzia egiten dion kexa bat trami-
tatzen hasi da.

Etxebizitza arloan kexek etxebizitza bat eskuratzea zaila dela-eta etxebizitza beharrari, beha-
rraren ziurtapenari eta esleipen prozedurari egiten diete erreferentzia. Beste kexa batzuk, 
ostera, babes publikoko etxebizitzen alokairuari eta Hutsik dauden Etxebizitzen Programako 
(Bizigune) etxebizitzekin daude loturik.

http://www.industria.ejgv.euskadi.net/r44-636/eu/
http://www.industria.ejgv.euskadi.net/r44-636/eu/
http://www.metrobilbao.net/
http://www.ej-gv.net/etxebide/html/topics/programas/vacia/index_e.htm
http://www.ej-gv.net/etxebide/html/topics/programas/vacia/index_e.htm
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Osasun arloan ofizioz ko esku-hartze bati ekin diogu ospitaleen kostuaren fakturazioaren 
berri emateko beharrarekin lotuta.

VIII.  Ondorioak

Ondoren, arlo honetako gaiak azpimarratu ditugu, zehaz ki, interesgarriak direlako 2011n 
jarraipen berezia egitea eskatzen dutenak.

1. 2010ean euskal immigrazio politikari eragiten dioten erabaki garrantzitsuak hartu 
dira, alegia, HELDU zerbitzua kendu da, eta ez da immigrazioari buruz ko euskal plan 
berri bat onartu. Horrez gain, aurreko urteetan baino kexa gehiago jaso dira presta-
zioak ukatu eta bertan behera utzi izanari buruz, hala nola, diru-sarrerak bermatzeko 
errentari edo gizarte-larrialdietarako laguntzei buruz, eta, ez da ahaztu behar laguntza 
horiek arrisku egoeran edo gizartetik baztertuta dauden pertsonei ematen zaiz kiela.

2. Aurten, aurreko urteetan bezala, Arartekoa kez katzen duten kexa ugari jaso dira Herri-
zaingo Sailean. Kexa horiek poliziaren jardunari buruz koak dira, atzerritarrekin daude 
loturik eta pertsona horiek jaso duten tratua haien jatorriarekin lotzen dute.

3. Azterlan zorrotzetan oinarrituta ez dagoen diskurtso sozial bat zabaldu da herrita-
rren artean, alegia, immigrazioa delinkuentziarekin lotzen da eta zerbitzu publikoak eta 
prestazioak gehiegikeriaz eta iruzur gisa erabiltzen dutela esan ohi da. Diskurtso hori 
oso kez kagarria da instituzioek eta Herri Administrazioek immigrazioari eta integra-
zioari buruz prestatzen dituzten politika publikoei eragin ahal dielako, baita bizikidetzari 
eta gizarte kohesioari ere.

4. Atzerritarren garapena eta integrazioa zailtzen dituen elementu bat diskriminazioaren 
kontra borrokatzeko baliabide eraginkorrik ez dagoela da. Atzerritarrek jasaten dituz-
ten diskriminazio eta behar ez bezalako tratuz ko egoerak antzeman eta ziurtatzeko 
zailtasun ugari daude, eta, ondorioz, zigorrik gabe geratzen dira. Europar Batasunak 
diskriminazioaren kontrako hainbat instrumentu garatu ditu, diskriminazioa desagerra-
raztea ezinbestekotzat jotzen baitu Europaren garapenerako eta oinarriz ko eskubideen 
gutuna benetan bete dadin. Kontseiluak diskriminazioaren biktimei laguntzeko zer-
bitzuen sarea martxan jarri du tratu berdintasuna eta diskriminaziorik eza bultzatzeko.

5. Atzerritarrek Espainian dauz katen eskubide eta betebeharrei eta haien gizarteratzeari 
buruz ko legea aplikatzeko arautegia ez da onartu oraindik, ezta Asilo eta Babes Sub-
sidiariorako Legea aplikatzekoa ere. EAEn ez da onetsi Immigrazioari buruz ko III. 
Euskal Plana ere. Tresna horiek oso garrantzitsuak dira atzerritarrek beren eskubideak 
erabili ahal izateari eragiten diotelako.

6. EAEn egoera administratibo irregularrean dauden etorkinak daude. Politika publikoek 
arreta berbera eskaini behar diete eskubide bat delako eta, horrez gain, integrazio 
politiketan aplikatzen den printzipio bat da. Hori dela eta, laneko gaitasunarekin eta 
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beharrez koa den babes sozialarekin lotuta, lanbide nahiz antzeko beste zerbitzu 
batzuk erabili ahal izateko baldintzak eta bermeak ezarri beharko lirateke. Pertsona 
horiek duintasunez bizi behar dute gure artean.

Garrantzitsua da gogoratzea –eta erakunde honek askotan gogorarazi duen gai bat 
da– egoera administratibo irregularrean egon arren, immigranteen ehuneko txiki batek 
soilik jasotzen duela az kenean benetan gauzatzen den kanporatze-zigorra. Errealita-
tearen eta immigrazio politiken arteko desdoikuntza hori pertsonen eskubideetan 
nahiz bizitzan ondorio larriak dituen baldintza bat da. Pertsonei arreta berdintasunez 
ematea zuzenbide humanitarioaren exijentzia bat da eta neurri egokia da egoera irre-
gularrean dauden atzerritarrek 3 edo 4 urte igaro ondoren egoitza-baimena eskura 
dezaketela.

7. Politika publikoek atzerritarren behar eta egoeretara egokitu behar dute eta, besteak 
beste, honako alderdi hauek hartu behar dituzte kontuan: adina, generoa eta pertsona 
horien zaurgarritasun egoera, adibidez, adingabe edo gazteen kasuan, edo genero-
indarkeriaren biktimen kasuan, edo jatorriko herrialdean jazarpena pairatu denean, edo 
gizakien salerosketaren biktima direnean, etab. Zehapen neurriak aplikatzen badira, 
behar bezala egokitu behar da giza eskubideak babestu eta errespetatzeko betebe-
harrekin eta nazioarteko konpromisoekin.
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9.  LESBIANA, GAY, BISEXUAL, TRANSGENERO ETA TRANSEXUALAK

I.  Aurrekariak

Arartekoa erakundeak arlo honetan egiten duen lana pertsona les-
biana, gay, bisexual, transgenero eta transexualen eskubideak ba-
bestera dago zuzenduta; horretarako, 2010. urtean, zenbait jarduera 
egin ditugu helburuak honakoak izanda:

•	 euskal	herri-administrazioek	euren	jarduera	osoan	sexu	joera	eta	genero	nortasuna-
gatiko berdintasunarentzako eta bereiz keriarik ezarentzako erabateko begirunea 
txerta dezatela lortzea.

•	 euskal	gizarte	osoan,	sexu	joerari	eta	genero	nortasunari	dagokienez,	aniztasuna	
baztertu gabe erabat errespetatzen duen kultura sustatzea.

•	 homofobia	eta	transfobia	modu	ororen	aurka	borrokatzea,	Euskadin	pertsona	ho-
mosexualek, transexualek edo transgeneroek bizi duten egoeraren ezagupena za-
balduz.

2010ean arlo horri lotutako kexa guztiak erakunde honen beste lan arlo materialetatik da-
toz, arlo horiei zegoz kien kontuen esparruan agertu baitira; hori dela-eta, ez dugu aipatuko 
arlo horretako kexa kopururik. Talde horren eskubideak erabat txertatzeari dagokionez eta, 
batez ere, familia homoparentalei dagokienez, euskal administrazioen lanaren hobekuntza 
bultzatzen ahalegindu ez ezik, 2010ean gure jarduera nagusia LGBT pertsona taldearen 
eskubideak baztertu gabe errespetatzen dituen kultura hedatzea izan da.

II.  Arau eta gizarte testuingurua

Az ken urteotan talde horri dagokion esparru juridikoa erreformatu egin da pertsona horien 
eskubide zibilen erabateko parekatzea ezartzeko, bai sexu bereko pertsonak ez kontzeko 
aukerari, bai pertsona transexual edo transgeneroek euren genero nortasuna sentitzen 
duten sexura legez egokitzeko gaitasunari dagokionez. Hola, Euskal Herrian lehenengoa 
izatez ko bikoteak arautzeko maiatzaren 7ko 2/2003 Legea izen zen, ondoren Kode Zibila-
ren erreforma, uztailaren 1eko 13/2005 Legearen bidez egina, zeinek ez kontzeko eskubi-
deari dagokionez Kode Zibila aldatzen baitu, eta az kenik martxoaren 15eko 3/2007 Legea, 
zeinek pertsonen sexuari buruz ko erregistroko aipamena zuzentzea arautzen baitu; hor-
taz, arau horiek LGBT kolektiboaren eskubide eredu berria ezartzeko lege oinarria bihurtu 
dira. Hala eta guztiz ere, zentzuz ko denbora igaro arren, aipatu erreformek aplikatzeko 
hutsuneak eta gabeziak dauz kate, batez ere erregistroko kontuei dagokienez, bai legez-
ko sexu aldaketari dagokionez, bai bikote homosexualen seme-alabak Erregistro Zibilean 
erregistratzeari dagokionez. Jarraian azalduko dugunez, gai horiek herri-administrazioak 
kontrolatzeko burutzen ditugun jarduketen zati handi bat hartu dute; hala ere, gai horiei 

http://www.ararteko.net/p_1_final_Home.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=175&language=es&codResi=1&codMenu=68&layout=p_1_final_Home.jsp&language=es
http://www.ararteko.net/p_1_final_Home.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=175&language=eu&codResi=1&codMenu=68&layout=p_1_final_Home.jsp&language=eu
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20030523&a=200302925
http://civil.udg.es/normacivil/estatal/CC/indexcc.htm
http://civil.udg.es/normacivil/estatal/CC/indexcc.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2005/07/02/pdfs/A23632-23634.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/16/pdfs/A11251-11253.pdf
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buruz egin ditugun jarduketak, funtsean, baina ez bakarrik, Espainiako herriaren defentsa-
riaren erakundeak gai horietan esku har dezala eskatzeko izan dira, gai horiek estatu 
eskumenari atxikita baitaude.

Halaber, arlo horri dagokionez aipatu behar dugu, 2010ean EAEn egondako berrikuntza-
rik azpimarragarriena honakoa izan dela: Euskal osasun-sistemak bere egin du pertsona 
transexualentzako osasun laguntza osoa, hots, sexua berrezartzeko kirurgia biltzen duena 
ere bai; lehenago, hura ez zen Osakidetzaren osasun prestazioetan sartzen, eta egun Gu-
rutzetako Ospitalean xede horrekin sortutako unitate espezializatuak ematen du. Zalantza 
barik, hori aurrerapen handia izan da Euskadiko pertsona transexualentzat, sexua aldatzeko 
ebakuntza horiek egiteko ez baitute EAEtik kanpo joan behar. Hala ere, aurrerago, osasun 
arretari eta osasun prestazioei dagokienez, pertsona transexualen zenbait taldek helarazi 
diz kiguten aldarrikapenak ere aipatuko ditugu.

Egun, Eusko Jaurlaritzako Familia eta Komunitate Politikaren Zuzendaritzak betetzen ditu, 
Gizarte eta Enplegu Gaietako Sailaren baitan, LGBT kolektiboari lotutako gobernu eginkizu-
nak. Orain Zuzendaritza horri atxikita dago Berdindu, Gay, Lesbiana eta Transexualentzako 
Zerbitzua. Bestalde, jaurlaritzaren barruko eginkizun horien egituraketa berriari dagokionez 
ere zenbait aldaketa egon dira, jaurlaritza barruko antolakuntza aldaketa hutsak diren hei-
nean, ordea, orain arte ez dugu ikusi kanpoko irismen aipagarria izan dutenik.

Era berean, 2010ean arlo horretan egindako lana bere testuinguruan kokatu behar da. Ho-
rretarako, batez ere LGBT eskubideen alde lan egiten duten taldeen salaketei eta, neurri 
txikiagoan, erakundean jaso dugun salaketa batzuei esker antzemandako arazoak aipatu 
behar ditugu. Arazo horien jatorria, funtsean, administrazioa lege errealitate berria aintzat 
hartzeko egokitu beharrean dago. Izan ere, errealitate berri hori 2005. urtekoa izan arren, 
ikusi dugunez erabat aplikagarria izateko egokitzapenak egin behar dira oraindik.

Az kenik, Arartekoa erakundean sinetsita gaude pertsona homosexual eta transexualen 
eskubideen aldeko kultura gizartean hedatzeko eta barneratzeko derrigorrez heldu behar 
zaiola haurtzarotik errealitate horren kontzientzia duen hez kuntza irmotasunez garatzeari, 
eta, halaber, haur, nerabe eta gazteei laguntza berezia eman behar zaiela, egun beste-
lako joera sexualak edo genero nortasunak gizarteratzeko oraindik dakartzaten bereiz keria 
edo arazoak paira ditzaketen neurrian. Hola, hez kuntza gure ahaleginak pilatzeko lan ere-
mua dugu, batez ere datorren urteaz geroztik, eta horretarako xede horretara zuzendutako 
proiek tuetan murgilduta gaude dagoeneko, jarraian azalduko dugunez.

III.  Jarduera-plana

2010. urterako egindako jarduketa planaren esparruan, jarraian arloan burututako jarduke-
ta nagusiak aipatuko ditugu, berehala emango ditugun epigrafeen arabera. Arlo horretan 
burututako jarduketa aipagarrienen aipua dela-eta, 2010an Arartekoak LGBT pertsonen 
eskubideak defendatzeari dagokionez izan dituen arreta gune nagusiak azpimarratuko 
ditugu:

http://www.defensordelpueblo.es/eu/index.html
http://www.defensordelpueblo.es/eu/index.html
http://www.osakidetza.euskadi.net/v19-oskhome/eu/
http://www.hospitalcruces.com/index.asp?lng=eu
http://www.hospitalcruces.com/index.asp?lng=eu
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-familias/eu/
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/eu/
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-contpfc/eu/contenidos/informacion/berdindu/eu_berdindu/berdindu.html
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III.1.  Bilerak elkarteekin

•  Bilerak LGBT eskubideen aldeko elkarteekin

LGBT pertsonen eskubideen alde lan egiten duten honako erakundeekin izan ditugu bi-
lerak edo harremanak: Gehitu, Aldarte eta FELGTB. Elkarte horiekin landutako gaietatik 
bi azpimarratuko ditugu, une honetan gure erakundeak daukan lanean garrantzitsuenak 
deritzegulako:

- herri-administrazioei, bikote homosexualei seme-alabak dauz katen familiak osatze-
ko eskubidea onartzen duen lege errealitatera erabat, baita alderdi formaletan ere, 
egokitzeko eskatu beharra

- adingabeei euren sexu joera eta genero nortasuna askatasunez eta erabat garatze-
ko babesa emateko estrategiari heltzeko garrantzia

Lehenengo kontuari dagokionez, eremu horretan antzemandako arazoak konpontzen aha-
legintzeko gomendio orokor bat egin dugu; gai horri buruz ko atal honetako III.4. epigrafean 
emango dugu haren berri. Adingabeen kontuari dagokionez, aurreratu dugunez, erakunde 
hau, lortutako zenbait informazio eta Arartekoak 2009an egindako “Adingabekoei balioak 
transmititzea” izeneko txosten bereziko emaitzak ikusita, bestelako sexu joera edo gene-
ro nortasuna duten haurrak, nerabeak eta gazteak erabat garatzearen aldeko hez kuntzaren 
esparruan eta, orokorrean, haurtzarotik LGBT pertsonen eskubideak erabat errespetatzen 
eta gizarteratzen duen herritar kultura eratu ahal izateko, irmotasunez lan egin beharrari 
heltzeko premiaz jabetu da. Jarraian, eremu horrexeri dagokionez lantzen ari garen proiek-
tuak ere aipatuko ditugu.

•   Bilerak pertsona  transexual eta  transgeneroen eskubideen aldeko elkar-
teekin

2010ean zenbait bilera edo harreman izan ditugu pertsona transexualen eskubideen alde 
lan egiten duten honako elkarteekin: Transexualidad Euskadi; Errespetuz; eta Trans norta-
sunen despatologizazioaren aldeko espainiar estatuko sarea.

Elkarte horiekin landutako gaien artean honakoei deritzegu garrantzitsuenak: pertsona 
transexualen arazoak jasotzen duten osasun arretari dagokionez: desadostasuna sexuari 
buruz ko aipamena erregistroan zuzentzeko legeak xedatutako lege betekizunekin; pertsona 
transexualei arreta osoa emateko legediaren edo araudiaren premia: legedi edo araudi ho-
rrek, osasun arazotik eta legez ko nortasunaren ikuspegi zorrotzetik harago, haien bizitzako 
beste esparru eta alderdi batzuk ere era zabalagoan hartu beharko ditu aintzat; haien datu 
pertsonalak eta historia klinikoak babesteari lotutako arazoak; bereiz keriaren aurkako lege-
diaren komenigarritasuna: legedi horrek pertsona transexual eta transgeneroen aurkako 
bereiz keta desagerrarazteko berariaz ko tresnak eduki beharko ditu.

Egun gai horiei lotutako zenbait ekimen daude, esaterako, orokorrean bereiz keriarik ezari 
dagokionez, Tratu berdintasunerako eta bereiz keriarik ezerako Lege integralaren Estatuko 

http://www.gehitu.net/loader.php
http://www.aldarte.org/cas/site/default.asp
http://www.felgtb.org/
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1703_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1703_1.pdf
http://www.transexualidad-euskadi.blogspot.com/
http://www.facebook.com/errespetuz
http://www.stp2012.info/old/eu
http://www.stp2012.info/old/eu
http://www.la-moncloa.es/NR/rdonlyres/771F0CFD-9B4C-49BA-A580-4D5167065E55/135191/LIT7ENERO2011.pdf
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aurreproiektua, eta ildo bereko zenbait autonomia esperientzia, pertsona transexualei be-
rariaz lotuta (zentzu horretan, ikus, Nafarroan, genero nortasunagatik ez baztertzeari eta 
pertsona transexualen eskubideak onartzeari buruz ko azaroaren 19ko 12/2009 Foru Legea). 
Gure ustez az ken hori erreferentea izan daiteke Euskadirako; izan ere, interesgarria izan 
daiteke bertan, pertsona transexualen eskubideak arlo guztietan erabat errespetatzen dire-
la eta haien premiei erabateko arreta ematen zaiela bermatzeko, mota horretako neurrien 
komenigarritasunari buruz ko hausnarketari ekitea.

III.2.  Bilerak administrazio eta erakundeekin

•   Bilera  Eusko  Jaurlaritzako  Familia  eta  Komunitate  Politikaren  Zuzenda-
ritzarekin

Bilera bat izan dugu zuzendaritza horrekin. Bertan, pertsona LGBTei buruz dauz katen egin-
kizunak eta proiektuak azaldu diz kigute eta guk zenbait administrazio egoera zuzendu be-
harra helarazi diogu, egun oraindik ez dutelako familia homoparentalen eta haien seme-
alaben errealitate legala jasotzen. Az ken gai horri dagokionez, zuzendaritzari iragarri genion 
gomendio orokor bat emateko asmoa geneukala. Gomendioa az kenean 2010eko abenduan 
eman zen eta jarraian aipatuko dugu. Edonola ere, harreman arina izatea adostu dugu eta 
zuzendaritzak Arartekoa erakundearekin lankidetzan jardutearen aldeko jarrera argia dauka-
la sumatu dugu. Gai batzuk lantzeke gelditu dira, hala nola joan den 2009an “Transgene-
roen eta transexualen egoera Euskadin” izenburupean egin genuen txostenak dakartzan 
gomendioak gauzatzea. Horri buruz atal honetako III.3. epigrafean hitz egingo dugu

III.3.  Gomendioen jarraipena eta txosten berezia

•	 Hasteko,	epigrafe	honetan	joan den 2009an Donostiako Udalari, hiriko kirol ins-
talakuntza guztiek euren aldageletan banakako dutxak eta aldagelak edukitzea 
lortzeko xedez, kiroldegietan aldagelak egokitzeko premiari buruz egindako go-
mendioa aipatu behar dugu. Helburua, edozein arrazoirengatik, beste pertsonen be-
gien aurrean egon gabe intimitate nahikoz aldatu eta dutxatu nahi duen pertsona orok 
–eta hala gertatu ohi zaie aldaketa prozesua bukatu gabe duten pertsona transexualei– 
aukera hori izatea da (Arartekoaren ebazpena, 2009ko abuztuaren 19koa). Horren 
bidez, Donostiako Udalari gomendatzen zaio kirol ekipamenduetan esku har dezala, 
zentzuz ko denbora tartean, udalerriko kirol instalazio guztiek banakako dutxak eta al-
dagelak izan ditzaten). Ebazpen hori betetzen eta onartzen den egiaztatzeko egindako 
jarraipenetik, ondorioztatu dugu udal horrek ez duela gure gomendioa bultzatu. Hala 
ere, Euskadin hori gertatzen den toki bakarra ez denez gero, 2010ean ebazpen horren 
zentzu bereko gomendio orokor bat emateko aukera aztertzen ari gara.

•	 2009an “Transgeneroen eta transexualen egoera Euskadin” izenburupean egin-
dako txosten bereziari dagokionez, pentsatu dugu 2010 honetan erakunde honek 
hari dagokionez egin beharreko lanak batez ere edukia ezagutarazteari heldu behar 

http://www.la-moncloa.es/NR/rdonlyres/771F0CFD-9B4C-49BA-A580-4D5167065E55/135191/LIT7ENERO2011.pdf
http://www.la-moncloa.es/NR/rdonlyres/771F0CFD-9B4C-49BA-A580-4D5167065E55/135191/LIT7ENERO2011.pdf
http://www.la-moncloa.es/NR/rdonlyres/771F0CFD-9B4C-49BA-A580-4D5167065E55/135191/LIT7ENERO2011.pdf
http://www.la-moncloa.es/NR/rdonlyres/771F0CFD-9B4C-49BA-A580-4D5167065E55/135191/LIT7ENERO2011.pdf
http://www.la-moncloa.es/NR/rdonlyres/771F0CFD-9B4C-49BA-A580-4D5167065E55/135191/LIT7ENERO2011.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/22/pdfs/BOE-A-2009-20656.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1719_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1719_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1697_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1719_1.pdf
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ziola, gizarte osoan hedatzen ahaleginduz. Horretarako, zenbait hitzaldi eman eta 
txostenaren aurkezpenak egin ditugu pertsona transexualen eskubideen alde lan egi-
ten duten elkarteen. Bestalde, txostena 2009. urteko amai aldera egin zelan kontuan 
hartuta, pentsatu genuen goizegi zela herri-administrazioei bertan gomendatutako 
zenbait neurri gauzatu zitzatela eskatzeko, lehenbizi ezagutzeko eta barneratzeko eta 
ondoren gauzatzeko denbora behar baitute. Zentzu horretan, uste dugu neurri batzuk 
gauzatzeko eskatu aurretik talde horren eskubideak bultzatzeko gure lanari ekin behar 
diogula, gure proposamenak ezagutaraziz eta haien komenigarritasunaz konbentzituz, 
herri-botereak haren bidez ezarri ditugun helburuei atxikitzea lortzeko helburuz. 2010. 
urtea bukatutakoan, uste dugu administrazioei txosten horrek dakartzan gomendioek 
proposatutako zentzuan eskaera zehatzagoak egiten hasi ahal dela. Hori dela-eta, 
2011n haiei jarraipen zehatzagoa egiten hasiko gara.

III.4.  Gomendio orokor berrien aipamena

Arestian aurreratu dugunez, 2010 honetan, LGBT eskubideen eremuan lan egiten duten 
zenbait talde eta elkartek –testuinguru horretan, bereziki Aldarte taldea aipatu behar dugu– 
erakunde honi egindako salaketa baieztatu ahal izan dugu. Horren berri eman genuen 
erakunde honen 2009ko urteko txosteneko II. kapituluko 9. atalean. Haren bidez, agerian 
utzi zen familia homoparentalei eta bikote eta ez kontide homosexualei eragiten dieten zen-
bait administrazio oztopok dirauela.

Arrazoi horregatik eman dugu Arartekoaren abenduaren 23ko 4/2010 gomendio orokorra, 
familia homoparentalei eta sexu bereko bikote edo ez kontideei administrazio oztopo for-
malak kentzeari buruz koa. Bertan gai biri heldu zaie:

•  Administrazio oztopo formalak deuseztatzea

Alde batetik, sumatu dugunez familia homoparentalei eta bikote eta ez kontide homosexua-
lei dagokienez oraindik dirauten zenbait oztopo formal zuzentzea lortu nahi du gomendioak. 
Batez ere errealitate sozial eta juridiko berrira egokitu ez diten ereduetan oinarritu-
tako inprimakiak betetzeari dagoz kio.

Gure ustez ezinbestekoa da administrazioen inertziak bukatzea eta bikotea edo familia 
homoparentala osatu duten pertsona homosexualentzat justifikaziorik gabeko zailtasunak 
ekar diezaz kieketen egoera guztiak berraztertzea. Oztopo formal horien jatorria oso saka-
banatuta dagoenez –izan ere, zenbait administrazio maila, erakunde eta euskal herri-admi-
nistraziotatik, zerbitzu edo prestazio publikoak kudeatzen dituzten bestelako erakundetatik 
edo egiten duten jarduera burutzeko administrazioen baimena behar duten erakundeetatik 
datoz–, erabaki dugu komenigarria dela arazoari batera heltzea.

Hori dela-eta, euskal herri-administrazio guztiak deitzen ditugu izatez ko bikote eta ez-
kontide homosexualei eta seme-alabak dauz katen familia homoparentalei  eragiten 

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1844_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2084_1.pdf
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dieten inprimakiak edo beste edozein agiri formalki egokitzera, bikote, ez kontide 
edo familia horien errealitate pertsonalari berdintasunean erabateko lekua egingo 
dien formula sartuz. Halaber, euskal herri-administrazioei eskatzen diegu edozein zen-
tro edo erakunderi jokabide bera eskatzeko, haien eskumeneko zerbitzu edo prestazioak 
kudeatzen badituzte edo jarduera baimendu behar badiete.

•   Emakume biren arteko ez kontzen baitan lagunduriko ugalketaren ondorioz-
ko seme-alabatasuna legez ezartzeko arazoak

Bestalde, emakumeen arteko ez kontzek daukaten legez ko egoera anbiguoa baietsi dugu, 
ez kontza horien baitan lagunduriko ugalketako tekniken bidez jaiotako seme-alaben seme-
alabatasuna ama biologikoaren emaztearen alde ezartzeari dagokionez. Anbiguotasun hori 
dela-eta, kasu batzuetan gerta daiteke emakume bien arteko ez kontzaren baitan teknika 
horien bidez jaiotako seme-alaben ama ez biologikoei amatasun hori legez ez onartzea, 
adopzio prozesura joz ez bada. Prozesu horri seme-alaba jaio ondoren ekin behar zaio eta 
denboraren batere premiarik gabe luzatzen du ama ez biologikoari dagokion seme-alabata-
suna legez onartzea. Arazo horren jatorria lagunduriko ugalketari buruz ko maiatzaren 26ko 
14/2006 Legeko 7. artikuluaren letran badago ere, pentsatu dugu Euskadiko Autonomia 
Erkidegoko administrazio orokorrak, kasu horietan, adopzio prozesura jo beharra saihestuko 
duen legeari buruz ko informazioa heda dezakeela.

Horregatik, gomendioetako bat, berariaz, Eusko Jaurlaritzari zuzendu diogu. Hola, lagundu-
riko ugalketako teknikak burutzen dituzten osasun zentroetan batez ere teknika horien bidez 
seme-alaba izan nahi duten ez kontide lesbianei eragiten dien legeari buruz ko informazioa 
hedatzea nahi dugu. Zehaz ki, uste dugu komeni dela jakinaraztea, jaiotzeko unean adopzio 
prozesura jo gabe amatasuna erabaki ahal izateko, erditu aurretik, ama biologikoaren emaku-
me ez kontideak dagokion erregistro zibilean agertu behar duela erregistro zibileko epaile 
arduradunari formalki adierazteko jaio berriaren seme-alabatasuna onartu nahi duela.

III.5.  Arlotik bultzatutako ofizioz ko jarduketak

Emakume biren arteko ez kontzan lagunduriko ugalketaren bidez jaiotako seme-alabaren 
seme-alabatasuna ama ez biologikoaren alde erabakitzeari buruz ko arazoari dagokionez, 
hain zuzen ere, lagunduriko ugalketari buruz ko maiatzaren 26ko 14/2006 Legean gai ho-
rren legez ko eraketaren anbiguotasuna dela-eta, komenigarria iritzi diogu erregistroetako 
egungo praktikak berraztertzea sustatzen duen jarduketa bat bultzatzeari, ez direlako beti 
berdinak eta, gure iritziz, kasu batzuetan emakume bik osatutako ez kontzentzat bereiz keria 
sortzen ari direlako.

Hala ere, arazo horren az ken funtsa legearen anbiguotasunean dagoenez, beti berdinak 
ez diren erregistroen interpretazioa eta praktika eraginez, eta erakunde honek Estatuaren 
eskumenekoa den gai horretan esku hartzeko legez ko eskumenik ez daukanez, antzeman-
dako arazo orokorra Espainiako herriaren defentsariari helaraztea erabaki dugu, hark ekiteko 

http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/27/pdfs/A19947-19956.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/27/pdfs/A19947-19956.pdf
http://www.euskadi.net/r33-2220/eu
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/27/pdfs/A19947-19956.pdf
http://www.defensordelpueblo.es/ http:/www.defensordelpueblo.es/eu/index.html
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lege interpretazioa argitu ahal izateko egoki deritzen jarduketak, erregistro zibilen jarduke-
tek, aipatu inguruabarretan jaiotako seme-alaben seme-alabatasuna erregistratzeari dago-
kionez, konstituzioko berdintasun printzipioarekin erabat bat datorren erregistroko praktika 
homogeneoa bermatzen dutela ziurtatzeko edo, bestela, gure iritziz garrantzi konstituziona-
la izan dezakeen arazoa konpontzeko irtenbide egokiak bila ditzan.

III.6.  Arlo horretan giza eskubideak bultzatzeko foro, jardunaldi eta jarduketetako 
parte hartzea

•  Parte hartzea zenbait foro eta jardunalditan

2010. urtean, Arartekoaren pertsona LGBTentzako arreta arlotik, LGBT eskubideei lotutako 
jarduerak edo jardunaldietan antolatzen dituzten zenbait forotan hartu dugu parte. Hola, 
“Transgeneroen eta transexualen egoera Euskadin” izeneko txosten berezia aurkezteko 
zenbait solasaldi eman dugu (Donostian, Gehitu elkartearen InfAsis zerbitzuak eta Gazte-
gehituk antolatutako jardunaldien esparruan); Biz kaiko Foru Aldundiak eta Bilboko Udalak 
Bilbon antolatutako “Generoak, sexualtasunak eta gorputzak” izeneko jardunaldietan ere 
parte hartu dugu.

Bestalde, arartekoak berak ere gai horri lotutako honako gertaeretan hartu du parte:

- 2010eko martxoan, Logroñon, Errioxako Unibertsitateak GYLDA taldearekin eta Lo-
groñoko Udalarekin batera antolatutako Aniztasun afektibo sexualeko hez kuntzari 
buruz ko I. jardunaldietan parte hartu zuen, “Aniztasun afektibo sexualaren babesa: 
defentsariaren eginkizuna” izeneko hitzaldia emanez. Jardunaldi horien helburua ho-
nakoa da: aniztasun afektibo sexualari eta zenbait hez kuntza testuingurutan daukan 
egoerari buruz ko ezagupenak eguneratzea; ikastetxeetan homofobiak egun daukan 
errealitatea, dakartzan arazoak eta haientzako irtenbideak aztertzea; eta bertaratutako 
pertsonei aniztasun afektibo sexualak edozein hez kuntza testuingurutan jorratzeko ba-
liabideak eta estrategiak ematea.

- Hil berean Jaengo Unibertsitatean eta Kordobako Unibertsitatean demokrazia eta 
gutxiengo sexualei buruz ko hitzaldi bana eman zituen, unibertsitate bietako Nazioar-
teko Zuzenbide Publikoaren eta Zuzenbide Konstituzionalaren sailek gonbidatuta, 
Hans Ytterberg-ekin batera. Hans Ytterberg sexu joeragatiko bereiz keriarako herriaren 
defentsari suediarra izan zen eta egun gai horri buruz ko Europa Kontseiluko Aditu 
Batzordeko batzordeburua da. Hitzaldi haietan arartekoak joera homosexualeko edo 
nortasun transexualeko pertsonen –batez ere nerabeen- giza duintasunerako oinarriz-
ko eskubidearen onarpen eta babesaren egoera aztertu zuen, baita adingabeen balio 
sistemetan pertsona horien duintasunaren aurkako ideiek eta jarrerek irautea ere, 
Arartekoaren balioen transmisioari buruz ko txosten bereziak agertu zuenez.

- 2010eko urrian, Bartzelonan, Bartzelonak LGBT taldearentzako udal planaren aurkezpe-
nean parte hartu eta “European Rainbow Cities” izeneko homofobiaren aurkako toki 

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1719_1.pdf
http://www.bizkaia.net/home2/eu_index.asp
http://www.bilbao.net/nuevobilbao/jsp/bilbao/prehome.jsp?idioma=c&color=rojo
http://www.unirioja.es/
http://www.gylda.org/
http://www.logro-o.org/favoritos/asp/web/index.asp
http://www.logro-o.org/favoritos/asp/web/index.asp
http://www.ujaen.es/
http://www.uco.es/
http://www.ahead-bcn.org/
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politikei buruz ko nazioarteko biltzarrera joan zen. Topaketa horren helburuak honakoak 
ziren: Europar Batasuneko homofobia eta transfobiari buruz ko diagnostikoa egitea, 
homofobia eta transfobiaren aurkako tokiko politika publikoak hedatzea, homofobiaren 
aurkako tokiko politika publikoen erronka nagusiak identifikatzea eta toki administra-
zioen, adituen eta lesbiana, gay, trans eta bisexual (LGBT) elkarteen artean homofobia 
eta transfobiaren aurkako politika publikoei buruz ko elkarriz keta sustatzea.

- 2010eko abenduan, Buenos Airesen, Federación Argentina de lesbianas, gays, bi-
sexuales y transexuales-ek (FALGBT) antolatutako Elkarriz keta irekia: LGBT politika 
publikorantz Argentinan ekimenean parte hartu zuen. Elkarriz keta irekia foro bat da 
eta bertan lesbianek, gayek, bisexualek eta transexualek pairatzen duten bereiz keria 
gainditu ahal izateko politika publikoen inguruko ekimenei buruz ko esperientziak par-
tekatzen dira.

•  Eskubideak sustatzeko beste jarduketa batzuk

Halaber azpimarratu nahi dugu Europar Batasunak onartu eta hautatutako proiektu batean 
parte hartu duela Arartekoa erakundeak; proiektu horren xedea haur, nerabe eta gazteen 
artean Europan homofobiaren aurka borrokatzeko eta homosexualen eskubideak erabat 
errespetatzen eta onartzen dituen kultura bultzatzeko testuak eta ikus-entzunez ko mate-
rialak sortzea eta hedatzea da. Proiektuak Rainbow dauka izena (ingelesez proiektuaren 
zentzuaren siglak biltzen ditu: Rights Against INtolerance: Building an Open-minded World/ 
Intolerantziaren aurkako eskubideak: buru irekiko mundua eraikitzen) eta bertan Europako 7 
herritako (Alemania, Belgika, Bulgaria, Espainia, Holanda, Itaila eta Erresuma Batua) hamar 
erakunde publiko eta pribatuk hartzen dute parte. 2010. urtean erakunde parte hartzaileekin 
batera proiektu horren oinarriak prestatu ditugu Europar Batzordeak (Justizia, Askatasun 
eta Segurtasunaren Zuzendaritzako Funtsez ko Eskubideen eta Herritarren Zuzendaritza) 
sustatutako lehiaketa prozesura aurkeztu ahal izateko; az kenean Europar Batzordearen diru-
laguntza jasotzeko hautatua izan da proiektua. Proiektua burutzeko epea (urte bikoa) 2011n 
hasiko da eta 2012a bukatu arte zabalduko da. Pertsona LGBTentzako arreta arloaren bidez 
parte hartuko dugu, proiektuaren fase guztietan, eta parte hartze hori Euskadin ere mate-
rialak hedatzera bideratuko da; horretarako, materialok gaztelaniara eta euskarara itzuliko 
ditugu. Erakunde honentzat, proiektuan parte hartzea aukera oso esanguratsua da datorren 
urteaz geroztik homofobia arbuiatu eta pertsona homosexualak erabat onartu eta errespe-
tatzen dituen kultura adingabe, nerabe eta gazteen artean sustatzera berariaz bideratutako 
lan biziagoari heldu ahal izateko.

IV.  Kexarik aipagarrienak

2010 honetan arlo honi dagoz kion kexetan agertutako gaiak pertsona transexualen egoerari 
eta familia homoparentalei buruz koak izan dira. Labur, kexa horietan agertutako gai nagu-
sien berri emango dugu:

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/


Familiak

III

401

Lesbiana, gay, bisexual, transgenero eta transexualak

III

401

IV.1.  Pertsona transexualentzako osasun laguntza

Batez ere euskal osasun sistemak prestazioa eskaini aurretik sexua berrezartzeko kirurgia-
gatik izandako gastuak ordaintzeari, egun jasotzen ez diren beste prestazio batzuk sartzeari 
eta pertsona transexualen osasun historietako datuak babesteari lotuta daude.

•	 Lehenengo	kontuari	dagokionez	–2009ko	urteko	txostenean	aipatu	egin	genuen–,	
uste dugu Eusko Jaurlaritzak behar bezala egin diela aurre sexua berrezartzeko 
kirurgia hori egiteko EAEtik kanpo joan zirenek sortutako gastuei Euskadin 
Osakidetzak hura eskaintzen ez zuenean. Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte 
Gaietako Sailaren finantzazio hori behin-behinekoa izan da, ebakuntza horiek, au-
rreko urteetan aurreko Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila 
zenak egiten zuen bezala, zio horregatik izandako gastuak diruz laguntzeko deialdia 
sortuko zelakoan egin zituztenei agertutako arazoa konpontzeko.

•	 Egun	 jasotzen	 ez	 diren	 prestazioei,	 hala	 nola	 pertsona	 transexualen aldaketa 
prozesuaren bigarren mailako ezaugarriei eragiten dietenei –esaterako, gor-
putz atal batzuen depilazioa edo kirurgia estetikoa– dagokienez, gure ustez egun 
eskaintzen den prestazioak aldaketa prozesuaren oinarriz koena estaltzen du, bai-
na hala ere, etorkizunean eta neurri horiek altxor publikoari ekar diezaioketen pro-
portzionaltasun ekonomikoaren printzipioa errespetatuz, beste prestazio horiek 
zamari heltzeko aukera aztertu behar litzateke, prestazio zuzenaren bidez izan, edo 
laguntza horien premia bermatzen duten betekizun ekonomiko batzuk betetzen di-
tuzten pertsona transexualentzat jar litez keen laguntzen bidez izan. Edonola ere, 
gure aburuz, pertsona horientzako arreta osoari buruz ko etorkizuneko araudiaren 
esparru zabalagoan heldu beharko litzaioke horri.

•	 Az	kenik,	kasu	batean	Osakidetzan agertzen ziren datu pertsonalak aldatzeko eskaera 
agertu zitzaigun, pertsona horren historia klinikoan agertzen ziren datu guztiak pertsona 
horren sexu eta nortasun datuen aldaketara, erregistro zibilean zuzendu ziren bezala, 
egokitzeko xedez. Arazoa honakoa zen: Osakidetzarentzat ezinez koa zen haren norta-
sun datuen aldaketaren aurreko laguntza jarduerari buruz ko datuak aldatzea onartzea, 
historia klinikoak jasotzen duen ataleko egiaz ko osasun errealitatea jaso behar due-
lako. Hala ere, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren erantzunak argitu zuen, az kenean, 
pertsona horrekin beraren historia klinikoari dagoz kion paper-zorroak zaintza berezian, 
holako egoerentzat baino erabiliko ez den armairu batean, gordeko direla adostu zela; 
pertsona horrek bezala, agertutako arazoarentzat egokia iritzi diogu irtenbideari.

IV.2.  Erregistro Zibilaren aurreko arazoak sexu bereko ez kontideak erregistratzeari 
eta ez kontide lesbianen legez ko seme-alabatasuna erabakitzeari dagokienez

Kexa bi azpimarratu nahi ditugu, sexu bereko pertsonen arteko ez kontzen errealitate berrira 
egokitzea erregistro zibilen funtzionamenduan sortzen ari den arazoak islatzen dituztelako; 
izan ere, haien garrantzia erabakigarria izan daiteke pertsonen eskubide zibilentzat:

http://www.osakidetza.euskadi.net/v19-oskhome/eu/
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/eu/
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/eu/
http://www.osakidetza.euskadi.net/v19-oskhome/eu/
http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-20725/eu/
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•	 Kasu	batean	ez	kondutako	emakume	bik	salaketa	 jarri	 zuten	euren	ez	kontza	erre-
gistratzerakoan, A ez kontidearen sexu lehenetsia gizonez koa izanda, hura ez 
aldatzeagatik eragindako akatsa zuzendu zedin. Hola, emakume ez kontideetako 
bat gizonez ko agertzen zen. Akatsari antzeman eta berehala zuzendu zen, baina 
pertsona horren sexua bazterreko ohar batez zuzenduz, eta horrek ez zuen emaku-
me kaltetua ase. Kexa hori Espainiako herriaren defentsariari igorri genion, gaia gure 
eskumenetatik kanpo geratzen zelako. Duela gutxi jakin dugu arazoa konpondu egin 
dela, Justizia Ministerioak herri defentsariaren iradokizuna onartu duelako. Haren ara-
bera, Erregistro Zibilaren Arautegiko 298.4 artikuluan akats formala dagoela  aitortu 
behar da eta, dagokion txosteneko zuzenketa ebazpenean, arautegi horretako 307. 
artikuluan xedatzen denez, idazpen okerra deuseztatzeko eta, dena erregistroko 
orrira eramanez, ez kontide biak emakume agertuko diren beste batez ordezteko 
agindu. Halaber, jakinarazi digutenez herriaren defentsariak, akatsak zuzendu ahal 
izateko, erregistro zibilaren informatizazioak ematen dituen aukerak baliatuz, Erre-
gistro Zibilaren Arautegia etorkizunean aldatzeko gomendioa ere eman du. Zentzu 
horretan, haren euskarria digitala izateak bidea ematen du hura segurtasun juridikoa 
murriztu gabe aldatzeko, euskarri analogikoarekin ezinez koa zen moduan. Izan ere, 
erregistroaren egungo arautegia euskarri analogikoari begira dago pentsatuta.

•	 Aipatu	nahi	dugun	beste	kasua	ez kondutako emakume bik lagunduriko ugalke-
ta tekniken bidez jaiotako haurraren ama biologikoaren emazteari zegokion 
seme-alabatasuna erregistratzeko izan zituzten zailtasunei buruz koa izan zen. 
Arestian xeheago hitz egin dugu kasu horretaz, az kenean herriaren defentsariaren 
aurrean ofizioz ko jarduketari ekitea eta, besteak beste, arazo jakin horri buruz hitz 
egin zuen gomendio orokorra ematea erabaki genuelako. Dena dela, kasu jakin ho-
rretan, az kenean zegokion erregistro zibileko epaile arduradunak semearen seme-
tasuna beste emakumearen alde erregistratzea onartzea ebatzi zuen, emakumea 
jaio aurretik erregistro zibileko arduradun horren aurrean formalki agertu ez arren. 
Arazoaren oinarria lagunduriko ugalketa teknikei buruz ko maiatzaren 26ko 14/2006 
Legeko 7. artikuluko 3. idatz-zatia interpretatzeko modura birbideratzen da. Gure us-
tez interpretazio horrek Konstituzioko 14. artikuluan babestutako berdintasun printzi-
pioaren araberakoa izan behar du eta ezin du sexu bereko pertsonen bereiz keriarik 
eragin halako kasuetan. Arazoaren azterketa sakonagoa egiteko Arartekoaren aben-
duaren 23ko 4/2010 gomendio orokorrera –familia homoparentalei eta sexu bereko 
bikote edo ez kontideei administrazio oztopo formalak kentzeari buruz koa– jotzen 
dugu. Haren edukiari atal honetako arestiko III.4 epigrafean ere heldu zaio.

V.  Ondorioak

Arlo honetan 2010ean egindako lanaren aipagarriena honakoa izan da:

1.  Bultzatzeko lana

Arlo honetako lanaren zati handi batek pertsona LGBTen eskubideak bultzatzeko lanari 
heldu dio. Pertsona transexualen eskubideen aldeko esparru zehatzagoan zein, modu 

http://www.defensordelpueblo.es/eu/index.html
http://www2.mjusticia.es/cs/Satellite/es/1200666550194/DetalleInicio.html
http://www.justizia.net/RegistroCivil/Pdf/Reglamento.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/27/pdfs/A19947-19956.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/27/pdfs/A19947-19956.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/enlaces/documentos/ConstitucionEUSKERA.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2084_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2084_1.pdf
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orokorragoan, LGBT taldearen alde lan egiten duten zenbait elkarterekin izandako bi-
lera eta harremanetatik, ondorioztatu dugu egun pertsona horien eskubideen egoera 
hobetzeko arreta jartzerakoan gune nagusiak honako eremuak direla.

•  Pertsona transexualei eragiten dieten kontuak:

-jasotzen duten osasun arretari buruz ko arazoak; -desadostasuna sexuari buruz ko aipame-
na erregistroan zuzentzeko legeak xedatutako lege betekizunekin; -pertsona transexualei 
arreta osoa emateko legediaren edo araudiaren premia: legedi edo araudi horrek, osasun 
arazotik eta legez ko nortasunaren ikuspegi zorrotzetik harago, haien bizitzako beste esparru 
eta alderdi batzuk ere era zabalagoan hartu beharko ditu aintzat; -bereiz keriaren aurkako le-
gediaren komenigarritasuna: legedi horrek pertsona transexual eta transgeneroen aurkako 
bereiz keria desagerrarazteko berariaz ko tresnak eduki beharko ditu.

•  Gay eta lesbianen eskubideei eragiten dieten kontuak:

- herri-administrazioei, bikote homosexualei seme-alabak dauz katen familiak osatze-
ko eskubidea onartzen duen lege errealitatera erabat, baita alderdi formaletan ere, 
egokitzeko eskatu beharra

- hez kuntza eta sentsibilizazio esparruan adingabeei euren sexu joera eta genero 
nortasuna askatasunez eta erabat garatzeko babesa emateko estrategiari heltzeko 
garrantzia

•   Familia homoparentalek eta sexu bereko bikote eta ez kontideek dauz katen 
administrazio oztopo formalei buruz ko gomendioa

Zenbait administrazio jarduketa bikote eta ez kontide homosexualen eta familia homopa-
rentalen errealitate juridiko eta sozial berrira formalki egokitzeko eskaera horri erantzute-
ko, hain zuzen ere, eman dugu Arartekoaren abenduaren 23ko 4/2010 gomendio orokorra, 
familia homoparentalei eta sexu bereko bikote edo ez kontideei administrazio oztopo for-
malak kentzeari buruz koa. Bertan kontu biri heldu diegu:

- Alde batetik, hainbat prestazio eta zerbitzuren funtzionamenduan oztopo formalek 
dirautenez, juridikoki bikote eta ez kontide homosexualei onartutako errealitatea 
formalki jasotzen ez dutelako, mota orotako prestazioak eta zerbitzuak lortzeko, 
izatez ko bikote eta ez kontide homosexualei eta seme-alabak dauz katen familia ho-
moparentalei eragiten dieten eskabideak, inprimakiak edo beste edozein agiri araz-
tu eta egokitu beharra, bikote, ez kontide edo familia horien errealitate pertsonala 
berdintasunez erabat jasoko duen formula bat sartuz.

- Bestalde, lagunduriko ugalketa tekniken bidez jaiotako seme-alaben seme-alaba-
tasuna erregistro zibilean ama biologikoaren emaztearen alde ezartzeari dagokio-
nez, emakumez ko ez kontideak dauden egoera anbiguoa dela-eta, sakoneko ara-
zoa estatuko erakundeetan ebatzi behar bada ere, gure ustez, legez ko egoera eta 
erregistro zibilen praktika argitzen ez diren heinean, Euskal Autonomia Erkidegoko 

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2084_1.pdf
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administrazio nagusiak familia horien egoera hobetzen lagun dezake, lagunduriko 
ugalketa teknika horiek burutzen diren klinika eta zentroei jakinaraziz behar beza-
lako argibideak eman behar dituztela ez kontide biek espero duten seme-alabari 
dagokionez ama biologikoaren bikotearen amatasuna ezartzeko orduan emakume 
ez kontideek daukaten legez ko egoera bereziari buruz.

•  Herriaren defentsariaren aurreko ofizioz ko jarduketa

Era berean, arazo berari dagokionez, egoki iritzi diogu orokorrean antzemandako arazoa 
herriaren defentsariari helarazteari, erakunde hark ekiteko lagunduriko ugalketari buruz ko 
maiatzaren 26ko 14/2006 Legean 7. artikuluaren lege interpretazioa argitu ahal izateko egoki 
deritzen jarduketak, erregistro zibilen jarduketek, aipatu inguruabarretan jaiotako seme-ala-
ben seme-alabatasuna erregistratzeari dagokionez, konstituzioko berdintasun printzipioare-
kin erabat bat datorren erregistroko praktika homogeneoa bermatzen dutela ziurtatzeko 
edo, bestela, gure iritziz garrantzi konstituzionala izan dezakeen arazoa konpontzeko irtenbi-
de egokiak bila ditzan.

•  Pertsona transexualen egoerari buruz ko txosten berezia

Bestalde, 2010ean “Transgeneroen eta transexualen egoera Euskadin” izeneko gure 
txosten bereziaren edukien ezagutza hedatzen jardun dugu. Gure ahalegina batez ere 
talde horren premiei buruz ko sentsibilizazioari lotu zaio. Horretarako, solasaldien, aurkezpe-
nen eta herri-administrazioekin egindako bileren bidez gure proposamenak eta gomendioak 
zabaldu eta ezagutarazi ditugu, herri-botereak haren bidez ezarri ditugun helburuei atxikitze-
ko xedez. 2010. urtea bukatutakoan, uste dugu administrazioei txosten horrek dakartzan 
gomendioek proposatutako zentzuan eskaera zehatzagoak egiten hasi ahal dela. Hori dela-
eta, 2011n haiei jarraipen zehatzagoa egiten hasiko gara.

2. Kexa aipagarrienak

Pertsona LGBTen eskubideei dagokienez erakundean jaso ditugun kexa azpimarraga-
rrienak, alde batetik, pertsona transexualek jasotzen dituzten osasun prestazioei lo-
tutako kontuei buruz koak eta, bestetik, erregistro zibilean sexu bereko ez kontideak eta 
emakumeen arteko ez kontzen baitan lagunduriko ugalketa tekniken bidez jaiotako 
seme-alaben seme-alabatasuna ama biologikoaren emaztearen alde erregistratzeko 
arazoak salatzen dituztenak izan dira.

Lehenengo kasuei dagokienez, gure esku-hartzeak agerian utzi du Eusko Jaurlaritzako Osa-
sun Sailaren eta Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren administrazio jarduketak egokitu 
beharra.

Bigarren kontuari dagokionez, kexek agertu ziz kiguten arazo zehatzak ondo konpondu dira 
hasieran, baina eremu horretan legearen zehaztugabetasunaren arazoak oraindik dirau, eta 
Estatuko erakundeek konstituzioaren ikuspegitik heldu beharko diote.

http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/27/pdfs/A19947-19956.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1719_1.pdf
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10.  ADINEKOAK

I.  Aurrekariak

Erakunde honetan, adineko pertsonak lehentasunez ko kolektiboe-
tako bat dira. Formalki, talde horretan 65 urtetik gorako pertsonak 
barne hartzen dira; baina, halere, bizitza-itxaropena luzatu egin de-
nez, adineko pertsonen kolektiboa gero eta handiagoa da. Halaber, 
askotariko ezaugarriak ditu, eta, ondorioz, barne hartzen dituen  behar 
eta eskaerak ere arras desberdinak dira. Adibidez, batetik, kolek-
tiboko pertsona gazteenek osasuna eta autonomia pertsonala dute; 
hori dela eta, gizartean eta beren inguruan aktiboki parte hartzeko 
gaitasuna eta nahia dute. Beste alde batetik, ordea, arreta behar 
duten herritarrak ditugu; izan ere, normalean beren adinaren ondo-
rioz, autonomia pertsonala mugatuta izaten dute.

Kapitulu honetan, 2010ean kolektibo heterogeneo honen inguruan ikusi ditugun alderdirik 
garrantzitsuenak laburbilduko ditugu.

II.  Arloa kopurutan

2010ean 30 kexa jaso dira adineko pertsonen arloan. Alegia, erakundeak urte osoan zehar 
erregistratu dituen kexen %2,29.

Horien edukiari dagokionez, jasotako kexak honako gai hauei buruz koak izan dira:

− Autonomia Pertsonalari buruz ko Legearen aplikazioa .................................. 18
− Adineko pertsonentzako laguntza ................................................................ 10
− Administrazioaren funtzionamendua eta prozedura administratiboa ............. 2

2010ean jaso eta kudeatutako kexen tramitazioaren xehetasunei dagokienez, aipatzekoa da 
25 Foru Administraziori eta 6 Tokiko Administrazioari buruz koak direla, eta txosten honi ekin 
diogunean honako egoera honetan daudela:

GUZTIRA Izapidetzen Amaituta Jarduera
okerra

Jarduera  
okerrik ez

Gerora ez dira 
onartu

31 16 10 2 8 5

http://www.ararteko.net/p_1_final_Home.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=192&language=eu&codResi=1&codMenu=67&layout=p_1_final_Home.jsp&language=eu
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III.  Araudi testuingurua eta soziala: Arartekoaren esku-hartzea adineko pertsonen 
eskubideen sustapenean

1. Adineko pertsonen parte-hartze soziala: zahartze aktiboa eta autonomia pertsonalaren 
sustapena

Herri-administrazioek gizarte-politikak lantzean adineko pertsonen kolektiboaren barruko 
dibertsitatea kontuan hartu behar dute, gizarte-politikak barne-hartzaileak izateko eta haien 
hartzaileen itxaropenei erantzuteko.

Zahartze aktiboa edo positiboaren kontzeptua garrantzia irabazten ari da. Kontzeptu 
horrek 65 urte bete ondoren ere herritarrek beren eskubideak aktiboki erabiltzea alda-
rrikatzen du.

Adineko pertsonen potentzial handia eta gizartean egin dezaketen ekarpen garrantzitsua 
mintzagai izan zuten EHUren Udako Ikastaroetan 2010ean, baita Innobasque erakundeak 
EAEko hiru hiriburuetan antolatu zuen word-kafe topaketa batean ere.

Ildo horretatik, aipatzekoa da Biz kaiko Foru Aldundiak Biz kaian Zahartze Aktiboa Sustatzeko 
Ekintza Plana onartu duela. Plan horren bidez, zahartze aktiboa sustatzen duten baldintzak 
sortu nahi dituzte honako hauen bidez: dauz kan onurak eta ongizate-bermeak ezagutzera 
emanez, estereotipo negatiboekin hautsiz, etengabeko prestakuntza eta aisi osasungarria 
sustatuz eta adineko pertsonek bizitzaren arlo guztietan parte hartzea bultzatuz.

Hiru lurralde historikoetan adineko pertsonen parte-hartzeari ematen zaion garrantzia 
ikusirik, adineko pertsonentzako foru kontseilu bat dago eta parte-hartze eta kontsulta or-
gano gisa dihardu kolektibo horri eragiten dioten politika eta jardueren esparruan. Horrez 
gain, autonomia erkidego mailan, Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseiluaren barruan, adineko 
pertsonen batzorde iraunkor sektorial bat dago.

Gai hori interesgarria da ere Europako Batzordearentzat; izan ere, 2011n Berrikuntzarako 
Elkarte Europarra (BEE) eratu nahi du zahartze aktibo eta osasuntsuari buruz. BEE Europar 
Batasunaren “Berrikuntzaren aldeko Batasuna” estrategiaren barruko ekimena da, zehaz-
ki, Europa 2020 proiektuaren ekimenetako bat da. BEEren helburua adineko pertsonen 
bizitza-kalitatea hobetzea da, bizitza aktibo eta autonomoa izan dezaten, baita gizarte eta 
osasun zerbitzuen iraunkortasuna eta eraginkortasunaren alde jardutea ere. Horretarako, 
berrikuntza teknologikoak gero eta gehiago erabiltzen direla kontuan hartuz, horien aplika-
zioan kontzentratuko da eta, besteak beste, alderdi hauetan ere bai: osasunaren susta-
pena; prebentzioa, diagnostikoa eta tratamendu goiztiarrak; gizarte eta osasun zerbitzuek 
koordinatuki lan egitea; laguntzarako teknologiak erabiliz, bizitza autonomoa sustatzea. Une 
honetan, 2011ko urtarrilaren bukaeran gaudela, Europako Batzordea erakunde publiko eta 
pribatuen iritzia biltzen ari da Europan biztanleria zahartzeak dakartzan erronkei aurre egin 
ahal izateko berrikuntza areagotu ahal izateko moduei buruz. Datozen 30 urteetan, 65 urte-
tik gorako pertsonen kopurua Europan %40 areagotuko dela kalkulatzen da. Horrek erronka 
handiak planteatzen ditu, baita aukerak ere, eta nahitaez bideratu behar dira.

http://www.sc.ehu.es/scrwwwsu/index.htm
http://www.bizkaia.net/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/Zahartze Aktiboa Sustatzeko Ekintza Plana.pdf
http://www.bizkaia.net/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/Zahartze Aktiboa Sustatzeko Ekintza Plana.pdf
http://ec.europa.eu/index_es.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1609&format=HTML&aged=0&language=ES
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Argi dago bizitza duina eta herritar aktibo gisakoa izateko ezinbestekoa dela, besteak beste, 
horretarako beharrez koa den gaitasun ekonomikoa izatea, hau da, adineko pertsonek diru-
sarrera duinak izatea eta zamarik ez edukitzea. Kez kagarria da adineko pertsona askok –gu-
rasoek– oraindik ere seme-alaba helduen arreta beren gain hartzen dutela haiek ez dutelako 
lanposturik aurkitzen edo hainbat arrazoiren ondorioz galdu dutelako eta krisi ekonomikoak 
larriagotu egin dituelako arrazoi horiek. Zentzu horretan, pertsona horietako asko familiaren 
babes ekonomiko bihurtu dira eta hori kaltegarria da beraientzat.

Autonomia pertsonala sustatzeko zerbitzuei dagokienez, honako ebazpen honek pixka 
bat gehiago zehaztu du zein motatakoak diren zerbitzu horiek: Gizarte Politika eta Kontsu-
moaren Idaz karitza Nagusiaren 2010eko azaroaren 4ko Ebazpena, I. menpekotasun-maila 
onartua duten pertsonen kasuan beharrez koak diren zerbitzuen babes-mailak eta prestazio 
ekonomikoen zenbatekoak zehazteko irizpideei buruz koa. Beraz, xedatutakoaren arabera: 
“autonomia pertsonala sustatzeko zerbitzuak dira, eta Autonomia Sustatzeko eta Menpe-
kotasunari	Erantzuteko	Sistemaren	Lurralde	Kontseiluko	Batzorde	Ordez	kariak	ondorengo	
alderdi hauen edukia garatuko du:

•	 Gaikuntza	eta	terapia	okupazionala.
•	 Arreta	goiztiarra.
•	 Estimulazio	kognitiboa.
•	 Autonomia	funtzionala	sustatu,	mantendu	eta	berreskuratzea.
•	 Gaikuntza	 psikosoziala	 adimen-gaixotasunak	 edo	 ezgaitasun	 intelektuala	 duten	

pertsonentzat.
•	 Laguntza	pertsonalak	eta	zaintza	egoitza	berezietan	(babespeko	etxebizitza)”.

Akordioak sustapen zerbitzuaren gutxieneko intentsitatea ezartzen du (ordutan), baita arre-
ta goiztiarreko eta autonomia funtzionala sustatu, mantendu eta berreskuratzeko zerbitzue-
na ere batik bat.

2. Adineko pertsonen oinarriz ko eskubideen babesarekin lotutako ohar batzuk

Adineko pertsonen oinarriz ko eskubideen babesarekin lotuta, gero eta arreta handiagoa 
eskaintzen zaio tratu txarren egoerak prebenitu eta antzemateari; bereziki, tratu txar psiko-
logikoei dagokienez, zailagoa baita antzematen. Zentzu horretan, beharrez koa da esparru 
honetan politika publikoen jarduera areagotzea, eta, bereziki, gizarte eta osasun zerbitzuei 
dagokienez. Era berean, beharrez koa da egoera horiek onartezintzat jotzeko kontzientziazioa 
bultzatzea, horrekin lotutako susmoren bat izan bezain laster, gizarte eta osasun zerbitzuei 
horren berri emateko. Duela gutxi plazaratu da adineko pertsonek tratu txarrak jasaten di-
tuztela, eta, seguruenik, pertsona asko egongo dira egoera horretan, beren eskubideak 
urratuak direla, eta, sarritan, ez dira ezta konturatzen ere. Tratu txar psikologikoen kasuan, 
beharbada ez dira konturatzen, ez bata (adineko pertsona), ezta bestea ere (tratu txarrak 
ematen dituena, gehienetan haren senide eta zaindaria). Beste batzuetan, adineko pertso-
na horretaz konturatzen denean, zaila da bere egoeraz ohartzea, agian ez dakielako nola jo 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-18095
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-18095
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edo nola eskatu laguntza, edo beharbada ez delako gaiari buruz hitz egitera ausartzen jasan 
litzakeen ondorioengatik eta zaindariarekiko duen menpekotasunagatik.

Kasu batean, bilobak bere amonaren inguruko kez ka agertu zigun. Amona beste etxe ba-
tean bizi zen, beste senide batzuekin. Adierazi zigunaren arabera, amona horrek etxeko 
egoeraren inguruko pertzepzio negatiboa agertu zuen (tratu desegokiarekin lotutako ele-
mentuak aipatuz, ikuspuntu psikologikotik); baina, ez zuen nahi familiatik kanpo adierazi, 
bere senideak zalantzan jartzea esan nahi baitzuen. Egoera kontuan hartuz, gaiari heltzeko 
modu eta bideen berri eman zitzaien. Beste kexa batean, berriz, adineko pertsona bat bere 
bikotekidearen tratu txarrak jasaten ari zela salatu zen.

Abenduan EAEn adinekoen aurkako tratu txarren prebalentziari buruz ko azterlanaren 
emaitzen txosten interesgarri bat aurkeztu zen. Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 
Gaietako Sailaren ekimenez egin da. Sakonean aztertutako kontuz ko gai horren inguruko 
hurbilketa bat da.

Txostenak adierazten duenaren arabera, egoera horiek desagerrarazteko, honako alderdi 
hauetan lan egin behar da, besteak beste: gizartea kontzientziatzea, arloan esku hartzen 
duten profesionalen prestakuntza nahiz familia arloko zaindariena, egoera horiek prebe-
nitzeko programa publikoak eta adineko pertsonekin lotutako esku-hartzea.

Arartekoak gai hau lehenago ere jorratu du; zehaz ki, 2009an lan hau argitaratu zuen: “Adi-
nekoen	Eskubideak	eta	Tratu	Desegokiaren	Prebentzioa”, giza eskubideei buruz ko “Juan 
San Martín” bildumaren barruan. Lan hori ikerketa-beka baten emaitza da. Lan horretan 
jaso diren ondorioetan, ez kutaturik jarraitzen duen arazo horri aurre egiteko iradokizunak 
egin dira.

Gure ustez, daukagun informazioari esker, neurri publikoak har daitez ke arazo larri horren 
inguruan. Oso komenigarria izango litzateke Eusko Jaurlaritzak adineko pertsonen kontrako 
tratu txarren aurka borrokatzeko plan bat lantzea, eta, bertan, adineko pertsonek edozein 
esparrutan jasan litzaketen tratu txarrak prebenitu, antzeman eta erantzun eta tratatzeko 
neurriak barne hartzea.

Azpimarratu egin nahi ditugu Estatuko Fiskal Nagusiak duela gutxi egin dituen adierazpe-
nak adineko pertsonen kontrako indarkeria, gehiegikeria eta tratu txarrei buruz ko liburu ba-
ten aurkezpenean3. Cándido Conde Pumpidok esan zuen adineko pertsonen kolektiboak 
lehentasunez ko tokia izan behar duela Justiziaren jardunean. Kolektibo horrek gehiegikeria 
eta diskriminazioa jasateko aukera gehiago duela gailendu zuen, baita Justiziak pertsona 
horiek babesteko espezializazio handiagoa behar duela ere. Bestalde, 2008tik adineko 
pertsonen eskubideak babesteko Aretoko Fiskala dagoela gogorarazi zuen.

3  “Violencia, abuso y maltrato de personas mayores. Perspectiva jurídico-penal y procesal”.

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-contss/eu/contenidos/informacion/estadisticas_ss/eu_estadist/adjuntos/informe def_241010--eus.pdf
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-contss/eu/contenidos/informacion/estadisticas_ss/eu_estadist/adjuntos/informe def_241010--eus.pdf
http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1577_1.pdf
http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1577_1.pdf
http://www.fiscal.es/cs/Satellite?cid=1240559967365&language=es&pagename=PFiscal/Page/FGE_home
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Horrez gain, Eusko Jaurlaritzak Euskal Autonomia Erkidegoko adinekoen aurkako tratu 
txarren prebalentziari buruz ko azterlanaren emaitzen txosten bat aurkeztu zuen, eta azpi-
marratzekoa da kolektibo hori gutxi gorabehera milioi bat pertsonak osatzen dutela. Lan 
horren konklusioetan, kolektiboaren heterogeneotasuna aipatzen da, hau da, funtsean bi 
talde bereizten direla: batetik, autonomoak izaten jarraitzen dutenak, eta, bestetik, bizitzako 
oinarriz ko egitekoak gauzatzeko laguntza behar dutenak. Az ken horiek %20 inguru dira, 
eta inflexio-puntua 80 urteko mugan dago, gutxi gorabehera. Lagun eta senideekiko harre-
manen balioa ere azpimarratzen da, baita “etxean zahartu” nahi dutela ere. Horretarako, 
baliabide sozialen laguntza ezinbestekoa da, esaterako, eguneko zentroak eta urruneko 
laguntza. Era berean, politika sozialak diseinatzean kontuan hartu behar dira, besteak beste, 
honako alderdi hauek: generoa, bakarrik dagoen, zein inguru geografikotan bizi den, osa-
suna eta aisialdirako eta denbora librerako eskaintza.

Interesgarria da aipatzea NBEk 2006ko abenduaren 13an ezgaitasunak dauz katen pertso-
nen eskubideei buruz onartu zuen Konbentzioa. Argi dago adinez zaharra izatea ezgaita-
sunak eragiten dituen arrazoi garrantzitsu bat dela, beti gertatzen ez bada ere. Egia da 
ere dibertsitate funtzional batzuek gizartean oztopo batzuk aurkitzen dituztela eta horien 
ondorioz, pertsona batzuek ezin dituztela oinarriz ko eskubideak berdintasunez gozatu 
eta erabili, edo horretarako arazoak dauz katela. Hori dela eta, konbentzioa ezintasunak 
dauz katen adineko pertsonei ere aplika dakieke4. Konbentzioaren printzipio nagusia ber-
dintasuna eta diskriminaziorik eza da. Zentzu horretan, bere helburua da ezgaitasunak 
dauz katen pertsonek herritarrei onartzen zaiz kien eskubideez berdintasunez gozatu eta 
erabili ahal izatea, ezgaitasunaren ondorioz ko diskriminaziorik gabe, eta gizartean aktiboki 
parte hartzea sustatzea.

3. Adineko pertsonen menpekotasun egoerarako arreta

Ondoren, 2010ean EAEn Autonomia Pertsonala Sustatzeko eta Menpekotasun Egoeran 
dauden Pertsonen Arretarako abenduaren 14ko 39/2006 Legearen (APSL) ezarpenarekin 
lotuta egon diren nobedade nagusiak aipatuko ditugu:

3.1. Aurten, lege horretan jasotako prestazioen onuradun gisa sartu dira maila arineneko 
menpekotasun handia duten pertsonak (II. gradua, 1. maila).

3.2. 8/2010 Errege Lege Dekretuak, maiatzaren 20koak, defizit publikoa murrizteko ezohiko 
neurriak hartzeko denak, APSLk prestazioak eskuratzeko eskubidea gauzatzeko ezartzen 
zituen irizpideak aldatu ditu. 5. artikuluak ezeztatu egin du menpekotasunagatik ordaintzen 
den prestazioaren atzeraeragina, eskabidea aurkeztu zen egunera artekoa zena eta lege ho-

4  EQUIPO PORTAL MAYORES 2010. “La convención internacional de los derechos de las personas con disca-
pacidad y su potencial aplicación a las personas mayores” Madril, Portal Mayores Txostenak, 105 z k..

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-contss/eu/contenidos/informacion/estadisticas_ss/eu_estadist/adjuntos/1 ECVPM-Euskadi_INF RESULTADOSv4-eus.pdf
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-contss/eu/contenidos/informacion/estadisticas_ss/eu_estadist/adjuntos/1 ECVPM-Euskadi_INF RESULTADOSv4-eus.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/15/pdfs/A44142-44156.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/24/pdfs/BOE-A-2010-8228.pdf
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rren lehenengo az ken xedapeneko bigarren idatz-zatian aurrez ikusten zena. Erabakitzeko 
gehienez ko epea sei hilabetekoa dela xedatzen du.

Hortaz, prestazioak eskuratzeko eskubidea onuradunak kasuan kasuko prestazioa jasotze-
ko eskubidea daukala onartzen duen erabakia hartzen denetik hasiko da sortzen, edo, bes-
tela, dagokion prestazioa eskuratzea berariaz onartzen duen erabakiaren berri eman gabe 
sei hilabeteko epea bete den egunaren biharamunetik.

Hala eta guztiz ere, aipatutako Errege Lege Dekretuko hirugarren xedapen iragankorrean 
aurreikusten denaren arabera, Errege Lege Dekretua indarrean sartu baino lehen (2010eko 
maiatzaren 25a) menpekotasun-egoera onartzeko eskatu duten pertsonei, III. gradua edo 
II. gradua onartzen bazaie, “APSLko	Lehenengo	az	ken	xedapena	aplikatuko	zaie,	eskaera	
aurkeztu zuten unean indarrean zegoen idaz keran”.

3.3. Biz kaiko Foru Aldundiaren 93/2010 Foru Dekretua, uztailaren 20koa, Biz kaiko Foru Al-
dundiaren abenduaren 1eko 162/2009 Foru Dekretua aldatzen duena ere aipatzekoa da. 
Haren bidez, Biz kaiko Foru Aldundiak menpekotasun egoera aitortzeko prozedura arautu 
zuen eta Foru Dekretu horrek, eskubidearen eraginkortasunari dagokionez, maiatzaren 
20ko 8/2010 Errege Lege Dekretuaren bidez defizit publikoa murrizteko hartutako neurri 
berezia barne hartu zuen. Biz kaian, adibidez, eskabidea Biz kaiko Foru Aldundiaren erregis-
troan sartzen denetik menpekotasun-prestazioa balioesteko ebazpena egiteko gehienez ko 
epea sei hilabetekoa izango dela ezartzen da; baita menpekotasuna eta prestazioak aintza-
testeko prozedura bereizia ezarri bada ere.

Arabako Foru Aldundiak, berriz, familian zaintza eskaintzeko arauketa aldatzen duen dekre-
tua argitaratu dela aprobetxatuz, neurria barne hartu du. Dekretu hori beherago aipatuko 
dugu, 3.9 idatz-zatian, hain zuzen.

Gipuz koako Foru Aldundiak, ordea, momentuz ez du aldaketa gauzatu.

3.4. Autonomia Sustatzeko eta Menpekotasunari Erantzuteko Sistemaren Lurralde 
Kontseiluak apirilaren 20ko 504/2007 Errege Dekretuan ezartzen den Menpekotasuna Ba-
loratzeko Baremoa (MBB) aldatzeko erabakia hartu du. Erabaki hori hemen argitaratu zen: 
2010eko ekainaren 29ko Ebazpena, Gizarte Politika eta Kontsumoaren Idaz karitza Nagusia-
rena. Menpekotasuna Baloratzeko Baremoa aplikatuz lortutako emaitzak baloratu ondoren, 
hobekuntza batzuk sartu nahi ditu menpekotasun egoera objektiboki behar bezala aztertze-
ko eta gradu eta mailen sailkapena ongi egiteko. Aldaketa hori oraindik ez da errege dekretu 
bidez onetsi; akordioak berak aurreikusten du errege dekretua argitaratzen denetik hamabi 
hilabetera sartuko dela indarrean.

3.5. Legea pixkanaka ezartzen joateko egutegiaren arabera, 2011ko urtarriletik aurrera, I. 
graduko eta 2. m ilako menpekotasuna duten pertsonen eskubideak eraginkorrak izaten 

http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/07/20100730a145.pdf#page=4
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-10984
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-10984
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hasiko dira. Hori dela eta, 2010aren bukaeran, I. graduko menpekotasuna onartuta duten 
pertsonei dagoz kien zerbitzuen babes mailak eta prestazio ekonomikoen zenbatekoa ze-
hazteko irizpideei buruz ko erabakia hartu da. Erabaki hori hemen argitaratu zen: 2010eko 
azaroaren 4ko Ebazpena, Gizarte Politika eta Kontsumoaren Idaz karitza Nagusiarena. Talde 
horrentzat legean jasotako zerbitzu eta prestazio guztiak jasotzeko eskubidea onartzen du, 
egoitza-arreta eta laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa izan ezik.

Erabakiak zerbitzura lotutako prestazio ekonomikoak eskuratzeko gutxieneko baldintzak 
ezartzen ditu eta familia barruan zaintza jasotzeko prestazio ekonomikoa eskuratzeko bete-
kizun eta baldintzen arauketan zehaztasun gehiago sartzen du, APSLn aldarrikatutako ezo-
hikotasun izaera emateko. Alderdi horri dagokionez, aipatzekoa da Lurralde Kontseiluaren 
Akordioa, honen bidez argitaratu zena: 2010eko otsailaren 4ko Ebazpena, Gizarte Politika 
eta Kontsumoaren Idaz karitza Nagusiarena, bigarren prestazio horren hobekuntzaren alde 
egitera zuzendua. Biek honako alderdi hauek jorratzen dituzte, besteak beste: zaindariaren 
egokitasuna bermatzeko baldintzak, zaintzen jarraitutasuna, etxebizitzaren irisgarritasun 
egokia eta zaintzen kalitatearen jarraipena.

3.6. Autonomia Sustatzeko eta Menpekotasunari Erantzuteko Sistemaren Lurralde 
Kontseiluaren beste erabaki aipagarri bat da menpekotasun egoera baloratzeko prozedura 
eta organoen arloan hartu duena. Gizarte Politika eta Kontsumoaren Idaz karitza Nagusiaren 
2010eko otsailaren 4ko Ebazpenean erabaki hori argitaratu zen. Balorazio-organoen osake-
taren inguruko irizpide komun batzuk jasotzen ditu, baita baremoa aplikatzen duten pertso-
na baloraziogileei eskatu ahal zaiz kien ezagutzen deskripzioa ere. Horrez gain, erabakiak 
prozedurarako oinarriz ko irizpide batzuk ere ezartzen ditu (deklaratutako menpekotasun 
graduak eta mailak baloratzeko berrikuspen epeak, osasunaren txostenaren ezaugarriak, 
balorazio prozesuetan kalitatea kudeatzeko sistemak ezartzea, etab.).

3.7. Ekainaren 14ko 83/2010 Foru Dekretuaren bidez, Biz kaiko Foru Aldundiak aldatu egin 
du 197/2008 Foru Dekretua, abenduaren 16koa, Inoren Laguntza Behar duten Pertsonak 
Ebaluatzeko Batzorde Teknikoa sortu eta arautzen duena. Haren edukia kontuan hartuz, al-
daketa horrekin proposatzen den xedea arlo sozialean eratu diren informazio batzordeetako 
ordez karitza eta parte-hartzearekin lotutako erantzukizunak behar bezala banatzea da.

3.8. Aurreko urteroko txostenetan Biz kaian zerbitzuarekin lotutako prestazioaren arauketa 
faltaren ondorio negatiboen berri eman genuen. Are gehiago, APSLn jasotzen ziren presta-
zio ekonomikoen artean, hiru lurralde historikoetan arautu gabe geratzen zen bakarra zen. 
Horren ondorioz, lehenago aipatu dugun bezala, espediente bat hasi eta tramitatu genuen 
ofizioz. Horrez gain, herritarrek kexa bat aurkeztu zuten xedapena onestea beharrez koa 
dela adierazteko, baita omisioaren ondorioz ko kalteak azpimarratzeko ere. Bukatzeko, aur-
ten honakoa argitaratu da: 90/2010 Foru Dekretua, ekainaren 29koa, mendetasuna duten 
pertsonentzako Biz kaiko foru egoitzen zerbitzuari loturiko prestazio ekonomikoa arautzen 
duena.

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-18095
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-18095
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-4163
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-4163
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/12/pdfs/BOE-A-2010-4162.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/12/pdfs/BOE-A-2010-4162.pdf
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/06/20100621a116.pdf#page=3
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/01/20090123a015.pdf
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/07/20100702a125.pdf#page=8


Arartekoa. 2010eko Txostena

III

414414

Alabaina, dekretuak egoitzako arretaren ondorioz ko gastuei aurre egiteko prestazioa soilik 
onartzen du, bai egonaldi iraunkorrean, bai aldi baterako daudenei dagokienez5, eta, ondo-
rioz, eguneko zentroekin lotutakoak ez ditu barne hartzen.

Prestazio hori jasotzea bateraezina da beste bi prestazioetako edozein jasotzearekin eta 
“menpekotasuna duten adineko pertsonentzako foru egoitza zerbitzua eskuratzea edo 
baliaezintasunak dauz katen pertsonentzako foru egoitzen zerbitzu bateko zentroa lortzea 
ezinez koa denean onartuko da (90/2010 Foru Dekretuaren 11. artikulua), baita kasuan ka-
suko	pertsona	Baliaezintasunak	dauz	katen	Pertsonentzako	Zerbitzuan	menpeko	pertsonen	
arretarako zentro batean sartzeko itxaron zerrendan dagoenean ere”.

3.9. Arabako Foru Aldundiak familia barruan zaintza jasotzeko prestazio ekonomikoa 
arautzen duen dekretu bat onetsi du. 40/2010 Foru Dekretua da, abuztuaren 3ko Diputa-
tuen Kontseiluarena, urriaren 23ko 70/2007 Foru Dekretua baliogabetzen duena eta zenbait 
nobedade sartzen dituena, hala nola, berariaz salbuesten du prestazioa pertsona bat hil 
egiten denean Banakako Arreta Plana (BAP) egin baino lehen.

3.10. Biz kaiko Foru Aldundiak Zainduz programaren arauketa berria onetsi du (144/2010 
Foru Dekretua, abenduaren 9koa). Foru programa hori udalekin sinatutako lankidetza hitzar-
menen bidez gauzatzen da. Programaren helburu nagusia 60 urtetik gorako pertsonak, 
menpekoak direnak eta beren etxean bizi direnak, zaintzen dituzten pertsonentzako arreta 
eta babesa da eskaintzea da. Gure ustez, programa hau eraginkorra da eta menpekota-
sun egoeran dauden adineko pertsonen nahiz haien zaindarien bizitza-kalitatea hobetzen 
laguntzen du. Hala ere, araudia aldatu dela eta, zoritxarrez, ez da hedatu adingabeak diren 
eta menpekotasun egoeran dauden senideak dituzten familiak barne hartzeko.

3.11. Dirudienez, egokia da atal honetan aipatzea beste xedapen-multzo bat, nahiz eta ez 
dioten eragiten soilik menpekotasunaren babesari, zerbitzu sozialak oro har aipatzen dire-
lako. Halere, zalantzarik gabe, eragina izango dute menpekotasun egoera dauden adineko 
pertsonen arretan, bai zerbitzu horien erabiltzaileen kasuan, bai onuradunen kasuan:

•	 101/2010 Dekretua, martxoaren 30ekoa, Gizarte Zerbitzuen Erakunde arteko Orga-
noarena.

•	 238/2010 Dekretua, irailaren 14koa, Gizarte-zerbitzuetako Zerbitzu eta Zentroen Goi 
Ikuskaritzarena.

•	 28/2010 Dekretua, uztailaren 15ekoa, Arabako Gizarte Zerbitzuen Lurralde Kontseilua 
eratzen duena eta 490/2010 Erabakia, uztailaren 27ko Diputatuen Kontseiluarena, 
Gizarte Zerbitzuetarako Arabako Lurralde Kontseilukideak izendatzen dituena.

5  Zaindariak atsedenaldian edo oporraldian badago, urtero 30 egun naturalez gehienez ere; gainerako ustez-
koetan urtero 3 hilabetez gehienez (edo lau hilabetez, aparteko kasuetan).

http://www.alava.net/botha/Boletines/2010/096/2010_096_05614.pdf
http://www.alava.net/botha/Boletines/2010/096/2010_096_05614.pdf
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101220a242.pdf#page=5
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101220a242.pdf#page=5
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20100419&a=201002076
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20100930&s=2010189
http://www.alava.net/botha/Boletines/2010/073/2010_073_04515.pdf
http://www.alava.net/botha/Boletines/2010/090/2010_090_05385.pdf


Familiak

III

415

Adinekoak

III

415

3.12. Arlo fiskalean, menpekotasun egoeran dauden pertsonen arretarako zerbitzuei Balio 
Erantsiaren gaineko Zergaren (BEZ) tasa murriztua aplikatzea onartu da; hau da, egoitzei, 
eguneko eta gaueko zentroei, etxeko laguntzari eta telelaguntzari. Tasa murriztua aplikatze-
ko, zerbitzuak plaza itunduetan eman behar dira edo administrazio-lehiaketen ondorioz ko 
prezioen bidez. Hortaz, %4ko BEZa aplikatzen da, %7a beharrean. (6/2010 Errege Lege 
Dekretua, apirilaren 9koa, ekonomia eta enplegua suspertzeko neurriei buruz koa. 16. ar-
tikulua, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruz ko abenduaren 28ko 37/1002 Legeko 91.bi.2 
artikulua aldatzen duena). Aldaketa hori hiru lurralde historikoetan BEZa arautzen duten foru 
arauetan jaso da.

147/2010 Dekretuak, maiatzaren 25ekoak, Diru-sarrerak Bermatzeko Errentari buruz koak, 
bereziki hartu ditu kontuan menpekotasun egoeran dauden pertsonak, eta gehienak adi-
nekoak dira. 39/2006 Legearen ondorioz ko prestazioak diru-sarrerak bermatzeko erren-
ta lortzeko diru-sarreren kalkulutik baztertu ditu (21.1.b artikulua). Horrela, familia barruko 
zaintzarako prestazioa eta laguntzaile pertsonalarentzako prestazioa ez dira kontuan hartuko 
DBE eskatzen duen pertsonaren diru-sarrerak kalkulatzeko. Agindu berak kalkulu horretatik 
beste prestazio batzuk baztertu ditu eta, sarritan, prestazio horiek adineko pertsonekin lo-
tuta egoten dira, adibidez: laguntza teknikoengatik jasotzen dituztenak, etxebizitza eskuratu 
edo berritzeko direnak eta hirugarren pertsonen laguntzaren ondorioz ko diru-laguntza.

4. Adineko pertsonentzako arreta sozio-sanitarioa

Jakina denez, arreta soziosanitarioa honakoa da: osasun arazo larriak edo muga funtzio-
nalak eta/edo gizartetik baztertuak izateko arriskuarekin lotutako arazoak direla eta, aldi 
berean osasun eta gizarte arreta koordinatua eta egonkorra behar duten pertsonei zuzen-
dutako arreta jarraitua.

Esparru horretan arreta jasotzeko aukera gehiago dituzten kolektiboetako bat adineko 
pertsonak dira, menpekotasun egoeran egon daitez keelako, gaixotasun somatiko kro-
nikoak edota baliaezintzaileak jasan ditzaketelako, ospitalean alta jaso ostean ere, eriondo 
egon daitez ke edo beren burua zaintzeko behar besteko autonomia gabe, edo gaixotasun 
terminalak izan ditzakete.

Eusko Jaurlaritzaren Osasun eta Kontsumo Sailak EAEn arreta soziosanitarioaren zuzenta-
rauak lantzeko Marko Agiriaren (2010eko abendua) az ken zirriborroa ezagutzera eman du. 
Administrazio guztien adostasuna bateratzeko helburua duen tresna bat da. Hori dela eta, 
EUDELen ekarpenak jaso ditu, baita foru aldundienak ere. Behin betiko onetsi ondoren, 
ardatz bat eta gida bat eratuko dira gure komunitatearen esparru soziosanitarioan politika 
publikoak zehazteko.

Dokumentu horrek hainbat gai jorratzen ditu, adibidez, egungo arreta eta koordinazio sozio-
sanitarioaren eredua, arreta hori jaso dezaketen pertsonak, EAEn herritarren behar sozio-
sanitarioei erantzuteko dauden zentroak eta zerbitzuak, egiturak, organoak eta koordinazio 
protokoloak eta finantzaketa.

http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/13/pdfs/BOE-A-2010-5879.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/13/pdfs/BOE-A-2010-5879.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20100617&s=2010114
http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-20725/eu/
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Adineko pertsonei dagokienez, agiriak ohar batzuk egiten ditu eta, besteak beste, ondoren 
laburbiltzen ditugun hauek:

•	 Laguntza-mailen	 arteko	 koordinazioa	beharrez	koa	da	 arreta	 jarraitua	bermatzeko,	
egonaldi ertaineko ospitaleak eta baliabide soziosanitarioak eta sozialak modu 
programatuan erabiltzea ahalbidetzen du, akutuen ospitaleetan diru-sarrera dese-
gokiak ekiditen laguntzen du eta ospitaleko larrialdi-zerbitzuen kontsulten kopurua 
murrizten du.

•	 Gipuz	koan	gaixoen	balorazioa	egiteko	erabiltzen	den	galdetegia	oso	erabilgarria	da	
patologia kronikoak dauz katen menpeko adinez ko pertsonen beharrak baloratzeko, 
bai etxekoak, bai laguntza sanitarioa soziosanitarioa lotzearekin lotutakoak.

•	 Diziplina	arteko	ekipo	soziosanitario	komunitarioen	garapen	zailtasunak,	etxez	etxe-
ko laguntza-zerbitzu publikoen mugak eta tarteko egituren garapen eskasak zaildu 
egiten dute pertsona horiek beren etxean geratu ahal izatea, eta ekidin daitez keen 
ospitaleratzeak eragiten dituzten ahultasun egoerak eragiten dituzte.

•	 Patologia	kronikoa	duen	adineko	menpeko	pertsonarentzako	arreta	ez	da	homoge-
neoa hiru lurraldeetan.

•	 Hiru	lurralde	historikoen	artean	desberdintasunak	daude	APSLn	aipatzen	diren	ba-
liabide sozialak eta zerbitzuak eskuratzeko baldintzei dagokienez.

•	 Menpekotasuna	baloratzeko	aurkeztu	behar	den	informazio	medikoa	zama	berezia	
eragiten ari da eskaera-egileen artean nahiz gizarte langileen eta medikuen artea; 
beharrez kotzat jotzen da gizarte eta osasun zerbitzuen artean telematikoki informa-
zioa trukatzea ahalbidetzen duen prozesu bat diseinatzea.

•	 Laguntza-mailen	arteko	koordinazioa	Gipuz	koan	onarpen	zentralizatuko	zerbitzuaren	
bidez egiten da eta, gainera, pertsonak beren beharretarako egokiena den laguntza 
mailan kokatzea ahalbidetzen duen tresna bat erabiltzen du. Metodologia hori ez da 
gainerako lurralde historikoetan erabiltzen.

•	 Erabiltzaileak	bi	sistemen	artean	behar	bezala	igarotzea	ahalbidetzen	duten	zirkui-
tuak sortu eta malgutzea beharrez koa dela ikusi da.

•	 Adineko	pertsonen	egoitzetan	arreta	sanitarioa	finantzatzeko	moduluak	desberdi-
nak dira hiru lurralde historikoetan.

Bukatzeko, aurten, Sanitate eta Kontsumo sailburuak berretsi egin du Eusko Jaurlaritzak 
Nazioarteko zientzia ezagutza eta ikerketa zentro bat sortuko duela menpeko pertso-
nentzat eta baliaezintasunak dauz katenentzat [Euz ko Abertzaleak-Nacionalistas Vascos 
legebiltzar taldeak “arreta soziosanitariorako zentroari” buruz egindako galderari erantzu-
na (09/10/05/03/1392-7839) eta Euz ko Abertzaleak-Nacionalistas Vascos legebiltzar tal-
deak “atentzio soziosanitariorako zentroaren inguruan” egindako galderari erantzuna. 
(09/10/05/03/1084-6295)

Dioenez, ikerketa biomedikoko, arreta sozialeko eta gaixotasun neuro-degeneratiboak 
dauz katen eta menpekotasun egoeran dauden pertsonen zaintza eta tratamendu berriak 
garatzeko zentro hori ezagutza polo bat izango da, eta haien bizitza-maila hobetzeko meto-
doen ikerketan ere arituko da. Sailburuak adierazi duenaren arabera, sailarteko ekimen bat 
da eta enpresen zerbitzura jarri nahi ditu EAEko unibertsitate- eta ikerketa-zentroak modu 

http://www.parlamento.euskadi.net/irud/09/00/008915.pdf
http://www.parlamento.euskadi.net/irud/09/00/008915.pdf
http://www.parlamento.euskadi.net/irud/09/00/008915.pdf
http://www.parlamento.euskadi.net/irud/09/00/007407.pdf
http://www.parlamento.euskadi.net/irud/09/00/007407.pdf
http://www.parlamento.euskadi.net/irud/09/00/007407.pdf
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osasuntsuan zahartzera, gaixoaren autonomia lortzera, menpekotasunaren arretara eta 
arreta soziosanitariora bideratutako zerbitzuak eta produktuak garatzeko, erakundeentzat 
balorea sortzeko eta Euskadiko enpresa-sarea balioesteko.

Datorren urtean proiektuaren jarraipena egingo dugu.

Funtsez koa da esparru soziosanitarioa garatzea eta herritarrengan positiboki eragiten du-
ten eta, maila handi batean, adineko pertsonak ukitzen dituzten neurriak martxan jartzeko.  
Aipatzekoak dira ekimen sanitario batzuk, honakoak, adibidez:

•	 Medikazioaren	 erabilpena	 optimizatzeko	 programa,	 Eusko	 Jaurlaritzaren	 Osasun	
Sailak eta EAEko farmazia-elkargo profesionalek sinatu duten hitzarmen baten bi-
dez martxan jarri dena. Programa beren etxean bizi diren pertsona polimedikatuei 
zuzenduta dago. Farmaziak, medikuaren oharrak jarraituz, aldiz ka banakako medika-
zioa prestatzen du eta pilula-kutxetan medikazioa dosika banatuta prestatzen zaie. 
Horrek pertsona horientzako laguntza eragiten du, baita erabilera egokirako berme 
handiagoa ere.

•	 Informazioaren	eta	komunikazioaren	teknologiak	(IKT)	beren	etxean	bizi	diren	adi-
neko pertsonen arloan aplikatzeko ikerketa.

•	 Lehenengo	laguntzako	medikuen	prestakuntza	espezifikoa	etxean	bizi	diren	adine-
ko pertsona kronikoak zaintzeko. Kontrol mediko hobea ahalbidetzen du eta ospita-
leratzeak ekiditen ditu.

Era berean, beste ekimen sozial batzuk ere garrantzitsuak dira, adineko pertsonen ingu-
ruko pertzepzio soziala eta begirunea bultzatzen baitituzte, adibidez, belaunaldien arteko 
harremanak. Zentzu horretan, aipatzekoa da Gasteiz ko Udalak “Hiri Hezitzailea” progra-
ma dauka, eta bertan, eskola-ikasleei zuzendutako hainbat jarduera daude, eta horietako 
batzuk adineko pertsonek ematen dituzte.

5. Gizarte-zerbitzuak: egoitza-arreta eta arreta komunitarioa

Bi kexa jaso ditugu adineko pertsonei egoitza pribatu batean eman zaien arretarekin lotu-
ta. Bi kasuak desberdinak dira, baina senide bat izan da kexa aurkeztu duena kasu bietan. 
Bertan, emandako arretarekiko desadostasuna agertzen zuten, eta azpimarratzekoa da arlo 
medikoei eragiten ziela. Era berean, Arabako foru aldundian ere erreklamazio bana aurkez-
tu zuten. Horietako batean, foru ikuskaritzako langileria zentrora joan zen gertatutakoaren 
xehetasunak jakiteko eta ikerketa bati ekin zitzaion. Ikerketa burutu ondoren, aldundiak ez 
zuen aurkitu administrazio-jokabide desegokirik iradokitzen zuen elementurik, eta, ondo-
rioz, zehapen espedientea hasi zuen. Hala ere, aldundiak adierazi zigun zentroan ikuskapen-
bisitak egiten jarraituko zuela laguntzaren kalitatea hobetzeko. Bestalde, aldundiak interes-
duna beste zentro batera lekualdatzeko eskaera hartu zuen eta zentro publiko batean plaza 
bat esleitu zion, eta interesduna pozik geratu zen. Aurkeztutako beste kasuan, ordea, foru 
aldundiak espedientea artxibatu egin zuen aurreko arrazoi berberaren ondorioz. Hala ere, 
erreklamaziogileak aurkeztu zituen elementu batzuk, gure ustez, argitu egin behar ziren. 

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/34230.pdf
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Hori dela eta, aldundiari dokumentazioa eskatu genion, gertatutakoa baloratu eta ulertu 
ahal izateko. Gaia aztertu ondoren, alderdi batzuen inguruko azalpen batzuk eskatu geni-
tuen, eta, une honetan, espedientea tramitatzen ari dira.

Horrez gain, jaso dugun kexa batean, interesdunak Biz kaiko Foru Aldundiak adineko men-
peko pertsonentzako egoitza baten plazagatik ezarri duen prezioaren inguruko desados-
tasuna agertzen zuen. Erreklamaziogilearen ustez, prezioa gehiegiz koa zen. Espedientea-
ren tramitazioa bertan behera utzi zen arren, erreklamaziogileak atzera egin zuelako, gestio 
batzuk egin ziren eta kasuaren hasierako analisia ere bai, baina ez zen inolako irregulartasun 
legalen susmorik aurkitu. Dena den, kasu hau abiapuntu gisa har dezakegu EAEko hiru al-
dundiek adineko pertsonentzako egoitzetako plazetarako ezartzen dituzten prezio publikoen 
artean dauden desberdintasunak aipatzeko. Nahitaez koa da, erabat, Autonomia Erkidegoan 
prezio horiek homogeneizatzeko akordioa lortzea, edo, gutxienez, egungo desberdinta-
sunak murriztea. Eusko Jaurlaritzak gizarte zerbitzuen erabiltzaileen ekarpen ekonomikoa 
(baterako ordainketa) arautzeko onartu behar duen dekretuak nahitaez heldu beharko dio 
gai horri, euskal gizarte zerbitzuen sistemari koherentzia eta batasuna emateko, Gizarte 
Zerbitzuen Legeak aldarrikatzen duen bezala.

Lege hori ekimen pribatuarekin itunak egiteari buruz koa ere bada. Zentzu horretan, azpi-
marratzekoa da Biz kaiko Foru Aldundiak lurralde horretako egoitza pribatuekin sinatu dituen 
itunen kopurua (90 erakunderekin) adineko menpeko pertsonei egoitza zerbitzu forala es-
kaintzeko.

Eguneko zentro batera joateko garraiobide egokitua erabiltzearekin lotutako kexa bat 
jaso dugu. Garraioaren ordutegia aldatu zioten pertsona batek aurkeztu zuen kexa. Ordutegi 
berria zela eta, garraiobidea goizago igarotzen zen eta zentroko arreta aldia ordubete mu-
rrizten zuen. Familiak beste ibilbide bat egiten zuen ibilgailu bat proposatu zuen, baldin eta 
posible bazen eta plazak libre bazeuden, baina ez zen proposamena onartu. Gaia aldundian 
planteatu genuen eta erantzunaren zain gaude.

Horrez gain, menpeko gisa kalifikatuta ez zegoen adineko pertsona bat udal egoitza batera 
sartzearekin lotutako beste espediente bat ere izapidetu dugu. Donostiako Udalari egoitza 
ez den beste bizileku bat eskatu zion pertsona bat zen. Udalak bizileku komunitarioak eta 
tutoretzapeko apartamentuak dauz ka adineko pertsonentzat, baina araudiak ez du hautatze-
ko aukerarik ematen. Hori dela eta, edozein zerbitzutan plaza libreak geratzen direnean, 
eman egiten dira itxaron zerrendaren ordenaren arabera. Kasu honetan, bizileku mota jakin 
bat aukeratu zuen. Gaia aztertu ondoren, ez zen lege-esparruko irregulartasunik antzeman.

6. Arartekoaren esku-hartzea adineko pertsonen zentroetan eta etxez etxeko laguntza-
zerbitzuan sortutako gataz ken ondorioz

Aurreko urteetan adineko pertsonentzako egoitza batzuetan lan-arloan zeuden gataz-
ka batzuen berri eman izan dugu. Egoitzak pribatuak ziren baina kudeaketa pribatukoak. 
Funtsean, bi egoitza buruz ari gara: Aldakonea, Donostian eta Ariznavarra, Gasteizen. Bi 

http://www.bizkaia.net/home2/eu_index.asp
http://www.donostia.org/taxo.nsf/fwHome?ReadForm&idioma=eus
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zentroetan, langileek laneko baldintzak hobetzea aldarrikatzeko greba egin dute, eta, ondo-
rioz, Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak grebaren ordutegian manten-
du behar diren gutxieneko edo oinarriz ko zerbitzuak zein diren zehazten du.

Egoera horiek oso korapilatsuak dira. Batetik, gataz ka langileen eta laneko kontratua egin 
dien enpresaren arteko gataz ka bat delako. Bestetik, gataz ka, pribatua den arren, zentro 
publiko batean gertatu delako eta zuzenean eragiten dielako menpeko adineko pertsonei 
eta ezinbestekoa delako pertsona horiek behar bezala zainduta daudela ziurtatzea. Pertso-
na horiek ez dute zerikusirik gataz karen jatorriarekin eta ezin dute konpontzen lagundu, 
baina zuzenean pairatzen dituzte grebaren ondorio negatiboak. Pertsona horien ahultasun 
egoera, bizitzako ekintzarik oinarriz koenak egiteko eta bizirauteko ere laguntza behar dute-
nez, erakunde guztiek ahalegin berezia egin behar dute gataz kak egoitzetako pertsonengan 
ahalik eta eragin txikiena izan dezan eta arreta duina eta egokia jasotzen jarrai dezaten. Hori 
dela eta, Eusko Jaurlaritzak gutxieneko zerbitzuak ezartzen ditu, foru aldundiek kontrole-
rako ikuskapenak egiten dituzte eta Arartekoaren erakundeak esku hartzen du.

Aldakoneako egoitzari dagokionez, Arartekoak 2010eko otsailaren 9an Ebazpen bat onetsi 
zuen. Horren bidez, amaiera ematen zaio Arartekoak Donostiako “Aldakonea” adineko 
pertsonentzako egoitzaren grebarekin lotuta gauzatu duen esku-hartzeari. Ebazpen ho-
rretan, aurrekariak zehaztu ondoren, ohar batzuk egiten dira, eta, besteak beste, gizarte 
zerbitzuetako lan-arloko gataz kei buruz ko araudia eta esparru horretako jurisprudentzia az-
tertzen dira. Ohar horiek balioz koak dira antzeko beste zentro baten kasurako, Ariznavarrako 
egoitzarako, adibidez. Honako hauek dira:

a) Greba konstituzio-eskubide bat da (Espainiako Konstituzioko 28.2 art. –aurrerantzean 
EK–). Hala ere, beste eskubide batzuekin gertatzen den bezala, eskubide hori era-
biltzeko mugak daude, eta, kasu honetan, grebaren zuzeneko eragina jasaten du-
tenek –adineko pertsonek– behar bezalako laguntza jasotzen duten eskubideagatik 
daude mugatuta; haien egoera kontuan hartu behar da. Hori guztia, lotuta dago 
haien osasun-eskubidearekin eta oinarriz ko edo funtsez ko arreta jasotzeko eskubi-
dearekin. Hortaz, greba horretan, babestu beharreko bi eskubide kontrajarri ditugu: 
osasun-eskubidea eta egoitzen erabiltzaileek arreta jasotzeko duten eskubidea, bai-
ta langileen greba-eskubidea ere. Horrenbestez, bi eskubideen arteko oreka bilatu 
behar da.

 Gogoan izan behar dugu adineko pertsonak direla alderik ahulena, sentikorrena eta 
zaurgarriena, eta, hala eta guztiz ere, haiek direla grebaren ondorioak zuzenean 
pairatzen dituztenak, beren etxean edo bizilekuan gertatzen baita.

 Ez dugu greba-eskubidea arautzen duen lege organikorik. Konstituzio Auzitegiak be-
hin baino gehiagotan azpimarratu du lege hori prestatu beharko litzatekeela. Bitar-
tean, martxoaren 4ko 17/1977 Errege Lege Dekretua aplikatzen jarraitzen da, alegia, 
gutxieneko zerbitzuak ezartzeko oinarri gisa hartzen dena. Konstituzio Auzitegiak 
epai bat baino gehiago eman du zerbitzu horiei eta dagoz kien irizpideei buruz (bat 
aipatzearren, KAE 183/2006, ekainaren 19koa). Bertan, honakoa adierazten da:

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/eu/
http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2069_1.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1978/12/29/pdfs/A29313-29424.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1977/03/09/pdfs/A05464-05470.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/20/pdfs/T00019-00029.pdf
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•	 Greba	egiten	zen	zerbitzuan	grebaren	eragina	ezinbestean	 jasan	behar	da	eta	
eragozpenak onartu egin behar dira.

•	 Gutxieneko	zerbitzuek	 zerbitzuaren	gutxieneko	estaldura	bermatu	behar	dute,	
baina ez da beharrez koa izango ohiko errendimendu-maila lortzea, ezta normal-
tasunez funtzionatzea ziurtatzea ere. Horrela balitz, greba-eskubidea urratuko 
litzateke.

•	 Grebalariek	egiten	dituzten	sakrifizioen	eta	zerbitzuaren	erabiltzaileek	pairatzen	
dituzten kalteen arteko proportzioak arrazoiz koa izan behar du.

•	 Langileek	beren	interesak	grebaren	bidez	defendatzeko	duten	eskubideak	atzera	
egiten du grebalariek pairatzen dutena baino kalte handiagoa eragiten denean 
edo eragin daitekeenean. “Herritarrek funtsez ko prestazio horiek eskuratzeko 
duten eskubideak lehentasuna dauka greba-eskubidearen gainetik”.

Auzitegi Gorenak ere irizpena eman du gai honen inguruan, eta, urriaren 22ko 
6794/2007 epaian, aurrekoaz gain, honakoa adierazten du:

•	 Greba-eskubideak	 konstituzioak	 babesten	 dituen	 beste	 eskubide	 batzuetara	
moldatu behar du.

•	 Gutxieneko	 zerbitzuak	 honako	 alderdi	 hauek	 kontuan	 hartuz	 ezarri	 behar	 dira:	
hedapena (lurralde-mailan eta langileriari dagokionez), aurreikusten den iraupena, 
zerbitzuaren behar espezifikoak, babestutako ondasunak nolakoak diren, etab.

b) Laneko gataz ka negoziazio kolektiboaren bidez ebatzi behar da. Hitzarmen kolekti-
boak langileen ordez kariek eta enpresaburuek adostutako akordioa dira, beren auto-
nomiaren arabera (EK 37. art. eta Langileen Estatutuaren 82.1 art.). Autonomia ho-
rren ondorioz, kanpoko eragileek, gataz kako aldeekin lotuta ez daudenek, ezin dute 
esku hartu ez baldin badaukate bi aldeen oniritzia, aparteko kasuetan izan ezik.

c) Eusko Jaurlaritzak, zentro horretako gutxieneko zerbitzuak zehazterakoan, egoitzako 
pertsonen ahultasun eta menpekotasun egoera kontuan hartzen du. Horretarako, 
kontuan hartu beharko litzateke, halaber, menpekotasun maila handiko pertsonen ko-
purua zein den, baita grebaren iraupena ere. Era berean, gure ustez, zentro horietako 
grebek ospitaleetako grebek jasotzen duten tratua jaso beharko lukete gutxienez.

d) Foru aldundiak, egoitza-zerbitzuaren titular gisa:

•	 Egoitzetako	pertsonek	ahalik	eta	arretarik	onena	 jasotzea	 ziurtatu	behar	dute,	
baita gataz kak ahalik eta eragin txikiena izatea, oinarriz ko arreta eskaintzea eta 
eskubide guztiak errespetatzea bermatzea ere.

•	 Hori	guztia	ahalik	eta	zorrotzen	betetzen	dela	ziurtatu	behar	du	eta	baldintzak	
betetzea exijitu behar du.

•	 Aldeek	elkarrekin	hitz	egitea	bultzatu	behar	du,	espiritu	konstruktiboarekin	eta	
akordioa lortzera bideratuta hitz egitea, hain zuzen.

•	 Ituna	 lortzeko	 exijitzen	 diren	 baldintzek	 behar	 bezalako	 arreta	 lortzeko	 lagun-
garriak izan behar dute, baita zerbitzuan eragin negatiboa izan lezaketen  

http://www.boe.es/boe/dias/1978/12/29/pdfs/A29313-29424.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1995/03/29/pdfs/A09654-09688.pdf


Familiak

III

421

Adinekoak

III

421

elementuak ahal beste murriztu ere. Langileriaren arloko kalitateari buruz ari 
gara. Kontratistak hori kontuan hartu behar du langileria kontratatzen duenean, 
Sektore Publikoko Kontratuen Legeko 102.1. artikuluaren arabera eta Gizarte Zer-
bitzuen Legeko 72. artikuluan aipatzen diren klausula sozialei jarraiki.

Eusko Jaurlaritzak Gizarte Zerbitzuen Legea garatu behar du, eta, testuinguruko honetan:

•	 Zerbitzuen	kudeaketa	kontratatzeari	edo	zeharkako	kudeaketari	dagokionez	(71.	
ar. eta hurrengoak), ekintza-neurri positiboak eta laneko baldintzak hobetzera bi-
deratutakoak kontuan hartu beharko lirateke (65.2.k.).

•	 Lehenbailehen	sortzea,	Gizarte	Gaietako	Euskal	Kontseiluaren	barruan,	“gizarte	
zerbitzuen esparruan enpleguaren kalitatera eta informazioa eta prestakuntza 
hobetzera bideratutako sektore-kontseilua” (48.4. art.).

•	 Gizarte	zerbitzuen	zentro	eta	zerbitzuei	exijitzen	zaiz	kien	baldintza	materialak	eta	
funtzionalak eta langileriarekin lotutakoak arautzen dituena (laugarren xedapen 
gehigarria), eta, bereziki, egoitza zerbitzuen kasuan. Horrek 41/1998 Dekretuaren 
barruko esku-hartzea eragiten du, eta gainditu egin da.

Funtsez koa da eredu sozial iraunkorrari buruz hausnartzen jarraitzea, eta, zehaz ki, adine-
ko pertsonentzako egoitzen kudeaketa-ereduei buruz. Horren harira, honako alderdi hauei 
heldu behar zaie: zerbitzuen kudeaketa, baterako ordainketa, zerbitzu horietan lan egiten 
duten pertsonen lan-baldintzak, gataz kak prebenitzeko neurriak, etab.

Ebazpenaren bukaeran, aldundiei zerbitzuaren titular eta az ken erantzule gisa dauz katen 
betebeharrak gogorarazten diz kie, hau da, egoitzan dauden pertsonei behar bezalako arreta 
eskaintzea bermatu beharko dute eta gataz kak haiengan duen eragina murriztu behar dute; 
horrez gain, elkarriz keta bultzatu behar du gataz ka konpontzea lortzeko eta egoitza-zerbitzu 
publikoen kudeaketaren kontratazio-baldintzetan irizpide eta baldintza sozial jakin batzuk 
barne hartu behar dituzte.

Ohar horiek balioz koak dira kudeaketa pribatua duen beste edozein egoitza publikotako 
grebetarako.

Aldakoenako greba eragin zuen arrazoia da Gipuz koan ez zela sinatu adineko pertsonen 
egoitzetako langileen hitzarmena 2009-2012 aldirako. 2010eko azaroaren 4an patronala 
eta sindikatu-ordez kari batzuen artean akordioa lortu zen negoziazio-mahaian. Sindikatuen 
ordez kariak, ordea, gutxiengoa ziren, eta, ondorioz, akordioa eragin mugatua duen hitzar-
men bat da (sinatu dutenek eta ordez katutako pertsonak barne hartzen ditu) edo estatutuz 
kanpoko Ituna da. Hori dela eta, Aldakonean grebak bere horretan jarraitu zuen. Hala ere, 
dirudienez, Itun horrek banakako atxikipen ugari izan ditu, hau da, horren eragina jasaten 
duten pertsona askok sinatu dute eta, horri esker, Aldakoneako greba abenduaren 29an 
bukatu zen. Akordioa Gipuz koan egoitzetan, zentro soziosanitarioetan eta tutoretzapeko 
etxebizitzetan nahiz eguneko zentroetan adineko pertsonei arreta eskaintzearen arloan di-
harduten enpresek kontratatutako pertsonei aplikatzen zaie. Salbuetsita geratzen dira zuze-
nean Administrazio publikoaren menpe daudenak. Akordioak, besteak beste, enpleguaren 

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20081224&s=2008246
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egonkortasunari (enpresen langileen %85ek kontratu mugagabea izan behar du), gataz ken 
ebazpenari (PRECOren artekaritza, Laneko Harremanen Kontseilua) eta zentro publikoetan 
enpresa aldatzen denean langileria subrogatzeari buruz ko neurriak barne hartzen ditu.

Ariznavarrako egoitzaren kasuari dagokionez, aurten bisitak egiten jarraitu dugu egoitzako 
pertsonek, langileria greban egon arren, jasotzen duten arreta nolakoa den ikusteko. Gure 
ustez, ematen zaien arreta egokia da. Hala ere, nabaria da egoitzan dauden pertsonak 
nekatuta eta gogaitua daudela grebaren iraupenagatik. Bestalde, egoitzan gero eta pertso-
na gutxiago daude; izan ere, Arabako Aldundiak zentro horretan ez du pertsona gehiago 
sartzen jarraitu. Hortaz, urriaren 18an, az keneko bisita egin genuenean, egoitzaren okupa-
zioa ez zen %60ra heltzen (%59,29) eta eguneko zentroarena %20koa zen soilik. Langile-
ria, ordea, berbera zen, baita ezarritako gutxieneko zerbitzuak ere. Hori dela eta, langileria 
eta egoitzako pertsonen ratioa altua izan da.

Urtearen bukaera aldera (2010eko abenduaren 16an), Ariznavarrako greba bukatu egin da 
enpresak eta sindikatuen akordioa edo ituna lortu dutelako. Haren indarraldia 2008ko urta-
rrilaren 1etik 2010eko abenduaren 31ra artekoa da eta, nagusiki, soldatekin dago lotuta.

Gasteiz ko San Prudentzio egoitzarekin lotutako kexa bat ere aurkeztu digute, bi solairu 
hutsik zeudelako. Kexa aurkeztu duen auzokide-elkartearen ustez, solairu horiek egokituz 
gero, foru aldundiaren egoitzen itxaron zerrenda asko arinduko litzateke. Zerrenda hori 
menpekotasun egoera dauden pertsonek soilik osatzen dute.

Egoitzaren titularrak Gasteiz ko Udala eta Arabako Foru Aldundia dira, plaza itunduak dauz ka 
menpekotasun egoeran dauden pertsonentzat eta haien zaintza dagokio. Hala ere, antza 
denez, arazoa da, oro har, solairu horretako plazak ezin direla itundu adineko pertsonentzako 
egoitza-zerbitzu sozialei buruz ko martxoaren 10eko 41/1998 Dekretura egokitu arte. Ho-
rrenbestez, udal eraikin horretan obra ugari egin behar dira, eta, zati batean, –zati horretan– 
foru-erabilerakoa izango litzateke hitzarmen bidez. Nolanahi ere, bi erakundeetara jo dugu 
(Gasteiz ko Udalera nahiz Arabako Foru Aldundira) eta informazioaren zain gaude.

Gizarte zerbitzuen eredu iraunkorrari buruz hausnartu behar dela eta, Gipuz koako Aldundiak 
agiri bat argitaratu du Gipuz koako gizarte zerbitzuen etorkizunerako ereduari buruz. Agiri 
hori hainbat erakundek egindako hausnarketa luze eta sakon baten emaitza da. Proposatzen 
den ereduaren arabera, gizarte zerbitzuak etorkizunerako inbertsioa dira eta osasuna edo 
hez kuntzaren antzeko gastu-itzulera duen jarduera-sektore bat dira. Agiriak eredua osatzen 
duten elementuak aipatzen ditu (pertsonan kontzentratutako ikuspegi komunitarioa, Admi-
nistrazioaren rola, antolakuntza, finantzaketa eta gizarte zibilaren erantzunkidetasuna) eta 
2020rako ezarritako helburua erdiesteko ekintzen ibilbidea deskribatzen du.

IV.  Beste kexa espediente batzuen analisia

IV.1. Biz kaiko Foru Aldundiak erakunde honen proposamena onartu du, hau da, adineko 
pertsona batek prestazio ekonomikoa eskuratu ahal izatea familia barruan zaintza jasotzeko. 

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=eu&accion=home&accionWe001=ficha
http://www.alava.net/cs/Satellite?language=eu_ES&pagename=DiputacionAlava/Page/DPA_home
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19980407&a=199801505
http://www.gizartepolitika.net/archivos/publicaciones/MODELO_DE_SERVICIOS_SOCIALES_azken_dokumentua_EU.pdf
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Pertsona hori, jaioberritan, familia batean hartu zuten, baina adopzioa ez zen formalizatu. 
Bizitza osoa etxe berean igaro du, pertsona berberekin, eta harentzat bere familia dira. 
Nagusi bihurtu da eta etxean ematen dioten zaintza eta arreta behar ditu. Hori dela eta, 
prestazioa eskatu zuen, baina ukatu egin zioten, menpeko pertsonak eta zaindariak ez zute-
lako laugarren mailara arteko ahaidetasunik. Arartekoa kasu honetan erantzun positiboaren 
alde agertu zen; izan ere, haien arteko harremana familiarenaren parekoa da. Biz kaiko al-
dundiak, kasu berezia dela ulertu du eta Instrukzio bat atera du honen antzeko kasuetan 
ahaidetasun-baldintzatik salbuesteko.

IV.2. Prestazio horri dagokionez, Arabako aldundiak, Arartekoaren proposamenari jarraiki, 
familia barruko zaintzarako prestazioan egiten zuen murriz keta (%25ekoa) ezeztatu du. Etxe 
berean pertsona bat baino gehiago hartzen zenean aplikatzen zen (urriaren 23ko 70/2007 
Foru Dekretuko 9.2. artikulua). Zenbait kasutan planteatu digute arauarekiko desadosta-
suna. Murriz keta horren eraginak aztertzean, zaindariek sarritan pertsona horiei arreta es-
kaintzeko zituzten zailtasunak ikusi genituen, baita murriz ketak familiaren ekonomian zuen 
eragina ere. Planteatutako kasuan adingabeei eta gazteei buruz koak ziren, baina murriz keta 
oro har aplikatzen da eta, ondorioz, adindunen kasuan ere aplikatzen da, eta horiek dira, 
hain zuzen ere, menpekoen gehiengoa. Ofizioz ko esku-hartze batean, Arartekoak horren 
inguruko ohar batzuk helarazi ziz kion aldundiari. Aldundiaren jarrera ulerkorra izan zen eta 
murriz keta kendu egin zuen herritarrei familiaren barruan zaintza eskaintzeagatiko presta-
zioaren arloan onetsi zen araudi berri batean (40/2010 Foru Dekretua, abuztuaren 3koa), 
aurrekoa ordez katzen duena.

IV.3. Etxez etxeko laguntza zerbitzuarekin lotutako beste kasu bat planteatu ziguten. Kasu 
horretan, pertsona bat bere seme batekin bizi zen. Az ken horrek zerbitzua eskatu zuen 
etxeko lanak egiteko. Hala ere, gizarte zerbitzuek kasuari heldu ziotenean, adineko pertso-
narentzako arreta pertsonala eskaini zuten, eguneko zentroko zerbitzuarekin batera. Se-
meak erantzunarekiko desadostasuna agertu zuen. Gaia aztertu ondoren, eta udal orde-
nantza ikusirik, ez genuen inolako irregulartasunik antzeman, eskaera egilea bakarrik bizi ez 
denean etxea garbitzeko lanak salbuesten baitzituen, eta arreta eskaintzea onesten zen.

IV.4. Zenbait kexatan oinarrituz, Arabako Foru Aldundiaren etxez etxeko laguntza zerbitzua-
ren (ELZ) esleipenean, justifikatu gabeko atzerapena antzeman dugu. Aldundiari gaiaren 
berri eman ondoren, kexa horiek ebatzi egin dira az kenean interesdunei laguntza zerbitzua 
esleitu zaielako.

Arabako Foru Aldundiaren telelaguntza zerbitzuaren esleipeneko atzerapena salatzen zuten 
pertsonen kexek, ordea, ez dute emaitza bera lortu. Espediente horietan, menpeko adine-
ko pertsonaren balorazioa honakoa zen: I. gradua, 2. maila, edo I. gradua, 1. maila. APSLn 
horrela baloratutako pertsonentzako aurreikusten diren zerbitzuak eta prestazioak jasotze-
ko eskubidea 2011ko urtarrilaren 1eraino edo 2013raino, hurrenez hurren, indarrean sartzen 
ez zen arren, gure uste, interesdunek 80 urte baino gehiago zutela eta, eta kontuan hartuz 

http://www.alava.net/botha/Boletines/2007/129/2007_129_07232.pdf
http://www.alava.net/botha/Boletines/2007/129/2007_129_07232.pdf
http://www.alava.net/botha/Boletines/2010/096/2010_096_B.pdf
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haien osasun egoera ahula dela, haien eskaerari Araban ezarritako babes-maila osagarria-
ren arabera erantzun zitekeen. Hori apirilaren 24ko 39/2007 Foru Dekretuko lehenengo 
xedapen iragankorreko 2. puntuan jasota dago.

Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak emakidaren kontrako erantzuna eman digu. Erantzun 
horretan, xedapen iragankor horren izaera diskrezionala ikusten da –“GOFEk telelaguntza 
zerbitzua 1 graduko menpekotasun mailarekin baloratutako pertsonei eman ahal izango die 
39/2006 Legearen 14.6. artikuluan ezarritako lehentasun irizpideak aplikatuz”– eta Gizarte 
Zerbitzuen abenduaren 5eko 12/2008 Legea aipatzen du, zerbitzua lehen mailako zerbitzu 
gisa katalogatzeari dagokionez, eta zerbitzu horren eskumena Eusko Jaurlaritzaren esku 
uzten duen eskumen-esparru berriari dagokionez.

Bigarren gaiari dagokionez, Administrazioari jakinarazi diogu, 12/2008 Legeko zazpigarren 
xedapen iragankorraren edukia ikusirik, erabiltzaileen ekarpen ekonomikoa arautzen duen 
dekretuari dagokionez, nahiz xedapenaren interpretazio analogikoa eginez, Euskal Gizarte 
Zerbitzuen Sistemaren Prestazio eta Zerbitzuen Zorroaren Dekretuari dagokionez, honakoa 
ondorioztatzen dugu: garapen-araudia onesten ez den bitartean, lege hori indarrean sartu 
ziren arloan indarrean zeuden araudiak aplikatu beharko dira.

Bestalde, Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak eskainitako informa-
zioaren arabera, telelaguntza zerbitzuaren kudeaketa ez du 2011ra arte bereganatuko6.

Gizarte Zerbitzuen Legeko hirugarren xedapen gehigarriak xedatzen duenaren arabera, es-
kumenen banaketak eta horren ondorioz ko finantzaketa-egokitzapenak ezin dute, inola ere, 
banaketa berria indarrean sartzerakoan dauden prestazio eta zerbitzuen intentsitatea eta 
estaldura mailak murriztu.

Gasteiz ko biztanleak harriturik ari dira ikusten I. mailako menpekotasun egoeran dauden 
pertsonei ukatu egiten zaiela menpekotasun egoera ez dauden beste pertsona batzuei 
ematen zaien zerbitzu bat (alegia, pertsona autonomoei ematen zaie, baina horien eskume-
na udalari dagokio) eta baldintzak betetzen dituzten arren, paradoxikoki, haiek ere betetzen 
dituztela.

Zaila da ustez ko horiek ulertzea Euskal Gizarte Zerbitzuen Sistemaren garapen koherente 
eta orekatuaren ikuspuntutik, baita prestazio eta zerbitzuak berdintasun-irizpideen arabera 
eskuratzeko aukeraren ikuspuntutik.

6  Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak, 49/2009 espedientearen esparruan, honakoa jaki-
narazi zigun: “gaur egun EAEko lurraldeetan ematen diren sistemen esparruan, desoreka handia dago pres-
tazioen mailen, horiek eskuratzeko baldintzen eta prezio publikoen artean, telelaguntza sistemaren barruan. 
Hori dela eta, beharrez kotzat jotzen da analisi xehea egitea 2011n, Eusko Jaurlaritzaren titulartasunarekin, EAE 
osorako zerbitzu homogeneo bat eskaini ahal izateko”.

http://www.alava.net/botha/Boletines/2007/058/2007_058_03052.pdf
http://www.alava.net/cs/Satellite?language=eu_ES&pagename=IFBS/Page/IFBS_home
http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/15/pdfs/A44142-44156.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20081224&a=200807143
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20081224&a=200807143
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Horrez gain, pertsona autonomo bati, I. graduko menpekotasuna izateagatik, telealarma 
zerbitzua jasotzeko eskubidea kendu ahal zaio. Horrek, zalantzarik gabe, 12/2008 Legeko 7. 
artikuluko f) idatz-zatian jasotako jarraitutasun printzipioa kolokan jarri ahalko luke (“...arreta-
ren jarraitutasuna eta osotasuna bermatu beharko du, baita administrazio edo sistema bat 
baino gehiago barne hartzen dituenean ere”), eta Euskal Sistema printzipio horrek oinarritu 
beharko luke, edo lege horren inguruko ikuspegi komunitarioak, pertsonak beren ohiko 
bizilekuan mantentzeari lehentasuna emateko xedea duenak (14. artikulua).

IV.5. Etxez etxeko laguntza-zerbitzuak, esan dugun bezala, eragin handia dauka adineko 
pertsonen kolektiboan, eta arlo horretan ere Arabako herritarren kexa batzuk ere erregis-
tratu ditugu. Kexa horiek arretaren kalitatearekin zeuden lotuta, baita gauzatu behar ziren 
zereginei edo egokitasunari edo zerbitzu hori ematen duen profesionalari buruz ere. Es-
pediente horiek modu positiboan ebatzi dira Arabako Foru Aldundiaren langile erantzulee-
kin harremanetan jarri garenean. Egia esan, horrelako gertakizunak Administrazioak berak 
ebazten zituen lehen, eta ELZren jarraipen eta kontrol programa bat zeukan. Erregistratu-
tako kexek argi erakusten dute beharrez koa dela ezaugarri horiek dauz kan programa bat 
berreskuratzea.

ELZ jasotzeko eskaeren aurrean emandako erantzunaren inguruko kexak ere jaso ditugu, eta 
horien eskubidea ez zen eraginkorra APSLren pixkanakako aplikazioaren arabera. Kasu ho-
rietan, zerbitzua jasotzeko eskubidea onartzen zitzaien, baina puntuazio bat egokitu zitzaien 
zerbitzu hori eskaintzea posible izan arte baliabideen banaketa programan sartzea adoste-
ko. Ustez ko hori telelaguntza zerbitzuarekin lotuta aipatu duguna bezala tratatu dugu.

IV.6. 2010ean erregistratu ditugun kexa-espediente batzuetan, adineko pertsonek edo 
haien senideek desadostasuna agertzen zuten menpekotasunaren balorazioaren emaitzari 
buruz. Haien ustez, onartzen zaien menpekotasun gradua-maila dagokiena baino baxuagoa 
da. Kasu batzuetan, gradu-maila horren ondorioz, ezinez koa zen prestazioak eskuratzeko 
eskubidea gauzatzea, legea pixkanaka aplikatzen joateko egutegiaren arabera.

Egia esan, ez daukagu gaitasunik edo balorazio-elementurik kasuan kasuko foru aldundiak 
baremoa nola aplikatu duen zalantzan jartzeko. Kasu horietan, interesdunei esaten diegu 
hilabeteko epean emaitza aurkaratzeko eskubidea dutela. Horretarako, berraztertze-erre-
kurtsoa edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal dute Euskal Autonomia Erki-
degoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzietako Salaren aurrean, bi hilabeteko 
epean, edo, bestela, eskatzailearen osasunak okerrera egin duenean, kasua berrikusteko 
eska dezakeela jakinarazten diogu.

IV.7. Arabako Foru Aldundiak familiaren barruan zaintzak jasotzeko prestazioak jasotzeko 
eskaera bat ukatu izanarekin lotutako kexa bat erregistratu dugu. Menpekotasun egoera 
zegoen pertsona hil ostean egindako eskaera bat da eta atzeraeraginarekin onar zedila 
eskatzen zuen. Informazio eskaera bidali genuenetik denbora luzea igaro den arren, eta 
errekerimendua bidali badugu ere, momentuz ez dugu erantzunik jaso.
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IV.8. 2008ko uztailean ofizioz ko esku-hartze bat hasi genuen, Biz kaiko Foru Aldundiaren Gi-
zarte Ekintza Sailari dagokionez, Biz kaian zerbitzuarekin lotutako prestazio ekonomikoa arau-
tu ez izanaren arrazoiak zein diren jakiteko. Sailak zioenez, egoitzen sare foralak egoitzetako 
plaza iraunkorren eta behin-behinekoen eskaera guztiei erantzuteko adina baliabide zituen.

Eguneko zentroei dagokienez, foru erakundeak adierazitakoaren arabera, eremu jakin 
batzuetan egon litez keen gabeziak, banakako diru-laguntzen deialdiekin osatzen dira. La-
guntza horiek diru-laguntzak direla azpimarratu genion (horiek emateko, ezinbestekoa da 
kasuan kasuko ekitaldian kreditua eskuragarri egotea), APSLk barne hartzen duen zer-
bitzuarekin lotuta dagoen prestazioa, ordea, eskubide subjektibo bat da.

Baliaezintasunak dauz katen pertsonentzako eguneko arretarako zentroei eta egoitzei dago-
kienez, aldundiak zioenaren arabera, lurraldeko plaza guzti-guztiak foralak dira, eta, ondorioz, 
lurralde horretan ez dago zerbitzu pribaturik. Horren harira, arreta lurralde historikotik kanpoko 
egoitza batean jaso litekeela planteatu genion (Arabak egoera hori barne hartu du).

Az kenik, aldundiak jakinarazi zigun araudi hori prestatzen hasi dela erantzukizun publikoko 
egoitza batean plaza bat esleitu bitartean egoitza batean, erregimen pribatuan, arreta ja-
sotzen den aldiari aurre egiteko beharraren ondorioz.

Hala da, izapidetutako kexa batzuek erakusten zutenez, plaza esleitu arteko aldia gehiegiz-
koa izan daiteke batzuetan (bederatzi hilabete eta 26 egun, tramitatutako espediente ba-
tean, adibidez). Espediente horretan, Biz kaiko Foru Aldundiak zerbitzuarekin lotutako pres-
tazioaren eskaera ezesteko eman zuen arrazoia honakoa izan zen: “ez dago eskatutako 
prestazio ekonomikoa oinarritzen duen araudirik”.

Gure ustez, egokia izango zatekeen APSLko 17. artikuluak barne hartzen duen zerbitzuare-
kin lotutako prestazio ekonomikoa jasotzeko eskaera onartzea; izan ere, menpeko deklaratu 
den pertsonari dagokion eskubide subjektibo bat da (lege testuko 1. artikulua). Eskubide 
horrek ez luke egon behar derrigorrez bete beharreko lege-baldintza garatzen duen araudia 
existitzearen menpe.

Gure ondorioetan omisio horren ondorio negatiboak azpimarratu genituen, baita Biz kaian 
bizi diren pertsonei eragiten zaiz kien kalteak eta, araudirik ez egotearen ondorioz, kasuan 
kasuko administrazio-prozedura argitzea ezintzen ari dela eta administratuari ziurgabetasun 
juridiko argia eragiten ari zaiola ere.

Foru erakundeari adierazi genion komenigarria zela araudi hori lehenbailehen onartzea. Arau-
dia onartu bitartean, Foru Administrazioari proposatu genion araudi juridikoak eskaintzen 
dituen bideak aztertzeko, araudi faltak eragiten dituen kalteak arintzeko:

•	 Estatuko	erreferentziaz	ko	xedapenak	aplikatzeko	aukera:	APSLko	1.1,	4.1,	5.1,	14.3,	
17.1 eta 28.6. artikuluak; 28.1. artikuluak 30/1992 Legera bidaltzen du orokorki, eta 
foru erakundearen jarduna bideratu eta horren menpe jarri ahal dugu, baita interes-
dunarentzat gutxieneko bermeen sistema bat ezarri ere (menpekotasuna daukan 
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pertsona sare publikotik bapoko egoitza batean egoteagatik, adibidez, eragindako 
gastuak kontuan hartzeko abiapuntu gisa hartzeko data ezartzeko 57.3 baldintzaren 
arabera egintzen atzeraeragina); eta APSLko 20. artikulua, APSLren prestazio eko-
nomikoei buruz ko Errege Dekretuek (7/2008 Errege Dekretua, urtarrilaren 11koa, 
2008ko ekitaldirako prestazioena, eta 73/2009 Errege Dekretua, urtarrilaren 30ekoa, 
2009ko ekitaldirako prestazioena) ezartzen dutenaren arabera zenbatu behar diren 
hileroko zenbatekoak kalkulatzeko.

•	 Herri-administrazioaren	 ondare-erantzukizunaren	 bide	 posiblea	 zerbitzu	 publikoen	
funtzionamendu normala edo ezohikoaren ondorioz. Hortaz, planteatu egin beharko 
litzateke ea erakunde kudeatzailea den 30/92 Legeko 139. artikuluari eta hurrengoei 
jarraiki eragin diren kalte-galeren erantzulea ote den. Aukera hori kontuan hartu on-
doren, Administrazioak berak ofizioz ondare-erantzukizunaren prozedura hori hasteko 
aukera aztertu ahalko litzateke (legeko 142. artikulua), baita prozedura laburtuaren 
bidez bideratzea erabaki ere (143. artikulua), zerbitzu publikoaren funtzionamendua 
eta eragindako kaltearen arteko kausalitatea zalantzarik gabekoa dela ulertzen delako, 
baita kalteen balorazioa eta kalte-ordainaren zenbatekoaren kalkulua egiteko ere.

Bukatzeko, iradokizun bat egin genuen, alegia, onetsiko den araudiak xedapen iragankor 
bat jasotzea eta, bertan, atzeraeraginarekin jaso daitezela une horretara arte erantzunik jaso 
ez duten lehenagoko egoera guztiak.

II.3.8 atalean aurreratu dugun bezala, aurten argitaratu da 90/2010 Foru Dekretua, ekaina-
ren 29koa, Biz kaian menpekotasunak dauz katen pertsonentzako egoitza zerbitzu foralare-
kin lotutako prestazio ekonomikoa arautzen duena.

V.  Ondorioak

Adineko pertsonen kolektiboa gero eta handiagoa da bizi-itxaropena areagotu egin delako. 
Horrez gain, oso talde heterogeneoa da; izan ere, batetik, autonomia pertsonala eta gizar-
tean aktiboki esku hartzeko gai diren pertsonak barne hartzen ditu, eta, bestetik, autonomia 
pertsonala oso mugatuta duten menpeko pertsonak.

Zahartze aktibo eta salbagarria gero eta garrantzitsuagoa da, adineko pertsonek bizitza 
aktiboa eta autonomoa egitea sustatzen da, eta, horrela, pertsonen bizitza-kalitate hobea 
lortzeaz gain, gizarte zerbitzuen iraunkortasunerako ere mesedegarria da.

Horrenbestez, beharrez koa da botere publikoek konpromisoa hartzea adineko pertsonen 
parte-hartze soziala sustatzeko eta autonomia pertsonala bultzatzeko.

Bizitza aktibo hori lortzeko, ezinbestekoa da diru-sarrera duinak izatea.

Bestalde, kez kagarriak dira adineko pertsonek jasaten dituzten tratu txar egoerak, bereziki, 
psikologikoak. Errealitate hori ez da guztiz azaleratu, eta, ondorioz, beharrez koa da tratu 

http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/07/20100702a125.pdf#page=8
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/07/20100702a125.pdf#page=8
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txarrak prebenitu eta antzemateko neurriak hartzea. Eusko Jaurlaritzak adineko pertsonen 
kontrako tratu txarren kontra borrokatzeko plan bat prestatu beharko luke.

Bestalde, aipatzekoa da, 8/2010 Errege Dekretuan defizita murrizteko aurrez ikusten diren 
aparteko neurriei dagokienez, menpekotasunagatiko prestazioak eskuratzeko eskubidea 
sortzen den unea aldatu egin dela; izan ere, prestazioak onartzen dituen ebazpena ematen 
denetik aurrera sortuko dira, edo, berariaz ko ebazpenik ematen ez baldin bada, eskaera 
egiten denetik sei hilabetera.

Eskaera egiten den unetik eskubidea sortzen dela adierazten zuen xedapena ezeztatzen 
zuen neurri hori dagoeneko jaso da Arabako eta Biz kaiko aldundien foru dekretu banatan.

Aipatzekoa da, era berean, Biz kaiko Foru Aldundiak konpondu egin duela zerbitzuarekin lo-
tutako prestazioaren arauketa, eta aurreko urteetako txostenetan ere aipatu genituen kexa 
horien ondorio kaltegarriak.

Arretaren jarraitutasun printzipiora egokitutako aldi bereko arreta sanitario eta sozial ko-
ordinatua eta egonkorra izateko beharra bereziki garrantzitsua da adineko pertsonei dago-
kienez, eta, aipagarria da menpekoak diren adineko pertsonen kasua. Hori dela eta, oso 
interesgarria da EAEko arreta soziosanitarioko zuzentarauak lantzeko marko agiria.

Egoitzetako plazen prezio publikoarekiko desadostasuna agertzen zuten kexa batzuk direla 
eta, berriro ere azpimarratu da hiru foru aldundiek adineko pertsonentzako egoitzen pla-
zetarako ezartzen dituzten prezio publikoen zenbatekoen arteko desberdintasunak. Prezio 
publiko horiek homogeneizatzeko joera izan beharko lukete, edo, gutxienez, aldea gutxitu 
beharko litzateke.

Titulartasun publikokoak izan arren kudeaketa pribatukoak diren adineko pertsonentzako 
egoitza zerbitzuetako lan-gataz kek, Aldakonea eta Ariznavarra egoitzetakoek, adibidez, 
argi adierazten dute beharrez koa dela langileen greba-eskubidea eta egoitzetako adineko 
pertsonen osasunerako eta arreta zerbitzua jasotzeko eskubidea bateratzea.

Bukatzeko, aipatzekoa da, etxez etxeko laguntza zerbitzua eskaintzeari dagokionez, parado-
xikoa dela, Gasteiz ko Udalaren eta Arabako Foru Aldundiaren arteko eskumenen banaketa 
ikusirik, zerbitzua I. graduko menpekotasuna duten pertsonei ukatzea eta, halere, pertsona 
autonomoek zerbitzua jasotzea, nahiz eta horiei zuzendutako arreta udalaren eskumena 
den.
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11.  TALDE TERRORISTEN BIKTIMAK

I.  Aurrekariak

Arartekoak beti sentsibilitate berezia azaldu du terrorismoaren 
biktimen aurrean eta erabateko kontrakotasuna adierazi du hil-
keten, estortsioaren eta mehatxuen bitartez giza eskubideen 
urraketa oso larriak eragin dituzten indarkeria terroristaren ekintza 
guztien aurrean. Hain zuzen ere, terrorismoaren indarkeriak ehunka 
pertsona hiltzea eragin du eta larriki urratu du atentatu terroriste-
tan zaurituak, bahituak, pertsegituak eta estortsionatuak izan diren 
milaka herritarren osotasun fisiko eta moralerako eskubidea. Po-
liziak, militarrak, epaileak, presondegietako funtzionarioak, ordez-

kari politikoak, irakasleak, enpresariak eta bestelako lanbideak izateagatik heriotza mehatxu 
iraunkorrak jasan behar dituzten milaka herritarren askatasuna urratu da.

2010. urtean, Jean-Serge Nérin gendarmearen hilketa gaitzetsi beharra dago; ekintza te-
rroristari erabateko gaitzespena adierazi behar zaio eta haren familiako kideei eta lagunei 
gure elkartasuna helarazi. Bestalde, azpimarratzekoa da urte honetan ez dela izan heriotza-
biktima bat bera ere Espainiako lurraldean.

2010a oso urte positiboa izan da arlo arau-emaileari dagokionez, baita terrorismoaren bikti-
men aldeko botere publikoen beste ekintza batzuetan ere, gerora azalduko denari jarraiki.

II.  Arloa kopurutan

Aurreko urteetan gertatu den bezala, oso gutxi dira terrorismoaren biktimen arloan izan-
dako kexak, 3 baino ez, orotara jasotako kopuruaren %0,23 baino ez.

Guztiek zerikusia dute talde terroristen biktimekiko artapenean izandako arazoekin.

Urteko txostenaren idaz kuntza itxitzat jo denean, hirurak ebazteke daude oraindik.

III.  Legeen testuingurua eta politika publikoak

III.1.  Terrorismoaren biktimek erabateko kalte ordainak jasotzeko eskubidea

Ekainaren 19ko 4/2008 Legearen zergatien azalpenean, Terrorismoaren Biktimei Aitorpe-
na eta Erreparazioa egitekoa delakoan, azpimarratzen da Erreparazio eskubideak “ekintza 
terroristen ondorioz nozitu dituzten kalte mota desberdinengatik biktimei ordaina emate-
ko erabil daitez keen neurri guztiak biltzen dituela”. “Testuinguru horretan, arauak ezartzen 

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20080701&s=2008124
http://www.ararteko.net/p_1_final_Home.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=192&language=eu&codResi=1&codMenu=67&layout=p_1_final_Home.jsp&language=eu
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duenez, eragindako kalteen erreparazioa egiteak zenbait neurri mota jaso ditzake: lehengo-
ratzekoak, kalte-ordainak ematekoak, errehabilitatzekoak eta laguntza integrala zein morala 
ematekoak”.

Aipatutako 4/2008 Legearen III. atalak biktimen babes eta artapen integralerako sistema 
arautzen du honako arloetan: osasun fisiko eta psikikoa, etxebizitza, kalte materialak, enple-
gua eta funtzio publikoa, irakaskuntza eta trebakuntza.

Legearen aurreikuspen askok beharrez koa zuten araudiaren garapena eraginkorrak izateko. 
Hori dela eta, garrantzi berezia zuen azaroaren 9ko 290/2010 Dekretua onartzeak, terroris-
moaren biktimei laguntza integrala emateko sistema garatzen duena.

Bestalde, Estatu mailan, beharrez koa da aipatzea Terrorismoaren biktimen aitorpen eta 
babes integralerako Lege Proposamena. Memoria, duintasun, justizia eta egiaren ideiak 
garatzeaz gain, biktimen aitorpena eta erabateko laguntza bilatzen ditu. Horrek biktimek 
eskura dituzten laguntza, prestazio eta ohoreen haz kundea ekarriko du.

Azaroaren 9ko 290/2010 Dekretuak Terrorismoaren biktimei laguntza integral emateko 
sistema garatzen duen ekainaren 19ko 4/2008 Legearen bigarren xedapen gehigarriaren 
aginteari erantzuten dio; Gobernuari ematen dio “lege honen edukiak aplikatzeko eta ga-
ratzeko beharrez koak diren xedapen arautzaile guztiak” egiteko.

Euskadiko Terrorismo Biktimekiko Erakundeen Arreta Arartekoaren ezohiko txostenean, IV 
gomendioan, erreparazioaren eskubideari lotuta, hauxe azpimarratzen zen: “erreparazioari 
dagoz	kion	obligazio	publikoetako	batzuk	4/2008	Legearen	arauz	ko	garapena	ahalik	eta	laste-
rren zehaztu behar da”. Araudi honek aukera emango du dekretuak 4/2008 Legea arauz ga-
ratu beharrak baldintzatzen zituen terrorismoaren biktimen prestazio batzuei erantzuteko.

Terrorismoaren biktimei artapen integralerako sistema bat garatzeko, aipatutako dekretuan 
zehaztu dira:

– Kalte materialak ordaintzeko ekintzak.
– Kalte materialen prebentziorako ekintzak.
– Laguntza juridikoa.
– Osasun eta psikologia arloa.
– Hez kuntzaren arloa.
– Enplegu aktiborako politiken arloa.
– Funtzio publikoaren arloa.
– Etxebizitzaren arloa.
– Justifikatu beharreko ordainketak eta ezohiko laguntzak.

Beraz, dekretuak 4/2008 legearen artapen integralerako aurreikuspenak garatzen ditu, le-
geak xedatutako eskubideak gauzatzeko beharrez koak diren baldintza eta prozedurak ze-
haztuz.

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20101215&s=2010239
http://www.usmr.ccoo.es/comunes/temp/recursos/1/553803.pdf
http://www.usmr.ccoo.es/comunes/temp/recursos/1/553803.pdf
http://192.168.100.2:8080/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1684_1.pdf
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Diputatuen Kongresuan Terrorismoaren biktimen Aitorpen eta Babes integralerako Le-
ge-proposamena izapidetzea terrorismoaren biktimen eskubideen arloko arauz ko mugarri 
handietako bat da eta az ken urteotan terrorismoaren biktimen elkarte eta fundazioek egin 
dituzten erreklamazio oso sentikor bati erantzuna ematen dio.

Interesgarria da arauz ko testu honen gaineko ohar batzuk egitea:

– Parlamentuko talde guztiek adostutako lege-proposamena da [Sozialista, Popula-
rra Kongresuan, Katalana (Convergència i Unió), Euskalduna (EAJ-PNV), Esquerra 
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds eta talde mistoarena]: 
hori terrorismoaren aurrean irmotasun demokratikoaren irudi oso sinbolikoa da.

– Terrorismoaren biktimek euren elkarte eta fundazioen bitartez helarazitako alda-
rrikapenetako ugari kontuan izan ditu.

– Arauz ko berrikuntza batzuk dakartza eta lehenagoko aurreikuspenak berrindartzen 
ditu. Horrela:

•	 Memoria,	duintasun,	justizia	eta	egiaren	indarra	ideietan	oinarritzen	da.
•	 Terrorismoaren	 biktimak	 giza	 eskubideen	 urraketak	 jasandako	 biktima	 gisa	

hartzen ditu.
•	 Terrorismoaren	biktimen	arretaren	kontzepzio	orokorra	planteatzen	du.
•	 1960ko	urtarrilaren	1etik	aurrera	izandako	ekintza	terrorista	guztiei	atzeraeragine-

ko aplikazioa aurreikusten die.
•	 Legeari	mehatxatuen	irudia	eransten	dio.
•	 Lege	honetan	batzen	ditu	orain	arteko	aurreko	legeetan	modu	bereizian	araututa	

zetozen prestazioak. 
•	 Biktimen	 intereserako	material	 ugari	 arautzen	 ditu:	 kalte	 pertsonal	 eta	mate-

rialen ordainketa; osasun artapena; lan eskubideak eta Gizarte Segurantza; te-
rrorismoaren biktimei emandako ezohiko laguntzak; etxebizitza arloan izandako 
ekintzak; hez kuntzarako laguntzak; biktimen babesa prozesu judizialetan.

Nahiz eta hobetu litez keen alderdiak egon litez keen, arauz ko testu ona da, terrorismoaren 
biktimen babesa indartuko duena.

II.2.  Terrorismoaren biktimek partaidetza eskubidea

Erakunde honek idatzitako Euskadiko Terrorismo Biktimekiko Erakundeen Arreta izeneko 
txostenean, parte hartzeko eskubidearen garrantzia azpimarratzen zen, terrorismoaren 
biktimen eskubideetako bakoitzean islatzen den zeharkako eskubide gisa. Partaidetzaren 
printzipioak garrantzi berezia hartzen du Biktimen Erreparazio eskubidearekin batera.

4/2008 Legeak berak, 6. artikulua, Terrorismoaren Biktimen Partaidetzarako Euskal 
Kontseiluaren sorkuntza aurreikusten du, era paritarioan osatu dela kontuan hartuta: alde 
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batetik, euskal administrazio publikoak eta, bestetik, terrorismoaren biktimen elkarte eta 
fundazio euskaldunak eta elkarte bakezaleak.

2010. urte honetan, azpimarratzeko da Eusko Jaurlaritzak behingoz onartu duela 55/2010 De-
kretua, otsailaren 23koa, Terrorismoaren Biktimen Partaidetzarako Euskal Kontseilua 
sortzeko. Kontseiluaren helburua hau da: “terrorismoaren biktimen partaidetza bideratzea 
haiei eragiten dieten gai guztietan, bai eta administrazio publikoei arlo horretako politika 
zehatzak abiaraz ditzatela proposatzea ere”.

Dekretuak kontseiluaren osaera, izendatzeko sistema, funtzionamendurako araubidea eta 
funtzioak xedatzen ditu. Apirilaren 14an Terrorismoaren Biktimen Partaidetzarako Euskal 
Kontseilua eratu zen. Organoaren presidentea Kriminologiaren Euskal Institutuaren zuzen-
daria da eta, administrazio publikoen bokal gisa honakoak ageri dira: Eusko Jaurlaritzako 
Herrizaingo sailburua, Terrorismoaren Biktimen Laguntzarako zuzendaria, zuzendaritzaren 
alboko aholkularia eta Barakaldo eta Santurtziko alkateak, Eudelen ordez kari gisa. Gizar-
te zibilaren ordez karitza Terrorismoaren biktimen elkarteetako hiru bokalek osatzen dute 
–Covite, Zaitu eta ACFSEVT–, Fernando Buesa Fundazioaren ordez kari bat –terrorismoaren 
biktima baten inguruan sortutako euskal fundazioen izenean– eta Gesto por la Paz taldeko 
kide bat, euskal talde bakezaleen izenean.

III.3.  Memoriarako eskubidea

4/2008 Legearen 8.1. artikuluak, Terrorismoaren Biktimen Aitorpena eta Erreparazioa de-
lakoak, hauxe dio: “euskal botere publikoek bakean eta askatasunean oinarritutako elkar-
bizitza lortzen eta biolentzia erabat eta errotik deslegitimatzen lagunduko duen memoria 
kolektiboa finka dadin sustatuko dute”. Hori dela eta, aparteko atseginez jaso dugu euskal 
erakundeek Terrorismoaren Biktimen Memoriaren lehen eguna ezarri izana. Hautatu-
tako data, azaroaren 10a, karga sinboliko handikoa da, hori baita ekintza terroristek zauritu-
rik edo hildakorik eragin gabe gelditzen den urteko egun bakarra.

Data horretan Eusko Legebiltzarraren presidentziak terrorismoaren biktimen oroitzapena-
ren aldeko adierazpenak egin zituen. Adierazpena Ajuria-Enean irakurri zen ere, biktimek 
lehendakariarekin egindako ekitaldi batean; baita batzar nagusietan eta euskal udal ugariren 
osoko bilkuretan ere.

Terrorismoaren Biktimen Memoriaren Eguna Arkauteko Ertzaintzaren akademian ospatu 
zen ere, 1985etik ekintza terroristetan hildako polizia autonomoaren hamabost kideei egin-
dako omenaldi batekin.

Eguna Andoainen egindako ekitaldi batekin amaitu zen; Andoainek gertutik bizi izan du 
indarkeria terrorista, ETA, Triple A eta Batallón Vasco-Español taldeen zazpi biktima izan 
baititu.

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20100310&s=2010047
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20100310&s=2010047
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III.4.  Memoriarako eskubidea udal mailan

Udal mailan, herritarrengandik hurbilen dagoena izateagatik, arreta berezia eskaini behar 
zaio terrorismoaren biktimen memoria eskubidea gauzatzeari. Euskadin terrorismoaren 
biktimei erakundeek emandako arreta izenburuko txostenean, –erakunde honek egin-
dakoa– hauxe adierazi zen: “Modu negatiboan baloratu beharra dago atentatu terroristarik 
izan ez duten edo herritarren artean terrorismoaren biktimarik ez daukaten udalerri askotan 
horiek omentzeko ekimenik egitea beharrezkotzat jo ez izana. Udal korporazioen konpromi-
soaren indar sinbolikoak, zalantza izpirik gabe, lagunduko luke terrorismoaren gaitzespen 
sozial eta politikoa lortzen.”

Aipatutako txostenaren 23. zenbakia duen koadroan azaltzen da une hartan hamabost bat 
udalerrik baino ez zituztela antolatu terrorismoaren biktimen omenaldi eta aitorpenerako 
ekitaldiak; datuak kontraste handia eragiten zuen terrorismoaren atentatuetan hildakoak 
izandako euskal udalerrien kopuru handiarekin alderatuta.

Egoera horrek Arartekoari honako ekintza planteatzera eraman zuen, memoriaren eskubi-
dearen gaineko gomendioa kontuan hartuta: “udalerri guztietan, biktima terrorista bat 
izandakoetan ezinbestean, terrorismoaren biktimen memoriarako kale edo eraikin publiko 
bat sortzea, era pertsonalizatuan eta parte-hartzailean, eta horrekin lotutako hez kuntza-
jardueraren bat antolatzea urtero”.

Zorionez, Terrorismoaren Biktimen Laguntzarako Zuzendaritzaren lan eskergaren ondorioz, 
Memoriaren Maparen ekimenaren bitartez, udalerri ugari pixkanaka-pixkanaka az ken ur-
teetan hasi dira euren udal eremuan izandako biktimei omenaldiak egiten. Horrela, 2010. 
urtean zehar honako omenaldiak egin zaiz kie terrorismoaren biktimei:

Otsailak 15 Lasarte

Maiatzak 7 Zumarraga

Maiatzak 28 Markina

Uztailak 10 Getxo

Uztailak 23 Zumaia

Uztailak 29 Erandio

Azaroak 10 Andoain

Azaroak 10 Orio

Azaroak 10 Elburgo

Azaroak 10 Beasain

Hain zuzen, 2010eko otsailaren 15ean, Lasarteko Udalak terrorismoaren biktimak omendu 
zituen, bereziki, udalerrian hil zituzten zortzi pertsonak, udalerri horretan izandako atenta-
tuetan zauritu edo kaltetutako hiru pertsonak edo udalerritik kanpo atentatu terrorista bat 
izan zuten Lasarteko auzokideak. Omenaldian bi plaka ezarri zituzten udalaren sarreran.
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Zumarragako Udalak, maiatzaren 7an, omenaldia eskaini zien ETAk hildako udalerriko lau 
biktimei eta plaka oroigarri bat ezarri zuen.

Markinako Udalak ere terrorismoaren biktimei omenaldi bat egin zien maiatzaren 28an.

Bere aldetik, Getxoko Udalak omenaldia egin zien uztailaren 10ean udalerri horretako ETA 
eta GAL taldeen ekintza terroristek eragindako 18 biktimei. Eskultura bat egin da terroris-
moaren biktimak oroitzeko: Guztion etxea du izena.

Uztailaren 23an, Zumaiak omenaldia eskaini zien udalerri gipuz koar horretako terroris-
moaren bost biktimei. “In memoriam” leloa zuen plaka bat aurkeztu zen.

Uztailaren 29an, Erandioko Udalak udalerrian ETAk eragindako bi biktimak omendu zituen, 
bietako bat bi urteko mutiko bat.

Az kenik, Memoriaren Egunean lau omenaldi egin zituzten, horietako bat Andoainen: han 
lehendakariak eskultura bat inauguratu zuen, Askatasunari-A la libertad, terrorismoaren 
biktimei eskainia, ekintza terroristek eragindako zazpi biktimak gogoratuz.

Orioko Udalak, egun berean, Memoriaren Maparekin bat egin zuen: udalerriko biktimen 
omenez ezarritako plaka bat inauguratu zuen.

Elburgoko udalerri arabarrean eskultura bat inauguratu zuten azaroaren 10ean, Landederra 
eraikinaren ondoan, udalerri horretako terrorismoaren biktimei eskainia.

Memoriaren Egunarekin bat eginik, Beasaingo Udalak Gipuz koako udalerri horretako bikti-
mak omendu zituen.

Gainera, beste udalerri batzuetan urteko ekitaldiak antolatu zituzten, aurreko urteetako ja-
rraipen gisa, Bilbon edo Zarautzen, besteak beste.

Amaitzeko, biktima indibidualentzako omenaldiak egin zituzten, familiako kide, lagun edo 
alderdi politikoetako edo erakundeetako ordez kariekin, hainbat euskal udalerritan.

III.5.  Bakean eta askatasunean elkarbizitzeko eskubidea: Terrorismoaren deslegi-
timaziorako biktimen interesa hedabideen eta prebentzio terroristarako hez-
kuntzaren bitartez

Bakerako, askatasunerako eta elkarbizitzarako eskubidea 4/2008 Legearen 9. artikuluan 
azaltzen da, terrorismoaren deslegitimazio etiko, sozial eta politikoaren ideiari lotzen zaiona.

4/2008 Legeak berak, 9.3 artikuluaren b) eta d) ataletan botere publikoei agintzen die “hez-
kuntza sistemaren maila guztietan, bakerako eta giza eskubideen aldeko hez kuntza, baita 
balio demokratikoen sustapena ere, bultzatzeko”.
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Era berean, botere publikoei honakoa eskatzen zaie: “terrorismoaren etika, sozial eta po-
litikoaren deslegitimaziorako neurri aktiboak hartzea, elkarbizitza integratzailerako arauak 
artikulatuz, Zuzenbide Estatuaren eta Estatu demokratikoaren legitimazio soziala babestuz 
eta sustatuz, gure askatasunen eta bakearen elkarbizitzarako berme gisa”.

Nazioarteko arauek ere herritartasun demokratikoaren, partaidetzaren, kohesio soziala-
ren eta aniztasunaren errespetuaren garapenerako heziketaren potentzialitateen gaineko 
kontzientziazioaren helburua azpimarratzen dute.

Erakunde honi ardura berezia eragiten dio bakearen kulturan eta balioetan bultzatu beha-
rreko hez kuntza, gai lehenetsia terrorismoaren biktimekiko erakundeen arretari buruz ko 
txostenak eta balioen transmisioaren gaineko txostenak islatzen dituzten datuei begira. 
Ikerketa horretan aztertzen dira, besteak beste, nerabe euskaldunek terrorismoaren eta 
terrorismoaren biktimen aurrean duten jarrera, eta ekintza biolento edo terroristak justi-
fikatu edo gaitzesten ez dituzten adinez beherakoen ehunekoari buruz ko datu kez kagarriak 
ematen ditu.

Aurreko legealdian onartu zen Bakerako eta Giza Eskubideen Hez kuntzarako Euskal Plana 
(2008-2011), bakearen kultura sustatzeko asmoz, eta otsailaren 10eko 31/2009 Dekretua-
ren bitartez, Bakerako eta Giza Eskubideen Hez kuntzarako Aholku Kontseilua.

2010. urte honetan honakoa onartu da ere: Bizikidetza Demokratikoa eta Indarkeria-
ren Deslegitimazioa Plana (2008-2011), aipatutako Bakerako eta Giza Eskubideen Hez-
kuntzarako Planaren birformulazioa eragin duena.

Planak berak helburu gisa erakusten du herritarren jarrera orokorra aldatzeko aurrerapau-
soak ematea, askatasunean bizitzeko berme gisa sistema demokratikoa hartzeko asmoz. 
Era berean, aipatzen da planak jarraipena eman nahi diela, baita sistematizatu ere, bakerako 
eraginkorrak izan diren aurreko ekimenei. Nazioarteko erakundeek egindako gomendioak 
kontuan hartzen ditu eta bat dator Estatuko testuinguruarekin. Planaren oinarria Gober-
nuak arlo honetan egin dituen ekintzen sail arteko izaera da, baita bere erakunde arteko 
dimentsioa ere.

Bestalde eta kontuan hartuta terrorismoaren deslegitimazioan komunikabideek duten ga-
rrantzia, Eusko Jaurlaritzak eta EITBk akordio bat sinatu dute Bizikidetza Demokratikoa eta 
Indarkeriaren Deslegitimazioa Plana (2008-2011) garatzeko eta bultzatzeko, balioen sentsi-
bilizazio kanpaina baten bitartez. Kanpainak plana sustatu nahi du telebistako spot, irratiko 
tarte, erreportaje, film eta indarkeriaren deslegitimazioan eta bizikidetza demokratikoan 
eragina duten ekintza edo gertakari esanguratsuen zabalkundearen bitartez.

http://www.jusap.ejgv.euskadi.net/r47-edukia/eu/contenidos/informacion/plan_convivencia_mayo10/eu_plan/adjuntos/Bizikidetasun_plana.pdf
http://www.jusap.ejgv.euskadi.net/r47-edukia/eu/contenidos/informacion/plan_convivencia_mayo10/eu_plan/adjuntos/Bizikidetasun_plana.pdf
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III.6.  Motibazio politikoko indarkeriak eragindako giza eskubideen urraketen eta su-
frimendu bidegabeen biktimen txostenaren onarpena

Terrorismoaren biktimak giza eskubideen urraketak jasandako biktima gisa definitzen ditu 
legeak eta ezaugarri hori partekatzen dute eskubideen urraketa larriak jasan dituzten bes-
te hainbat talderekin: Memoria Historikoaren legeak jasotako gertakarien biktimak, beste 
sufrimendu bidegabeen biktimak eta “Motibazio politikoko indarkeriak eragindako giza es-
kubideen urraketen eta sufrimendu bidegabeen biktimak” deituak.

Beharrez koa da azaltzea, nahiz eta denak giza eskubideen urraketen biktimak izan, denak 
ez direla terrorismoaren biktimak; kategoria hori, legearen arabera, arauz hala definitzen 
direnek baino ez dute, zentzu hertsian. Beraz, biktima guztiek giza eskubideen urraketen 
biktimen ezaugarriak partekatzen dituzten arren, euren biktimizazioaren jatorria ez da bera, 
ezta aplika litez keen ondorioak eta arauz ko tratamendua ere.

Terrorismoaren biktimak ez badira ere, interes handikoa iruditzen zaigu aipatzea “Motibazio 
politikoko indarkeriak eragindako Giza Eskubideen Urraketen eta Sufrimendu Bidegabeen 
Biktimak Txostena” delakoaren onarpena.

Eusko Legebiltzarrak, 2007ko urriaren 5ean izandako Terrorismoaren Biktimei buruz ko Bi-
lkura Monografikoaren baitan, elkartasun instituzionala adierazi zien terrorismoaren biktimei 
eta euskal erakunde nagusien biktimekiko elkartasunaren konpromisoa indartzen duten 21 
ebazpen onartu zituen. Ebazpen horien arteko lehenak erreferentzia egiten zion motibazio 
politikoa duen indarkeriatik eratorritako giza eskubideen urraketak jasandako beste bikti-
men errealitateari eta hitzez hitz azaltzen zuen:

“1.	Terrorismoaren	Biktimei	Laguntzeko	Zuzendaritzak	kontrolatu	gabeko	taldeen,	es-
kuin	muturreko	taldeen	eta	GALen	terrorismoak	eragindako	biktimen	gaineko	ikerke-
ta-txosten sakon eta zehatza egin dezala, arreta berezia jarriz biktimen identifikazioan 
eta indarrean dagoen legedian aitortzen diren eskubideen aitortza mailaren ikerke-
tan.
2.	2.	Biktimei	Laguntzeko	Zuzendaritzak	motibazio	politikoak	eragindako	giza	eskubi-
deen zapalketa jasan duten beste biktimen errealitatearen gaineko ikerketa-txosten 
sakon eta zehatza egin dezala, arreta berezia jarriz biktimen identifikazioan eta aitortza 
moral eta ordaintza egiteko beharrez ko neurriak aztertzen.
3. Aipatutako lehenengo ikerketa-txostena 2008ko martxoaren 31 baino lehen aurkez-
tu beharko du Jaurlaritzak Terrorismoaren Biktimen lantaldearen aurrean.
4. 4. Aipatutako bigarren txostena, berriz, 2008ko martxoaren 31 baino lehen aurkeztu 
beharko da Giza Eskubideen Batzordearen aurrean.

2008ko ekainaren 24an, Terrorismoaren Biktimen Laguntzarako Zuzendaritzak Eusko 
 Legebiltzarraren Giza Eskubideen Batzordearen baitan sortutako ponentzian aurkeztu 
zuen “Muturreko eskuinaren eta GAL kontrolik gabeko taldeek praktikatutako terroris-
moaren biktimen errealitatea” delako txostena. Data berean, 2008ko ekainaren 24an, 
Herritarren Eskaera eta Giza Eskubideen Batzordean aurkeztu zen “Motibazio politikoa 
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duen indarkeriaz ko testuinguru batean gertatutako giza eskubideen urraketen eta sufri-
mendu bidegabeen biktimak” delako txostena. Kasu bietan aurretik aipatutako agindu 
parlamentarioa betetzen zen.

Eztabaida, proposamen eta parte-hartze ugariren fruitu gisa, 2009ko abenduaren 22an, He-
rritarren Eskaera eta Giza Eskubideen Batzordeak aho batez onartu zuen ez-legez ko propo-
samen bat honakoa zioena:

“Eusko	 Legebiltzarrak	 Eusko	 Jaurlaritzaren	 Giza	 Eskubideen	 Zuzendaritzari	 eta	Te-
rrorismoaren	Biktimei	Laguntzeko	Zuzendaritzari	eskatzen	die	 lanean	 jarrai	dezatela	
lehen pauso gisa 2008ko ekainean aurkeztu zen Motibazio politikoko indarkeriak era-
gindako giza eskubideen urraketen biktimei buruz ko txostena delakoarekin. Txosten 
horrek aztertu beharko ditu Euskadin az ken hamarkadetan indarkeriak eragin dituen 
giza eskubideen urraketek sortutako sufrimendu bidegabea, gaur arte kontuan hartua 
izan ez dena; horrela, biktima horiek aintzat hartzean ere egingo da aurrera. Aipatutako 
txostena Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordean aurkeztuko da, sei 
hilabete baino lehenago. Era berean, Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio aurkez dezala, 
data berean, erreparazioa egiteko lehenengo neurrien proposamena”.

Agindu hori aintzat hartuta, aipatutako txostena egin da, biktimazioaren arloan ga-
rrantzitsutzat jotzen duguna, izan ere, bakerako eta bizikidetza demokratiko osorako aurre-
rapenari ekarpen bat egin baitiezaioke.

IV.  Talde terroristen biktima izandako pertsonek aurkeztutako kexak

Lehenago esan dugu oso gutxi direla terrorismoaren biktimek aurkeztutako kexak. 2010. 
urtean hiru kexa baino ez ditugu jaso.

IV.1. 2009. urtean jaso ziren kexek: 4/2008 Legean aurreikusitako prestazioen desestima-
zioa planteatzen zuten eta, hala ere, ezin ziren indarrean jarri legearen arauz ko garapena 
oraindik egin gabe zegoelako. 290/2010 Dekretuaren onarpena, azaroaren 9koa, dagoeneko 
aipatu duguna, legeak aurreikusitako prestazioetako batzuk zehaztu ahal izango ditu.

Gaia Terrorismoaren Biktimen Laguntzarako Zuzendaritzari aurkeztu zitzaion, araudiaren 
arauz ko garapenaren berri ez izatearen arriskuak beste biktimaren bati eskaera ezetsi ahal 
ziolako beldurrez. Zuzendaritzak jakinarazi digu, ofizioz, arauz ko garapena ez izateagatik 
desestimazioa jaso zuten pertsona guztiei jakinarazi diela araudia onartu egin dela, ondo 
irizten baldin badiote, zuzendaritzaren aurrean eskaera egin dezaten berriz.

IV.2. 2010ean jasotako kexetako bik agerian uzten dute iragan mendeko 80ko hamarkadako 
urte gogorretan ekintza terroristek eragindako kalte materialekiko laguntzari dagokionez 
terrorismoaren biktimek ez dutela erantzunik jasotzen.
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Kasuetako batean, familia batek planteatzen zuen 80ko hamarkadan atentatu terrorista 
batean leherkari batek lau pertsona hil zituela, baita zauritu ugari eragin ere, eta gainera 
eraikinak kalte handiak jaso zituenez, erabat erauzi behar izan zutela. Eraikinaren jabea 
zen familiak kalte-ordainak jasotzeko eskaera bat egin zuen eta azaroaren 24ko 214/2002 
Dekretuaren aplikazioaren bitartez ukatu egin zitzaien, eskaera egin zutenean indarrean 
baitzegoen eta dekretu hark arautzen zituen terrorismoaren biktimen laguntzak.

4/2008 Legeak eta 290/2010 Dekretuak ere ez diote erantzunik ematen egungo legea inda-
rrean egon aurretik gertatutako ekintza terroristen bitartez kalte materialak jasan dituzten 
pertsonei.

Beste kexan Frantziako marka baten automobilen salmentarako lantegi emakidadun ba-
ten jabeak azaltzen du ETAren “interes frantses” deitutakoen kanpainaren ondorio gisa 
bost atentatu jasan zituela, bost leherkari jarri baitziz kioten: 1987ko uztailaren 22an, 1987ko 
urriaren 4an, 1988ko apirilaren 22an, 1995ko azaroaren 25ean eta 1995ko abenduaren 
24ean. Lantegiaren aurkako ankerkeriak enpresaren egoera jasanezina egin zuen, zor ugari, 
salmenten jaitsiera eta lan-berrantolaketa ugari eraginik, langile ugari kaleratu behar izan 
baitzituen. Testuinguru horretan, Frantziako enpresak emakida kendu zion Biz kaiko lantegia-
ri, az ken atentatua gertatu eta bost hilabetera.

Zoritxarrez, indarrean dagoen araudiak ez du ematen egoera bidegabe hori konpon lezakeen 
erantzunik.

IV.3. Hirugarren kexak atentatuak zuzenean edo zeharka edo mehatxu terroristak sentitu 
edo jasan dituzten pertsonen egoera planteatzen du: pertsona horiek zauri edo kalte fi-
sikoak ez ezik, kalte psikologikoak dituzte ere, ekintza horien ondorio gisa. Kasu askotan 
ez zen jasandako ekintza biolentoengatiko salaketarik egin poliziaren aurrean, eta ez zen ez 
laguntza medikorik ez teknikorik eskatu. Horietako pertsona askok “pertsekuzio indarkeria” 
delakoa jasaten duten taldeetako kideak dira eta urte ugari pasatu dituzte etsaitasunez ko 
ingurune batean, eta denborak aurrera egin ahala euren kalte fisiko eta psikikoak okertu 
egin dira.

Kasu askotan pertsona horietako batzuek, atentatuak igaro eta urte ugarira, euren kalteak 
okerrago daudela ikusten dute eta ezgaitasun iraunkor, baliaezintasun gabeko lesioen edo 
baliaezintasun osoen aitorpenak jasotzeko hartzekodun bihurtzen dira; batzuk hiltzera iris-
ten dira. Arazoa da bien arteko lotura kausal bat aurkitzea, dituzten eritasunak jasandako 
ekintza terroristek eragin zituztela argitzeko. Horretarako, Administrazioari eskatzen diote 
ziurtatu dezala lotura kausal hori egon badagoela.

Une honetan kexa izapidetzen ari dira Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Zuzenda-
ritzan.
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V.  Jarduera-planean aurreikusitako ekintzak

V.1.  Elkarte eta fundazioekiko harremanak

Terrorismoaren biktimen elkarteek, terrorismoaren biktima bat oroitzeko sortutako funda-
zioek eta elkarte bakezaleek egindako ekintzei esker, gizarteratu egin dira terrorismoaren 
biktimen irudia, egoera eta aldarrikapenak, ezbairik gabe.

Arartekoaren erakundeak, Arartekoaren beraren, ondokoaren edo idaz kari orokorraren bi-
tartez, elkarte eta fundazio horietariko askok deitutako ekintza askotan parte hartu dute. 
Gainera, erakundeak UPV/EHUko Udako Ikastaroetako mahaietako bat moderatzen parte 
hartu du: Fernando Buesa Fundazioak antolatutakoa, zinema, literatura eta terrorismoaren 
biktimei buruz koa.

V.2.  Administrazioekiko harremanak

2010. urtean zehar, Arartekoaren erakundeak hainbat bilera izan ditu Terrorismoaren Bikti-
men Laguntzarako Zuzendaritzarekin eta Giza Eskubideen Zuzendaritzarekin, jasotako zen-
bait kexa, proiektu eta ekintzaz jarduteko, zuzendaritza horiek terrorismoaren biktimen alde 
egin dituztenez, batik bat.

Arartekoak Eusko Jaurlaritzako Giza Eskubideen Zuzendaritzarekin elkarlanean jardun zuen 
Elkarbizitzarako Zinemaren 1. Erakustaldia delako ekitaldian: Bilbon izan zen 2010eko aza-
roaren 16,17,18 eta 19an.

V.3.  Ikerketa bekak

2009ko abenduaren 10ean, Arartekoaren erakundeak ikerketa aplikaturako beka bat es-
leitu zion Asun Merinero Sierrari, “EAEko terrorismoaren biktimen memoria eta aitorpen 
sozialerako Eskubideak” izenburupean. Ikerketa lana 2010. urte osoan zehar garatu da eta 
2011ko lehen seihilekoan amaitu eta argitaratua izango da.

Ikerketak nagusiki lau bloke jorratzen ditu:

– Memoria eskubidea Euskadiko terrorismoaren biktimei aplikatua.
– Memoriaren erabilera eta gain-erabilera Euskadiko terrorismoaren biktimen kasuan.
– Euskadiko terrorismoaren biktimak oroitzeko erakundeen ekimenen azterketa.
– Euskadiko memoria kolektiboa eraikitzeko gainerako arloak: Gizartea, hez kuntza eta 

kultura.

Ikerketa lan honek ekarpen eta ikuspegi oso interesgarriak emango diz kie biktimazioaren 
arloko printzipio garrantzitsuenei: Memoriarako eskubidea, eta nolabait osatuko du erakun-
de honek terrorismoaren biktimekiko erakundeen arretari buruz idatzitako txostena.
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VI.  Ondorioak

VI.1. 290/2010 Dekretuaren onarpenaren balioespen oso positiboa egiten dugu, terroris-
moaren biktimei laguntza osorako sistema garatzen baitu eta 4/2008 legean xedatutako 
eskubideetako batzuk indarrean jarriko baititu.

VI.2. Terrorismoaren biktimen aitorpen eta babes osorako Estatuko legearen onarpena, 
biktimen erreparazioari dagokionez, mugarri garrantzitsua izango da.

VI.3. Terrorismoaren Biktimen Partaidetzarako Euskal Kontseilua sortu eta martxan jartzeak 
aukera emango du biktimen partaidetza bideratzeko euren interesekoak diren arlo eta es-
parru guztietan.

VI.4. Terrorismoaren biktimen memoriarako eskubidea indartu egin da azaroaren 10a Te-
rrorismoaren Biktimen Memoriarako Egun izendatzean eta 2010. urtean hamar bat udalerri 
euskaldunek Memoriaren Mapan sartzeko ahalegina egiteagatik.

VI.5. Indarkeria Deslegitimatzeko eta Elkarbizitza Demokratikorako planaren onarpena 
oso tresna garrantzitsua da balio baketsu eta demokratikoetan lan egiteko, batik bat hez-
kuntzaren arloan.

VI.6. “Motibazio politikoko indarkeriak eragindako giza eskubideen urraketen eta sufri-
mendu bidegabeen biktimak” txostenaren onarpena, legeak agindutakoari jarraiki, terro-
rismoaren biktimei buruz ez jardun arren zentzu hertsian, giza eskubideen urraketak jasan-
dako beste biktima batzuk babesten ditu. Biktimizazioaren arloko txosten garrantzitsua da, 
bakerako eta elkarbizitza demokratiko osorako aurrerapausoa izan litekeena.



IV. ATALA

GOMENDIO OROKORRAK ETA 
INKOMUNIKATUTAKO ATXILOKETAREN EREMUKO 

BERME SISTEMARI BURUZKO AZTERLANA



Gomendio orokorrak

IV

445

Herritarrek beren eskubideak urratu direlakoan edo indarreko legea bete ez delakoan ad-
ministrazio publikoen aurka aurkezten dituzten kexen gainean ebaztea da Arartekoaren 
oinarrizko eginkizunetako bat.

Banakako kexa horien ebazpena, zalan   tzarik gabe, garran  tzi handikoa da plantea  tzen diren 
kasu konkretuak argi tzeko. Nolanahi ere, ba tzuetan ikusten da auzia kasu partikularraz ha-
rago doala eta modu orokorrean hel dakiokeela, herritar ugariri edo, modu estrukturalean, 
administrazioen jardunari eragin diezaiokeelako.

Zenbaitetan, arau aldetik hu tsuneak daudela suma tzen da, edo aldatu egin behar direla 
lehendik dauden arauak, bidegabekeriazko egoerarik ez gerta tzeko edo eskubideak hobeto 
bermatuko dituzten arauak lor tzeko.

Halako kasuetan, Arartekoak gomendio orokorrak egiten ditu, administrazio bati edo hainba-
ti begira.

2010. urtean, sei gomendio orokor egin dira, beste hainbeste gairen inguruan. Gomendio 
horiek gure webgunean aurki daitezke (www.ararteko.net).

Urteko  txosten honetan, horietako bakoi tzaren laburpen  txiki bat argitaratu da. Beraz, oso-
osorik ikusi nahi dituenak webgunera jo dezake.

Halaber,  txosten bat egin eta argitaratu da a txiloketa inkomunikatuaren eremuko berme-
sistemari buruz, eta hobe tzeko proposamenak ere egin dira. Txosten horrek, nahiz eta ez 
dituen gomendio orokorren ezaugarri guztiak, baditu gomendioen xedearekin bat datozen 
zenbait ezaugarri, hala nola per tsona ugariri eragin diezaiokeela. Arrazoi horrexegatik sartu 
da kapitulu honetan.

http://www.ararteko.net
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1. Arartekoaren 1/2010 Gomendio orokorra, urriaren 15ekoa
 Gurasoen erantzukizun partekatua banandutako bikoteetan: botere publikoen 

eginkizuna

I.  Aurrekariak

Gizartearen aldaketek legeetan aldaketak eska tzen dituzte. Genero berdintasuna edo 
adingabekoen babesa bezalako arloetako aurrerapenek aurreko hori agerian jar tzen dute. 
Aurrerapen horien bitartez, gizartean aurrera egiten ari da seme-alabak bi bikotekideek 
zaindu behar dituztelako ideia. 

Hala ere, azken urteotan, gizon eta emakume askok Arartekora jo dute eta kexu agertu dira 
aurrerapen horiek gure legeriarekin tupust egiten dutelako, bada gure legerian, gurasoen 
artean adostasunik ez dagoenean, zain tza partekatua oraindik ere salbuespen gisa har tzen 
da. Salatu dutenez, horren ondorioz, praktikan nahikoa izaten da gurasoetako batek seme-
alaben zain tza parteka tzeari uko egitea, epailea aukera hori ezestera ia behartuta egoteko, 
beste argudiaketarik behar izan gabe eta seme-alaben zain tzan biak beti maila berean parte 
hartu izan arren. Horregatik, eska tzen dute erakunde honek, ahal duen neurrian, legeria 
alda tzen lagun dezala, gurasoen artean adostasunik lor tzen ez denean, seme-alaben zain-
tza eta babeste partekatua judizialki ezar tzeko aukera ezohikoa izan ez dadin, gure inguru 
sozial eta kulturaleko herrialdeetan egiten den bezala.

Gure azken ohiko bi  txostenetan arazo horren inguruan gogoeta egiteko aukera izan genuen. 
Arazo hori bidera tzeko, egia esan, gure eskumenen barne dauden organoen eskura ez dau-
den legearen inguruko neurriak hartu behar dira. Hala eta guztiz ere, arazoaren ondorioek 
Defen tsa Bulego honen eginkizunaren fun tsezko zati bat den eskubideak berma tzearengan 
zuzenean eragiten du. Horrez gain, erakunde honek kontrola tzen dituen administrazioaren 
erabaki mota guztiak baldin tzapean jar tzen ditu. Beraz, jendaurrean adierazi nahi izan dugu 
gogoeta hau, gomendio orokor gisa, botere publiko eskudunek eta gizarteak oro har uler 
dezaten erakunde honek zergatik jo tzen duen beharrezko tzat legea alda tzea. Lege aldaketa 
horrek, batez ere adingabeen interesak errespetatuz, erraztu egin beharko luke banandu-
tako bikoteen kasuan bi gurasoek seme-alaben zain tzan eran tzukizun partekatua izatea.

II.  Oinarriak

II.1. Gurasoen erantzukizun partekatu gehiago eskatzeko arrazoia eta ingurua-
barrak

Debate hori gizarteko hausnarketa zabalago baten barruan sartuta dago. Hausnarketa horre-
tan, eskubideen defen tsa-erakundea garenez, bi betebehar ditugu: bata, genero ikuspegia 
ain tzat hartuz, arlo guztietan eredu sexistak gaindi tzen lagun tzea; bestea, berriz, Haurren 
Eskubideen Europako Gutunean adierazitako xedapenak bete tzen lagun tzea. Honela dio 
Gutunak: “Haur orok du bere gurasoez goza tzeko eskubidea. Aitak eta amak, biek dute 

http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2059_1.pdf
http://www.defensordelmenor.org/upload/legislacion/LeyEuropea/Carta_Europea_Derechos_Nino.pdf
http://www.defensordelmenor.org/upload/legislacion/LeyEuropea/Carta_Europea_Derechos_Nino.pdf
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eran tzukizuna seme-alaben garapenari eta heziketari begira…”; “Izatez edo legez banandu, 
dibor tziatu edo ezkon tza baliogabetuz gero, seme-alabek bi gurasoekin harreman zuzena 
eta etengabea izateko eskubidea dute eta bi gurasoek betebehar berberak dituzte”.

 a) Lehen gaiari dagokionez, oraindik asko aurreratu behar badugu ere, begi-bis-
takoa da azken hamarkadetan emakumeak, eremu publikoan, iraganean beren senarren 
baimenarekin soilik eskura tzen zituzten espazio publikoak lor tzen ari direla. Hala ere, gi-
zonen artean nagusi tzen diren erreferente sinbolikoek eta bizi tza-esperien tziak ez dute 
adierazten praktikan gizonek neurri berean bete dutenik tradizioz emakumeari eman zaion 
e txeko eremua. Ai tzitik, pen tsarazten dute, emakumeak e txetik kanpo lan egin ala ez, fa-
milia askotan, seme-alabak eta mendetasuna duten per tsonak zain tzea batik bat amaren 
ardura tzat jo tzen dela oraindik ere, eta aitarengandik mantenua lor tzea espero dela, beste 
ezeren gainetik. 

Pen tsamolde horrek herrestan darama, esan dugunez, gero eta indar gu txiago duen familia-
ikuskera jakin baten zama. Hala ere, jaso tzen ditugun kexek erakusten digute pen tsamolde 
hori oraindik ere oso oztopo garran tzi tsua dela benetako berdintasuna lor tzeko. Alde ba-
tetik, generoaren arabera, gizon eta emakumeen lan-hautabideak baldin tza tzen jarrai tzen 
duelako, izan ere, lan-hautabideak familiarekin bateragarri egiteko ardura bortizkiago jar tzen 
du emakumeen gain. Horrek azal tzen du, beste arrazoi ba tzuen artean, gizonek bezalako 
gaitasun eta prestakun tza badituzte ere, emakumeek oso ordezkari gu txi dituztela dedika-
zio eta eran tzukizun handiko lanpostuetan eta, beraz, lansari apalagoak dituztela, eragin 
gu txiago eta, azken batean, botere gu txiago. Baina bada beste arrazoi bat ere: bikotea 
hausten denean, operadore juridikoek generoarekin lo tzen dituzten eginkizunak eta es-
pektatibak bat datoz, neurri batean, pen tsamolde horrekin: pen tsamolde horretan badute 
lekua bai e txeko lanez ardura tzen ez den gizonak, bai “e txean lagun tzen duenak” ere, 
ez ordea berdintasun osoz e txeko ardurak bere gain hartuko dituen gizonak; era berean, 
salbuespenak salbuespen, pen tsamolde horretan ez da uler tzen aita bananduak seme-
alabekin noizbehinka erlazionatu eta, kasurik onenean, haien behar materialak ase tzeko 
ordain tzea ez den beste eginkizunik izan dezakeenik. 

Eskema horretan, arrunta da bere betebeharra saihesten ahalegin tzen den aitaren iru-
dia, argi ikus daiteke arau zibil nahiz penalean. Aldiz, gurasoen eran tzukizun partekatua 
baliatu nahi duen aita bananduaren irudia nekez dator bat dauden kategoriekin. Ikuspegi 
horretatik, guraso bananduaren eskaera hori kasu bakar batean egongo da susmotik libre: 
bi aldeek seme-alaben zain tza partekatua hi tzartu dutenean, hau da, amaren onespena 
duenean. Bestela, guraso bananduaren eskaera seme-alaben ongizatearen kontura bere 
beharrak ase tzeko ahalegina bali tz bezala ikusten da, edo, are gehiago, bere eran tzukizun 
ekonomikoak ekiditeko ahalegina bezala. Logika hori ager tzen da amari lehentasunez eta 
berari soilik seme-alaben zain tza emateko epaileen jardueran, nahiz eta  txosten psikoso-
zialen arabera, bi gurasoak, bata zein bestea, egokiak diren zain tza bere gain har tzeko. 
Akordioak hi tzar tzeko orduan, logika horrek ezinbestean baldin tza tzen du amen eta ai-
ten berdintasuna, eta nekez uler daiteke gizonen eta emakumeen lehengo eta oraingo 
desberdintasunak gaindi tzen lagun tzeko diskriminazio positibo gisa. Bi arrazoirengatik 
uler tzen dugu horrela:
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•	 azken	batean,	ideologia	patriarkal	baten	mendeko	pen	tsamoldea	delako.	Ideo-
logia horrek per tsonei, generoaren arabera, desberdintasun horiek sendo tzen 
lagundu zuten eginkizun eta gizarte-espektatibak berberak ematen dizkie. Ho-
rrela, emakumeak diskrimina tzen ditu arlo publikoan sar tzeko bidean eta, aldi 
berean, gurasoak banan tzen badira, “natural” tzat jo tzen du –hortaz, normalean 
adingabearen interesarekin lo tzen den zerbait bezala− emakumeak ardura tzea, 
beraiek soilik, seme-alaben zain tzaz. Beraz, benetako berdintasuna lor tzeko 
bide egokian ote gaude? Bidezkoa da geure buruari galdera hori egitea.

•	 Izan	ere,	banandu	ostean,	bikote	bat,	haien	seme-alaben	zain	tza	modu	berdin	tsuan	
bana tzeko, ez bada akordio batera hel tzen, horrek ez du esan nahi elkarrekin bizi 
ziren bitartean horrelako akordiorik ez zela existitu. Modu berean, ez du adieraz-
ten une horretatik aurrera bikotekideek umeak zain tzeko asmorik edo ahalmenik 
ez dutela. Asmo eta ahalmen hori kasuz kasu baloratu beharko li tzateke, beste 
ezer baino lehen adingabeen ongizateari arreta jarriz, hurrengo atalean aipatuko 
dugun bezala. Beste modu batean uler tzea aurreiri tzi bat onar tzea da. Ba tzuetan 
aurreiri tzi hori emakumeen aldekoa da. Gure ustez, edozein desberdintasun fakto-
re bezala, per tsona guztiei kalte egiteaz gain, bistakoa den gizartearen errealitate 
bat alde batera uzten da: eran tzukizunak parteka tzen dituen familia eredu bat, 
gehiengoaren barruan dagoen edo ez ain tzat hartu gabe, gero eta ohikoagoa 
dena, batez ere, genero berdintasunaren aldetik harkorrenak diren sektoreen ar-
tean. Bestalde, iri tsi zaizkigun kasuen artean, emakumeek osatutako bikoteak ere 
badira. Horiek, bere garaian, guraso-ardura elkarrekin bereganatu zuten, emaku-
meetako baten in tseminazio artifizialaren bitartez. Banandu ostean, ordea, aipatu 
berri dugun aurreiri tzi horren ondorioz, epaitegiak ikuspegi biologizista hartu zuen 
eta, bi amen arteko akordiorik ezean, guraso-zain tza gauza tzea erago tzi zion bien 
alaba bere sabelean eraman ez zuen eta hartaz erditu ez zen amari, nahiz eta, 
umea jaio zenetik une oro hura zain tzeaz arduratu zen.

 b) Aipatutako bigarren alderdiari dagokionez, ikusi dugunez, seme-alaben zain tzak 
bikoteko bi kideen ardura izan behar duelako ideia gizartean aurrera egiten ari den neurrian, 
banan tzearen ondoren seme-alaben jagole tza eta zain tza elkarrekin bana tzea ere aukera 
egoki tzat jo tzen ari da pixkanaka, eta zuzenbidean ez dago ezer hori hala izatea oztopatuko 
duenik, betiere aukera horrek –adingabeei begira har tzen den beste edozein neurrik beza-
laxe− adingabeen lehentasunezko interesari kalterik egiten ez badio. 

Gure epaile eta fiskalek, zen tzuz jokatuz, interes hori adingabeen egonkortasunarekin 
identifika tzeko joera dute, eta egonkortasun hori guztiz bateragarria da, hasiera batean, 
bikotea banandu ondoren haurren zain tza bi gurasoek gauza tzen jarrai tzearekin, betiere 
arrazoizko sistema baten bidez gauza tzen bada. Gure aburuz, testuinguru horretan egonkor-
tasuna kon tzeptu geografiko tzat har tzen ez bada, baizik eta irizpide psiko-afektiboen 
arabera defini tzen bada, egonkortasun hori adingabearen eguneroko bizi tza zuzen tzen 
duten espaziozko eta denborazko erreferen tzien sendotasunean oinarrituko da, eta adin-
gabeak, banan tzea gertatu arren, aitak nahiz amak bera maita tzen eta zain tzen jarrai tzen 
dutela senti tzean. 
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Horregatik, gure ustez, irizpide horiek bete ahal izatearen argitan baloratu beharko dira, 
aurreiri tzirik gabe eta objektibotasunez, kasu bakoi tzean azal daitezkeen baldin tza material 
eta emozionalak bi gurasoek seme-alabak zain tzeaz elkarrekin ardura daitezen, leku desber-
dinetan bizi izanda ere, zain tzeko denborak banatuz (ez du zertan izan bakoi tzak denboraren 
%50) edo zain tzak berekin dakar tzan egitekoak modu bideragarrian banatuz. Horren baitan 
egongo da hauta tzen den sistemaren arrazoizkotasuna, baita horrek denboran barrena izan 
beharko dituen aldaketak ere, adingabearen bilakaeraren arabera.

II.2. Legezko egoera eta hobetzeko aukerak

Haatik, legegin tza arloan, bide horretan aurrera egiteko ahaleginak gorabehera, esaterako, 
uztailaren 8ko 15/2005 Legearen bitartez Kode Zibilean egindako aldaketak, oro har, se-
me-alaben zain tza ez dago bi gurasoei ematerik bietako batek partekatu nahi ez duenean. 
Horixe dio Kode Zibilak 92. artikuluan. Egia da arau horren 8. paragrafoan ain tzat har tzen 
dela adingabea judizialki bi gurasoen zain tzapean gera tzeko aukera, alderdietako batek 
horren kontrako jarrera badu ere. Baina salbuespen gisa egiten da hori, eta bakarrik ho-
nako kasu honetan: Fiskal tzaren aldeko  txostena edukita, adingabearen interesa babesteko 
modu bakarra dela uste izaten denean. Horrexegatik erabil tzen dute hain gu txi aukera hori 
gure epaitegiek. 

Izan ere, epaile batek hainbat hautabideetatik bat aukeratu behar duenean, gai honetan zein 
beste edozeinetan, bere erabakia oinarri tzeko ia inoiz ez du adierazten horixe dela, eta ez 
besterik, lehentasunez babestu nahi den interesa egoki babesteko hautabide bakarra. Al-
diz, epaileak, aukeran dituen hautabideetatik, interes hori −ustez behin tzat− ongien babes 
dezakeen hautabidea identifika tzen du, inguruabarrak kontuan hartuta. 

Arau horrek, ai tzitik, kasu askotan galarazi egiten dio epaileari zain tza partekatuaren alde 
egitea, hautabiderik onena irudi tzen bazaio ere. Izan ere, zain tza partekatuaren alde egin 
ahal izateko, adierazi beharko du, fiskalaren onespenarekin −hori ez da beste inongo ar-
lotan gerta tzen−, ez dagoela zain tza partekatuaz bestelako konponbiderik adingabearen 
interesa behar bezala babesteko. Alabaina, esklusibotasunezko irizpide hori nekez dator bat 
neurri hori har tzeko fun tsezkoa den betekizun honekin:  txosten psikosozialen arabera, aitak 
nahiz amak seme-alabak zain tzeko guztiz gaituta egon behar dute, haurrak bere kargura 
gera tzen badira. Egiaz, aztertu ditugun espedienteetatik gehienetan ikusten denez, gura-
so batek zain tza partekatua eska tzen duenean beste gurasoaren iri tziaren kontra, eskaera 
oinarri tzeko adierazten du horixe dela bere seme edo alabaren interesa babesteko biderik 
egokiena, baina ez du adierazten, nahitaez, adingabeak gaizki zainduta egongo liratekeenik 
zain tzeko ardura zain tza partekaturik nahi ez duen beste gurasoari soilik emango bali tzaio. 
Hala ere, Kode Zibilaren 92. artikuluan orain ezarrita dagoenaren arabera, guraso baten 
ukapenak lehentasuna izango du beste edozein gogoetaren aldean, zenbait faktore batera 
gerta tzen ez badira behin tzat. Azaldu dugunez, kasu hori egiaz oso gu txitan gerta tzen da 
eta, gainera, teorian ere nekez uler daiteke: alegia, ez epaileak bakarrik, baizik eta baita 
fiskalak ere, aita nahiz ama beren seme-alabak zain tzeko gai direla uste izatea, baina, aldi 

http://www.boe.es/boe/dias/2005/07/09/pdfs/A24458-24461.pdf
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berean, haurren zain tza bietako bati soilik emanez gero, haurren interesari kalte egingo li-
tzaiokeela uste izatea.

Lehenago azaldu dugun testuinguruan, hori guztia, neurria salbuespen moduan xedatuta 
egotearekin batera, berdintasuna lor tzeko traba garran tzi tsua dela irudi tzen zaigu, eta era-
gin kaltegarria duela adin  txikikoen eskubideen eraginkortasunean, gorago aipatu dugunez. 
Arazo hori gainditu nahi bada, jakina, ez dago zertan seme-alabez ardura tzera behartu hori 
egin nahi ez duen gurasoa, baina bietako batek zain tza partekatua eskatu eta besteak zain-
tza berak bakarrik baliatu nahi duenean, azken horrek ez luke bere borondatea inposa tzeko 
ahalmenik izan beharko epaileari −oroz gain adingabeen interesa errespetatuz− gurasoen 
eran tzukizun partekatuaren ildotik agian egokiagoak irudituko zaizkion beste konponbide 
ba tzuen kalterako.

Badakigu azaldutako arazoei aurre egiteko pen tsamoldea aldatu behar dela, hori denborare-
kin gauzatuko dela eta, har daitezkeen legegin tza-neurriez harago, gizarte osoari dagokiola. 
Hala eta guztiz ere, botere publikoen betebeharra da hori eragozten duten oztopoak ken-
tzea, eta horrexegatik eska tzen dizugu, idazki honen bitartez, jardun dezazula.

III. Gomendioa

Botere publikoek, nork bere eskumenen neurrian, beharrezkoak diren lege-aldaketak eska 
di tzatela, banan tze eta dibor tzio kasuetan seme-alaben zain tza bi gurasoek izan dezaten 
errazteko, hautabide onena bezala. Hori gurasoen eran tzukizun partekatuaren bidez egingo 
da, betiere haurren interesa babestuz beste ezer baino lehenago.
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2. Arartekoaren 2/2010 gomendio orokorra, abenduaren 1ekoa
 Zaborraren tasa kobratzea, nahiz eta Gipuzkoako zenbait udalerritan zerbitzua 

modu eraginkorrean eman ez

I.  Aurrekariak

Jakina denez, edozein tasa ordainarazteko, subjektu pasiboari benetan eta modu era-
ginkorrean egin behar zaio zerbi tzua. Hau da, kobra tzeko, ez da nahikoa udalerrian zerbi tzu 
hori existi tzea eta eskain tzea. Horrez gain, zerbi tzua ordain tzea eska tzen zaion subjektu 
pasiboari zerbi tzu hori egin behar zaio, berari bereziki eragiten edo mesede egiten dion 
moduan.

Arazo hori hainbat udalerritako nekazari tza ingurutan gertatu da. Hirigunetik urrun dauden 
eremu horietan bizi diren per tsonek nabarmen tzen dute bertan ez daukatela edukion tzirik, 
ezta euren e txebizi tzetatik gertuko zabor bilketa punturik ere, baina halakoak jar tzea nahi 
dutela. 

Ohikoa izaten da tasa hori arau tzen duten udal ordenan tzek tarifa murrizturen bat ezar tzea, 
bilketa punturaino dagoen distan tziaren arabera. Horrela, nahiko ohikoa izaten da zaborra 
bil tzeko puntua e txebizi tzetatik 150 metrora baino urrunago dagoenean tarifa murriztua 
ezar tzea, hau da, tarifa orokorrari gu txi gorabehera %60ko murrizketa egitea. Hala ere, oso 
ordenan tza gu txik zehazten dute behin distan tzia jakin bat gaindituta −hala nola, 500 metro 
edo 400 metro−, tasa ordain tzetik salbuesten dela. Gure iri tziz, ezin dira parekatu bizilekutik 
150 m pasa txora zabor-bilketa zerbi tzua dagoen eremuan bizi den herritarraren egoera eta 
bilketa-gunerik hurbilena bizilekutik kilometro bat baino gehiagora dagoen eremuan bizi 
denaren egoera.

II.  Oinarriak

Tasa hori arau tzen duten ordenan tzetan zera ezarrita dago: “Udal administrazioak zerbi
tzua benetan eskaini edo jarduera buru tzea da egin tza ezargarria...”. Baita honako hau 
ere: “tasa zerbi tzua edo jarduera buru tzen denean sor tzen da”. 

Zerbi tzua benetan egiteari buruz, kontuan hartu behar da Auzitegi Gorenaren jurispruden tzia, 
behin eta berriz adierazten baitu udalerrian zerbi tzua izate hu tsa ez dela nahikoa per tsona 
bat tasa baten subjektu pasibo bihur tzeko. Izan ere, ezinbestekoa da, gainera, zerbi tzua 
modu jakin batean ematea, per tsona hori zerbi tzuak bereziki eragindako per tsona tzat har 
dadin, egiazko onura dakarkiolako edo interesdunak udalaren jarduera eragin duelako.

Zerbi tzu horrek, era berean, nahitaez jaso beharreko zerbi tzua izatea du bereizgarri, hau da, 
zerbi tzua erabil tzailearen esku jarri ondoren, erabil tzaileak zerbi tzu hori finan tza tzen lagun-
du beharra dauka, tasa bat ordainduz, zerbi tzua erabili nahiz ez erabili. Hala ere, herritarrek 
nahitaez zerbi tzua jaso beharrak, kontrapuntu gisa, administrazioari betebehar bat ezar tzen 

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2076_1.pdf
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dio: zerbi tzua benetan eta modu eraginkorrean jarri behar du eskuragarri auzokideen tzat. 
Udalerrian ondasun higiezin baten titular izate hu tsak ez die sor tzen auzokideei hondakinak 
bildu eta trata tzeko zerbi tzua manten tzen lagun tzeko obligaziorik. Herritarrari tasa ordain 
dezan eskatu ahal izateko, ordainketa erreklama tzen duen administrazioak ahalegina egin 
beharra dauka ondasun higiezin horiek kokatuta dauden eremu zeha tzean zerbi tzu hori egi-
tearekin lotutako elementuak jar tzeko: edukion tziak, zaborrak bil tzeko guneak...

III. Gomendioak

III.1. Ziurtasun handiagoa emate aldera, komenigarria izango li tzateke udal ordenan tzek 
euren testuetan distan tzia zeha tz eta zen tzuzkoa zehaztea. Distan tzia horretatik au-
rrera, eremu horretan kokatuta dauden higiezinek ez dute zaborraren tasa ordaindu 
beharko.

III.2. Nekazari tzako ingurunetan zabor bilketaren zerbi tzua behar bezala egiten ez den bitar-
tean, tokiko erakundeek tasa horren erroldetatik kanpo u tzi beharko lituzkete eremu 
horietan kokatuta dauden higiezinak, higiezinen eta bilketa puntuen arteko distan tzia 
oso handia baldin bada.
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3. Arartekoaren 3/2010 gomendio orokorra, abenduaren 21ekoa
 Emakume eta gizonen arteko berdintasuna jaietan

I.  Aurrekariak

10 urte baino gehiago igaro dira, behin eta berriz eta ia etengabe, emakumeek tokiko jai 
ekin tzetan duten parte har tzeari buruzko kexak jaso tzen ari ginenetik, haiek denak Euska-
diko zenbait herritan oso errotuta dauden tradizioen adierazpenei buruzkoak. Salaketarik 
nabarmenenak emakumeek Irun eta Hondarribiko alardeetako parte har tzean behar duten 
berdintasunari buruzkoak izan dira, baina ez bakarrak. Erakunde honen aurrean beste kexa 
ba tzuk ere aurkeztu dira, tokiko beste jai ekin tza edo tradizio ba tzuetan ere, era batera edo 
bestera, emakumeak ekin tza guztietatik, ba tzuetatik edo haien antolakun tzatik at uzten 
zituztelako. Hala gerta tzen da Ugaoko indaba janean, Donostiako danborradan, Laudioko 
Erroke Deunaren Kofradiaren afarian. Kasu ba tzuetan, tokiko herri-aginteek behar bezala 
bideratu dute arazoa, beste ba tzuetan gure esku-har tzeak lagundu du berdintasun oina-
rriari lotutako irtenbidea bidera tzen, eta beste ba tzuetan, tamalez, emakumeen esklusioak 
bertan dirau, orokorrean, erakunde pribatuen babespean. Izan ere, halako erakundeek, 
eginkizun para-publikoak betez, konstituzioak agindutako berdintasunari muzin egin nahi 
diote, tradizioaren osotasunaren i txurazko babesean.

Orain arte, kexa horiek direla-eta, gure aburuz kasu horietako bakoi tzak dakarren zuzenbide 
eta gizarte irismenari dagokionez, zenbaitetan gure iri tzia gomendio, adierazpen eta ebaz-
penen bidez eman badugu ere, uste dugu guztien azpian ezkuta tzen den arazo komunari 
era bateratuan hel tzeko garaia dela, Euskadiko jai guztiak emakume eta gizonen arteko ber-
dintasunezko gizartearen isla izatea lortu behar delakoan, hura izanda demokrazia batean 
gizarte eredu posible bakarra. 

II.  Oinarriak

II.1. Tradizioa eta emakume eta gizonen arteko berdintasuna: Emakumeak ikusezin his-
torian. Jaia taldeko nortasunaren eta gizarte antolamenduaren adierazpena 

Emakumeek jai jardueretan berdintasunez parte har tzeari uko egiten diotenek, orokorrean, 
tradizioa errespeta tzea darabilte argudio gizonezkoen nagusitasunaren egoerari eusteko, 
emakume eta gizonei eginkizun estereotipatuak emanez, izan jai adierazpenean bertan, 
izan antolakun tza irizpideetan. 

Ez dago zalan tzarik jaiak uneko talde sentipenaren adierazpen argia direla eta izan direla ga-
rai guztietan, garaiz garaiko gizarte antolamendu eta egituraren beraren ezaugarriak islatuz 
maiz. Zen tzu horretan, zama sinboliko handia duten gertaerak dira, eta eurek ere jokabi-
de eredu berriak elika tzen dituzte. Hortaz, ez da onargarria jaiak herri-aginteek onartutako 
adierazpen sexistaren azken lubakia izatea.

http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2082_1.pdf
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Beste alde batetik, gogorarazi behar dugu tradizioak –jai ospakizuna eragin zuten gertaera 
historikoak zein ere diren–, demokraziaren euskarri, eraiki tzen ari garen berdintasunezko 
errealitateari egoki tzeko premia gorria. 

II.2. Pertsonen eskubideak eta gehiengoak. Gizarte sentsibilizazioa benetako eta 
egiazko berdintasuna lortzeko funtsezko eginkizun publikoa

Emakumeek jai jardueretan parte har tzeko gatazka deitutakoaren aurrean, orokorrean, 
aurkako jarrera biren aurrean irtenbide zuzena zein den erabaki tzeko gizartearen gehien-
goaren iri tzia galde tzea komeni dela proposatu da. 

Joka tzeko modu horren perber tsioaz ohartarazi nahi dugu. Erakunde honen tzat, askotan 
adierazi dugunez, argi dago emakumeak jai jardueretako parte har tzetik at uzteak, Konsti-
tuzioko 14. artikuluan emandako berdintasun oinarria urra tzen duela eta, ondorioz, ezin 
dela gehiengoen bidez epaitu jokabide horren ontasuna. Edozein sistema demokratikotan, 
oinarrizko eskubideak gehiengoen jokotik kanpo gera tzen dira. Oinarri hori “eskubideak ez 
dira bozka tzen” arauan barne har tzen da eta emakumeek jaietan berdintasunez parte har-
tzearen aurkako erabakiari zilegitasuna emateko ahalegin oro galarazten du, hura gehiengo 
handitan oinarritu arren.

II.3. Antolakuntza pribatua jai eremuaren azpian dagoen erantzukizun publikoa es-
taltzeko

Erakunde honen aurrean emakumeek jai jardueretan daukaten parte har tzeari buruz egin 
diren kexa guztietan beste gai bat agertu da: gertakari horien antolakun tzaren titulartasun 
publiko edo pribatuari buruzko eztabaida. Oro har, tokiko jaien antolakun tzan, gehiago edo 
gu txiago, udaleko auzoko norbanako taldeek lagun tzen dute, baina finan tzazioaren eta zen-
bait baliabide materialak (eta giza baliabideak) jar tzearen ardura, kasu gehienetan, azken 
batean, udalarena izan arren. 

Baina, antola tzen diren jai jardueretan emakumeek eta gizonek berdintasunez parte har-
tzeko kontua batez ere herri-aginteei dagokiela kontuan izanda, leku askotan jai gertakari 
horien antolakun tza pribatua aldarrikatu da, eta kasu ba tzuetan lehenagoko antolakun tzaren 
egoera aldatu da jai antolakun tza osoa talde pribatuetara eskualda tzeko. Jaien titulartasuna 
eskualda tzeko mugimenduaren xede bakarra gertakari hori berdintasun oinarriaren agin-
pidetik atera tzea izan da, horrela jaiek emakumeen berdintasunezko parte har tzerik gabe 
jarraitu ahal izateko.

Horren gainean, konben tzituta gaude gizarte demokratiko batean historia eta gizarte esana-
hi garran tzi tsua duten jaiak ezin direla esku pribatuetan u tzi; ai tzitik, fun tsean herritar guztien 
ondarea izan behar dute, are gehiago herriko auzoko guztiek bere tzat jo eta dagokien udal 
edo herriaren nortasun ezaugarri tzat balora tzen duten jaiak direnean. Holako kasuetan, ti-
tulartasun publikoak baino ezin du bermatu kultura ondare komun hori gorde tzea, haren 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/enlaces/documentos/ConstitucionEUSKERA.pdf
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antolakun tzaren kudeaketa erakunde edo talde partikularretara pasarazi arren. Hori dela-
eta, gure ustez komeni da tresna arau tzaile bat abiarazteko aukerari buruz hausnar tzen 
hastea edo, beharrezkoa bali tz, gure herrietako jai ondarerik garran tzi tsuenaren titulartasun 
publikoa bermatuko duen lege ekimena susta tzea, Euskadiko tokiko jaiak herritar guztien 
kultura ondare ukiezin izendatuz, eta horrela gure zuzenbide ordenamenduko fun tsezko 
oinarriei eta fun tsezko eskubideen aginpideari lotuko zaizkiela ziurtatuz.

II.4. Herri-aginteek jaietan emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatze-
ko duten betebeharra

Zein ere den herri administrazioek euskal herrietako jai gertakariak antola tzeko eta era tzeko 
duten parte har tze maila, zalan tzarik gabe, Konstituzioko 9.2 artikuluak benetako eta egiazko 
berdintasuna galarazten duten oztopoak kenarazten dizkie herri-aginte guztiei. Manu horren 
aginduaren xedea Konstituzioko 14. artikuluak formalki aldarrikatutako berdintasun materia-
la lor tzea da, eta horrela gizarte Estatuak egiazko eta benetako berdintasunezko gizartea 
lor tzeko aktiboki engaia tzeko daukan eginkizuna ematen du –horrela Estatu liberalaren ere-
dua gaindituz, hark per tsonen arteko berdintasun formala baino ez baitu aldarrika tzen–.

Betebehar horiek izugarri argitu dira lege hauen ondorioz: Eusko Legebil tzarraren Emaku-
meen eta Gizonen Berdintasunerako o tsailaren 18ko 4/2005 Legea eta emakumeen eta 
gizonen egiazko berdintasunerako mar txoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoa. 

Lege horiek betebehar zeha tzak dauzkate herri administrazioek arlo guztietan –kultura 
eta jai arloan ere bai– emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bul tza tzeko ekin tza 
positiboei hel diezaieten eta, zen tzu horretan tresna garran tzi tsua dira herri-aginteek be-
netako eta egiazko berdintasuna galarazten duten oztopoak ken tzeko duten betebeharra 
ezar tzeko.

II.5. Ondorioa

Tokiko herri aginteek, gainon tzeko euskal administrazioek bezala, euren eskumenen es-
parruan, ezin diete bizkarra eman gizartearen ezinbesteko aurrerapenari, aldaketari eta 
gizarteak bizi duen eta zuzenbideak bul tzatu nahi duen aldaketa sakonari. Hori dela-eta, 
ezin dute lagundu, lagun tza esplizitu edo inplizituaren, anbiguotasunaren edo inhibizioaren 
bidez, herritartasun kon tzeptu herrena sendo tzen, emakume eta gizonen tzako berdinta-
sunezko jairik ez dagoen Euskadiko tokietan, kon tzeptu horrek ezin baitu tokirik izan gure 
sistema demokratikoan eta, tamalez, kon tzeptu hori gure gizartearen tzat gorrotagarriak 
diren jokabideak elika tzen duen oinarri ideologikoa baita. Ai tzitik, oso garran tzi tsua da he-
rri erakundeak, zein bere eskudun tza eremuan, aktiboki eta erabakitasunez, i tzulingururik 
eta zehaztugabetasunik gabe, Euskadi osoan emakume eta gizonen tzako berdintasunezko 
jaiak susta tzen engaia tzea.

Horregatik guztiagatik, Arartekoak honako gomendio hauek egiten ditu:

http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2005/03/0500982a.pdf
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III. Gomendioak

Euskal udalei:

•	 Euren	udaletan	ez	baimen	tzea	eta	ez	onar	tzea	emakumeak	berdintasunean	ari	tzea	
bazter tzen duen jai jarduerarik ospa tzea. 

•	 Zuzenean	edo	zeharka,	ez	finan	tza	tzea,	lagun	tzea	edo	bul	tza	tzea	emakume	eta	gizonen-
tzako berdintasunezko jai ekin tzak buru tzeko jarduerak dauzkan talde edo elkarterik.

•	 Jai	 arloan	 desberdintasuneko	 egoeren	 aurrean	 inhibitu	 beharrean,	 euren	 jaietan	
emakumeen eta gizonen berdintasun osoa lor tzea bila tzen duten ekin tza positiboak 
susta tzea.

•	 Batez	ere	jaietan	emakumeen	eta	gizonen	berdintasunaren	alde	aktiboki	lan	egiten	
duten per tsonak, taldeak edo elkarteak bul tza tzea eta lagun tzea.

•	 Euren	udaletako	 jaietan	bereizkeria,	 emakume	eta	gizonen	partaide	tza	desorekatua	
edo estereotipo sexisten sendo tzea jazar tzea, holako jarrerei an tzemanez gero, emaku-
meen eta gizonen berdintasuna ziurta tzera berariaz bideratutako jai politikak eratuz.

•	 Jai	jarduera	guztien	antolamenduaren	azpian	dagoen	eran	tzukizun	publikoaren	es-
talkia al txa dezatela, titulartasun publikoari, oinarrizko eskubideen bermeari dago-
kionez, haien antolamenduan da txezkion betebeharrak bere eginez, horrela jaiak 
herritar guztien kultura ondarea direla ere bermatuz.

Eusko Jaurlari tzari:

•	 Euskadiko	 Autonomia	 Erkidegoko	 tokiko	 jairik	 garran	tzi	tsuenak	 titulartasun	 pu-
blikoko ondare komun gisa gorde tzea eta, horrela, gure sistema demokratikoaren 
araberakoak ez diren xede partikularrak dauzkaten taldeek haietaz jabe tzeko aukera 
saihestea berma tzeko, behar diren zuzenbide tresnak sor tzeko aukera azter dezala 
–herritar guztien kultura ondare ukiezina izendatuz–.

Euskal lurralde historikoetako foru aldundiei:

•	 Euren	eskura	dauden	tresna	guztiak	erabiliz,	euren	lurraldeko	udal	guztiei	erabakita-
sunez lagun diezaietela, jaietan emakumeen eta gizonen berdintasun osoa lor tzera 
bideratutako jenero ikuspegiko jai politikak susta di tzaten.

Euskal herri administrazio guztiei, euren eskudun tza esparruan:

•	 Emakumeen	historia	berreskura	tzeko	eta	tradizioak	emakumeek	iraganetik	euren	
ekarpena egin dieten gizarte errealitate berriari egokitu dakiokeen ideia bizitik heda-
tzeko aktiboki lan egin dezaten. 

http://www.euskadi.net/r33-2220/eu/
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•	 Jaietan	 emakumeek	 paira	tzen	 dituzten	 bereizkeria	 egoerei	 an	tzemateko	 bitarte-
koak jar di tzatela, holako jarrerak publikoki salatuz, baita holako egoerek arduradun 
publikoen lagun tza aktibo edo pasiboagatik jaso dezaketen euskarria ere.

•	 Gizarte	sen	tsibilizazioko	kanpainak	susta	tzea,	eta	hezkun	tza	arloan,	berdintasuna-
ri, tradizioei eta emakumeek jaietan behar duten berdintasunezko partaide tzari 
buruzkoak ere bai, emakumeak bazter tzen dituzten tradizioen edo jaien herri babe-
seko gizarte egoerak i tzularazteko xedez.



Arartekoa. 2010eko Txostena

IV

458

4. Arartekoaren 4/2010 Gomendio orokorra, abenduaren 23koa
 Familia homoparentalei eta sexu bereko bikote edo ezkontideei administrazio 

oztopo formalak kentzea

I.  Aurrekariak

Azken bi urteotan batez ere gay eta lesbianen elkarteek egindako zenbait kexa eta salaketa 
jaso ditugu. Haien bidez jakinarazi dizkigute sexu bereko bikoteek, batez ere seme-alabak 
dauzkatenek aurre egin behar izaten dieten zailtasun edo oztopo formalak, euskal admi-
nistrazioak ez direlako formalki behar beste edo ondo egokitu familia eredu berria, ho ts, 
sexu bereko gurasoek eta euren seme-alabek osatutakoa, era tzea eta juridikoki onar tzea 
ahalbidetu duten zuzenbide aldaketetara. Holako familiak izenda tzeko familia homoparental 
hi tza sortu da. 

Berez, familia horiek osa tzen dituztenek eskubideak erabili ahal izatea eragozten ez du-
ten oztopo materialak ez badira ere, oztopo formal hu tsak baitira –gizarte eta zuzenbide 
errealitate berrira egokitu ez diren ereduetan oinarritutako inprimakiak bete tzeari dagozkio-
nak, esaterako–, beharrezkoa da administrazio iner tziak bukaraztea eta bikotea edo familia 
homoparentala osatu duten homosexualei arrazoirik gabeko zailtasunak sor tzen dizkioten 
egoera guztiak berrikustea.

Bi emakumek osatutako bikote ezkonduek beste arazo bat ere izaten dutela an tzeman 
dugu, eta gomendio horretan aipatu genuen: lagundutako ugalketa egiten denean, ama 
biologikoaren emaztearen alde seme-alabatasuna legez erabaki tzea, Erregistro Zibilean se-
mearen edo alabaren izena emateko unean.

II.  Oinarriak

II.1. Bikote homosexualen eratzea eta seme-alabatasuna juridikoki onartzeko lege 
esparru berria

Bi legek sakonki aldatu dute bikote homosexualen araubide juridikoa, eta sexu bereko biko-
teen seme-alabatasunari babes juridikoa eman diote. Alde batetik, ezkon tzako eskubideari 
dagokionez Kode Zibila alda tzen duen uztailaren 1eko 13/2005 Legea, zein 2005eko uz-
tailaren 3an jarri bai tzen indarrean. Lege horrek ezkon tza sexu bereko edo desberdineko 
per tsonak buru tzea baimen tzen du, eskubide eta betebehar oso eta berberak emanez zein 
ere den haren osaketa. 

Legeak Kode Zibileko ezkon tzari buruzko edo hura aipa tzen duten artikuluen terminologia 
aldaketa ere egin du, baita hura osa tzen dutenen sexuari buruzko berariazko aipamenak 
egiten dituzten Kode horretako arau ba tzuk ere. Zehazki, senar eta emaztearen ordez 
ezkontideak edo ezkonlagunak aipa tzen dira, eta haren esanahi juridikoa beste batekin 
ezkondutako per tsona izango da, biak sexu bereko edo desberdinekoak izan.

http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2084_1.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/07/02/pdfs/A23632-23634.pdf
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Ezkon tza zibilaren estatu erreforma hori indarrean sartu baino bi urte lehenago, Euskadin 
fun tsezko aldaketa gertatu zen bikote homosexualak juridikoki onar tzeko, Eusko Legebil-
tzarrak izatezko bikoteak arau tzeko maia tzaren 7ko 2/2003 Legea eman bai tzuen. Lege 
horrek, hala erregistratutako bikote homosexualei estatutu juridikoa aitortu ez ezik, 8. ar-
tikuluan sexu bereko bi per tsonak osatutako bikoteek batera adopta tzea baimendu zuen, 
sexu banako bi per tsonak osatutako bikoteen eta ezkon tzaren bidez elkartutako bikoteen 
eskubide eta betebehar berberak emanez. Era berean, bikotekide baten seme-alaba adop-
tatu edo biologikoa beste bikotekideak ere adopta zezakeela onartu zuen. Horrela, gure 
Autonomia Erkidegoan bikote homosexualen seme-alabatasunaren onarpen juridikoa es-
treinatu zen.

II.2. Inertzia administratibo formalen iraupena eta administrazioaren funtziona-
men dua zenbait arlotan egokitu beharra

Arestian esan dugunez, jasotako kexa eta salaketen bidez egiaztatu dugu arlo askotan biko-
te homosexualek eta familia homoparentalek formalki onartuak izan beharra beren-beregi 
betearazi behar dutela, eta horrek inola ere zuri tzerik ez dagoen ten tsio, zalan tza eta, kasu 
ba tzuetan, erabateko babesgabetasuneko egoerak sor di tzakeela. Horren ondorioak bazter-
tzaileak ere izan daitezke.

Batez ere, administrazioko inprimakiak eta bestelako agiriak errealitate horri egokitu ezean 
da tza, aitak eta amak osatutako familiak baino ez baitituzte jaso tzen. 

Hori dela-eta, seme-alabak dauzkaten familien buru diren sexu bereko per tsonek inpri-
makiak edo eskabideak aita edo ama agertuz bete behar dituzte euren nortasuna familia 
egitura horrekin bat etorri ez arren. Horrek seme-alabei ere eragiten die, inprimakietan 
euren seme-alabatasuna daukaten per tsonak errealitatearekin bat ez datorren gezurrezko 
moduan aipatu behar dituztenean. Bestalde, kasu ba tzuetan egoki tzapenik eza bikoteei 
eurei dagokie, ezkontidea, gizon edo emakumea, aipatu behar denean, adibidez, per tsona 
nagusien tzako egoi tzak bezalako zerbi tzu edo prestazio ba tzuk lor tzeko.

Jaso ditugun salaketak batez ere euskal klinika eta ospitaletan seme-alabak jaio tzerakoan 
bete beharreko inprimakiei; hezkun tzarako edo beste gauza ba tzuetarako diru-lagun-
tzak eska tzeko inprimakiei; lagun tza eskabideei, esaterako, eskola garraiorako hobariei; 
eskola, ikaste txe edo hezkun tza zentroetarako, jantokietarako, haur tzaindegietarako, 
jolas-zentroetarako, kiroldegietarako, udalekuetarako, hizkun tza eskoletarako... izan ema-
teei dagozkie. Esan bezala, kasu ba tzuetan bikoteek prestazio edo zentro ba tzuk eskuratu 
ahal izateko bikotekide biak sexu berekoak izateko aukera jaso tzen ez duten inprimakiak 
bete behar dira.

Gure aburuz, aipatu ditugun bi lege horiek onartu zirenetik, hurrenez hurren, 5 eta 7 urte 
baino gehiago igaro diren honetan, ezinbestekoa da zuribiderik ez daukaten iner tzia horiek 
behin betiko bukaraztea.

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20030523&s=2003100
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II.3. Ama lesbianen seme-alabatasuna erregistroan erregistratzeko arazoa

Beste kontu bat da bi emakumek osatutako bikoteko ama ez biologikoaren seme-alabata-
suna erregistroan erregistra tzeari dagokiona. 

Izan ere, ezkondutako emakumezkoen bikoteek arazoak dauzkate haietako batek lagundu-
tako ernalkun tzaren bidez seme-alaba sortu eta besteak, seme-alaba Erregistro Zibilean 
erregistratuz, bere seme-alaba biologikoa ez izan arren, haren amatasuna finkatu nahi 
duenean. Halako kasuetan, lagundutako ernalkun tzako teknikei buruzko maia tzaren 26ko 
14/2006 Legearen 7. artikuluak zailtasuna dakar interpreta tzeko orduan, idazketa iluna 
baita. Horren ondorioz, erregistroan ez dira modu bateratuan joka tzen ari, eta, zenbait ka-
sutan, jokaera horiek bereizkeriazkoak izan daitezke bi emakumek osaturiko bikote ezkondu 
horien tzat, senar-emazte heterosexualekin alderatuta. Izan ere, seme-alabatasuna legez 
erabaki tzeko orduan, ama biologikoaren emazteari gehitutako baldin tzak ezar tzen zaizkio, 
ez ordea ama biologikoaren senarrari.

Ezkon tzeko eskubideari dagokionez Kode Zibila alda tzen duen 13/2005 Legeak egindako 
ezkon tza zibilaren erreformaren bidez, eskubidea sexu bereko per tsonei zabalduz, eskubi-
deei dagokienez ezkon tza heterosexualak eta homosexualak parekatu egin dira eta, beraz, 
sexu bereko bikoteek ezin dute bereizkeriarik pairatu. 

Hemen agertutako sakoneko arazoa, zalan tzarik gabe, estatu eskudun tza dela (legedia zibilari 
buruzko Konstituzioaren 149.1.8 artikulua) eta, ondorioz, gure jarduera esparrua gaindi tzen 
duela uste badugu ere, gure iri tziz komenigarria da orain Euskadin lagundutako ernalkun tzak 
buru tzen dituzten osasun zentro, ospitale edo klinika guztiei helaraztea komeni dela teknika 
horien pean jar tzen diren emakumeen ezkontideei jakinaraztea erdi tzea baino lehenago 
Erregistro Zibilera jo behar dutela, teknika horien bidez ezkontideetako batengandik jaiotako 
seme-alaben seme-alabatasuna ezkontide bien alde erregistratu nahi badute. 

Era berean, egokia iruditu zaigu Espainiako Herriaren Defenda tzaileari an tzemandako ara-
zoaren berri ematea, erakunde horrek erregistroen jardunbideen argi tzea eta konstituzioko 
berdintasun oinarriarekin guztiz bat datorren lege interpretazioa lor tzeko jarduketei ekiteko 
aukera azter dezan.

II.4. Ondorioak

Beraz, bi dira gomendio honetan agerian u tzi nahi izan ditugun arazoak:

- prestazio eta zerbi tzu askoren fun tzionamenduan dirauten oztopo formala; oztopo-
ok honela ager tzen dira: prestazio eta zerbi tzuak eskura tzeko behar diren inprimaki 
eta agirietan ez zaio formalki jaramonik egiten bikote eta ezkon tza homosexualek 
eta familia homoparentalek juridikoki onartuta daukaten errealitateari.

http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/27/pdfs/A19947-19956.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/27/pdfs/A19947-19956.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/enlaces/documentos/ConstitucionEUSKERA.pdf
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- emakumeen ezkon tzek daukaten egoera anbiguoa, ezkon tza horien baitan lagundu-
tako ernalkun tzako tekniken bidez jaiotako seme-alaben seme-alabatasuna emaku-
me bien alde ezar tzeari dagokionez.

Lehenengo kontuari dagokionez, gure ustez euskal herri administrazio guztiek berraztertu 
behar dute maila guztietako fun tzionamendua eta iner tzia formal horiek araztu, zuribiderik 
ez eduki tzeaz gain, eskubideak urra di tzaketelako. Bestalde, gil tzarria da, administrazioen 
jarduketei eurei dagokienez jokatu ez ezik, administrazioak zenbait zerbi tzu publiko kudea-
tzen dituzten edo jarduteko administrazioaren baimena behar duten erakundeetara ere 
jo tzea, euren jardunbideak ere azaldutako bikote homosexualen eta familia homoparenta-
len errealitatera egoki tzeko eska tzeko.

Bigarren kontuari dagokionez, sakoneko arazoa estatu erakundeek konpondu behar badute 
ere, gure ustez, lege egoera eta erregistro zibilen jardunbidea argi tzen ez den bitartean, Eus-
kal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak familia horien egoera hobe tzen lagun 
dezake, lagundutako ernalkun tzako teknikak buru tzen diren klinika eta zentroei jakinaraziz 
behar bezala argitu behar dutela zer lege egoera berezian dauden emakume ezkontideak 
biek espero duten seme-alabarekiko ama biologikoaren bikotekidearen amatasuna ezar-
tzeko garaian.

Horregatik guztiagatik, Arartekoak honako gomendio hauek egiten ditu:

III.  Gomendioak

Euskal herriadministrazio guztiei:

•	 Mota	guztietako	prestazioak	edo	zerbi	tzuak	lor	tzeko,	izatezko	bikote	eta	ezkon	tza	ho-
mosexualei eta seme-alabak dauzkaten familia homoparentalei eragiten dien eskabide, 
inprimaki edo agiri oro araz eta formalki egokitu dezatela, bikote, ezkon tza edo familia 
horien errealitate per tsonala berdintasunean erabat jaso tzen duen bidea sartuz.

•	 Jardunbide	 hori	 bere	 eskumeneko	 zerbi	tzuak	 edo	 prestazioak	 kudea	tzen	 dituen	
edo jarduteko baimena eman dion zentro edo erakunde orori eska diezaiola, ares-
tian aipatu per tsonei eragin diezaiokeen heinean.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Nagusiari:

•	 Lagundutako	ernalkun	tzako	teknikak	buru	tzen	dituzten	klinika,	ospitale	eta	osasun	
zentro guztietara jo dezala, eta jakinarazi diezaiela komeni dela ezkon tzan elkartutako 
lesbiana bikote guztiei jakinaraztea, elkarrekin seme-alaba izateko mota horretako 
prozesua buru tzen ari badira, jaio tzeko unean adopzio prozesura jo barik amatasuna 
ezar tzeko, erditu aurretik ama biologikoaren emakume ezkontideak dagokion Erre-
gistro Zibilean agertu behar duela Erregistro Zibileko epaile arduradunaren aurrean 
jaioko denaren seme-alabatasuna onar tzeko asmoa formalki adierazteko.

http://www.euskadi.net/r33-2220/eu/
http://www.euskadi.net/r33-2220/eu/
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5. Arartekoaren 5/2010 Gomendio orokorra, abenduaren 28koa
 Familia, lana eta norberaren bizitza bateratzeko neurri gisa bideratzea lanaldia 

murrizteko eta moldatzeko edo aldatzeko eskaerak

I.  Aurrekariak

Ararteko erakundeak UPV/EHUren lankide tzarekin antola tzen dituen udako ikastaroen es-
parruan 2010. urte honetan egindako jardunaldiak, “Lana, familia eta norberaren bizi tza 
bateragarri egiten lagun tzeko politika publikoak berriz azter tzeko bidean” izenekoak, batera-
tze neurriak aplika tzean erakundeak an tzemandako arazoen gaineko gogoeta egiteko eta 
horiek ain tzat har tzeko aukera eskaini digu.

An tzemandako eta kexa moduan bideratutako arazoetatik asko langile publikoek sustatu di-
tuzte, lan harremanak batera tzearekin loturiko eskubideak eska tzeko. Izan ere, euren ustez, 
eskubide horiek ez dira behar bezainbeste errespeta tzen eta oraindik eztabaidagarria izaten 
ari da haien irismena. 

Gomendio honen bidez, norbere kargura dauden mendeko senideak zain tzeko batera tze 
horrek duen garran tzia isla tzen duten egoerak sakondu nahi ditugu. Halakoetan, langile 
publikoak ez daude ados euren lanaldia murrizteko edota alda tzeko aukerei dagokienez.

Izan ere, emakume askok, eta zenbaitetan baita gizonek ere, (hala ere, hel tzen zaizkigun 
kexak emakumeenak dira batez ere) euren kargura dituzten senideak (batez ere seme-
alaba adingabeak) zain tzeko lanaldia murrizteko eskaerarekin batera,  txanda alda tzeko edo 
lanaldia bana tzeko eskaera egiten dute, lana eta euren kargura dagoen senidearen zain tza 
batera tzeko helburua hobe lortu ahal izateko. Beste ba tzuetan, lanaldia edo lan egutegia 
alda tzea ere proposa tzen dute lanaldia murrizteko eskaerarekin lotu gabe.

Gure eskuetara hel tzen diren egoeretan, dagozkien herri administrazioek eskaera horiek 
uka tzen dituzte, euren ustez batera tzeko eskubideak lanaldia legeak ezarritako baldin tzen 
arabera murrizteko eskubidea bakarrik dakarrelako berekin, eta kontrakoa egitekotan, des-
oreka handiak sortuko lirateke eragindako zerbi tzuetan. Horren ondorioz, zerbi tzu horietako 
beste langileek kalteak pairatu li tzakete edo zerbi tzuek erabil tzaileekiko duten bideraga-
rritasuna edo kalitatea eta eraginkortasuna zalan tzan jar litezke. Hala da, bereziki, beste 
per tsonen arreta eta zain tzarekin loturiko lanpostuei dagokienez, hala nola, osasun zerbi-
tzuak, zain tzarako zerbi tzuak edo adinekoen arretara bideratutakoak. Lanpostu horietan 
emakumeak nagusi tzen dira eta lanaldiak, zerbi tzuaren beharrak direla-eta, lanaldi irre-
gularrak izaten dira, hainbat  txandatakoak, baita gauekoak ere, askotan aldaketen bidez 
antolatuak.

http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2085_1.pdf
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?codMenuPN=1&contenido=6187&codResi=1&layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&tipo=8&codMenu=291&seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?codMenuPN=1&contenido=6187&codResi=1&layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&tipo=8&codMenu=291&seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&nivel=1400&language=eu
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II.  Oinarriak

Aplikatu beharreko arau esparrua

Emakumeen eta gizonen benetako berdintasuna lor tzeko mar txoaren 22ko 3/2007 Lege 
Organikoak zeharkako eragina dauka hainbat lege eta arautan, eta aldaketa nabarmenak 
dakar tza erregimen juridiko-laboralean nahiz fun tzio publikoaren erregimenean Espai-
nian.

Egiaz, lege horrek arreta berezia jar tzen du lan harremanen eremuko desberdintasuna 
zuzen tzen, izan ere, batera tzeko eskubidea lan publikoaren eremuan an tzera zabaldu nahi 
diren ezarpenen bidez onar tzen du. Gauzak horrela, egon diren aldaketek oinarrizko edukiko 
araudietan eragina izan dute, besteak beste, Langileen Estatutuaren Legearen Testu Ba-
tegina eta Fun tzio Publikoa Birmolda tzeko Neurrien Legea, gaur egun Langile Publikoaren 
Oinarrizko Estatutuaren xedapenek ordezkatu dutena.

Estatuko ordenamenduak era tzen duen legezko errealitate hori gure eremu autonomikoko 
ekimen propioekin batera gerta tzen da eta horiei estaldura ematen die, hala nola, emaku-
meen eta gizonen berdintasunerako Eusko Legebil tzarreko o tsailaren 18ko 4/2005 Legeari; 
horrek ere familia, lana eta norbere bizi tza batera tzeko neurriak jorra tzen ditu.

Fun tzio publikoaren eremuan ezar daitezkeen berezko batera tze neurriei dagokienez, une 
honetan indarrean dagoen Euskal Fun tzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Le-
gearen behin-behineko aldaketa egiteke dago oraindik ere. Aldaketa horiek legea Langile 
Publikoaren Oinarrizko Estatutuko ezarpen berrietara egoki tzeko bideratuko lirateke, eta 
halako neurrietan aurrera egiteko aukera ezin hobea li tzateke.

Jurisprudentzia

Erakunde judizialak gai horien inguruan hi tz egiten hasi dira, baina planteamendu horiek ha-
siberriak direnez, oraindik ez dago administrazioarekiko auzien jurisdikzioan inolako doktrina 
judizialik, emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarrirako 3/2007 Lege Organikoa (eta 
gure esparru autonomikoan, zehazki, emakumeen eta gizonen berdintasunerako Eusko 
Legebil tzarraren mar txoaren 2ko 4/2005 Legea) oinarri hartuta, kasu hauetan konponbide 
egokia zein den argi tzeko. 

Bestalde, zorrozki lan eremuari dagokionez, lan-arloko epaitegiek hainbat epai eman dituzte 
eta euren artean irizpide ezberdinak adierazi izan dituzte. 

Ikustoki aldakor honetan eman zen urtarrilaren 15eko Konstituzio Auzitegiko 3/2007 epai 
garran tzi tsua. Bertan, Auzitegi Gorenak lan-arloko ebazpen judizialen aurka langile batek 
jarritako babes-errekur tsoa onartu zuen. Kexagileak, alaba adingabearen zain tza eta bere 
lana batera tzeko, lanaldia murrizteko eskubidea oinarri harturik, lanaldi hori alda tzeko asmoa 
adierazi zuen. Kasu honetan, Konstituzio Auzitegiak Konstituzioaren 14. artikuluaren zapalke-

http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/23/pdfs/A12611-12645.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/23/pdfs/A12611-12645.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1995-7730
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1995-7730
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1984-17387
http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/13/pdfs/A16270-16299.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/13/pdfs/A16270-16299.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2005/03/0500982a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/1989/07/s89_0144.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/1989/07/s89_0144.pdf
http://www.ugt.es/Mujer/artemisa/sentenciat.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/enlaces/documentos/ConstitucionEUSKERA.pdf
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tan oinarri tzen du bere erabakia, emakumeen zeharkako diskriminazioa dagoela argudiatuz, 
izan ere, horiek dira seme-alaben zain tzaz gehien bat ardura tzen direnak, batera tze eskubi-
deak bereziki haiek eska tzen baitituzte. Hori dela-eta, Auzitegi Gorenaren ustez, Langileen 
Estatutuaren 37. artikuluan xedatutakoaren dimen tsio konstituzionala baloratu behar izan 
zen, eta ez aurka egindako epaiaren an tzera, legezkotasun gogoeta hu tsetara mugatuta, 
araua hi tzez hi tz jarraituz, murrizketa “ohiko lanaldiaren barnean” egingo dela dionean, eta 
lege xedapen horrek duen dimen tsio eta garran tzio konstituzionalaren balorazio oro alde 
batera u tzita, sexuagatiko diskriminazio ezari dagokionez, Espainiako Konstituzioko 14. ar-
tikuluan emana, bai eta haur tzaroa eta familia babesteko aginduari dagokionez, Espainiako 
Konstituzioko 39. artikuluan adierazita. 

Hala eta guztiz ere, konstituzio erabaki hori bideratuta, Auzitegi Gorenaren beste eraba-
ki ba tzuk gertatu dira doktrina bateratuz; izan ere, langileek, lanaldi murrizketa eskatu 
gabe ordutegi edo  txanda aldaketa bakarrik eska tzen dutenean, kontuan hartu beharreko 
jurispruden tzia-ildoa bideratu ere egin dute. Doktrina horren arabera, 2008ko ekainaren 
18ko epaiaren bosgarren oinarri juridikoan laburbil tzen dena (RJ 2008, 4230). Auzitegi 
Gorenak,  txanda aldaketarako eskaera bat, lanaldi murrizketarako eskaerarekin loturik ez 
badago, familia eta lana batera tzeko aukerak hobe tzeko balioko lukeela badakiela onar-
tzen duen arren, kategorikoa da esaten duenean, hori onartuko balu, konstituzioaren 117. 
artikuluaren babesean ebazpenean ezarri beharreko legezkotasun prin tzipioa ukatuko 
lukeela.

III. Ondorioak

Lana, familia eta norberaren bizi tza batera tzearen aldeko politika publikoak azter tzeko era-
bili dugun udako ikastaroaren esparruan egindako gogoetei esker aurreratu dugu, erakunde 
honen ustez, Konstituzio Auzitegiak emandako epaia (urtarrilaren 15eko 3/2007 epaia) 
batera tze kontuei aurre egiteko erreferente bat dela. Kontu horiek fun tzio publikoaren ere-
muan sor tzen dira, gu txienez eta bereziki, familia batera tzea dela-eta lanaldi murrizketei 
lotuta, lanaldia egoki tzeko eta antola tzeko eskaerei dagokienez.

Aipatu dugu Konstituzio Epaitegiak haren erabakian Langileen Estutuari buruzko Le-
gearen 37. artikuluak ezar tzen duenaren dimen tsio konstituzionala aipa tzen zuen arren, 
berariaz honako hau ere adierazi zuela “orokorrean (a) langileen lana eta familia batera tzea 
errazten duten neurri guztiena”. Beraz, gure ikuspuntuaren arabera, inguruabar horrek 
behar tzen gaitu hauxe gogora tzera: modu paraleloan eta helburu berarekin, hau da, 
batera tzea erraztea, fun tzio publikoko kasu horietan aplikatu daitekeen legerian jaso tzen 
diren ebazpenak. 

Ondorioz, izapidetu ditugun kasuetan beti ulertu izan dugu eragindako herri administrazioei 
eskatu ahal zaiena dela euren langileen nahi mota horri ezezkoa eman aurretik behar bezala 
eta zehaztasunez arrazoiak eman di tzaten -zerbi tzuaren konfigurazioari buruzko orokor tze eta 
abstrakzio soilik ez-. Arrazoi horiek interesdunak eskatutako lanaldi erregimenaren aldaketa 
zeha tza errazten duen zerbi tzuaren berrantola tzea saihesten dute. Zen tzu horretan manten-

http://www.ugt.es/Mujer/artemisa/sentenciat.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1995-7730
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1995-7730
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tzen dugu ezezkoa ematen duen erabaki horrek, edozein kasutan ere, justifikazio nahikoa, 
objektiboa eta zen tzuzkoa izan behar duela eta batera tze eskaera hori planteatu den termino 
zeha tzei egokituz zerbi tzua berrantola tzeko ezintasuna justifikatu behar duela.

Aurretik aipatu dugu, aplikaziorako arau esparrua aztertu dugunean, gure erkidegoaren ere-
muan Euskal Fun tzio Publikoari buruzko Legean aldaketak egiteke daudela oraindik. Gure 
ustez, aldaketa hori oso aukera ona izan daiteke Langile Publikoaren Oinarrizko Estatutua-
ren garapenean ditugun konfigurazio aukerak agor tzeko. Estatutu horrek emakumeen eta 
gizonen arteko berdintasun ikuspuntu eraginkorra lor tzeko beharrezkoak diren kon tziliazio 
eskakizunak barne har tzen ditu.

Ararteko erakunde honetatik, zen tzu horretan, araudiaren aldaketa edo egoki tzapena susta-
tzera animatu nahi dugu. Izan ere, horren garran tzi tsua den ekimen batek familia eta lana 
batera tzera zuzenduta dauden neurri mota horiei estaldura juridiko nahikoa emango lieke 
eta beharrezkoak ez diren interpretazioari buruzko zalan tzak saihestuko lituzke.

Bestalde, legegin tzako ekimen horrek Eusko Legebil tzarraren Emakumeen eta Gizonen ar-
teko Berdintasunerako mar txoaren 2ko 4/2005 Legeak ezarritakoa babesten eta osa tzen du. 
Lege horren helburua hauxe da: herri administrazioko langileen lan baldin tzak erregula tzen 
dituzten arauek lanaldia malgu tzeko eta berrantola tzeko neurriak barne har tzea. Neurri horiek 
emakumeen zein gizonen lana, familia eta norberaren bizi tza batera tzera zuzenduta daude.

Edonola ere, aipatu beharra dugu euskal herri administrazioek ez dutela batera tze neurri 
horien dimen tsio konstituzionala susta tzeko duten konpromisoa soilik legegin tzako ekimen 
edo proposamen horretara mugatu behar. Une honetan, lan baldin tzak arau tzen dituzten 
akordioen testuetan gaineratu diren zenbait ezarpen garran tzi tsu tartean daude. Izan ere, 
akordio horiek ezin dira eduki barik geratu.

Hain zuzen ere, erakunde honen aburuz, lan baldin tzen akordioaren eta arauketaren esparru 
hori benetan aproposa da batera tze neurriak gauza tzearen alderdirik eztabaidagarrienak 
eta zailenak jorra tzeko, hala nola, esku artean ditugun lanaldi murrizketa edota aldaketa. 
Zen tzu horretan, negoziazio esparru horrek, zeha tzagoa den aldetik, antola tzeko hautabide 
berriak iker tzeko aukera emango luke, bai eta eragindako zerbi tzuaren ondoriozko beharrak 
dituzten langileen eskubideak argi tzeko eta integra tzeko aukera ere. Horrela, langile guztien 
lan baldin tzak errespeta tzen direla bermatuko li tzateke eta gaur egun gure administrazioen 
jardunean dagoen desadostasun maila jai tsiko li tzateke.

Dena den, jakin badakigu kontu honen ondorioz desadostasun eta kexa berriak etengabe 
sortuko direla. Aipatu dugun moduan, horrek ezin ditu euskal herri administrazioak a tzera 
bota eta esparru publikoan lan egiten duten langileei familiak eta lanak sor tzen dizkieten 
beharren batera tze maila altuagoak eskain tzeko ahaleginarekin jarraitu behar dute. Nolana-
hi ere, erakunde gisa, aurreran tzean ere administrazio horiei justifikazio nahikoa, objektiboa 
eta arrazoizkoa eska tzen jarraituko dugu, batera tze-eskaerak egiten diren modu zeha tzean 
zergatik ezin diren onartu jakiteko.

http://www.euskadi.net/bopv2/datos/1989/07/8902092a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2005/03/0500982a.pdf
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IV. Gomendioak

IV.1. Funtzio publikoaren gaur egungo araudia aldatzeko edota egokitzeko ekimena sustatu 
dadila, familia eta lana bateratzeko neurriei babes juridiko nahikoa eskaintzen dien arau-
dia lortzeko. Neurri horiek lanaldiaren murrizketaren eta egokitzearen edo aldatzearen 
ingurukoak dira.

IV.2. Neurri horien gauza tzea erraztu ahal duten ekimen guztiak sustatu daitezen langile 
publikoen lan baldin tzei buruzko negoziazio eta akordioen esparruetan.

IV.3. Bitartean eta edozein kasutan ere, interpretazioari dagokionez sortu daitezkeen zalan-
tzak Konstituzio Auzitegiaren doktrinarekin bat eginez eba tz daitezen. Izan ere, hori 
izan da familia eta lana batera tzearen aldeko neurrien dimen tsio konstituzionala.

IV.4. Modu berean, edonola ere, batera tzea dela-eta lanaldiaren egoki tzapen eskaerei 
ezezkoa eman aurretik, nahikoak diren arrazoiak eman daitezen, antola tzeko zailta-
sunak modu objektiboan eta zen tzuzkoan azalduz eta eskaera horiek planteatu diren 
terminoetan onar tzeko ezintasuna argituz eta justifikatuz.
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6. Arartekoaren 6/2010 gomendio orokorra, abenduaren 30ekoa 
 Gardentasuna eta agiri publikoak eskuratzeko eskubidea. Bereziki, ingurumen 

informazioa eskuratzea

I.  Aurrekariak

Herritar talde ugari ari dira eska tzen informazioa gardenagoa izatea eta gizarte osoan zabal-
tzea, eta, horren ondorioz, eztabaida pizten ari da gobernuek agiri eta ar txibo publikoen 
gainean duten kontrolaren inguruan eta kontrol horren iluntasun eta ezkutukeria murrizteko 
beharraren inguruan. Zabalkunde horren arrazoia da gure garaiarekin hobeki datorren modu 
batean interpreta tzen direla hala adierazpen eskubidea eta informaziorako eskubidea nola 
per tsonek administrazioetan dagoen informazioa eskura tzeko duten eskubidea. Halaber, 
teknologia berriak eta horiek uniber tsal bihurtu izana benetako iraul tza ekar tzen ari dira 
jakin tza iturriak eskura tzeko, hauta tzeko, azter tzeko eta zabal tzeko aukerei dagokienez. Al-
daketa prozesu horien e tsenplu bat azken urteetan gizarte zibilean sortutako plataformetan 
hautematen dugu (http://www.proacceso.org/, http://www.access-info.org/). Izan ere, pla-
taforma horien bidez, modu aktiboan aldarrikatu da herritarrek jakiteko gogoa dutela, eta 
zalan tzan jarri dira informazioa a txiki tzeko murrizketa bidegabeak.

Erakunde ofizialek daukaten informazioa eskura tzeko eta zabal tzeko eskubidearen tradi-
zio juridikoa herrialde anglosaxoietako informaziorako eskubideari buruzko legeetan dago. 
Aurrekaria Suedian sortu zen, XVIII. mendean. Joan den mendean, Ameriketako estatu ge-
hienek arlo horri buruzko arauak one tsi dituzte. Hala, Amerikako Estatu Batuetako 1966ko 
Informaziorako Askatasunari buruzko Legea aipatu behar dugu.

Aldiz, latindar tradizioko beste antolamendu juridiko ba tzuk uzkurragoak izan dira datu pu-
blikoen inguruko planteamendu ireki bat egiteko orduan, eta halako datuak eskura tzeko 
bidea i txi diete administrazio oztopoen jakitun beren beregi hala eskatu izan duten subjektu 
kualifikatuei. Administrazio publikoen ezkutukeria horren jatorria administrazio burokra-
tikoaren hemere tzigarren mendeko eredua da.

Alabaina, garaiak (eta Zuzenbidea) aldatu egiten dira. Administrazio egiturek gizarte eskae-
ra berrietara egokitu behar dute, hau da, gobernuak irekiagoa izan behar du, tarte ilunak 
ezabatuta, parte har tzeko eta herritarrekiko harremanetan garden izateko prin tzipio de-
mokratikoekin bat etorriz.

Kontuan izan behar da informazio hori eskura tzeko eskubidea berma tzea administrazio on 
bat izateko eskubidearen ondoriozko eskakizuna dela. Aldi berean, informazio publikoa he-
rritarren ondarearen parte da, eta eskubide politikoen zerbi tzura egon behar du, hala nola 
gai publikoetan parte har tzeko eskubidearen zerbi tzura.

Azken batean, prin tzipio horien alde egiten duen demokrazia aktiboa hurbilagoa da 
herritarren tzat, parte har tzeko prozesuak lagun tzen ditu, bide ematen du kontrol politiko eta 

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2090_1.pdf
http://www.proacceso.org/
http://www.access-info.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_Information_Act_(United_States)
http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_Information_Act_(United_States)
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instituzional handiagoa izateko eta saihestu egiten du zerbi tzu publikoen eraginkortasunik 
eza, ustelkeria eta halako izurriak.

Bestalde, administrazio publikoek informazioa eskura tzeko eskubidea modu pasiboan 
balia tzeko bitartekoak jarri baino zerbait gehiago egin behar dute. Administrazioko ar txibo 
eta erregistroetan dagoen informazioaren zabalkunde aktiboa beren eskumeneko fun tzio 
publiko gisa antolatu behar dute gobernuek, publizitate eta gardentasun prin tzipioak oinarri-
tzat hartuta. 
 
Agiri publikoak eskura tzeko eta zabal tzeko eskubide horiek izan behar dute abiapuntua herri-
tarrekiko harremanetan. Hori hala izanik ere, kasu balioztatu ba tzuetan egin liteke prin tzipio 
horren salbuespena, segurtasun nazionala, per tsonen intimitatearen eta jabe tza intelektua-
laren babesa nahiz delituen preben tzioa eta ikerketa oinarri tzat hartuta. 
 
Informazioaren teknologia berriek eta ezagu tzak bide ematen dute administrazioen arte-
ko eta herritarrekiko harremanen efizien tzia eta eraginkortasuna hobe tzeko. Administrazio 
elektronikoa izatea baliagarria da informazioa era erraz eta soilean eskuratuko dela berma-
tzeko; gainera, horri esker, datu publikoak zabal tzeko zerbi tzu publiko aktiboaren kalitatean 
eragin daiteke. 

Gomendio honen helburua da garden izateko eta informazio publikoa eskura tzeko aipaturiko 
prin tzipioak bete tzeari buruzko gogoeta helaraztea euskal administrazio publikoei, batez ere 
ingurumen informazioari dagokionez. Nahiz eta garai berri hauetan gobernua irekia den, 
per tsonek eta erakundeek arlo honetan beren eskubideak balia tzeko dituzten arazoak eten-
gabeak direla ikusten dugu eskubideen defen tsa erakundeetan.

Hori dela eta, gure antolamenduan informazio publikoa eskura tzeko eskubidea nola dagoen 
araututa aztertuko dugu, gai horri buruzko esparru juridiko berri bati dagozkion ikuspe-
gi berriak barne hartuta. Halaber, eskubide hori balia tzearen inguruan egindako jardunik 
esangura tsuenak eran tsiko ditugu, Arartekoaren azken  txostenetan jasotakoak denak. 
Azkenik, gomendio honen helburu nagusia da alderdi horiei buruzko balorazio orokor bat 
egitea ingurumen informazioaren kasu konkreturako.

II.  Gomendioak

•	 Garran	tzi	tsua	 da	Eusko Jaurlari tzak –Estatuko oinarrizko legedia abiapuntu tzat har-
tuta– lege bat proposa tzea Euskal Autonomia Erkidegoan informazio publikoaren 
gardentasuna eta eskura tzeko modua arau tzeko. Lege horrek erregistro eta ar txibo 
publikoak modu irekian eskuratu ahal izatea bermatu behar du.

 Azken urteotan euskal administrazio publikoak erregistro eta dokumentu publikoak 
modu irekian eskuratu ahal izateko egiten ari diren ahaleginak bide eman behar dio 
esparru juridiko propio bati. Arau horretan, euskal administrazio publikoen betebeha-
rrak ezarri beharko dira informazio publiko erabilgarri oro banatu eta zabalduko duen 

http://www.euskadi.net/r33-2220/eu/
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zerbi tzu publiko bat sor tzeko, betiere hirugarrenen beste eskubide ba tzuek edo orde-
na publikoak ekarritako murrizketak baizik ez badira. Halaber, per tsonek espediente 
eta erregistro guztiak eskura tzeko duten eskubidea arautu beharko du, gomendio 
honetan sartu diren eta Tromsøko agiri publikoak eskura tzeari buruzko Europaren Kon-
tseiluaren Hi tzarmenetik datozen prin tzipioekin bat etorriz.

•	 Eusko	 Jaurlari	tzak	 Aarhusko Hi tzarmenak, 2003/4/EE Zuzentarauak eta uztailaren 
18ko 27/2006 Legeak dakar tzan eskakizunetara egokitu behar du Ingurumenari 
buruzko maia tzaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra. Halaber, legeak barne hartu behar 
ditu informazio publikoa eskura tzeko eta garden izateko lehen aipaturiko prin tzipioak.

•	 Udal	ordenan	tzak.	Euskal	Autonomia	Erkidegoko	udalek	informazioa,	batez	ere	ingu-
rumenari buruzkoa, eskura tzeko eta zabal tzeko ordenan tzak onar tzea sustatu beharko 
dute. Horretarako, hala Eusko Jaurlari tzak nola foru aldundiek eta Eudel euskal udale-
rrien elkarteak beharrezko lagun tza teknikoa emateko eta gisa horretako ordenan tzak 
idazteko lana sustatuko dute.

•	 Euskal	administrazio	publikoek	behar	beste	baliabide	izan	behar	dituzte	legedi	horren	
ondoriozko betebeharrak bete tzeko. Bereziki, tokiko administrazioek ahalegina egin 
behar dute informazio zerbi tzu bat edo arduradun bat ezar tzeko, aurkeztutako eskabi-
deei dagokien izapidea egiteko. Baldin eta ez badute baliabide propiorik, beharrezko 
zerbi tzuak kontratatu beharko dituzte fun tzio publiko hori bete tzeko.

•	 Eusko	 Jaurlari	tzaren	 ingurumenerako	 informazio	 eta	 gardentasun	 zerbi	tzuak	 –da-
gozkion foru eta udal zerbi tzuekin koordinatuta– bermatu behar du Internet bidez 
zabalduko duela, modu eguneratuan, 27/2006 Legeko 7. artikuluan jasotako informa-
zio guztia.

 Webgune horretan, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumenaren egoerari buruzko 
informazio publiko guztia jasoko da, eguneratuta, izan propioa edo beste administrazio 
ba tzuetatik hartua, erraz uler tzeko moduko formatu batean, airearen, uraren eta lurzo-
ruaren kalitateari erreferen tzia eginda.

 Bereziki, udalekin eta foru aldundiekin koordinatuta, Eusko Jaurlari tzak informazio 
osatua izan beharko du autonomia erkidegoan ingurumen kontrolaren pean dauden 
jarduera guztien inguruan. Informazio horren barruan sartuko da jarduera sailkatuen 
lizen tzia edo jakinarazpena, eta, hala badagokio, ingurumen baimen integratua eta/
edo ingurumen eraginari buruzko adierazpena. Halaber, informazio hau izango du 
jarduera bakoi tzaren inguruan: ingurumenari dakarkion ku tsadura, ezarritako neurri 
zuzen tzaileak eta atmosferara igor tzeko baimenei buruzko informazioa, jabari publiko 
hidraulikora edo i tsas-lehortarrera egindako isuriak, ku tsadura akustikoa eta hondaki-
nen sorkun tza eta tratamendua.

 Halaber, ingurumen baimenik gabe edo baimena izapide tzen ari dela mar txan dauden 
jardueren berri emango da.

http://www.access-info.org/documents/Access_Docs/Advancing/Council_of_Europe/Convenio.esp-en.pdf
http://www.access-info.org/documents/Access_Docs/Advancing/Council_of_Europe/Convenio.esp-en.pdf
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-3093/es/contenidos/informacion/aarhus/es_info/indice.html
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Directive&an_doc=2003&nu_doc=4
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-13010
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-13010
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19980327&s=1998059
http://www.eudel.net/
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•	 Ingurumen	 informazioa	modu	 uniber	tsal,	 azkar,	 erraz	 eta	 doakoan	 eskuratu	 behar	
da. Per tsona guztiek balia dezakete eskubide hori, arrazoia justifikatu gabe, modu 
errazean, hilabetetik gorakoa ez den epe baten barruan. Teknologia berriak erabili-
ta, euskal administrazio publikoek epe hori 15 egun baliodunetara murrizteko aukera 
balioe tsiko dute. Betebehar hori modu sistematikoan bete tzen ez bada, diziplina ondo-
reak ekarri ahalko ditu izapideak a tzera tzearen eran tzulearen tzat. Halaber, informazioa 
doan eskuratuko da; dena dela, hori ez da eragozpen izango kopiak eska tzen badira 
tasa bat kobratu ahal izateko. Euskal administrazio publikoek hobariak ezarri behar di-
tuzte prozeduretan publiko interesdun gisa ager tzen diren elkarteen tzat. Halaber, tasa 
ordain tzetik salbue tsi beharko li tzateke, baldin eta kopia gu txi ba tzuk eman badira edo 
informazioa bide telematikoetatik bidali bada.
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7. Inkomunikatutako atxiloketaren eremuko berme sistemari buruzko azterlana eta 
hobekuntza proposamenak (testu osoa web orrian)

Arartekoak hainbat kexa jaso ditu eta oraindik ere jaso tzen ditu inkomunikazio araubidea 
ezarri zi tzaien a txilotuei ustez tratu  txarrak emateaz eta haiek tortura tzeaz. Horiek denak 
deusezta zitezela eskatu genuen torturaz eta tratu  txarrez 2004ko abenduan egin genuen 
Adierazpenean. 

Sei urte igaro eta gero, sakon aztertu nahi izan dugu horien bilakaera, eta, horretarako, oina-
rrizko hiru erreferen tzia hartu ditugu abiapuntu: prebeni tzeko eta giza eskubideak babesteko 
nazioarteko erakundeek denbora horretan Espainiari egin dizkioten oharrak; azken urteotan 
a txiloaldi inkomunikatuen lagin esangura tsuak aztertu dituzten ikerketa enpirikoetan atera-
tako ondorioak; eta, buka tzeko, Konstituzio Auzitegiak eta Estrasburgoko Giza Eskubideen 
Auzitegiak azken urteotan gai horren gainean emandako epaiak. 

Guztiak batera aztertuta, erakunde honek egiaztatu du hobe tzeko tartea dagoela berme-
sistemaren fun tsezko alderdi hauetan: inkomunikatutako a txilotuaren eskubideak epaileak 
kontrola tzea, abokatuaren lagun tza, auzitegiko medikuak  txostenak egitea edo arrazoi ho-
rregatik egiten diren salaketak iker tzea. Horiek denak azter tzeko asmoz, Arartekoak  txosten 
zeha tz bat egin du eta,  txostenaren bukaeran, berariazko zenbait neurri proposatu ditu, gar-
dentasunaren bitartez, berme-sistemaren preben tziozko eraginkortasuna gehi tzeko. Hona 
hemen gure proposamenaren fun tsezko alderdien laburpen bat:

I.  Atxiloketa bideoan grabatzea

Antolatutako delinkuen tzia modu jakin ba tzuen ikerkun tzan zuhur tziaz jokatu beharra da 
Konstituzio jurispruden tziak inkomunikazioa justifika tzeko adierazten duena. Horrek, ordea, 
ez du esan nahi ahalik eta gardentasun handiena egon behar ez denik a txilotutako per-
tsonaren eta hura zain tzen duten agenteen arteko elkarrekin tzan. Hori dela eta, neurri hau 
preben tzioko nazioarteko erakunde guztiek defenda tzen dute. Haien gomendioetatik eta 
Defenda tzaile honek egindako beste ba tzuetatik, eraginkortasuna lor tzeko hurrengo baldin-
tzak atera daitezke:

•	 Sistematikoa	 izan	behar	du,	eta	poliziaren	egoi	tzako	eta	a	txiloketako	 toki	guztiak	
harrapatu.

•	 Irudiak	ez	ezik,	grabazio	horiek	soinua	ere	grabatu	behar	dute.
•	 A	txiloketa	gerta	tzen	den	unetik	bertatik,	agenteen	eta	a	txilotuaren	arteko	elkarrekin-

tza toki guztia hartu behar du grabazioak, a txilotua kontra badago salbu bere 
intimitatea zain tzeko arrazoiak direla eta.

•	 Abokatu	defen	tsariak	eta	giza	eskubideak	berma	tzeko	erakundeek	grabaketak	ikus-
teko aukera izan behar dute, eta grabaketak instan tzia independenteek gorde behar 
dituzte, sor litezkeen eran tzukizunak preskriba tzeko epea amaitu arte.

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/6_2093_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_297_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_297_1.pdf
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II.  Abokatuaren laguntza

Tratu  txarrak prebeni tze aldera, Tortura Prebeni tzeko Europako Kon tseiluaren Ba tzordeak 
(TPB) uste du a txilotuaren tzat abokatuaren lagun tza eskubidearen benetako eraginkorta-
suna dela oraindik gure lege sisteman lortu ez den i txaropena. Haren irizpideei jarraiki, 
eraginkortasun horretarako beharrezkoa da a txilotutako per tsonak “pueda comunicarse 
privadamente con un abogado desde el primer momento del periodo de custodia, en-
tendiéndose que, en el caso de detención incomunicada, el letrado le será designado 
de oficio en su nombre”. Abokatua askatasunez izendatu ahal izatea edo ez alde batera 
u tzita, ofiziozko abokatuak bere bezeroarekin komunika tzeko aukerarik ere ez eduki tzea 
da TPBa zera uler tzera daramana: “en tales circunstancias resulta difícil hablar de un de-
recho efectivo a la asistencia letrada; el abogado de oficio puede describirse mejor como 
observador”.

Horregatik proposa tzen dugu inkomunikatutako a txilotuak a txilo tzen duten unetik beretik 
eduki tzea ofizioz izendatutako abokatua izateko aukera, eta a txilotuari galdeketarik ez egi-
tea bere abokatua aurrean ez bada.

III.  Auzitegi medikuen azterketak

Osasun azterketa berebiziko garran tzia duen neurria da torturak eta tratu  txarrak prebeni-
tzeko, batez ere haren bitartez egiten duelako epaileak, fun tsean, a txilotuaren eskubideen 
gaineko kontrola eta tutore tza. A txilotuari aukera ematen dio horrek medikuaren lekuko-
tzaren ebaluazio profesionala eduki tzeko, eta zain tzaz ardura tzen diren agenteei ere berme 
bat ematen die horrek salaketa fal tsuen aurrean. Ai tzitik, eragin horietarako eraginkorra 
izateko, berariaz landu behar da xede horrekin, eta preben tzioko nazioarteko erakundeek 
garatutako kalitate estandar ba tzuetara egokitu.

Beharrezkoa da egoera honetaz jabe tzea eta horren ondotik jarduerak mar txan jar tzea. Ho-
rretan lagun dezake, gure ustez, Auzitegiko Medikun tzako Euskal Erakundearen ekarpenak, 
eta erakunde horren jarduera erreferen tzia tzat hartu dugu arlo honetan proposamen hauek 
egiteko: 

•	 Derrigorrez	bete	beharreko	protokolo	bat	egon	dadila.	

o Haren edukia eta egitura bat etorri beharko li tzateke azaldutako nazioarteko es-
tandarrekin.

o Bermatu egin beharko li tzateke errekonozimenduak nahiz horiei dagozkien 
 txostenak hari egoki tzen zaizkiola, ikuskapen profesional kualifikatuaren bitar-
tez.

o Istanbulgo Protokoloan bildutako jarraibide eta praktikak ezar tzeko bidean 
aurreran tz egitea, auzitegi medikuek beren estandarrei jarraiki lan egin dezaten 
tortura jasan dutela alega tzen duten per tsonak balora tzeko, torturaren legezko 
ikerkun tzarako, hura dokumenta tzeko eta agintariei topatutakoa jakinarazteko.

http://www.cpt.coe.int/spanish.htm
http://www.cpt.coe.int/spanish.htm
http://www.justizia.net/IVML/Default.asp?Idioma=eu
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3123.pdf
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•	 Ain	tzat	har	tzea	lehen	begiratu	batean	lesio	fisiko	objektiboak	ez	egoteak	ez	duela	
esan nahi tortura edo tratu  txarrik egon ez denik, markak edo lesioak egotea ale-
gatu den tortura egiazkoa dela froga tzen duen alderdi gisa interpretatu beharko ez 
li tzatekeen modu berean. 

o Alega tzen den tratu  txar mota gorabehera, behar diren proba osagarriak eska-
tzea.

o Ain tzat hartu behar da tortura psikologikoa an tzemateko zailtasunak ez duela mu-
rrizten horrek eragiten duen kaltea, ezta horiek denboran duten luzapena ere, 
konstituzio jurispruden tziak azpimarra tzen duela ikusi bezala. Hain zuzen ere, Is-
tanbulgo Protokoloaren sei kapitulu handietako bat tortura egon dela erakusten 
duten aztarna psikologikoei zuzenduta dago.

•	 Jarraibide	 zeha	tzak	 eman	 daitezela	 gai	 honetan	 auzitegi	medikuaren	 errekonozi-
menduak bete tzen duen fun tzioari buruz, gorago azaldu den zen tzuan.

•	 Prestakun	tza	espezializatuko	planak	eta	truke	programak	egon	daitezela	lan	hone-
taz ardura tzen diren sendagileen tzat; horrela, ezagu tza eguneratuak edukiko dituz-
te torturak diagnostika tzeko, bai fisikoak, bai psikologikoak, eta horien ondorioak 
balora tzeko.

•	 Auzitegi	medikuek	a	txilotutako	per	tsonaren	osotasuna	zain	tzeko	ardura	duen	agin-
tari judizialaren ordezkari gisa jarduten duten heinean, haiei egokitu beharko li tzaieke 
erabaki tzea xede horretarako egin behar diren errekonozimenduak edo probak zein 
toki eta unetan egingo diren, Epaileak finka tzen duen aldizkakotasunarekin, betiere. 
Zen tzu horretan, eta a txilotuari egiten zaion lehen osasun errekonozimendua poli-
ziaren bulegoetara eraman aurretik egin dadin, beharrezkoa da hori agin tzen duen 
Epaitegiaren erregua behar besteko aurrerapenarekin iristea –eta hori ez da beti 
gerta tzen, egiaztatu ahal izan dugunaren arabera–. 

•	 Agintari	 judizialaren	 eta	 auzitegiko	 profesionalaren	 arteko	 jarduera	 horretan	 era-
ginkorra dela egiaztatu den formula bat haien artean harreman bide irekiak eta jo-
riak egotearena da, kasu zeha tzetan zalan tzak ebaztearen alde egiteko eta, halaber, 
poliziaren aldetik edozein jarduera desegoki egon dela erakusten duen susmoa da-
goenean berehala informa tzeko, agiri honetan adierazitako baldin tzetan eta harre-
manetan jar tzeko ohiko bidea faxa izatea saihestuz.

•	 Halaber,	gomendagarria	da	auzitegi	medikuen	taldean	lehen	osasun	azterketan	par-
te hartu duen auzitegi mediku bat eta beste profesional berri bat egotea, eta horrela 
behin eta berriro jardutea, eta azterketak Auzitegiko Medikun tzako Erakundeen bu-
legoetan egitea.

•	 Osasun	 azterketaren	 konfiden	tzialtasuna	 berma	tzea;	 horrela,	 hura	 ez	 dute	 zain-
tzaren ardura duten agenteek ikusi edota en tzungo, osasunaren alorreko langileek 
beren beregi horrelakorik eska tzen ez badute behin tzat.

•	 Aukera	ematea	a	txilotuak	berak	izendatutako	mediku	batek	azter	tzeko,	auzitegi	me-
dikuaren azterketa eskura tzeaz gain eta haren aurrean. Horrekin, osasun kontrola 
eta zain tzaren mul tzoa zabal tzeaz gain, poliziaren jarduna nahiz auzitegi profesiona-
larena berarena zalan tzan jar tzea saihestuko li tzateke.
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IV.  Familia jakinaren gainean jartzea

A txilotuak eskubidea du berak aukeratutako hirugarren per tsona bati a txiloketa jakinaraz-
teko eta hori da TPBren tzat oinarrizko hiru bermeetako bat, abokatuaren lagun tzarekin eta 
osasun azterketarekin batera. Gomendio horren ildo beretik, Eusko Jaurlari tzaren Herri-
zaingo Sailak inkomunikazio araubidean a txilotutako per tsonen familiei telefono bidezko 
arreta emateko zerbi tzu bat du, a txiloketa egiteko arrazoiari eta hura egin den tokiari buruz, 
a txilotuaren osasun egoerari buruz eta, hala badagokio, behar izan di tzakeen sendagaiak 
iri tsarazteko dauden bideei buruz –sendagilearen aginduaren ondotik– informazioa emate-
ko. Edonola ere, uste dugu horri buruz ematen den informazioak jaso egin behar duela ere 
per tsona a txiloturik zein tokitan duten. Halaber, komenigarri tzat jo tzen dugu zerbi tzu hori 
emateko erabil tzen diren deiak graba tzea; horrela, behar hori atendi tzeko duen eraginkor-
tasuna egiaztatu ahalko da.

V.  Poliziaren jardunak

A txilotutako per tsonaren eta hura zain tzen duten agenteen arteko elkarrekin tzan garden-
tasuna egoteko nahitaezkoa da, azkenik, aten tzioa erakar tzea a txiloketak iraun bitartean 
poliziak buru tzen dituen jarduera ba tzuekin zerikusia duten alderdi ba tzuetara. Horren bi-
tartez, jarduera horiek nazioarteko gomendioetara eta arlo honetako jurispruden tziako 
irizpideetara egoki tzen direla ziurtatu nahi da:

•	 A	txiloketa	 erregistra	tzeko	 liburuan	 une	 bakoi	tzean	 erregistra	tzea	 a	txilotuarekin	
gauza tzen diren eginbide guztiak, a txilo tzen den unetik bertatik.

– Bertan sartuko lirateke bai poliziaren bulegoetatik kanpo egiten diren joan-eto-
rriak –errekonozimenduak, osasun azterketa, eta abar–, bai bulegoetan bertan 
egiten direnak.

– Zehaztu egin beharko lirateke bai jarduera bakoi tzaren arrazoia (“eginbideak egin” 
motako deskripzio orokorrak saihestuz), bai hura gerta tzen den unea eta tokia. 
Horrela, posible izango da bertan jasotako deskripzioa eta poliziaren zain tza jaso-
tzen duen ikus-en tzunezko grabazioa aldera tzea.

•	 Agenteak	 identifika	tzea:	 egon	 daitezkeen	 abusuak	 iker	tzeko	 eraginkortasunak	
eskatu egiten du a txilotuarekin une bakoi tzean harremana eduki duten agenteak 
identifika tzeko aukera eduki tzea. Horretarako, gomendagarria da honakoa:

– Zain tzak iraun bitartean, jarduera bakoi tzaren erregistroan identifikatuko duen 
zenbakia edo erreferen tzia daraman uniformea jan tzita eduki tzea, eta hori alda-
garria izan ahal izatea eta bere identifikazio profesionalarekin bat datorrena ez 
izatea, haren segurtasuna zain tze aldera.

– A txiloketa erregistra tzeko liburuan a txilotuarekin egiten den eginbide bakoi tza 
adierazten denean, identifikazio zenbaki edo erreferen tzia hori jasota azal tzea 

http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-423/eu/
http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-423/eu/
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bertan parte har tzen duten agente guztiei dagokienez, eta ez bakarrik zain tzaren 
kasuan kasuko  txandaren arduradunari dagokionez. 

– Aitorpena har tzen denean, hura esku har tzen duten agenteen identifikazioarekin 
hastea. Horrela, a txilotuari esleitutako abokatuak egiaztatu egin ahalko du, haien 
segurtasuna zain tzeko egokien tzat jotako bidea erabilita, horri buruz aktan islatu 
diren datuen zorroztasuna. 

•	 A	txilotua	burua	estalita	ez	eduki	tzea,	burua	beheran	tz	eduki	tzera	ez	behar	tzea,	ezta	
jarrera behartuetan ere.

•	 A	txilotuari	gauez	a	tsedena	har	tzea	ahalbide	tzea,	etendurarik	gabe,	eta	egunean	ze-
har erregulartasunez ematen zaizkion otorduak edukiz haietako bakoi tzari dagokion 
ordutegi egokian. 

VI.  Jendeak ezagutzeko protokoloak

Uste dugu komenigarria dela berme izaera duten neurriak eta mekanismoak Protokolo edo 
Erabakietan bilduta gera tzea, haien ezarpenaren gaineko jarraipena egitea posible izan da-
din. Halaber, garran tzi tsua da Protokolo eta Erabaki horiek jendaurrean jar tzea; helburua 
haien edukia ezaguna izatea da, bai a txilotuen, haien abokatuen eta senideen partetik, bai 
gizarte osoaren partetik.
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1. 2010. URTEAN AURKEZTUTAKO TXOSTEN BEREZIAK

1.1. TXOSTEN BEREZIA: eaeko erakundeen jarduna nerabeen droga 
kontsumoaren arloan

Apirilaren 19an eskuratu zitzaion Eusko Legebiltza-
rreko lehendakariari nerabeen droga kontsumoaren 
arloan EAEko erakundeek egiten duten jardunari 
buruzko txosten berezia. Gero, 2010eko ekainaren 
23an, Eusko Legebiltzarreko Giza Eskubideen eta He-
rritarren Eskaeren Batzordeari aurkeztu zitzaion. 1

Txostenaren gaia:

Txosten honek Eusko Legebiltzarraren eskaerari erantzuten dio, eta gizartean eztabaidatzen 
den eta kezka sortzen duen gai bati heltzen dio: nerabeen eta drogen arteko harremana, 
askotan arazoak sortzen dituena.

Arartekoaren txostenak datu horiek erabiltzen ditu eta, nagusiki, egoera horien aurrean 
erakundeek ematen dituzten erantzunak aztertzen ditu; emaitzak zein diren, eragileek 
emaitza horri buruz duten iritzia zein den, sendotu edo hobetu beharreko jarduera ildoak 
zein diren...

Kontsumoari buruzko datuak irmoak dira: EAEko ikasleen artean, % 28k erretzen du, na-
hiz eta erretzaileen ehuneko handienak (% 7,5) egunean zigarro 1etik 5 zigarrora bitarte 

1  Agerraldiaren testu osoa eskura daiteke Arartekoaren web orrialdean.

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1871_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1954_1.pdf
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erretzen dituela esaten duen. Gazteen % 40,5ek alkohola 40 aldiz edo gehiagotan probatu 
du bere bizitzan zehar. Azken urtebetean, % 24,8k maiztasun berarekin kontsumitzen jarrai-
tu izan du, eta % 3,4k egunero hartzen du, azken hilabetean alkohola 40 aldiz edo gehiago-
tan edan duelako. Bizitzan zehar % 44,5ek probatu du haxixa; azken urtebetean, % 35,5ek, 
eta azken hilabetean, % 26k. Erretzeko ohitura duten pertsonen artean (azken hilabetean), 
% 8,2 cannabisaren arriskuko kontsumitzailetzat hartzeko modukoak dira. Legez kontrako 
drogen artean, kokainak du bigarren postua, eta gero anfetaminak daude.

Hala ere, ikasle gehienek noizbait drogak probatzen dituzten arren (batez ere tabakoa, alko-
hola eta cannabisa), egia da gehienek ez dutela drogak aldizka kontsumitzen jarraitzen den-
bora aurrera joan ahala. Hortaz, garrantzitsua da desberdintzea noizean behin kontsumitzea, 
maiz kontsumitzea, arrisku larriarekin kontsumitzea, mendekotasuna. Zorionez, nerabe as-
kok ez du drogarik kontsumitzen edo noizean behin kontsumitzen du, askotan garapen 
prozesuari lotuta, esperimentatzeko edo taldean sartzeko, kide berdina izanik. Honek ez du 
esan nahi etorkizunean droga-mendekotasuna duen pertsona izango denik.

Txostenak berezko izaera duten bi zati nagusi ditu: lehenengoa datuei buruzkoa; eta biga-
rrena iritziei buruzkoa, bertan jaso eta aztertu baititugu iritziak. 

Iritzien zatiari dagokionez, 5.3 kapitulu edo atalarentzat arreta berezia eskatu nahi dugu: 
kapitulu horretan nerabeen beren hitza islatu dugu. Hor nerabeek hainbat eta hainbat kon-
turen gainean duten iritzia bildu dugu: zer da haientzat prebentzioa; nor da haien ustez 
toxikomanoa, zergatik kontsumitzen dute; drogak lortzea erraza zaien; adinak edo sexuak 
kontsumoan duen eragina; nola sailkatzen dituzte drogak “haiek”, nola baloratzen dute era-
gile sozialen esku-hartzea (polizia, eskola, familia, hedabideak…). Gai honetan eta haiek 
tartean hartzen dituzten guztietan, oso garrantzitsua iruditzen zaigu adingabeen iritzia ja-
sotzea: haien iritzia zuzenean ezagutzea.

Nolanahi ere, eta logikoa denez gero, beste gizarte eragile batzuen iritziak ere bildu ditugu 
(5. eta 6. kap.); besteak beste: familiak, irakasleak eta adingabeekin lotutako beste gizarte 
instantzia batzuk ere.

Oso garrantzitsutzat jotzen da nerabeek drogak kontsumitzeko duten jarrera aztertzea, ez 
isolatutako fenomeno gisa, gure gizarteko testuinguruan baizik.

Ondorioak eta gomendioak:

Txosten honek argi zuten du gutxienez bi arlok hobetzeko premia handia dutela: 

1) Arlo honetan lanean diharduten instantzia guztien lankidetza. 
2) Prebentzio selektiboaren garapen handiagoa, arrisku edo zaurgarritasun egoera be-

rezietan dauden nerabeen sektore berezientzat zuzendua. 
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Arartekoaren lehenengo gomendioek, hain zuzen ere, bi gai horiek dituzte helburu (1etik 
5erako gomendioak, erakundeen koordinazioa eta lidergoari buruzkoak; 6tik 11rako go-
mendioak, prebentzio selektiboari buruzko jardueren gainekoak, bereziki zaurgarriak diren 
pertsonei zuzenduak).

Gainerako 21 gomendioek aintzat hartuko diren hiru eremuak (eskola, familia eta aisia) 
hobetzeko proposamenak dituzte. Era berean, pertzepzio sozialean eta nerabeen beren 
parte hartzeari buruzkoa ere badaude (9. kapitulua). (Ikusi Haur eta Nerabeentzako Bule-
goaren txostenaren 5.1. atala).

1.2. TXOSTEN BEREZIA: euskal autonomia erkidegoko oinarrizko gizarte 
zerbitzuen egoera 

Ekainaren 22an eman zitzaion Eusko Legebiltzarreko 
lehendakariari Euskal Autonomia Erkidegoko oinarrizko 
gizarte zerbitzuen egoerari buruzko txosten berezia. 
Gero, 2010eko urriaren 1ean, Eusko Legebiltzarreko 
Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordeari 
aurkeztu zitzaion.2

Txostenaren gaia:

Oinarrizko gizarte zerbitzuak, jakina denez, herritarrei ematen zaien gizarte-arreta antolatze-
ko bektorea dira. Horrela, ukaezina da gizartean zerbitzu horiek jasotzeko eskaera dagoela, 
EAEko gizarte-zerbitzuen sistemarako sarbide gisa; era berean, ukaezina da herritarrek oso 
iritzi ona dutela zerbitzu horien eginkizunaz eta erabilgarritasunaz.

Txosten hau lantzen hasi zenean, Arartekoak hiru helburu zituen: zerbitzu horiek gaur egun 
nola dauden ikustea, ikuspegi gehientsuenak aztertuz, baita zerbitzuon oraingo eta geroko 
ahalmena ere; 1999n lehenbiziko txostena egin zenetik gaur arte izan duen bilakaera az-
tertzea, eta, aldi berean, txosten hartan Arartekoak egindako gomendioak zenbateraino 
bete diren baloratzea; eta, azkenik, hainbat ondorio eta gomendio proposatzea, hobetu 
ahal izateko eta beren eginkizuna egoki beteko dutela bermatzeko, orain dauden edonolako 
eskakizunen arabera.

2  Agerraldiaren testu osoa eskura daiteke Arartekoaren web orrialdean 

http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1941_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/2_67_1.pdf
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?codMenuPN=1&codbusqueda=282&codResi=1&codMenu=398&layout:s_p_9_final_Principal_Listado.jsp=&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&codMenuSN=376&language=eu
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?codMenuPN=1&codbusqueda=282&codResi=1&codMenu=398&layout:s_p_9_final_Principal_Listado.jsp=&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&codMenuSN=376&language=eu


Arartekoa. 2010eko Txostena

V

482

Txostena lehentasunezko hiru aztergairen inguruan eratu da: 

- Oinarrizko gizarte zerbitzuetan giza baliabideak eta baliabide materialak antolatzea. 
Giza baliabideei dagokienez, plantillak hornitzea, bertako langileen lan-baldintzak, 
segurtasun-baldintzak eta laneko osasuna, lan-zama eta trebakuntza; eta baliabide 
materialei dagokienez, zerbitzuen irisgarritasuna, hornitura materialak eta informa-
zio teknologien erabilera.

- Oinarrizko gizarte zerbitzuen erabiltzaileak artatzea: erabiltzaileen eskubideak ber-
matzearekin eta jasotako zerbitzuarekin pozik egotearekin lotutako alderdiak, baita 
gizartean parte hartzeko sistemak eta presako prozedurak ere.

- Oinarrizko gizarte zerbitzuetan gizarte ekintza burutzea, zerbitzu horiek sistemarako 
sarbide gisa jarduteko duten ahalmena aztertuz, kasuak kudeatzea eta zerbitzu es-
pezializatuekin koordinatzea eta lankidetzan aritzea, besteak beste.

Txostenaren ondorioetan, oinarrizko gizarte zerbitzuen argazki oso eta konplexua egin da. 
Ondorio horiek benetako egoera islatzen dute, bi zertzelada hauei esker:

- Oinarrizko 216 unitateren iritziak jaso dira, hau da, Euskal Herriko unitate guztietatik 
%82,4renak.

- Informazioa eman digute unitate horietako arduradunek, bertan lanean diharduten 
profesionalek, zerbitzu horien erabiltzaileek, udal arduradunek, lankidetzan aritzen 
diren eragileek, zuzenean parte hartzen duten adituek eta eragileek eta, oro har, 
herritarrek.

Ondorioak eta gomendioak:

Unitateei berei eta administrazio eskudunei laguntzeko tresna moduan, txostenaren bukae-
ran hainbat gomendio egin dira, zortzi arlotan egituratuta: gomendio orokorrak; kontzeptu, 
zuzenbide eta antolakuntzari buruzko gomendioak; zonakatzearen gaineko gomendioak; 
zerbitzuak jasotzeko prozedurei buruzkoak; langileen ingurukoak; banakako eta familiako 
esku-hartzeari buruzkoak; erabiltzaileen eskubideen eta zerbitzuen kalitatea neurtzearen 
gainekoak; eta, azkenik, oinarrizko gizarte zerbitzuak komunitatean parte hartzeari buruzko 
gomendioak eta bigarren mailako arreta-sarearekin koordinatzeari buruzkoak.

Gomendio orokorretako batzuk azpimarratu behar dira, argiro hobetu daitezkeen arlo bezala:

1. Izaera finalista duen finantzaketa ezarri behar da, udalentzat nahikoa eta egonkorra 
izango dena, oinarrizko gizarte zerbitzuak giza baliabideez eta baliabide materialez 
hornitzeko.

2. Gizarte zerbitzuetako profesionalen adierazleak edo ratio egokiak zehaztu behar 
dira, kontuan hartuz gizarte-laneko langileak, administrazioko langileak eta gizarte-
heziketakoak.

3. Baloratzeko eta diagnostikatzeko tresna komunak erabili behar dira, eta gizarte-
fitxaren eta arreta pertsonalizaturako planaren eredu homogeneoak.
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4. Ustiaketa komuna egiteko tresna informatikoak zehaztu beharra dago. Tresna ho-
riek zerbitzu mota eta unitate ezberdinei elkarrekin jarduten utzi behar diete; eta 
zerbitzuen eta herritarren arteko elkarrekintza ere ahalbidetu behar dute.

5. Zerbitzuen arteko koordinazioa biziagotu behar da, baita zerbitzuen eta bigarren 
mailako arreta-sarearen artekoa ere.

6. Herritarrek eta komunitateak parte hartzeko bideak bultzatu behar dira.

Txostenean barrena funtsezko bi ideia nabarmentzen dira, eta txostena iruzkintzeko eta 
laburtzeko balio dute:

- Funtzionatzen duen baliabidea da, eta Euskadin dauden oinarrizko gizarte zerbitzuen 
262 unitateek lehen mailako sare sendoa osatzen dute. Sare horrek eginkizun ga-
rrantzitsua eta behar-beharrezkoa betetzen du, gizarte zerbitzuak egiten dituelako 
eta zerbitzuez hornitzen duelako. Gainera, zerbitzuok erabiltzen dituzten pertsonek 
ontzat jotzen dituzte.

- Jakina, hainbat behar eta akats ere badira. Horiek oinarrizko gizarte zerbitzuetan 
eragiten dute, zenbait mailatan, eta lehenbailehen konpondu behar dituzte Euska-
diko hiru erakundeek, era koordinatuan lan eginez. Horrela saihestuko da gizarte-
eskaeren ondorioz oinarrizko gizarte zerbitzuek gainezka egitea.
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2. 2010. URTEAN EGINDAKO TXOSTEN BEREZIAK 

2010. urtean aurrerapenak egin dira hainbat txosten berezi prestatzen:

- Euskal Autonomia Erkidegoko garraio publikoak duen irisgarritasunari buruzko txos-
ten berezia.

- Arrisku egoera berezietan dauden adingabeen gaineko txostena.
- Abenduaren 14ko 39/2006 Legea aplikatzearekin lotura duen txostena. Lege hori 

norberaren autonomia sustatzeari eta mendekotasun egoeran dauden pertsonak 
artatzeari buruzkoa da.

Txosten horiek 2010. urtearen azken hilabeteetan bukatu dira eta 2011ko lehen lauhilekoan 
argitaratu eta aurkeztuko dira.

1) Euskal Autonomia Erkidegoko garraio publikoak duen irisgarritasunari buruzko 
txosten berezia

Mugikortasuna, batetik bestera higitzeko ahalmentzat hartuta, ezinbestekoa da pertsona 
bat gizartean, kulturan eta ekonomian txertatzeko. Norbanakoaren eskubidea da eta horre-
laxe ulertu eta tratatu behar da gizartean. Hala ere, egiaz, oraindik etengabeko oztopoak 
daudenez gero, batez ere garraio arloan, Arartekoa hainbat kexa jasotzen aritu da gai horren 
gainean. Kexa horien berri idatzia eman dugu elkarren jarraian egin ditugun urteko hainbat 
txostenetan.

Txostenaren helburua da EAEko garraio sistema publikoaren akatsak eta gabeziak identi-
fikatzea, mugikortasun urriko pertsonen joan-etorrien segurtasunari eta funtzionaltasunari 
dagokienez.

Azterketa-diagnostikoaren barruan sartu da Euskadiko hiru lurralde historikoetako garraio 
publikoaren sistemaren sare osoa, alegia, sare erregularra, jendeak oro har erabilitakoa, 
jatorria edota helmuga EAEn duena. Horregatik, azterketa horretan honako hauek hartu 
dira kontuan: 15 trenbide; jardunean dauden bi tranbia sistemak (Bilbokoa eta Gasteizkoa); 
Bilboko metropoli sistema; errepide sistema (hiriko, hiriarteko eta ibilbide luzeko lineak); 
eta, azkenik, Euskal Herriko hiru aireportuak.

Txostenean ondorio zehatzen atala agertzen da, garraio-sistemen arabera bereizita, eta, 
atal hori osatzeko, bukaerako ondorio bat. Era berean. Gomendioen atala ere egin da, ga-
rraio-sistemen arabera antolatuta eta, horien barruan, administrazio eskudunen edo azpie-
gituraren operatzaile edo kudeatzaileen arabera, ikuspegi sistematikoagoa izateko.

Gainera, txosten horrekin urrats garrantzitsua egin da gardentasunari eta Arartekoaren 
txosteneko informazioa eta datuak irekitzeari dagokienez, interesatuta dagoen edonork ho-
riek erabili eta berrerabili ahal izan ditzan. Aldi berean, etorkizunean, garraio-sistema horien 
kokapenari eta irisgarritasun-baldintzei buruzko mapa eskuragarri jarriko da herritarrentzat 
Arartekoaren web gunean, eta mapa haren oinarri da txosten hau.
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2) Arrisku egoera berezietan dauden adingabeen gaineko txostena

Urteotan, Ararteko erakundeak lehentasunezko arreta ematen aritu da egoera txarrean bizi 
diren edo premia bereziak dituzten haur eta nerabe hauei: arriskuan edo babesik gabe 
dauden haurrak, babes-sistemetan hartutakoak; bakarrik dauden adingabe atzerritarrak; ne-
rabe arau-hausleak; ezgaitasunarekin, egoera sozioekonomikoarekin, jatorri edo etniarekin 
eta abarrekin lotutako premia bereziak edo berariazkoak dituzten ikasleak; buruko osasun 
arazoak dituzten adingabeak; droga-kontsumo gatazkatsuak dituzten nerabeak; eskola-
 jazarpena nozitzen duten adin txikikoak…

Ahultasun bereziko beste egoera batzuei buruz ere egin dira hainbat jarduera: genero-
 indarkeriazko egoeretan haurrei tratu txarrak emateaz; teknologia berriak erabiltzearen edo 
gehiegi erabiltzearen ondoriozko arriskuez; hedabideetan adin txikikoak tratatzeko moduaz; 
edo gehiengoak ez bezalako joera sexuala duten haur edo nerabeak onartzeaz... Arazo 
 horiek ere landu dira txosten honetan, baina ez hain zabal.

Horrela bada, txosten berezi hau Haur eta Nerabeentzako Bulegoak egin du, Ararte-
koaren berezko baliabideekin, eta bertan sistematikoki aztertzen ahalegindu da haurrei 
bereziki eragiten dieten egoera jakin batzuk, izan ere, egoera horiek ahulago bihurtzen 
dituzte haurrak, bai beren eskubideei dagokienez, bai beraiek modu egokian hazteari 
dagokionez.

Beraz, berariazko hobekuntzak egin behar dira haurrei eta nerabeei arreta ematearekin 
 zerikusia duten sistemetan:

- babes sistemetan;
- gazte justiziaren sisteman;
- hezkuntza sisteman;
- osasun sisteman…

Horretarako, 46 gomendio egin dira eta, bukatzeko, azken gomendioa, ahultasun egoerak 
eta horien bilakaera aztertu beharraz. (Ikusi Haur eta Nerabeentzako Bulegoaren txostena-
ren 5.2. atala).

3) Abenduaren 14ko 39/2006 Legea, norberaren autonomia sustatzeari eta mende-
kotasun egoeran dauden pertsonak artatzeari buruzkoa. Lege hori aplikatzearen 
gaineko txostena. 

Mendekotasun egoeran dauden pertsonak talde bereziki ahula osatzen dute, eta ahultasun 
horrek zaildu egiten die beren eskubideak egiaz baliatzea. Horregatik, herri-administrazioek 
bultzatzen dituzten berariazko babes-neurriek eragin onuragarria izan behar dute eskubide 
horiek baliatzean, pertsona horien duintasuna eta bizi-kalitatea errespetatzean.

Lege hori indarrean jarri zenetik, euskal administrazioek −batez ere foru aldundiek, prozesu 
horretan ageriko protagonismoa baitute− egin dituzten urratsak aztertzen aritu da erakunde 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-21990
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?codMenuPN=1&codbusqueda=282&codResi=1&codMenu=398&layout:s_p_9_final_Principal_Listado.jsp=&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&codMenuSN=376&language=eu
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?codMenuPN=1&codbusqueda=282&codResi=1&codMenu=398&layout:s_p_9_final_Principal_Listado.jsp=&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&codMenuSN=376&language=eu
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hau, eta jasotako zenbait kexari esker jakin du zeintzuk diren gainditu behar diren oztopo 
nagusiak. Gaiarekin zerikusia duten administrazioen laguntzarekin, lege horren ezarpenak 
eragindako pertsonen kolektibo batzuek egin dituzten ekarpenekin eta mendekotasun 
egoeran dauden pertsonen eta horien zaintzaileen testigantzekin hurbiletik aztertu ahal 
izan dugu egiaz nola ezarri den EAEn Estatuko lege hori −norberaren autonomiari eta men-
dekotasun egoeran dauden pertsonak artatzeari buruzkoa−.

Txosten berezi hori ere Arartekoak berezko dituen baliabideekin egin da. Bertan aztertu dira 
mendekotasuna babesteko araubide juridikoa, gure erkidegoan araudi berriak izan duen 
eragina (alderdi kuantitatibo nahiz kualitatiboak), mendeko pertsonak EAEn duen profila, 
lege horretan xedatutako prestazio eta zerbitzuetara jotzeak euskal herritarrengan izan 
duen eragina, legearen ezarpenak eragindako taldeek egindako balorazioak, jasotako kexen 
aurrean Arartekoak izan duen esku-hartzea eta horietaz duen iritzia, baita eragindako per-
tsona batzuen testigantza ere. 

Azkenik, txostenean ondorio nagusiak bildu dira, eta hainbat gomendio, mendekotasuna 
babestu eta norberaren autonomia sustatzearen arloan herri-administrazioek onartutako 
neurriak hobetze aldera.



VI. ATALA

GIZARTEAREKIKO HARREMANAK
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1. Sarrera

Aurreko urteetako  txostenetan ez bezala, aurten, ikusgarritasuna hobe tzeko asmoz, gi
zarte antolatuarekin eta Arartekoarengana esku har tzeko eska tzera etor tzen diren per
tsonekin zuzeneko zerikusia duten jarduerak edo informazioak batera aurkeztea erabaki 
dugu.

Gobernuz kanpoko erakundeak eta antolatutako gizarte zibila, Arartekoaren ustez, euskal 
gizartearen arazoen begiak eta belarriak dira. Haien informazioari esker, jardunak hasten 
ditu ofizioz eta politika publikoen ebaluazio egiazkoagoa egiten du Arartekoak.

Arartekoaren erakundean beti baloratu dugu elkarte horiek eta boluntarioek egiten duten 
lana. Gizarte esku har tzeko hirugarren sektorea, une honetan, per tsonen eskubideen gizar
te sistemaren bideragarritasunaren zutabeetako bat da. Orian bizi dugun krisialdian inoiz 
baino argiago ikusten dugu haien lanaren garran tzia. Era berean, inoiz baino babes publiko 
handiagoa behar dute haiek beren gizarte baliabideei eusteko. Bidezkoa da hau aitor tzea 
eta gizartearen eta erakundeen aurrean hala aldarrika tzea. Argi eta garbi dago EAEn gizar
te ongizatea beste lurralde eta estatu ba tzuetan baino sendoago manten tzen dela. Baina 
horregatik hain zuzen ere, erakundeek eta gizarteak lagun tza eman behar diete egunetik 
egunera eta trukean ezer eskatu gabe beren lanarekin gizartearen eta baztertutako per
tsonen arazorik larrienak beren gordintasun osoan ager daitezela galarazten dutenei. Izan 
ere, zenbait iturriren kalkuluen arabera, EAEn herritar guztien %10 eta %15 artean preka
riotasun egoeran edo gizarte bazterketako arriskuan daude.

Arartekoa per tsonek eta per tsonen tzat asmatutako erakundea da, euskal administrazioak 
kontrola tzeko fun tzioa herritarren arazoen arabera bete tzen baitu. Horrek Arartekoak hiru 
planotan jardutea dakar:

− Salatutako administrazioak indarrean dagoen legeriaren arabera jardun duen egiazta
tzea.

− Administrazioetan jardunbide egokia bul tza tzea, herritarren eskubideei arreta hobea 
emateko eta tratu hobea eta eraginkorragoa emateko.
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− Kasuan bitartekari lana egitea. Izan ere, askotan, administrazioak zuzen jokatu duen 
arren, gure esku har tzearekin, hurbileko tratua emanez, errealitatearen edo jardun 
den kasu zeha tzaren ikuspegi ezberdina eskainiz edo araua modu malguagoan in
terpretatuz, per tsonen arazo zeha tzak konpondu ahal izaten dira, edota berdintasun 
ezeko, babesik gabeko eta bidegabeko egoerak eragozten dira.

2. erreklamazioak egiten dituzten per tSonen tipologia eta errekla-
mazioen formatua

Gure zerbi tzuetara jo tzen duten per tsonei harrera egiteko modu naturalak Arartekoaren 
esku har tzea eska tzen duten per tsonen ezaugarriak eta baldin tzak ezagu tzearekin zuzene
ko zerikusia dauka.

− Erreklamazioak egiten dituzten per tsonen ezaugarriak

2010. urtean aurkeztutako kexen analisi soziologikoak ez du aldaketa esangura tsurik erakus
ten aurreko urtearen aldean.

Aldaketa  txiki ba tzuk daude, garran tzi eskasekoak, aurreko urtearekin alderatuta: emaku
meek aurkeztutako kexak murriztu dira eta kolektiboek aurkeztutakoak gehitu dira. Horrek 
gogoeta egin arazi behar digu kexak aurkezteko modu ez hain per tsonalizatu horri buruz 
(normalean ida tziz edo internetez aurkezten dira).

Xehetasun handiagoz begiratuta, esan dezakegu gizonen presen tzia handiagoa dela barne, 
ogasun, ingurumen eta jarduera ekonomikoaren antolaketa arloetan. Emakumeen parte 
har tzea, aldiz, handiagoa da adineko per tsonak, berdintasun, umeak eta nerabeak, e txebizi
tza eta administrazio publikoetako langileak arloetan.

Kexa kolektiboen tipologiaz esan dezakegu ugarienak barne arlokoak direla, gero hezkun
tzakoak, araubide juridikokoak, administrazio publikoen ondasun eta zerbi tzuetakoak, hirigin
tza eta lurraldearen antolamendukoak, ezindutako per tsonenak eta ume eta nerabeenak, 
por tzentajerik handiena daukana.
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14. grafikoa. Jasotako kexen banaketa, kexagileen ezaugarrien arabera
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− Kexa idazteko erabilitako hizkun tza

Gaur egun gaztelania da kexak idazteko gehien erabil tzen den hizkun tza. Euskaraz eta bi 
hizkun tzetan aurkeztutakoek gorakada  txiki bat izan dute. Halere, Arartekoaren erakundean 
herritarrei bi hizkun tza ofizialetan arreta emateko gai diren per tsonak daude. 

Ararteko erakundeak erreklamazioak herritarrak aukeratutako hizkun tzan izapide tzen ditu, 
irizpide modura. Arartekoa kexa eragindako administrazioekin harremanetan jar tzean, eta 
ofiziozko espedienteren bat abia tzen duenean, komunikazioa EAEko bi hizkun tza ofizia
letan egiten da.

15. grafikoa. kexen banaketa, erabilitako hizkun tzaren arabera
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− Kexak aurkezteko era

Kexak aurkezteko moduari buruzko datuek erakusten digute erreklamazioak aurkezteko 
bide nagusia Internet dela (%37,39). Horregatik, Arartekoak herritarrekin harremanetan sar
tzeko formatu elektronikoak bul tza tzea erabaki du.

Datuak 2009. urteko datuekin alderatuz gero, argi dago Arartekoaren 3 bulegoetara joanez 
egin diren kexen eta telematikoki aurkeztu diren kexen arteko aldea.

16. grafikoa. kexen banaketa, aurkezteko eraren arabera
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− Arreta zuzeneko bulegoetara etor tzen diren per tsonen adina

Datuak adin taldeen arabera aztertuz gero, ikusiko dugu Gasteizen 25 urtetik beherako 
per tsonen bisitaldien kopurua egonkortu eta are handitu dela. Gehikun  tza hori, batez ere, 
Arabako Foru Aldundiaren tutore tza froga tzen duten agiriak ez egoteagatik erreklamazioak 
aurkeztu dituzten adingabekoek ekarri dute.

22 taula. arreta zuzeneko bulegoetara etorritako bisitarien banaketa, adin mul tzoka

Adina Bilbao Donostia−San Sebastián Vitoria− Gasteiz Guztira %

25 arte 17 20 159 196 6,21
26−35 118 113 240 471 14,92
36−45 291 194 310 795 25,17
46−55 314 232 267 813 25,74
56−65 174 161 158 493 15,61
66 edo gehiago 140 127 123 390 12,35
guztira 1.054 847 1.257 3.158 100

22. grafikoa. arreta zuzeneko bulegoetara etorritako  
bisitarien banaketa, adin mul tzoka
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3. 2010. urtean gurekin ba tzartu diren elkarte eta taldeen  tipologia

Azken urteetan, hainbat ikerketa eta  txosten monografikoren ondorioz izan du Arartekoak 
harremana elkarteekin, hein handi batean, batez ere azken ezohiko  txostenen inguruan.

2010. urtean, aztertutako arazoetan zuzenago inplikatuta dauden elkarteekin lankide tzan 
aritu garenez gero, errazagoa izan da ezohiko  txostenak egitea; ba tzuk urte berean argitara
tu dira, eta beste ba tzuk laster argitaratuko dira.

Horien artean honako hauek aipa di tzakegu:

− Mendetasun egoeran dauden per tsonei ematen zaien arretari buruzko  txostena. 
Txosten horretan, modu aktiboan hartu dute parte gaixotasun edo ezgaitasunen bat 
duten per tsonen elkarte eta senitarteko askok ( txostena 2011n argitaratuko da).

− Autonomi erkidegoko garraio publikoaren irisgarritasunari buruzko  txosten berezia, 
iazko o tsailean argitaratua.

− Arrisku egoera berezietan dauden adingabeei buruzko  txosten berezia, laster argi
taratuko dena.

Baina alde batera u tzita zenbait  txostenen inguruan egindako ezohiko jardun horiek, eta 
batez ere aipaturikoen artetik lehenengoa, Arartekoak 2010. urtean ere gizarte eragileekiko 
harremana zain tzen jarraitu du bere ohiko jardunean. Batez ere, egoera  txarrean dauden 
per tsonei lagun tzeko edo askotariko gizarte arazoak konpon tzeko lanean ari tzen diren elkar
te, erakunde eta taldeekin: giza eskubideen aldeko taldeak, a tzerritarrei, presoei edo baz
tertuta daudenei lagun tzekoak, e txerik gabekoei lagun tzekoak eta abar.
 
Urte hauetako esperien tziak eraku tsi digu, izan ere, erakunde eta talde ugari gil tzarriak 
izan daitezkeela gure gizarteko sektore baztertuen edo oso ahulen eta Arartekoaren 
eta halako erakundeen arteko bitartekari lanetan; hala, beren eskubideen eta gatazkak 
konpon tzeko bideen jakitunago egin di tzakete, beren aldarrikapenak adierazteko lagun
tza eman, administrazioei herritarren tzako zerbi tzu arreta tsua eman dezaten eskatu, eta, 
modu horretan, erakundeetan konfian tza handiagoa izateko eta gizarte kohesio handia
goa lor tzeko modua egin.

Gure erkidegoan elkarte, talde eta erakunde ugari daude, eta hori gizarte biziaren adierazgarri 
da, baina, aldi berean, erronka ezinezkoa da horiekin guztiekin lankide tza harreman egonkor 
samarrak izan nahi dituenaren tzat. Horregatik, gure kasuan, gure mugak kontuan hartuta, 
elkarlanean ari tzeko nahi hori zenbait bide osagarriren bidez zehaztu da urtean zehar:

•	 harreman	motaren	bati	eu	tsiz	lehendik	ere	harremana	bazuen	talde	askorekin,	ahal	
izan den guztietan;

•	 ondo	eran	tzunez	arazoak	eta	proposamenak	helarazteko	edo	Arartekoarekin	bilera	
bat egiteko interesa eraku tsi duten elkarte eta taldeei;

•	 bere	kabuz	harremana	sortuz	sektore	ahulenekin	lan	egiten	duten	edo	une	horretan	
sektore jakin baten arazoak lan tzen ari ziren taldeekin;
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•	 koordinazio	 plataformak	 edo	 an	tzeko	 interesak	 edo	 jardun	 esparruak	 (kar	tzelak,	
gizartera tzea, immigrazioa) dituzten elkarteen arteko federazioak aprobe txatuz;

•	 haiek	antolatutako	 jardueretan	parte	hartuz	eta	Arartekoak	sustatutako	beste	 jar
duera ba tzuetan parte har tzera gonbidatuz.

Hala, 2010. urtean, Arartekoak lankide tza harremanak izan ditu, estuagoak edo ez hain es
tuak, honako elkarte, erakunde eta gizarte talde hauekin:

•	 Adelprise
•	 Adiskidetuak
•	 Adra
•	 ADSIS−Bestalde
•	 Aizan
•	 ALCER,	gil	tzurrunetako	gaixoen	Gipuzkoa	eta	Bizkaiko	elkartea
•	 Aldarte	–	Gay,	lesbiana	eta	transexualen	arreta	zentroa
•	 Amiarte
•	 AMPEA	–	Arabako	Emakumezko	Profesional	eta	Enpresaburuen	Elkartea
•	 APAI	(Berdintasun	Agenteen	Elkarte	Profesionala)
•	 APIA−haurrei	eta	nerabeei	lagun	tzeko	elkartea
•	 Arra	ts
•	 Askabide
•	 Mar	txoaren	3a	elkartea
•	 AESE	elkartea
•	 Al	Indimay	eta	El	Miloud	Mokhari	elkartea
•	 Bizi	tza	Berria	elkartea
•	 HIESaren	aurkako	Arabako	Herritar	Ba	tzordea
•	 HIESaren	aurkako	Gipuzkoako	Herritar	Ba	tzordea
•	 Clara	Campoamor	Elkartea
•	 Arabako	aljeriarren	kultur	elkartea
•	 Presoei	lagun	tzeko	elkartea	(ADAP)
•	 Alde	Zaharreko	eskolako	famili	elkartea
•	 Banandutako	famili	gurasoen	elkartea
•	 La	Terraza	guraso	elkartea
•	 Afroamerikar	bizilagunen	elkartea
•	 Abe	txukoko	auzokide	elkartea
•	 Genozidio	frankistaren	biktimen	elkartea
•	 Umeen	protesien	erabil	tzaileen	elkartea	(AUPI)
•	 Ganjazz	elkartea
•	 Gao	Lacho	Drom	ijito	elkartea
•	 Drogen	abusua	iker	tzeko	eta	prebeni	tzeko	gipuzkoar	elkartea	(AGIPAD)
•	 Loiolae	txea	elkartea
•	 Oroituz	Andoainen	elkartea
•	 Osatu	elkartea
•	 Asociación	provida	animal	(APROVA)
•	 Susterra	elkartea
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•	 Voz	colombiana	elkartea
•	 ZAUNK	elkartea
•	 Portugalete	Zaharra	auzokide	elkartea
•	 Zenbait	ikaste	txetako	ikasleen	gurasoen	elkarteak	eta	federazioak
•	 	Hirigin	tzako	planek,	ingurumen	arazoek	eta	zerbi	tzuen	sareko	aka	tsek	kaltetutako	

bizilagunen	elkarteak	eta	 erkidegoak:	Praileai	tzen	Lagunak	 (Deba),	 Santa	 Juliana	
auzoko	bizilagun	elkartea	(Abanto−Zierbena),	,	Mutriku	Natur	taldea	(Mutrikuko	in
gurumenaren aldeko plataforma), Uliako auzokide elkartea, 

•	 ATEA	(animaliei	tratu	etikoa	emateko	elkartea)
•	 	ATCORE	 (gaixotasun	kardiobaskularrak	eta	birikietako	gaixotasunak	dituzten	per

tsonak eta transplantatutako per tsonak)
•	 Behatokia
•	 Berdeak
•	 Berriztu
•	 Betiko	Gasteiz	Auzoko	Elkartea
•	 Bidasoaldeko	Emakumeak
•	 Bidesari	–	Pastoral	Penitenciaria
•	 Bidez	Bide
•	 Bizitegi
•	 Cáritas	Gipuzkoa
•	 CEAR	(errefuxiatuei	lagun	tzeko	ba	tzordea)
•	 Centro	Social	Ignacio	Ellacuría	–	Ellakuria	Fundazioa
•	 Gure	erkidegoko	ikaste	txeak
•	 COGAM	(homosexualei	eta	transexualei	informazioa	eta	arreta	emateko	programa)
•	 Amanda	kolektiboa
•	 Euskadin	errefuxiatutako	kolonbiarren	kolektiboa	–	Bachué
•	 Hiru	lurraldeetako	abokatuen	elkargoak
•	 EAEko	Fisioterapeuten	Elkargo	Ofiziala
•	 HIESaren	aurkako	Arabako	Herritar	Ba	tzordea
•	 HIESaren	aurkako	Bizkaiko	Herritar	Ba	tzordea
•	 Debabarrenako	Adinekoen	Eskualdeko	Kon	tseilua	
•	 Gipuzkoako	eta	Arabako	Guru	tze	Gorria
•	 Zenbait	sindikatu,	kolektibo	eta	elkarte	profesional
•	 DRARI
•	 Eginaren	eginez	(Arabako	Gorpu	tz	Ezintasuneko	Per	tsonen	Elkartea)
•	 EGUTE	(hezur−muineko	gaixotasuna	eta	transplantea	dituzten	per	tsonak)
•	 EHGAM
•	 Ekologistak	mar	txan	
•	 Elkartean	(ezintasun	fisikoa	duten	per	tsonen	EAEko	konfederazio	koordina	tzailea)
•	 Elkartu	(ezintasun	fisikoa	duten	per	tsonen	Gipuzkoako	federazio	koordina	tzailea)
•	 Ijitoen	irakasleak
•	 Ijito	Kon	tseiluko	ijito	erakundeak
•	 Ikaste	txeetako	zuzendari	tza	taldeak
•	 Errespetuz	(Transexualak	defenda	tzeko	eta	gizartera	tzeko	elkartea)
•	 E	txerat
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•	 Euskal	Gorrak	
•	 Ezpi	tsua	plataforma	ekologista
•	 	FEDEAFES	(Gaixo	Psikikoen	Senideen	Elkarteen	Euskadiko	Federazioa)	eta	federa

zio	horretan	dauden	elkarteak	(AVIFES,	AGIFES,	ASASAM,	ASAFES)
•	 Harrobien	Euskal	Federazioa
•	 	FEKOOR	(ezintasun	fisiko	organikoa	duten	per	tsonen	Bizkaiko	federazio	koordina

tzailea)
•	 FELGTB	(Lesbiana,	Gay,	Transexual	eta	Bisexualen	Estatuko	Federazioa)
•	 Fenadismer
•	 FEVAAS	(Aurreerretiratuen	eta	pen	tsiodunen	euskal	federazioa)
•	 FEVAPAS	(gorren	guraso	eta	lagunen	elkarteen	euskal	federazioa)
•	 Adsis	Fundazioa
•	 EDEX	Fundazioa
•	 Fernando	Buesa	Fundazioa
•	 Izan	Fundazioa	–	Proyecto	Hombre
•	 Gizakia	Fundazioa	–	Proyecto	Hombre
•	 Kira	Fundazioa
•	 RAIS	Fundazioa
•	 Ijitoen	Idazkari	tza	Nagusiko	Fundazioa
•	 Gorabide	(Futubide)	Fundazioa
•	 Gehitu
•	 Gizarterako
•	 Zenbait	ikaste	txe,	fakultate	eta	eskolatako	ikasle	taldeak
•	 	Harresiak	Apurtuz	(etorkinei	lagun	tzeko	GKEen	koordinakundea,	kide	hauek	ditue

na:	CEAR,	Cáritas,	CITE,	Guru	tze	Gorria,	Hegoa,	Médicos	del	Mundo,	Zu	eta	Lur,	
Etorkinekin	Bat,	Goiztiri,	Ignacio	Ellacuria	Fundazioa,	munduko	hainbat	herrialde	eta	
eskualdetako etorkinen elkarteak …)

•	 Herniopekoak
•	 Hirukide	(familia	ugari	tsuen	elkartea)
•	 Hizkun	tz	Eskubideen	Behatokia
•	 Iniciativa	Gitana
•	 Zenbait	lurraldetako	birgizartera	tze	institutuak	(IRSE)
•	 IRESGI
•	 Ixuri
•	 Izangai
•	 Jaizkibel	Konpainia
•	 Kalé	dor	Kayikó	(ijito	elkartea)
•	 Kolore	Guztiak
•	 Lau	Haizetara	gogoan
•	 Lokarri
•	 Lur	gizen
•	 Mbolo	mon	dale
•	 Omic	Enkarterriko	mankomunitatea
•	 ONCE	Euskadi
•	 Oroituz
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•	 Pantallas	Amigas
•	 Pastoral	Penitenciaria
•	 Arabako	ezintasunen	elkarteen	plataforma.	Ondoko	hauek	dira	kideak:

− Araba Down, Down sindromea daukaten per tsonak erabat gizartera tzeko
− Arabako Gorrak, Arabako gorren elkartea
− Arazoak, Arabako autismoaren eta garapenaren beste nahasmendu orokor ba

tzuen elkartea
−	 ARESBI,	aran	tza	bifidoa	duten	arabarren	elkartea
−	 ASPACE,	Arabako	burmuin	paralisiaren	eta	an	tzekoen	elkartea
−	 ASPASOR,	Arabako	burmuin	paralisiaren	eta	an	tzekoen	elkartea
−	 ATECE,	Arabako	hartutako	burmuin	kaltearen	elkartea
− Eginaren Eginez, gorpu tz ezintasuna duten per tsonen Arabako elkartea
− Ezintasun taldea
− I txaropena, ikusmen  txikia duten per tsonen Arabako elkartea

•	 Rais,	gizartera	tzen	eta	lanera	tzen	lagun	tzeko	sarea
•	 RENACER	(gibel	gaixotasuna	eta	transplantea	dituzten	per	tsonak)
•	 Arabako	eta	Bizkaiko	Salhaketa
•	 Save	the	Children
•	 Hezkun	tza	 zerbi	tzuak	 (berri	tzeguneak,	 hezkun	tza	 bereziko	 zerbi	tzuak,	 udal	 zerbi

tzuak ...).
•	 ELA−SAD	sindikatua
•	 Hiru	lurraldeetako	SOS−Racismo
•	 TAT	(Torturaren	Aurkako	Taldea)
•	 Terciarias	Capuchinas
•	 Terciarios	Capuchinos
•	 Torrelate
•	 Transexualidad	Euskadi
•	 Abokatuen	elkargoetako	espe	txe−lagun	tzako		txandak	(TAP)
•	 Txipio	Bai
•	 UNICEF−EAE
•	 Zubie	txe
•	 Zubiko

Txosten honetako III. kapituluko arreta publikoko kolektiboen arloetako ataletan, erakunde 
horiekiko lankide tzari buruzko erreferen tzia zabalagoak daude. 
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4. inkeStak. Erabil tzaileen inkesten eraginkortasun maila eta emai tzak

Duela zenbait urte, herritarrengana hurbil tzeko bidea hasi genuen, esku har tzeko eskatu 
diguten per tsonen iri tzia jakiteko. Erakundearen jardunbidean ahulguneak zein tzuk diren 
jakitea eta eskain tzen dugun zerbi tzua hobe tzen saia tzea ditugu helburu.

Horregatik, kexa−espediente baten izapideak amai tzen ditugunean, kexagileari galdera−sorta 
bat bidal tzen diogu, nahi izanez gero eta izena ipini barik, galdera ba tzuei eran tzuteko eska
tuz, emandako zerbi tzuaren gainean egiten duen balorazioa jakiteko.

Emai tzak balora tzeko orduan garran tzi tsua da honako hau kontuan har tzea: 2010ean guz
tiz izapidetu diren kexetatik, soilik %32,49tan iri tzi diogu eragindako administrazioak oker 
jokatu duela.

Hona hemen bete diren galdera−sortetako datuak laburbilduta: kexaren bat egin duten 
herritarren eta kexa horren tramitazioa bukatu den kasuetan, kexagileetatik %80k hauxe 
adierazi dute: «Arartekoak emandako informazioa ona edo oso ona izan da».

23. grafikoa. nolakoa iruditu zaizu arartekoak bidalitako informazioa?
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Orobat, zera azaldu dute: «erabat edo nahiko ados gaude Arartekoak kexari buruz eman
dako ebazpenarekin edo proposamenarekin» (%57,39k).
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24. grafikoa. zenbateraino zaude ados arartekoak
zure kexari buruz erabaki edo proposatu duenarekin?
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Arartekoaren esku−har tzea oro har nola baloratuko luketen galde tzean (eraku tsi duen intere
sa, lagun tzeko prestasuna, egindako gestioak eta abar), kexagileetatik %80,87k esku−har
tzea «oso ona edo nahiko ona» iruditu zaiela adierazi dute.

25. grafikoa. oro har, zer iruditu zaizu arartekoaren lana?
(Hau da, azaldu duen interesa, lagun tzeko prest egotea, egindako gestioak...)
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Por	tzentaje	on	hori	(%72,06)	mantendu	egiten	da	arazoa	«konpondu	ez	zaien»	edo	«nahiko	
gaizki konpondu zaien» kexagileen artean ere.

26. grafikoa. oro har, zer iruditu zaizu arartekoaren lana?
(Hau da, azaldu duen interesa, lagun tzeko prest egotea, egindako gestioak...)

(arazoa «konpondu ez zaien» edo «nahiko gaizki konpondu zaien» kexagileak»)
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Galdera−sorta bete duten per tsonetatik %84,35ek adierazi dutenez, «administrazioarekin 
arazoak dituen per tsonaren bati Arartekora joateko gomendatuko liokete beti edo kasu ba
tzuetan».

27. grafikoa. administrazioarekin arazoak dituen per tsonaren bati
arartekora joateko gomendatuko zenioke?
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Por	tzentaje	hori	dezente	gu	txi	tzen	da	−baina	ez	modu	esangura	tsuan−	(%76,44)	beraien	ara
zoa «ez dela konpondu» edo «nahiko gaizki konpondu dela» uste duten kexagileen artean.

28. grafikoa. administrazioarekin arazoak dituen per tsonaren bati
arartekora joateko gomendatuko zenioke?

(arazoa «konpondu ez zaien» edo «nahiko gaizki konpondu zaien» kexagileak)
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Beraz, emai tza horiek denek ondorio hau aterarazten digute: Arartekoaren zuzeneko 
esku−har tzearekin −bere jardueraren eta per tsonazko baliabideen araberakoarekin− lotu
tako iri tziak azter tzen direnean, oso on tzat jo tzen da egindako lana. Azpimarra tzekoa da, 
gainera, %32,17 bakarrik ez daudela ados Arartekoaren ebazpenarekin.

Bestelako emai tza lor tzen da Ararteko erakundearen erabaki tzeko edo jarduteko ahalme
netik kanpo gera tzen diren alderdiez galde tzen denean. Alderdi horiek gehienbat adminis
trazioaren lagun tzeko edo ez lagun tzeko jarrerarekin dute zerikusia: prozesuaren iraupena 
(%51,31k uste dute igarotako denbora luzea edo oso luzea izan dela), edo kexa buka tzeko 
modua bera, izan ere, %33,91 soilik daude pozik azkenean lortutako konponbidearekin:
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29. grafikoa. nolakoa iruditu zaizu kexa aurkeztu zenuenetik
tramitazioa bukatu arteko denbora?
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30. grafikoa. zure ustez, kexa sorrarazi zuen arazoa:
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Inkestetan lor tzen diren datuez gain (jada zehaztu ditugunak), erreklamazioak egin dituzten 
per tsonek galdetegiko ataletako baten bidez bidali ahal dizkiote Arartekoari beren iri tziak 
eta iradokizunak. Aurreko urteetan bezala, haietako ba tzuek iradoki tzen dute Arartekoak 
botere gehiago eta eskumen gehiago izan beharko lituzkeela eta haren ebazpenak lotes
leak izan beharko liratekeela. Inkestatutako per tsona ba tzuek, gainera, uste dute emandako 
ebazpenen jarraipena egin behar zaiola administrazioari, eta behar bezala joka tzen ez duten 
administrazioak zeha tzeko ahalmena izan behar duela Arartekoak. Gainera, erakundearen 
eta bere fun tzioen berri ematea proposatu dute.

Arartekoaren lana etengabe hobe tzeko asmoz, web gunean iradokizunen atala jarri dugu, 
herritarrekin batera jarduteko bide berri gisa. Bertan, gure jarduera hobe tzeko proposame
nak egin daitezke, edo horrek sortutako kexak azaldu.

Laburbilduz,	sustatu	beharreko	aktibo	handia	dauka	Arartekoak:	herritarrek	oso	 iri	tzi	ona	
dute Arartekoaren esku−har tzeaz eta erakunde honetan kasu egiten dieten moduaz. Hori 
eran tzukizun handia eta eguneroko lanerako akuilua da.



VII. ATALA

ARARTEKOAREN  
BERRIKUNTZA JARDUERAK



Arartekoaren berrikuntza jarduerak

VII

507

Garai guztietan, eta areago krisi garaietan, beren fun tzionamenduan honako alderdi hauek 
 txerta tzen dituzten erakundeek egin ohi dute aurrera:

- Etengabe hobe tzea
- Berri tzea
- Gizartearen beharrak aktiboki en tzutea

Arartekoak, eskubideak berma tzeko erakunde gisa, irmoki egin beharra zuen helburu ho-
riek, latenteak jadanik eguneroko lanean, bere ohiko fun tzionamenduan eta estrategian 
ezar tzearen alde. Izan ere, erakundean balioztatu beharreko alderdia da, ondoreak bi no-
ranzkotan dituena. Barruranzko ondoreak: antolaketa hobe tzea, hobe tzeko metodologia 
sar tzea eta eraginkortasun handiagoa lor tzeko tresnez horni tzea; eta kanporanzkoak: ba-
liabideak antola tzea, bere lanaren har tzaile diren erakunde, talde eta per tsonekin modu 
aktiboagoan lankide tzan ari tzeko.

Ildo horretako beste elementu bat da ugaritu egin direla Arartekoaren esku-har tzeak, eta 
ez bakarrik haren agerbiderik ezagunenean, herritarrek aurkeztutako kexen ebazpenetan, 
 baizik eta baita ofiziozko jarduketetan, antolatutako edo antolatu gabeko gizartearekiko ha-
rremanetan eta Arartekoa egituratuta dagoen lan-arlo bakoi tzeko jarduketa-planen ondorioz-
koetan ere.

Arartekoak helburu horiekin lan egiteko ezarri dituen lehen tresnak honako hauek dira:
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1. EstratEgia Eta antolakEtakoak:

  2010eko mar txoaren 8an, arartekoaren Helburu Pro-
gramatikoak 2010-2010 aldirako.

 Konpromiso publiko horiekin, helburu hauek lortu asmo dira:
- Arartekoan beste antolaketa eta egitura bat ezar tzea. 
- Haur eta Nerabeen tzako Bulegoa era tzea.
- Arartekoaren baliabideak, jarduketak eta lan-tresnak etengabe moderniza tzea.
- Giza eskubideak eta horiei dagozkien balioak susta tzeko jarduketak indar tzea.
- Eztabaida-esparruak finka tzea, gizarte-erakundeekin harreman eta lankide tza ari-

nak eta aktiboak izateko, herritarren parte-har tzea bul tza tzea eta an tzeko erakun-
deekiko harremanak indar tzea.

Halaber, indartu beharreko hiru eremu ezarri dira: 
 Arartekoaren bitartekari-lana.
 Administrazioen eginera onak susta tzeko lana.
 Demokraziaren balioan sakon tzea, herritarrei parte har tzeko modua emanda.

 arartekoaren antolaketa eta Fun tzionamenduaren araudi berria onestea. Horren 
bidez, ordezkatu egin da 1997ko ekainaren 23an one tsitako araudia, 2010eko mar-
txoaren 24an argitaratutakoa. 

Araudia erreforma tzeko arrazoia da azken urteetan Arartekoa sendotu egin dela, lan-
arlo berriak sortu direla eta euskal gizarteari ematen dizkion zerbi tzuak gehi tzeaz bat 
handitu dela.
Araudi berrian ondo isla tzen da zein beharrezkoa den Arartekoaren egitura egoki tzea 
ahalik eta antolaketa moderno eta eraginkorrena izateko errekerimenduei eran tzuteko, 
eta, horretarako, zerbi tzu publikoen kalitatea hobe tzeko parametroekin lan egitea 
proposa tzen da. Bestalde, bi zuzendari tza espezifiko sortu dira: Haur eta Nerabeen-
tzako Bulegoa, eta Gizarte Harremanetarako, Azterketetarako eta Modernizaziorako 
Zuzendari tza.

Arartekoan, lanaren antolaketa modu honetara geratu da: 

- HaUr Eta nEraBEEntZako BUlEgoa (Bulegoak 2010. urtean zer jarduera 
izan duen jakiteko, ikus urteko  txosten honen aparteko agiria).

- arrEta PUBlikoa BEHar DUtEn talDEEn arloak (11 arlo). (Ikus  txosten 
honetako III. kapitulua).

- arlo MatErialEn ErEMUa (16 arlo) (Ikus  txosten honetako II. kapitulua).

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_1814_3.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1814_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1814_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1841_1.pdf
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=90&language=eu&codResi=1&codMenuPN=1&codMenuSN=4&codMenu=8&layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?codMenuPN=1&codbusqueda=282&codResi=1&codMenu=398&layout:s_p_9_final_Principal_Listado.jsp=&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&codMenuSN=376&language=eu
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Hain zuzen, Modernizazio Zuzendari tza eta informazio, ezagu tza eta datuen babese-
rako teknologien arlo materiala sortu izanak erakusten du helburu estrategiko horiek 
mar txan jarri direla (ikus  txosten honetako II.13 kapitulua).

 Zerbi tzu-karta egitea.

Modu publikoan, Arartekoak katalogatu egiten ditu ematen dituen 16 zerbi tzu oroko-
rrak. Horietako ba tzuek (herritarrekin zuzenean loturikoak) Arartekoaren zerbi tzu-karta 
osatuko dute 2011. urtean.

 arartekoaren prozesuen eta prozesu-mapen definizioa: 

Prozesuak hobetu aurreko urra ts gisa, Ararte-
koaren prozesu gil tzarriak identifikatu eta definitu 
dira, barneko lanaren ibilbilde-orri moduan. Horre-
tarako, parte har tzeko barne prozesu bat egin da 
erakunde osoan, eta 6 prozesu estrategiko, 9 
prozesu-eragile eta 11 euskarri-prozesu zehaztu 
dira. Horien zeharkako arda tzak honako hauek 
dira: giza eskubideen eta haurren eta nerabeen 
eskubideen gaineko sentikortasuna eta kon tzien-
tzia susta tzea, bai eta euskal administrazioetan 
eginera onak susta tzea ere.

Halaber, Arartekoaren lanaren har tzaileak honako hauek direla berre tsi da: euskal he-
rritarrak, Eusko Legebil tzarra eta euskal administrazio publikoak -Arartekoaren arau-
ditik bertatik ondoriozta tzen denez-, baina prozesu horietan modu abantaila tsuan 
 txertatuta.

Lan horren azken helburua da prozesuak eta horien adierazleak harmoniza tzea, Ararte-
koaren jardueraren eta hobekun tzen argazki dinamiko bat izateko.

Halaber, grafikoki zehaztu da zein diren prozesu garran tzi tsuenen izapideak, eta me-
todologia bat ezarri da, horiek berriro azter tzeko eta errazteko, bide elektronikoetatik 
ematen diren zerbi tzu publikoen kalitate errekerimenduarekin bat etorriz, herritarrak 
zerbi tzu publikoetara bitarteko elektronikoz sar tzeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 
Legearen 34. artikuluak proposa tzen duen bezala. Bertan adierazten denez, bitarteko 
elektronikoak prozeduren kudeaketari aplikatu aurretik, horiek erraztu egin beharko 
dira, murriztu egin beharko dira epeak eta eran tzuteko denbora, eta ezabatu egin be-
harko da datuen transmisio bidez herritarrei eskatutako dokumentazioa -baita admi-
nistrazioen artekoa ere-, administrazio elektronikoaren eremuan Elkarreragingarrita-
sunaren Eskema Nazionala arau tzen duen urtarrilaren 8ko 4/2010 Errege Dekretuak 
ezar tzen duen bezala.

http://www.ararteko.net/p_5_final_principal.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=281&language=eu&codResi=1&codMenuPN=1&codMenuSN=4&codMenu=384
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2145_1.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-12352
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-12352
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-1331
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Lehen emai tza arartekoaren oinarrizko prozesua berriro defini tzea izan da: kexen 
prozesua. Gainera, 2011. urtean ezarritako diren hainbat aldaketa zehaztu dira, hala nola: 

•	 herritarrekiko	harremanetarako	bide	ugari	ezar	tzea,	
•	 kon	tsultak	eta	berez	kexa	direnak	bereiztea,
•	 informazio	elektronikoaren	sistema	berriro	zehaztea,
•	 prozedura	erraztea	eta	estandar	bihur	tzea,
•	 espediente	elektronikorako	oinarriak	ezar	tzea,	eta
•	 sinadura	elektronikoa	ezar	tzea.

 Jarduera-planak egitea (modu espezifikoan garatuko dira II. eta III. kapituluetan) Arar-
tekoaren lan-arlo bakoi tzerako, arloa kudea tzeko plan gisa. Plan horiek Arartekoaren 
helburu programatikoekin loturik egongo dira.

Hala, garran tzi berezia eman zaie elkarteekin eta administrazioekin bilerak egiteari, 
zentro eta zerbi tzuak ikuska tzeko bisitak egiteari, gomendio orokorrak egiteari, ohiz 
kanpoko  txostenen jarraipena egiteari, arloa heda tzeari eta herritarrekin elkarreragi-
nean jarduteari, hainbat formaturen bitartez.

2. tEknologikoak:

 informazio sistemen Plan Estrategikoa egin 
da. Plan hori zuzenean lotuta dago 2011. urterako 
proiektatutako antolaketa-eraberri tzeekin, eta 
hiru urteko iraupena izango du. Jarduketa hauek 
bil tzen ditu:

 -  Antolaketa eta kudeaketa, prozesuka, 
 - ezagu tzaren kudeaketa,
 - gaur egungo aplikazioen hobekun tza, 
 - kudeaketa-fun tzioaren garapena, eta
 - informazioaren segurtasun logiko eta fisikoa.

 dokud-e dokumentu-kudea tzailea amai tzea:   

 horren bidez, dokumentu-gordailu bat sortuko da Arartekoaren prozesu guztietarako, 
langune bereiziak eratuta. Gordailu horretan segurtasun eskakizunak inplementatuko 
dira, eta kexen izapideak jaso tzen dituen aplikazioarekin integratuko da; horrez gain, 
sinadura-karpeta bat izango du, sinadura elektronikoa aplika tzeko eta elektroniko-
ki sinatutako dokumentuak modu seguruan enkripta tzeko.

Software libreko tresna bat da, neutraltasun teknologikoa bul tza tzearekin bat dato-
rrena. Izan ere, Arartekoan jakitun gara halako teknologiak oso garran tzi tsuak direla, 
erabil tzen errazak direlako eta komunitateak berriro aprobe txa tzeko aukera duelako. 
Horrek erabaki hau eta beste ba tzuk ekarri ditu, gizarte-garapen honi bide ematen 
dioten tresnei lotuak.
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 Arartekoaren web ataria hobe tzea. 

Web gunea hobe tzeko proiektuaren helburua honako hau da:

- i txura moderno eta soilagoa ematea, berrikun tzak nabarmenduta,
- Haur eta Nerabeen Bulegoa indar tzea,
- beste webgune ba tzuetatik Arartekoaren orrietara sar tzeko loturak ugari tzea,
- informazioaren erabilgarritasuna eta kokapena erraztea,
- ezgaitasunen bat duten per tsonen irisgarritasuna ziurta tzea,
- edukiak modu intuitiboagoan kudea tzea eta koka tzea,
- euskarria ematea beste menu, atal, webgune eta microsite ba tzuk sar tzeko,
- ikusizko eduki gehiago, filmak, audioak, widget-ak sar tzea,
- sindika tzea eta gizarte-sareekiko harremana erraztea, 
- herritarrei sarbide telematikoa eta Arartekoarekiko harremana ahalbide tzea, eta 
- barruko eta kanpoko lankide tza-sareetarako sarbideak izatea,
- web ataria herritarrekiko lankide tza-plataforma gisa sor tzea pixkanaka, herrita-

rrak zerbi tzu publikoetara bitarteko elektronikoz sar tzeari buruzko ekainaren 22ko 
11/2007 Legeko 34. artikuluarekin bat etorriz. 

 teletramitazio-proiektua, Eusko Jaurlari tzarekin: 

Proiektu horren bidez, modu telematikoan ordezkatuko dira gaur egun Arartekoak eta 
Eusko Jaurlari tzak elkarri bidal tzen dizkioten paperezko idazkiak, herritarrek aurkez-
tutako kexa-espedienteen esparruan (gaur egun Arartekoak egiten dituen ofizio eta 
dokumentuen %50 baino gehiago dira). 

Modu horretara, elektronikoki sinatutako posta jaso eta bidaliko da, dokumentuak 
enkriptatuta, segurtasun-berme guztiekin. Halaber, bermatuko da Arartekoaren es-
kaerak 24 ordu igaro baino lehen bidaliko dizkiola Gobernu Idazkari tzak sail bakoi tzari, 
eta haiek emandako dokumentazioa epe horren barruan bidaliko dela ostera.

Proiektuaren helburuak:
- Prozesuak arin tzea eta labur tzea (lehen aipaturiko sarbide elektronikoari buruzko 

Legeko 34. artikulua aplikatuz)
- Konexio seguruak
- Hartu-agirien kontrola

http://www.ararteko.net/p_1_final_Home.jsp?seccion=s_lnot_d4_v2.jsp&language=es
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-12352
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-12352
http://www.euskadi.net/r33-2220/eu
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- Irakurketa-kontrola
- Bidalketa segurua. Sina tzea
- Behin betiko bidalitako dokumentua eskura tzeko modua ematea, dokumentu-

kudea tzailetik.

2010. urtean, proiektua noraino iristen den zehaztu da, azpiegiturak garatu dira, bi-
dalketen formatua zehaztu da, nola enkriptatuko den zehaztu da, eta abar. Halaber, 
dagozkion probak egin dira, 2011. urtean ezarri ahal izateko.

 Izapide tzen ari den arartekoaren dokumentazioa digitaliza tzea.

2010. urtean, bi arlotan jardun da: paperean jasotako dokumentazioa eskaneatu da eta 
digitalki gehitu da Arartekoaren kudeaketa-aplikazioetan, eta urte horretan oraindik 
izapide tzen ari ziren espedienteetako dokumentazioa digitalizatu da, a tzeraeraginarekin. 
Proiektuaren helburuak honako hauek dira:

I. Dokumentazio guztia kon tsulta tzeko moduan egotea, aplikazioen bitartez: 
kexen eta dokumentu kudea tzailearen prozedura.

II. Espediente elektronikoan aurrera tzea.
III. Arartekoaren hiru bulegoen artean espedienteak a tzera-aurrera ibil daitezen sai-

hestea. 

3. EtEngaBEko HoBEkUn tZa/kalitatEa:

 Urteko  txostena eta ezohiko  txostenak hobe tzea

Txostenak egiteko era nahiz horien formatuak eta heda tzeko 
modua hobe tzeko proposamenak erakunde barruan aztertu os-
tean, formatu elektronikoarekin lan egitearen alde egin da, 
heda tzeko onena eta erreferentea hori delakoan. Hala eginez 
gero, nabigagarria izango da atal guztietan, eta bil tzaile baten 
lagun tzarekin nahi den informazioa aurkitu ahalko da, esteka 
bidezko sarrerekin, pasahi tza edo administrazioak, araudia eta 
halako erreferen tziak sartuta. Horrek bide emango du webgu-
neko arlo jakin ba tzuk beste webgune ba tzuekin, beste erakun-
de ba tzuekin eta abarrekin lo tzeko.

Orobat, bere hartan u tziko dira liburu formatua eta CD euskarri digitala, baina ale gu-
txiago aterata.

Webguneari eran tsitako formatu elektroniko hori hainbat euskarritan egongo da: pdf, 
html, xml; hala, errazago erabili ahalko da. Horrez gain, datu ireki guztiak (open data) 

http://argitalpen.ararteko.net/index.php?&leng=eusk 
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kargatu ahalko dira web guneko berrikun tza-atalean, eta, modu horretan, herritarrek 
libreki berrerabili ahalko dituzte. 

Hain zuzen ere, berrerabil tzeko aukera horren informazioa emateko, creative com-
mons lizen tzia eran tsi da Arartekoaren ondoz ondoko edizio eta argitalpenetan. Lizen-
tzia horrekin,  txosten horiek berrerabil tzeko aukera ematen da.

•	 laneko giroari buruzko barne inkestak

Hobe tzeko konpromisoak Arartekoaren barne eremuak ere har tzen ditu, hala nola:
- prestakun tza eta ikaskun tza,
- laneko giroa eta baldin tzak,
- laneko antolaketa,
- arlo guztietako harremanak, eta
- laneko bitarteko materialak eta tresnak.

Etengabeko hobekun tzaren metodologia aplikatu ahal izateko, ezinbestekoa da tresna 
egokiak izatea, zenbat aurreratu edo a tzeratu den neur tzeko. Horregatik, barne inkesta 
bat egin zaie, modu anonimoan, Arartekoa osa tzen duten per tsona guztiei. Inkesta 
hori urtero egingo da, aldaketak zein eremutan egin azter tzeko eta aldaketa horiek 
ondo hartu eta baloratu diren ebalua tzeko.

•	 ingurumena hobe tzeko sistema

ingurumena hobe tzeko sistema hau aurten hasi gara ezar tzen. Hori gara tzeko 
erreferen tzia gisa, 2004ko Ekoskan araua hautatu dugu, IHOBE Eusko Jaurlari tzako 
Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoak sustatutakoa.  

Sistema hori ezar tzeari dagokionez, arartekoak konpromisoa hartu du bere jarduera 
eta zerbi tzuek ingurumenean eragin ez dezaten neurriak har tzeko, erakundearen 
kudeaketan ingurumen-irizpideak aplikatuta. Konpromiso horrekin, Arartekoak ingu-
runea zain tzeko eran tzukizuna partekatuko du administrazio publikoekin, gizarte 
zibileko eragileekin eta herritarrekin.

Ingurumena kudea tzeko sistema hori ezar tzeko prozesuan, diagnostiko bat egiten 
ari gara, arartekoaren hiru egoi tzetan egiten diren jardueren ingurumen-egoera 
zein den jakiteko. Zenbait ekin tza identifikatu dira erakundearen ingurumen-portae-
ra hobe tzeko, hala nola erosketa eta kontratazio publiko berdea ezar tzea, energia-
kon tsumoa optimiza tzea eta hondakin plastikoak murriztea, hala nola ur basoak eta 
botilak.

http://argitalpen.ararteko.net/index.php?&leng=eusk 
http://es.creativecommons.org/
http://es.creativecommons.org/
http://www.ihobe.net/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=efd4b9d2-acac-498b-a81b-7525bd6ea6f6
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•	 arartekoaren prozesuak hobe tzea

Kapitulu honetan bertan Arartekoaren prozesuak defini tzean azaldu den bezala, 
erakundearen prozesurik esangura tsuenak hautatu ditugu: (kexen prozedura, urteko 
 txostena, ezohiko  txostenak, webgunea, jarduketa-planak, jarraipena, argitalpena, 
i tzulpenak eta abar). Horrez gain, grafikoki garatu da prozesu osoa, gaur egun egiten 
den moduan, alderdi hauek identifikatuta: zein diren hobetu beharreko arloak eta zein 
diren arlo horien arazo nagusiak, zerk sor tzen dituen arazo horiek eta nola konpon 
litezkeen. 

Xehekien aztertu den prozesua, berriro diseinatu aurreko pauso gisa, ebazpenen gaine-
ko informazio, izapide eta bidalketa izan da. Horri dagokionez, 2011. urtean ez da soilik 
diseinu berria ezarriko, baizik eta prozesuen araberako kudeaketa-metodologiarekin 
hasiko gara lanean; horretarako, lehenik eta behin, hobekun tza taldea eratuko da.
 

•	 arartekoaren kalitate eta eginera onen konpromisoak. Zerbi tzu karta

Arartekoaren oinarrizko xedea da herritarrei albait kalitate handieneko zerbi tzua ema-
tea, hala denboran nola forman, modu erraz eta gardenean. Horretarako, administra-
zio publikoekin jar tzen da harremanetan, herritarrek beren eskubideak nola baliaraz 
di tzaketen ikusteko.

Prin tzipio horiek ezar tzeko –azken hamarkadetan sendo tzen ari diren kudeaketa pu-
blikoko eredu askotan ager tzen dira eta erreferente berezi gisa Europar Batasunaren 
Oinarrizko Eskubideen Gutuneko 41. artikulua du, halako tzat har tzen baitu adminis-
trazio on bat izateko eskubidea–, Arartekoaren eguneroko jarduera balioztatu behar 
da, konpromiso sorta bat hartuta, bere eginkizunak hobeto bete ahal izateko, euskal 
herritarrek suma tzeko moduan.

Hori horrela, Arartekoan bi ildotan ari gara lanean:

- Barrura begira: arartekoaren kalitate eta administrazio-eginera onen konpro-
misoak landuz. Horren bidez, administrazio on baten oinarrizko ezaugarriak lor-
tuko dira: eskuragarritasuna, gardentasuna, arintasuna, sinplifikazioa, etengabe-
ko hobekun tza, eran tzukizuna, jendetasuna, lankide tza eta partaide tza.

- Herritarrei begira. zerbi tzu-karta onartuta, Arartekoari buruzko informazio hau 
emango zaie, publikoki, herritarrei: zer zerbi tzu ematen dituen, nola ematen dituen 
eta zer konpromiso har tzen dituzten erakundeko kide guztiek harekiko harremane-
tan eta beren lana egitean, kalitate eta ebaluazio estandarrekin bat etorriz. 

Karta horren barruan sartuko dira Arartekoak jendeari begira ematen dituen zerbi-
tzuak (8), kalitate-konpromisoak, kalitate hori neur tzeko adierazleak eta erabil tzaileen 
eskubideak.

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
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Bi ildoak azter tzen ari gara erakundearen barnean, 2011. urtean onesteko helburua-
rekin.

•	 adierazleen tresna bat diseina tzea (Bussines Inteligence). Horren bidez, Ararte-
koaren jarduerari buruzko datuak aztertu ahalko dira, eta konparazio- txostenak egin 
ahalko dira, kalitate eta eraginkortasun adierazle zeha tzekin, hala urteko  txostenerako 
nola Arartekoaren hurrengo zerbi tzu-kartarako; horren oinarria software librea aplika-
tzea izango da. 2011. urtean ezarriko da, zerbi tzu-kartarekin batean.

•	 Prestakun tza eta trebakun tza

Per tsonen trebakun tza oinarrizko eskakizuna da edozein erakunderen tzat. Gaikun tza 
horrek, gainera, egituratuta eta planifikatuta egon behar du, eta, horretarako, Ararte-
koak, Herri Arduralari tzaren Euskal Erakundearekin elkarlanean, erakundea osa tzen 
duten per tsona guztien prestakun tza-beharren gaineko diagnostiko bat baliatu ahal 
izan du. Diagnostiko hori izango da Arartekoko langileen hurrengo hiru urteetarako 
prestakun tza-planaren oinarria.

4. lankiDE tZa-ProiEktUak:    

 Komunika tzeko eta parte har tzeko barneko gizarte-sare bat egitea eta abian jar-
tzea: sareararteko. Tresna hori software libreko tresna batean oinarrituta dago, eta 
 Wordpress 3.0 eta Buddypress blog komunitatearen bitartez eratua dago, Ararte-
koaren berezko baliabideekin. Hala, hori baliatuko da barneko informazioa antola tzeko 
eta dinamiza tzeko (intranetarekin eta posta elektronikoarekin batera), erakundearen 
eta intereseko beste ba tzuen berriei edo jarduerei buruz hi tz egiteko, sortutako tal-
deetan lan egiteko, eta blog tematikoak eta wikiak erabil tzeko; azken batean, horren 
bidez, indartu egingo da erakundearen ezagu tza partekatua, bai eta edukiak eta proie-
ktuak elkarrekin sor tzeko bidea ere.

•	 Defen tsa-erakundeak sarean:    

Andaluziako Herriaren Defen tsa Erakundearekin batera abian jarritako lankide tza-
proiektua, hori ere guk egina, aurreko atalean aipaturiko software libreko tresna be-
rean oinarritua. Horri esker, 2011. urtean burutuko diren hainbat proiektu hasi ahal 
izan ditugu, hala nola: haurren eta gazteen osasun mentalari buruzko  txosten bateratu 
bat egitea, bi defen tsa-erakundeen informazioa parteka tzea, sar tze digitalari buruzko 
ezohiko  txosten bat egitea eta, horrekin batean, lankide tza-proiektu bat antola tzea 
gizarte-erakundeekin, ingurumen-informazioaren esparruan.

http://www.ivap.euskadi.net/r61-2362/eu
http://wordpress.org/
http://www.defensor-and.es/
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•	 arartekoaren blogak:  

Zenbaitetan, erakundeak herritarrei zabal-
tzeko bidea izan litezke erakundeetan egu-
nero edo gertakari baten harira balia tzen den 
ezagu tza parteka tzeko modua ematen du-
ten estrategia eta bitartekoak. Helburu ho-
rixe dute gure blogek. 

- Gaurko agiri berriak blogean, 2011. urtean ere –ahal bada are bizikiago–, herritarre-
kin partekatuko ditugu gure erakundearen eguneroko lanerako hauta tzen ditugun 
dokumentuak, Wordpress-eko blog baten bitartez. Erabil tzen erraza da elikatu be-
har duten per tsonen tzat eta zer informazio duen ikusteko sar tzen direnen tzat.

- Hiritartasuna sarean blogean, gaiak sakonkiago azter tzen jarraitu dugu, eta 
interesgarri tzat jo tzen ditugun gaiei buruko dosier dokumental bat eginez infor-
matu dugu.

http://blogs.ararteko.net/eu/


VIII. ATALA

ERAKUNDE HARREMAN, HEDAPEN ETA  
LANKIDETZARAKO JARDUERAK



Erakunde harreman, hedapen eta lankidetzarako jarduerak

VIII

519

1.  ARARTEKOAREN ERAKUNDEAREN IKERKETA BEKAK

Arartekoak lehenago eman zituen beketako ikerketa lanekin jarraitu da 2010. urtean: 

1. “Juan San Martin” Giza Eskubideen Bildumaren barruan, aurreko urteetan eman-
dako beka baten ikerketa lana argitaratu da:

 Alazne Gozalo Goicoechea, Eva Jiménez Martín eta Laura Vozmediano Sanz. Adin-
gabeak edo atzerritarrak? Esku hartzeko politiken azterketa, lagundu gabeko adin-
gabe atzerritarren gainekoa.

 Lan honetan, azken urteetan hiru lurralde historikoetako bakoitzean hartu diren la-
gundu gabeko adingabeko atzerritarren lagin esanguratsu baten egoera aztertu da. 
Adingabeko bakoitzari buruz bere espedientean dagoen informazioa bildu eta erabili 
da.

2. Badago beste ikerketa lan bat, atzerritarrek gure erkidegoan zerbitzu eta prestazio 
sozialak eskuratzeko dituzten aukerei buruzkoa, amaitzeko eta argitaratzeko zorian 
dagoena. Azterlan horrek EAEn bizi diren etorkinen errealitate sozialari buruzko da-
tuak jaso ez ezik, zenbait tresna eskainiko ditu (adierazleak), pertsona horiek bi-
garren belaunaldiko gizarte eskubideak zein neurritan jasotzen dituzten, gainerako 
herritarrekin erkatuta, “neurtzen” laguntzeko.

3. 2009ko abenduan adjudikatutako ikerketa bekaren lanak, Euskal Autonomia 
Erkidegoko terrorismoaren biktimak oroitzeko eta aintzat hartzeko eskubideari 
buruzkoak, 2010. urtean zati batez egin dira, eta 2011. urtean amaitzea eta argita-
ratzea espero da.

4. 2010. urteko bekaren deialdia

 Iazko abenduan 2010eko Ikerketa bekaren deialdia argitaratu zen. Aurreko urtee-
tan ez bezala, oraingo honetan gure erkidegoko erabiltzaile eta kontsumitzaileen 
eskubideetako batzuen aplikazioa sakonean aztertzea da helburua, ulertzen baita 

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2099_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2099_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2099_1.pdf
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arazo horiek biztanlerik gehienengan dutela eragina eta eskubide horiek urratzeak 
eragin intentsuagoa duela babesik ez duten zenbait kolektiborengan.

 Proiektu horren esparruan, era berean, mota guztietako telekomunikazioekin, te-
knologiarekin eta garraioekin zerikusia duten zerbitzuen inguruko eskubideen de-
fentsa eta eskubide horiek exijitzeko modua aztertu nahi dira, baita administrazio 
eskudunek bete behar dute tutoretza papera ere.
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2.  EHUren UDAKO IKASTAROEN JARDUNALDIA, LANA, FAMILIA ETA NORBE
RAREN BIZITZA BATERAGARRI EGITEN LAGUNTZEKO POLITIKA PUBLIKOAK 
BERRIZ AZTERTZEARI BURUZKOA 

Urtero bezala, Arartekoaren erakundeak giza eskubideak aztertzeko eta eztabaidatzeko jar-
dunaldiak antolatu ditu UPV/EHUko Udako Ikastaroen barruan. Hain zuzen ere, uztailaren 
9an, Donostiako Miramar jauregian «Lana, familia eta norberaren bizitza bateragarri 
egiten laguntzeko politika publikoak berriz aztertzea» izeneko jardunaldia egin zen. 

Arartekoak antolatutako ikastaroan honako gai hauek jorratu ziren: familia, lana eta nor
beraren bizitza bateragarri egitea, bateragarritasun hori sustatzeko ekintza positiboak 
abiaraztea, baita sustapenari lotutako hainbat politika publiko ere. Arartekoaren iritziz, aitek 
eta amek seme-alaben hazkuntzan eta hezkuntzan gehiago parte hartzeak izan behar du 
jarduera horien lehentasunezko ardatz nagusi, eta arlo honetan eskarmentu handiagoa du-
ten Europako beste eredu konparatu batzuen argitan aztertu behar dira bateragarritasuna 
errazteko politika publikoak aztertzean dauden joerak eta etorkizunerako asmoak.

Lana, familia eta geure bizitza bateragarri egitea gizartean sortu den betebehar berri bat da, 
industria iraultzarekin hasi zen produkzio-eredua agortu delako −jada ez baititu gaurko be-
harrak asetzen− eta dagoeneko bukatu delako familia tradizionalaren ereduan oinarritutako 
gizarte-antolaketa, hau da, familiako kideen arteko desberdintasunean oinarritzen zena. 

Horretarako, zenbait aditu gonbidatu genituen udako ikastaroan parte hartzera, eta haiek 
gai garrantzitsu honekin lotutako alderdi batzuk aztertu zituzten:

1. Anita Nyberg Stockholmeko Unibertsitateko ekonomiako irakasleak eredu eskan-
dinaviarraz hitz egin zuen, gai honi dagokionez. Kontu honetan jarduera egokiez 
mintzatu nahi bada, dudarik gabe, herrialde eskandinaviarrei begira jarri behar dugu, 
Estatu sozialaren erreferentzia eredugarria baita.

2. María Ángeles Durán Heras andrea Ikerketa Zientifikoen Kontseilu Goreneko 
ikertzailea da, eta gai honetan aditua. Berak argitu zigun, bateragarritasunari buruz, 
zein testuinguru orokorretan azaltzen diren gure oraingo gizarteen erronka berriak.

3. Hitzaldien hurrenkerari jarraiki, ondoren María Dolores García Garcíak hitz egin 
zuen, Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saileko Familia arloko ora-
ingo zuzendariak. Euskadin bateragarritasuna sustatzeko gaur egun abiarazten ari 
diren politika publikoen ikuspegi zehatza eman zigun.

Hiru hitzaldi horien gainean eztabaidatu ondoren, mahai-ingurua egin zen. Bertan, bateraga-
rritasuna errazteko egungo politika publikoetako batzuk berriz aztertu beharra aztertu zen, 
ikuspegi desberdinetatik. Pertsona hauek parte hartu zuten:

http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?codMenuPN=1&contenido=6187&codResi=1&layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&tipo=8&codMenu=291&seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?codMenuPN=1&contenido=6187&codResi=1&layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&tipo=8&codMenu=291&seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&nivel=1400&language=eu
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1. Ander Bergara Sautuak −Emakundeko aholkularia baita− gai honetan genero-ikus-
pegiak duen eragina jorratu zuen.

2. Juan Pablo Landa Zapirain, berriz, Lanaren eta Gizarte Segurantzaren Zuzenbidean 
katedraduna da Euskal Herriko Unibertsitatean. Berak, laneko denboraren egun-
go erregulazio juridikoa abiapuntu hartuta, legegintza-politikan gai honetan dauden 
erronkak aztertu zituen. Bateragarritasuna ondoen erraztu dezaketen kontratazio-
motak garatzeaz mintzatu zen bereziki.

3. Francisco Javier Leturia Arrázola psikologoa da, adintsuen arloan aditua. Edadetuen 
beharrei erantzuteak dakarren erronkaz eta pertsona horiek bateragarritasunean 
duten eginkizunaz mintzatu zen.

4. María Luisa Aguirrechek −Ararteko erakundeko aholkularia da bera− politika publiko 
batzuetan antzeman diren arazoen berri eman zigun. Arazo horiek herritarrek gai 
horretaz egindako kexen bitartez antzeman ditu gure erakundeak.

Ikastaroa bukatzeko, debatea egin zen eta Eva Monente kazetariak mintzaldi guztien labur-
pena eskaini zigun. Monentek moderatzaile gisa ere jardun zuen mahai-inguruan.

Bertan emandako hitzaldiak 2011ko lehen hiruhilekoan argitaratu dira.
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3.  GIZA ESKUBIDEAK DEFENDATZEN DITUZTEN ERAKUNDEEN INGURUKO 
JARDUERAK

3.1. Herriaren Defentsarien Koordinazioko XXV. Jardunaldiak

Herriaren Defentsaria eta autonomietako ordezkariak biltzen dituzten Herriaren Defentsa-
rien Koordinazio Jardunaldiak eztabaida eta gogoeta foroak dira, erakunde horien funtziona-
menduari eta helburuei lotutako interes komuneko gaiei buruzkoak eta Espainiar Estatuko 
defentsa-erakunde guztiek dituzten arazo sozialei buruzkoak.

Herri Defentsarien Koordinazioko XXV. Jardunaldiak Logroñon egin ziren 2010eko irailaren 
27, 28 eta 29an, Errioxako Herri Defentsariak antolatuta. Jardunaldien erdigunea “krisi eko-
nomikoaren eragina pertsonen eskubideak gauzatzerakoan” izan zen.

Jardunaldi hauetara arartekoa, arartekoaren ondokoa eta erakundearen beste ordezkari 
batzuk joan ziren. Jardunaldien gaiak aztertzeko egin ziren batzarretan parte hartu zuten.

Elkarrekin egindako gogoeta honen ondorioz, behin betiko ondorioak onartu ziren Herri 
Defentsarien Koordinazioko XXV. Jardunaldi hauetan.

Era berean, Herritarren Eskubideen IX. Foroa egin zen, krisi ekonomikoari aurre egiteko zail-
tasun bereziak dauzkaten pertsonen egoera aztertzeko asmoz. Foro honetan, defentsariek 
eurek ez ezik, Errioxan oso hedatuta dauden estatu mailako zenbait GKEk eta elkartek parte 
hartu zuten: Cáritas, Cermi, Pentsiodun eta Erretiratuen Elkartea, eta Pioneros Fundazioa 
besteak beste.

Koordinazioko XXV. Jardunaldi hauek baino lehen hiru tailer egin ziren beste hainbeste herri 
defentsariren egoitzetan.

Iruñean egin zen tailerrean, Nafarroako Arartekoak antolatua, “Krisi ekonomikoak ekonomi 
eta lan sektorean duen eragina” eztabaidatu zen. Eztabaida honetan, krisi ekonomikoak 
langabezi tasa handiko egoera batean duen eragina aztertu zen. Gogoeta hauen emaitzak 
ondorio oso interesgarriak izan ziren.

Murtzian, bertako Herriaren Defentsariak antolatuta, lan tailer bat egin zen: “Etxebizitza po-
litikak, bizi dugun krisi ekonomikoaren testuinguruan”. Batzar honetan zenbait gogoeta eta 
proposamen planteatu ziren, Espainian etxebizitza eskuratzearekin zerikusia duten arazoei 
konponbideak eskaini beharrari erantzun ahal izateko.

Azkenik, Aragoiko “Justiziak” tailerra antolatu zuen Zaragozan, “Krisiaren eraginaren bi-
lakaera defentsa-erakundeen jardunean” gaiari buruz. Tailer horretan ondokoak aztertu zi-
ren: krisiak bere jardunean izan dituen ondorioak, beren egoera ekonomikoaren ondorioz 
defentsa-erakundeetara jotzen duten herritarren ezaugarriak, eta zein gaitan eragiten duten 
edo ze erantzun ematen duten ordezkariek. Gai hauek aztertu ondoren, ondorioen doku-
mentua idatzi zen.

http://www.defensoradelarioja.com/
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2097_1.pdf
http://www.defensornavarra.com/index.php?/eu
http://www.defensor-rm.es/web/guest#http://www.defensor-rm.es/FeaturedContentSlider/index2.html
http://www.eljusticiadearagon.com/
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3.2. Ombudsmanen Nazioarteko Institutuaren (IOI) Europako Biltzarra eta Batzar 
Orokorra)

Urriaren 4an eta 5ean Bartzelonan Ombudsmanen Nazioarteko Institutuaren (IIO) Euro-
pako Biltzarra eta Batzar Orokorra egin ziren. Europako Biltzar honetara eta Batzar Orokor 
honetara, Síndic de Greuges de Catalunya delakoak antolatuak, Europa osoko estatuetako, 
eskualdeetako eta udalerrietako herri defentsariak, IIOko kide direnak, joan ziren.

“Europa: gizarte irekia” izenburuarekin, biltzar honetako parte hartzaileek, bi egunetan ze-
har, Europan bizi diren etorkinen eskubideen inguruan egiten duten lanarekin zerikusia du-
ten hainbat gai jorratu zituzten.

Biltzarrari hasiera emateko ekitaldian, ondoko hauek izan ziren hizlari: Mats Melin, Sue-
diako herri defentsaria eta IIOko lehendakaria, José Montilla, Kataluniako Generalitateko le-
hendakaria, P. Nikiforos Diamandouros, Europako herri defentsaria, Thomas Hammarberg, 
Europako Kontseiluko Giza Eskubideen ordezkaria, eta Rafael Ribó, Síndic de Greuges de 
Catalunya-ko kide eta IIOko Europako lehendakaria.

Lehenengo egunean, Michel Villanek, Europako Kontseiluko Migrazio Batzordeko lehen-
dakariak, hitz egin zuen. “Europa, gizarte irekia: emigranteak eta eskubideak” izenburua 
zuen hitzaldia eman zuen.

Gero, lan tailer batzuk egin ziren. Tailer horietako lehenengoan, “Parte hartze politikorako 
eskubideak, elkartzeko eskubideak, bozkatzeko eskubideak zenbait herrialdetan” izene-
koan, hauek izan ziren hizlari: David Moya, Bartzelonako Unibertsitateko Zuzenbide Konsti-
tuzionaleko irakaslea, Alex Brenninkmeijer, Herbeheretako herri defentsaria, Catello Aprea, 
Italiako Basilicata eskualdeko herri defentsaria, Francisco Javier Enériz, Nafarroako Ararte-
koa, eta Hans Gemmeltoft-Hansen, Danimarkako herri defentsaria.

Bigarren tailerrean, “Umearen eskubideak: hezkuntza, bazterketa eskoletan. Lagundu 
gabeko adingabekoak” izenburuarekin, hauek izan ziren hizlariak: Ismael Palacín, Bofill 
Fundazioko zuzendaria, Jane Martin, Erresuma Batuko Toki Administrazioko herri de-
fentsaritzako lehendakariordea, Helena Vera-Cruz Pinto, Portugalgo herri defentsariaren 
ondokoa, María Jesús Larios, Síndic de Greuges de Catalunya-ren ondokoa haurren eta 
nerabeen eskubideak defendatzeko, eta Terezija Stoisits, Austriako Herri Defentsaritzako 
Batzordeko kidea.

Urriaren 5ean lan tailer batzuk egin ziren. Tailer horietako lehenengoan, “Gizarte bazterketa, 
krisiaren eragina, familiak berriz elkartea, jatorrizko herrialdera itzultzea, emakumeen tra-
fikoa” izenburuarekin, hauek izan ziren hizlariak: Markus González, Espainiako Gobernuko 
Lan eta Inmigrazio Ministerioko zuzendari nagusia, Gero Storjohann, Alemaniako Parlamen-
tu Federaleko Eskaeren Batzordeko kidea, Guido Schuermans, Belgikako herri defentsaria, 
Arne Fliflet, Norvegiako herri defentsaria, eta Iñigo Lamarca, EAEko Arartekoa, “Gizarte 
politikak, bazterketa eta inmigrazioa” izeneko hitzaldia eman zuena.

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2056_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2056_1.pdf
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Bigarren tailerrean, “Integrazioa edo asimilazioa: kultura, nortasuna, harmena eta betekizu-
nak” izenburuarekin, ondokoak izan ziren hizlari: Oriol Amorós, Kataluniako Generalitateko 
Inmigrazioko idazkaria, Emily O´Reilly, Irlandako herri defentsaria, Jari Pirjola, Finlandiako 
Herri Defentsaritzako aholkularia, Pere Canturri, Andorrako herri defentsaria, eta Claudia 
Kaufmann, Zurich hiriko herri defentsaria.

Gero, Tortura Prebenitzeko Mekanismoei buruzko berariazko batzarra egin zen. Hemen, 
Nazio Batuen Torturaren edo beste Tratu edo Zigor Krudel, Anker edo Iraingarri batzuen 
aurkako Konbentzioaren Protokoloa (OPCAT) aztertu zen bereziki. Hauek izan ziren hizla-
riak: Malcolm David Evans, Torturaren edo beste Tratu edo Zigor Krudel, Anker edo Irain-
garri batzuen aurkako Nazio Batuen Azpibatzordeko (SPT) kidea, Mauro Palma, Torturaren 
edo beste Tratu edo Zigor Krudel, Anker edo Iraingarri batzuen aurkako Europar Batzordeko 
(CPT) lehendakaria, Barbara Bernath, Tortura Prebenitzeko Elkarteko (APT) operazioen ardu-
raduna, Kornelija Marzel, Esloveniako herri defentsariaren ondokoa, eta Miguel Ángel Borja, 
Mexikoko Tortura Prebenitzeko Mekanismo Nazionaleko zuzendari nagusia.

Biltzarrari amaiera emateko egunean ondoko hauek aritu ziren hizketan: Javier de Lucas, 
Valentziako Unibertsitateko Zuzenbidearen Filosofiako eta Filosofia Politikoko irakaslea, eta 
Fernando Mariño, Carlos III Unibertsitateko Nazioarteko Zuzenbide Publikoko irakaslea.

Biltzarra amaitu ondoren, IIOren Batzar Orokorra egin zen. Batzar honetan, IIOren Eginkizu-
nen eta Programen dokumentu bat onartu zen, Zuzendari Batzorderako bi kide berri auke-
ratu ziren (zehazki Arne Fliflet, Norvegiako herri defentsaria, eta Irena Lipowicz, Poloniako 
herri defentsaria) eta hurrengo IIOren Europako Biltzarra eta Batzar Orokorra (2014. urtean 
egingo dena) zein herri defentsarik antolatuko dituen aztertu zen.

3.3. Umeen Defentsarien Europar Sarearen (ENOC) Urteroko XIV. Biltzarra

Urriaren 7an eta 9an, Frantziako Estrasburgo hirian Umeen Defentsarien Europar Sarearen 
(ENOC) Urteroko XIV. Biltzarra egin zen.

ENOC Europako zenbait herrialde eta eskualdetako umeen defentsariek osatutako sarea 
da. 1997. urtean sortu zen. Haren helburuak hauek dira: Umeen Eskubideei buruzko Nazio 
Batuen Biltzarra aplikatzea, adingabekoen eskubideen alde lan egiten duten kolektiboen 
alde egitea, estatu kideen artean informazioa eta estrategiak trukatzea eta partekatzea, eta 
Umeen Defentsaritzako erakundeen garapena sustatzea.

“Umeei entzuten eta beren eskubideen sustapenean eta gauzapenean inplikatzen” izen-
buruarekin, hiru egun hauetan biltzarreko parte hartzaileek adingabekoen eskubideen alde 
egiten duten lanarekin zerikusia duten zenbait gai aztertu zituzten.

Hasierako eguneko lehenengo saioan ondoko hitzaldiak eman ziren: “Umeen eskubi-
deei buruzko ikuspegi estrategikoa defendatzen”, Maud de Boer-Buquicchioren eskutik, 
 Europako Batzordeko idazkari nagusiaren ondokoa; “Umeen eskubideei buruzko Eu-
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ropako estrategiaren gaur egungo egoera: Europar Batasunaren funtsezko eskubideei 
buruzko programa”, Aurel Ciobanu-Dordearen eskutik, Europako Batzordeko Justiziako 
Zuzendaritza Nagusiko Batasuneko Funtsezko Eskubideen eta Herritartasunaren Atale-
ko zuzendaria; “Nazio Batuen Batzordearen papera umeen eskubideen inguruan umeen 
defentsa-erakundeek aurkezten dituzten mehatxuak borrokatzeko: adingabekoen parte 
hartzeari buruzko 12. iruzkin orokorraren aurkezpena”, Jean Zermattenen eskutik, Nazio 
Batuen Umeen Eskubideei buruzko Batzordeko lehendakariordea; eta “Nazio Batuen in-
darkeriari buruzko azterlanaren gomendioak gauzatzea”, Marta Santosen eskutik, Nazio 
Batuen ordezkari berezia Umeen aurkako Indarkeriarako.

Lehen egun horretako bigarren saioan, “Justiziak adingabekoak kontuan izan ditzan Euro-
pako Batzordearen jarraibideen aurkezpena” hitzaldia eman zuen Ankie Vandekerckhovek, 
Europako Batzordeko aholkulari.

Bigarren egunean, lehenengo saioan hitzaldi hau eman zuen ENOCeko aholkularia den 
 Peter Newellek: “Nazio Batuen Umeen Eskubideei buruzko Batzordearentzako komunika-
zio prozedura sortzen duen aukerako protokolo berria egitearen bilakaera”. 

Gero, zenbait lan tailer egin ziren. Haietan, umeen defentsa-erakundeen ordezkariek on-
doko gaiak aztertu zituzten: indarkeria, osasuna, hezkuntza eta teknologia berriak.

Bigarren egun honetako azken zatia “Adingabekoei entzutearen balioa” izeneko hitzaldia-
rekin hasi zen, Europako Batzordeko Giza Eskubideen ordezkaria den Thomas Hammar-
bergen eskutik. Gero, baterako saioa izan zen. Bertan, 15 estatu kideetako adingabekoek 
proposamenak egin eta iritziak eman zituzten, aldez aurretik lan tailerretan landu zituzten 
gaiei buruz, eta umeen defentsa-erakundeetako ordezkariek iritzi horiek entzun eta propo-
samenak eztabaidatu zituzten.

Biltzarra amaitu zen egunean, ENOCek Europako Umeen Defentsa-erakundeak sendotze-
ko eginiko gomendioak onartu ziren, eta ENOCen Urteko XV. Biltzarrak jorratuko duen gaia 
aztertu zen. Umeen Defentsa-erakundeen Europar Sareak 2011. urtean egingo dituen jar-
duerak ere aztertu ziren.

3.4. Ombudsmanaren Iberoamerikako Federazioaren (FIO) XV. Biltzarra eta Urteko 
Batzarra)

Iñigo Lamarca arartekoa eta Julia Hernández Arartekoaren ondokoa Ombudsmanaren Ibe-
roamerikako Federazioaren (FIO) XV. Biltzarrera eta Urteko Batzarrera joan ziren, Kolonbiako 
Cartagena de Indias hirian, urriaren 26tik 28ra.

FIO herritarren eskubideak defendatzeko eta babesteko erakundeak biltzen dituen sare 
iberoamerikarra da. Haren helburu nagusia lankidetzarako foroa eratzea, esperientziak 
trukatzea, eta Ombudsmanaren figura sustatzea, hedatzea eta sendotzea da. Defentsarien 

http://www.portalfio.org/inicio/
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topaketa horretan zenbait gairi heldu zitzaien edizio honetan: errefuxiatuak, emakumezkoen 
salerosketa eta derrigortutako leku-aldaketak.

FIOren XV. Biltzar honen barnean, FIOko Emakume Sarearen XI. Batzarra egin zen. Batza-
rraren lelo nagusia “Herritarren segurtasuna. Emakumeentzat seguruak diren hiriak” izan 
zen. Batzar honen ondorio gisa, Emakumeentzat seguruak diren hiriei buruzko adierazpena 
egin zen, FIOren XV. Batzar Orokor Arruntean irakurri zena. 

3.5. Herri Defentsarien Europako Sarearen VII. Eskualde Mintegia

Azaroaren 8an eta 9an Austriako Innsbruck hirian Herri Defentsarien Europako Sarearen 
VII. Eskualde Mintegia egin zen. VII. mintegi hau Tiroleko herri defentsariak eta Europako 
herri defentsariak elkarrekin antolatu zuten. Mintegira herrialde hauetako eskualdeetako 
herri defentsariak etorri ziren: Alemania, Austria, Belgika, Espainia, Italia, Erresuma Batua 
eta Suitza.

Mintegia hasteko ekitaldian ondoko hauek parte hartu zuten: Josef Hauser, Tirolgo herri 
defentsaria, P. Nikiforos Diamandouros, Europako herri defentsaria, eta Herwig van Staa, 
Tirolgo Eskualdeko Legebiltzarreko lehendakaria.

Lehenengo egunean Anna Gamper irakasleak, Innsbruckeko Unibertsitateko Zuzenbide Pu-
blikoko katedradunak, hitz egin zuen. Eskualdeetako herri defentsarien papera aztertu zuen.

Gero, “Europako Zuzenbidearen ezagutza konpartitzen” izenburuarekin, lehenengo saio-
an ondoko hitzaldiak eman ziren, Iparraldeko Renania-Westfaliako Eskaeren Batzordeko 
lehendakaria den Rita Klöpperrek gidatuta: “Herri defentsarientzat bereziki interesgarriak 
diren Europar Zuzenbideko kontuak”, Errioxako herri defentsaria den María Bueyoren es-
kutik; “Herri Defentsarien Europar Sarearen bidez jakintza konpartitzen”, Austriar Herria-
ren Defentsariaren Batzordeko kide den Terezija Stoisitsen eskutik; “Europako Herri De-
fentsariaren ikerkuntza prozedura”, Europako Herri Defentsariaren Idazkaritzako kidea den 
Katrin Mülleren eskutik; eta “Eskualdeetako herri defentsariek ikerkuntza prozedura nola 
erabiltzen duten”, Emilia-Romañako Herri Defentsariaren Idazkaritzako kidea den Eloisa Cre-
maschiren eskutik.

Lehen egun honetako bigarren saioan, hitzaldi hauek aurkeztu ziren, “Herri Defentsarien 
Europar Sarea” izenburuarekin eta Burgi Volggerrek (Bolzanoko herri defentsariak) gidatu-
ta: “Nortasun berria Herri Defentsarien Europar Sarearentzat” Europako herri defentsaria 
den P. Nikiforos Diamandourosen eskutik; “Eskualdeetako herri defentsarien artean loturak 
sortzen”, Ingalaterrako tokiko herriaren defentsaria den Anne Seexen eskutik; eta “Herri 
Defentsarien Europar Sarearentzako kanpo sare berria”, Europako Herriaren Defentsariaren 
Idazkaritzako kidea den Ben Hagarden eskutik.

Bigarren egunean, “Ingurumen arazoak eta eskualdeetako herri defentsarien papera” izen-
buruarekin, lehenengo saioa Vorarlbergeko herri defentsaria den Gabriele Strelek gidatu 

http://www.portalfio.org/inicio/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=171&Itemid=239
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2065_1.pdf
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zuen. Saio honetan “Europako Ingurumen Zuzenbidearen azken aurrerapenak” izeneko 
hitzaldia eman zuen Karl Falkenbergek, Europako Batzordeko Ingurumeneko zuzendari na-
gusiak.

Bigarren egun honetako azken saioan, Vaud kantoiko herri defentsaria den Véronique Jobi-
nek gidatua, hitzaldi hauek aurkeztu ziren: “Uraren kudeaketa”, Walloniako herri defentsaria 
den Frédéric Bovessek eman zuena; “Uholdeen aurkako babesa; fruta-arbolen mozketa”, 
Thuringiako herri defentsaria den Silvia Liebaugek emana; eta “Amiantoak sortutako ara-
zoak”, Síndic de Greuges de Catalunya-ko Rafael Ribók emana.

Mintegia amaitzeko, Tirolgo herri defentsaria den Josef Hauserrek hitz egin zuen. Europako 
herri defentsaria den P. Nikiforos Diamandourosek ere hitza hartu zuen, eta azaldu zuen 
Ombudsman erakunde guztien arteko lankidetza sendotu behar dela Herri Defentsarien 
Europar Sarearen barruan.

3.6. Arartekoaren eta Andaluziako herri defentsariaren artean “DEFENTSARITZAK 
SAREAN” izeneko programa garatzeko lankidetza hitzarmena 

Arartekoaren erakundeak lankidetza hitzarmena sinatu zuen Andaluziako herri defentsa-
erakundearekin. Hitzarmen horren arabera, bi erakundeek lankidetzako eta berrikuntzako 
zenbait proiektu garatzeko konpromisoa hartu dute. (ikusi txosten honetako VII.4 kapitulua). 

Akordio hau herri defentsa-erakundeek XXIV. koordinazio jardunaldietan, 2009ko urrian An-
daluzian eginak, ateratako ondorioetan oinarrituta egin zen. Bi erakundeek uste dute ko-
menigarria dela beren funtzionamenduan komunikazioaren eta informazioaren teknologien 
erabilera sartzea. Horrela, gaitasun berriak eskuratu ahalko dituzte, e-administrazioaren eta 
demokrazia parte hartzailearen printzipioak bereganatu ahal izateko.

 “Defentsa-erakundeak sarean” programaren helburua erakunde biek zerbitzuak emate-
rakoan duten eraginkortasuna hobetzea da, baita IKTen ezarpena eta garapena ere, gi-
zartean presentzia eta hurbiltasuna lortzeko, eta herritarrentzat irisgarritasun handiagoa 
ahalbideratzeko. 

3.7. Arartekoaren eta Buenos Aires Hiriko herri defentsariaren arteko lankidetza 
hitzarmena 

Ombudsmanaren Iberoamerikako Federazioan (FIO) Iberoamerikako beste herrialde 
batzuetako defentsa-erakundeekin sortzen diren harremanen artean, harreman berezia 
sortu da Buenos Aires Hiriko herri defentsa-erakundearekin (Argentinar Errepublika), lan-
kidetza hitzarmen batean gauzatu dena, umeen eta nerabeen artean informazioaren eta 
komunikazioaren teknologia berrien erabilera segurua sustatzeko asmoz, batez ere adin-
gabekoen datu pertsonalen pribatutasunarekin eta babesarekin zerikusia duen guztian. 

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1937_1.pdf
http://www.defensor-and.es/
http://www.defensor-and.es/
http://www.defensor-and.es/informes_y_publicaciones/Jornadas_de_Coordinacion/JCoordinacion_2009/index.html
http://www.defensor-and.es/informes_y_publicaciones/Jornadas_de_Coordinacion/JCoordinacion_2009/index.html
http://192.168.100.2:8080/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1937_1.pdf
http://www.defensoria.org.ar/noticias/actualidadarchivo10.php
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2064_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2064_1.pdf
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Lankidetza hitzarmen hau dela bide, bi erakundeek jarduketak modu koordinatuan garatu 
nahi dituzte, baterako jardueren programa bat proposatu nahi dute eta jakintza eta espe-
rientziak trukatzeko lankidetzan aritu nahi dute. 

3.8. Arartekoaren, Andaluziako herri defentsariaren eta Asturias Printzerriko 
prokuradore nagusiaren arteko lankidetza hitzarmena

Arartekoak, Andaluziako herri defentsariak eta Asturias Printzerriko prokuradore nagusiak 
lankidetza hitzarmena sinatu zuten, gizartearekin harreman handiagoa eduki ahal izateko 
ekintza komunak garatzeko asmoz.

Herri defentsari horiek lan metodoak, tresna teknologikoak eta parte hartze esperientziak 
konpartitzeko konpromisoa hartu zuten, zerbitzuak ematean eraginkortasuna hobetzeko as-
moarekin.

Zehazki, jakintza eta esperientziak trukatzeko, elkarri laguntzeko eta defentsariak herrita-
rrengana hurbiltzeko beharrezkoak diren ekimenak garatzeko konpromisoak hartu zituzten. 
Zentzu horretan, herritarren eskubideak bultzatzeko baterako proiektuetan esperientzia 
konpartituak egin nahi dira, gizarte erakundeekin foroak egin nahi dira, haurren eta nera-
been eremuan lankidetza proiektuak egin nahi dira, eta herritarrek defentsa-erakundeekin 
ikus-entzunezko bitartekoen bidez zuzeneko harremana izan dezatela erraztu nahi da.

http://www.procuradorageneral.es/es/noticias/noticias.php
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4.  ARARTEKOAREN ERAKUNDEAREN BESTE JARDUERA BATZUK

4.1. Arartekoaren informazio guneak dependentzia publikoetan

2010. urtean Arartekoa EAEko herritarrei ezagutzera emateko lanarekin jarraitu genuen, 
EAEn bizi diren pertsona guztiek erakunde honek ematen duen zerbitzu publikoa eta zertan 
lagundu ahal dien jakin dezaten.

Horretarako, aurreko urtean martxan jarri zen informazio kanpainari bultzada eman zitzaion. 
Kanpaina hartan, EAEko udaletxeetan Arartekoaren informazio guneak ipini ziren. Gune 
horietan harri-kartoizko eskultura bana jarri zen, eta euskarri horren barruan erakundeari 
buruzko informazioa dakarten liburuxkak, urteko aldizkariaren zenbait alerekin batera. Arar-
tekoaren informazio gune horiek EAEko udaletxeetan mantentzeaz gain, 2010. urtean ze-
har hiru foru aldundien eta Eusko Jaurlaritzaren herritarren arretarako bulegoetan ere ipini 
ziren, jendea ibiltzen den eta erraz ikusteko modukoak diren lekuetan.

4.2. Arartekoaren eta haren ondokoaren jarduerarik esanguratsuenak, hitzaldiak 
emateari dagokionez, eta administrazioek eta gizarte erakundeek antolatutako 
ekitaldietan parte hartzeari dagokionez

Arartekoaren erakundeak, legez aginduta dauzkan funtzioak betetzearekin zuzenean ze-
rikusia duten jarduketez gain, urte osoan zehar jarduera asko egiten ditu, hala nola gizarte 
erakundeek antolatutako ekitaldietan parte hartzea, giza eskubideei buruzko gaien inguruko 
zenbait forotan hitzaldiak ematea, erakundearen helburuekin zerikusi zuzena duten ekitaldi 
instituzionaletan egotea eta abar. Jarduera horien zerrenda osoa Arartekoaren web guneko 
“Jarduerak” atalean dago,. Hemen, egin diren jarduera guzti-guztien laburpena aurki daite-
ke, jarduera bakoitzarekin zerikusia duen dokumentazioarekin batera (adibidez, biltzarretan, 
mintegietan etab emandako hitzaldiak).

Hona hemen Iñigo Lamarca arartekoak egin dituen jarduerarik garrantzitsuenak, urteko 
txosten honetan ager daitezen: 

o Otsailaren 25ean: Genero arrazoiengatiko jazarpenari eta asilo eskubideari buruzko 
I. Biltzarraren inaugurazioan parte hartu zuen, CEAR-Euskadik Bilbon antolatua.

o Otsailaren 26an: Gay, lesbiana, bisexual eta transexualen gurasoen elkarteak 
 (AMPGYL) antolatutako estatuko IX. jardunaldietan parte hartu zuen, Elchen, 
“Ezkontza homosexuala eta adopzioa. Lege ikuspegia” izeneko hitzaldiarekin.

o Martxoaren 4an: UPV/EHUren Esperientzia Geletan parte hartu zuen, “Arartekoak 
nola defendatzen du herria?” izeneko hitzaldiarekin, Donostian.

o Martxoaren 18an: Sagrado Corazón ikastetxean giza eskubideei buruzko hitzaldi 
batean parte hartu zuen, “Udaberria Europan” urteko kanpainaren barruan, Europar 

http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?codMenuPN=1&fechadesde=2010&codbusqueda=216&codResi=1&layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codzona=HA&codMenu=291&seccion=s_lnot_d4_v1.jsp&language=eu
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Batasunak bultzatua eta Gasteizko Lehen Hezkuntzako, Bigarren Hezkuntzako eta 
Batxilergoko ikastetxeei zuzendua.

o Martxoaren 22an: Demokraziari eta gutxiengo sexualei buruzko hitzaldiak eman 
zituen Jaengo eta Kordobako unibertsitateetan, bi unibertsitateetako Nazioarteko 
Zuzenbide Publikoko eta Zuzenbide Konstituzionaleko Sailek antolatuak, Jaenen eta 
Kordoban.

o Martxoaren 26an: Dibertsitate Afektibo eta Sexualeko Hezkuntzari buruzko I. Jar-
dunaldietan parte hartu zuen. Jardunaldi hauek Errioxako Unibertsitateak antolatu 
zituen, GYLDA kolektiboarekin eta Logroñoko Udalarekin lankidetzan. Arartekoak 
hitzaldi hau eman zuen: “Dibertsitate afektibo eta sexualaren babesa: defentsaria-
ren figuraren papera”. Logroñon.

o Martxoaren 29an: Erizaintza Eskolako XXI. Jardunaldien inaugurazioan parte hartu 
zuen, “Gizarte eta osasun arreta eragin berezia jasotzen duten biztanle taldeengan”, 
Gasteizen.

o Apirilaren 21ean: Deustuko Unibertsitateko Humanitate Fakultateak Herritartasuna-
ri eta Inmigrazioari buruz antolatutako tailerrean parte hartu zuen, “Lege alderdiak” 
izena zuen hitzaldiarekin, Donostian.

o Apirilaren 22an: Hezkuntzaren aldeko Munduko Kanpainako “GOL 1 hezkuntzaren 
alde” ekimenean, mundu osoko 100 herrialde baino gehiagotan egin zena, parte 
hartu zuen, Eibarren.

o Maiatzaren 5ean: Caja Castellón Fundazioak antolatutako hitzaldi-eztabaidan parte 
hartu zuen, “Herritarren eskubideak krisialdietan” izeneko hitzaldiarekin, Castellón 
de la Planan.

o Maiatzaren 13an: “Jaunok, hitz egin behar dugu” jardunaldiko hitzaldi batean 
parte hartu zuen. Jardunaldi hori Bizkaiko Cáritaseko Emakume Taldeak antolatu 
zuen, “2010eko Berdintasunerako Foroaren” barruan, Emakundek abian jarri zue-
na, Bilbon.

o Maiatzaren 21ean: Herritartasun Digitaleko Nazioarteko I. Biltzarraren amaiera eki-
taldian parte hartu zuen. Biltzar honetan, “Ciberbullyinga eta Interneteko beste 
erronka batzuk adingabekoentzat eskolan eta familian” aztertu ziren, Donostian.

o Maiatzaren 24an: Bizkaiko Famili Gurasoen eta Ikasleen Gurasoen Federazio 
Katolikoak (FECAPP) antolatutako hitzaldi-eztabaida batean parte hartu zuen. Bi-
zikidetzako eskuliburu batzuk aurkeztu ziren familientzat, irakasleentzat eta gaz-
teentzat, Bilbon.
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o Ekainaren 21ean: José Antonio Agirre Eusko Jaurlaritzako lehenbiziko lehendakaria-
ren omenaldian parte hartu zuen. Bertan, lehendakariaren De Gernika a Nueva York, 
pasando por Berlín lanaren pasarte bat errezitatu zuen. Bilbon.

o Abuztuaren 23an: “Adineko pertsonek Euskal Autonomia Erkidegoan parte hartzeko 
plan integral baterantz” udako ikastaroan parte hartu zuen, UPV/EHUaren Udako 
Ikastaroen XXIX. edizioaren barruan. “Adineko pertsonen eskubideak eta betebeha-
rrak gure gizartean. Nahiak eta oztopoak” izeneko hitzaldia eman zuen. Donostian.

o Irailaren 1ean:  “Zahartzea, gure gizarteko balio” udako ikastaroan parte hartu zuen, 
UPV/EHUren Udako Ikastaroen XXIX. edizioan, “Adineko pertsonen eskubideak eta 
betebeharrak” izenburua zeukan hitzaldi batekin, Donostian.

o Urriaren 6an: Gasteizko auzokideen sindiko defentsariak antolatutako Tokiko De-
fentsarien Estatuko III. Topaketaren inaugurazio ekitaldian parte hartu zuen, “De-
fentsa-erakundeak demokrazien bidegurutzean” izeneko hitzaldiarekin, Gasteizen.

o Urriaren 15ean: LGBT pertsonei zuzendutako politika publikoei buruzko hitzaldia 
eman zuen “Bartzelonako Udalaren LGBT kolektiboarentzako Udal Planaren” aur-
kezpenean, Bartzelonan.

o Urriaren 21ean: Gizarte Kontseiluen I. Biltzarra irekitzeko ekitaldian parte hartu 
zuen, Gasteizen.

o Urriaren 22an: EAEko gizarte eta osasun erakundeen arteko topaketaren inaugura-
zioan parte hartu zuen, “Osasun mentala eta gizarte bazterketa: gaiaren egoera” 
izenburua zeukan hitzaldi batekin, Bilbon. Topaketa Birgaiketa Psikosozialaren Eus-
kal Elkarteak (ASVAR) eta Pobreziaren eta Gizarte Bazterketaren aurkako Europar 
Sareko Euskadiko atalak (EAPN Euskadi) antolatu zuten. 

o Urriaren 23an: “Gipuzkoa solidarioa: Gipuzkoak mila aurpegi” ekitaldian parte har-
tu zuen. Ekitaldia SOS Racismok antolatu zuen, gaur egun euskal gizarteak duen 
eraketan etorkinek egin duten ekarpena eskertzeko asmoz, Donostian.

o Azaroaren 4an: Tratu txarrak jaso dituzten umeei buruzko Estatuko X. Biltzarrean 
parte hartu zuen, “Jardunbide egokia babes sisteman: adingabekoen beharrizanen 
eta sistemaren baliabideen artean” izeneko lan-mahaian moderatzaile lanak eginez. 
Biltzarra Umeen Tratu Txarrak Prebenitzeko Elkarteen Federazioak (FAPMI) antolatu 
zuen, Sevillan.

o Azaroaren 9an: Krisialdian dagoen gizarte baten balio demokratikoei buruzko minte-
gian parte hartu zuen, “Zer paper jokatzen dute balio demokratikoek gazteen eremu 
espezifikoan?” izeneko hitzaldiarekin. Mintegia Valsaín Fundazioak antolatu zuen, 
Eusko Jaurlaritzarekin, Eusko Legebiltzarrarekin eta Arartekoarekin lankidetzan, 
Gasteizen.
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o Azaroaren 10ean: “Generoak, sexualitateak eta gorputzak” nazioarteko jardunal-
dien inaugurazio ekitaldian parte hartu zuen. Jardunaldi hauek Bizkaiko Foru Aldun-
diak eta Bilboko Udalak antolatu zituzten, pertsona transexualen, gayen, lesbianen, 
bisexualen eta intersexualen desira eta nortasun sexualen errespetutik hurbilketa 
bat egiteko helburuarekin, Bilbon.

o Azaroaren 11n: Azkoitia Forumak laneko eta familiako bizitza adiskidetzeko antolatu 
zituen jardunaldietan parte hartu zuen, “Gure gizarte ereduan adiskidetzea posible 
al da?” izeneko hitzaldia emanez, Azkoitian.

o Azaroaren 20an: tratu txarren osteko eta giza eskubideen beste urraketa larri 
batzuen osteko ebaluazio mediko eta psikologikoari buruzko jardunaldian parte har-
tu zuen, “Euskal esperientzia tratu txarren egoeretan eta giza eskubideen beste 
urraketa batzuen aurrean: atxiloketa inkomunikatuko kasuen aipamen berezia” ize-
neko hitzaldiarekin, Ana Isabel Pérez Matxioren eskutik, Bilbon. Jardunaldi hauek 
OME osasun mentaleko eta psikiatria komunitarioko elkarteak eta OSALDE osa-
sunerako eskubidearen aldeko elkarteak antolatu zituzten.

o Azaroaren 23an: Argentinako Rosario hirian “LGBT politika publikoa. Esperientziak 
eta eztabaidak” mahai-inguruan parte hartu zuen, aipatutako hiriko Dibertsitate 
Sexualeko Arloak eta Rosarioko Unibertsitate Nazionaleko Dibertsitate Sexualeko 
Unibertsitate Programak antolatua. Era berean, sei egun beranduago, politika pu-
blikoei buruzko mahai-inguru batean parte hartu zuen, Argentinako Lesbiana, Gay, 
Bisexual eta Transexualen Federazioak (FALGBT) antolatua, Argentinako Nazioaren 
Biltzarrean.

o Abenduaren 9an: Bakerako Giza Eskubidearen Nazioarteko Biltzarreko hasierako 
saioan parte hartu zuen. Biltzarra Giza Eskubideen aldeko Nazioarteko Zuzenbide-
rako Espainiako Elkarteak (AEDIDH) antolatu zuen, 2010 Foroarekin, Munduko Eli-
zen Kontseiluarekin (CMI) eta Alexandriako Bakerako Ikerketen Institutuarekin (IPS) 
batera, Donejakuen.

Hona hemen Julia Hernández Arartekoaren ondokoak egin dituen edo partaide izan den 
ekitaldirik esanguratsuenak:

o Otsailaren 6an: Umeen Eskubideei buruzko Konbentzioaren XX. urteurrenaren eki-
taldian egon zen, Madrilen.

o Otsailaren 17an: Fernando Buesaren omenezko ekitaldian egon zen, haren hilketa-
ren X. urteurrenean, Gasteizen.

o Otsailaren 19an: Genero Indarkeriaren aurkako III. Jardunaldien amaiera ekitaldian 
parte hartu zuen, Barakaldon.
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o Martxoaren 18an: Emakumea eta Ezintasuna Foroaren VII. edizioan parte har-
tu zuen, Ezintasun Fisikoa duten Pertsonen Bizkaiko Federazio Koordinatzaileak 
 (FEKOOR) antolatua. Hitzaldia egin zuen, Ezindutako Pertsonen Eskubideei buruzko 
Nazioarteko Konbentzioaren 6. artikulua (ezintasunari eta berdintasunari buruzkoa) 
aztertzen. Bilbon.

o Apirilaren 15ean: Euskadiko Eskola Kontseiluaren eraketaren XX. urteurrenaren eki-
taldian egon zen, Bilbon.

o Apirilaren 20an: Deustu Forumek Giza Eskubideei buruz eta Justizia Unibertsalaren 
Printzipioari buruz egin zuen biltzarrera joan zen, Bilbon.

o Maiatzaren 12 eta 13an: “Gazte talde biolentoak: esku hartzeko estrategiak” gaiari 
buruzko jardunaldietan parte hartu zuen, Madrilen.

o Maiatzaren 16an: “Adingabekoaren eskubideak eta zaintza konpartitua” jardunal-
diaren inaugurazio ekitaldian, Kidetzak (Euskadiko guraso bananduen federazioak) 
antolatua, parte hartu zuen. Zaintza konpartituaren gaiaren inguruko egoera aztertu 
zuen bere hitzaldian. Arartekoaren erakundeak gai honi buruz egin duen gomendioa 
aztertu zuen. Gasteizen.

o Maiatzaren 16an: Ertzaintzaren Egunaren ospakizunean egon zen, Erandion.

o Maiatzaren 22an: Nazioarteko COVITE Sariaren IX. edizioko ekitaldira joan zen, 
EAEko Terrorismoaren Biktimen Kolektiboak emana, 2010. urteko terrorismoaren 
biktimak oroitzeko eta laguntzeko jarduna saritzeko, Donostian.

o Maiatzaren 26an: World Café batean parte hartu zuen, hezkuntza komunitatean 
diharduten zenbait eragilerekin  batera. Eskolako kirolaren egoera, helburuak eta 
xedeak aztertu zituzten. Gasteizen.

o Ekainaren 10ean: Alkoholiko Anonimoak Fundazioak bere 75. urteurrenean antolatu 
zuen hitzaldi-eztabaidan parte hartu zuen, Donostian.

o Ekainaren 23an: “Terrorismoaren biktimen ikusgarritasun soziala eta politikoa” ize-
neko jardunaldietara joan zen, Gasteizen.

o Irailaren 11n: Xabier María de Munibe Institutuak antolatu zuen Ilustrazioari eta 
haren balioei buruzko I. mintegiko amaiera ekitaldian parte hartu zuen, “Evaren 
ilustrazioa” izenburuarekin. Emakumezko literatur idazleen analisia egin zuen bere 
hitzaldian, batez ere ilustraziotik aurrera. Azkoitian.

o Urriaren 6-8an: Tokiko Defentsarien Estatuko III. Topaketan parte hartu zuen, 
Gasteizen.
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o Urriaren 10ean: Adimen Mentalaren Munduko Egunerako antolatutako ekitaldietan 
parte hartu zuen, Laudion.

o Urriaren 26an: Ombudsmanaren Iberoamerikako Federazioko (FIO) Emakumeen 
Defentsa-erakundeen Sarearen urteroko batzarrean parte hartu zuen. Herritarren 
segurtasunaren gaia eta emakumeen eskubideak aztertu ziren, “Emakumeentzat 
seguruak diren hiriak” izenarekin. Kolonbiako Cartagena de Indias hirian.

o Urriaren 29 eta 30ean: genero indarkeriari buruzko hitzaldiak eman zituen UMD 
unibertsitatean eta bigarren hezkuntzako eskola batean, Kolonbiako Bogota hirian.

o Azaroaren 15etik 21era: Umeen eta Nerabeen Eskubideei buruzko IV. Munduko 
Biltzarrean parte hartu zuen, “Umeen esplotazio sexualaren bezeroak” izeneko 
hitzaldiarekin, Puerto Ricon.

o Azaroaren 24an: Genero indarkeriaren aurkako nazioarteko egunean antolatutako 
ekitaldietan parte hartu zuen, generoari eta ezintasunari buruzko hitzaldi batekin, 
Plasencian (Caceres).

o Abenduaren 3an: Ezindutako Pertsonen Nazioarteko Egunerako antolatutako ekital-
dietan egon zen, Bilbon.

o Abenduaren 13an: Artean eta kulturan sexuen arteko berdintasunerako politikei 
buruzko I. topaketara joan zen, Gasteizen.

o Abenduaren 16an: Deustuko Unibertsitateko Gizarte premiei buruzko IV. jardunal-
dien inaugurazio ekitaldian parte hartu zuen. Eman zuen hitzaldian, genero indarke-
riak emakumeentzat eta beraien haurrentzat dakartzan ondorioek EAEn sortu duten 
egoera aztertu zuen. Donostian.

o Abenduaren 18an: Ghanaren Lagunak GKEak Etorkinaren Nazioarteko Eguna dela-
eta antolatu zituen ekitaldietan parte hartu zuen. Giza eskubideei eta inmigrazioari 
buruzko hitzaldia eman zuen. Durangon.



IX. ATALA

HERRI ADMINISTRAZIOEN  
LANKIDE TZA ARARTEKOAREKIN
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1. INFORMATZEKO BETEBEHARRA

Lege antolamenduak Ararteko erakundearen modukoei eslei tzen dizkien kontrol eginkizu
nak bete tzeko ezinbestekoa da erakunde horien jarduera esparruetan sar tzen diren herri 
administrazioen lagun tza. Izan ere, administrazio horiek izapide tzen ari diren espedienteen 
ebazpen oinarritua lor tzeko behar den informazio guztia eman behar dute eta, gainera, 
ezarritako epeetan egin behar dute hori, ikerketa eta kontroleko lanek gu txieneko eraginga
rritasuna izan dezaten nahi bada behin tzat.

Errealitate horretaz jabetuta, Ararteko erakundea sortu eta araupe tzen duen o tsailaren 
27ko 3/1985 Legeak −23. artikuluan− bere kontrolpean jarritako herri administrazioen bete
behar hori espresuki aipa tzen du, administrazio horiei eska tzen zaizkien datu, dokumentu, 
 txosten eta argitasun guztiak lehentasunez eta premiaz aurkeztu behar dutela dioenean. 
Era berean, 26. artikuluan ohartarazten du informazioak, espedienteak edota bestelako 
datuak bidal tzeko eska tzen zaienean, erakundeak eskatutakoari eran tzun dakion epe bat 
ezarri beharko duela. Betebehar hori sendo tzeko, lege berberak dio, 24.2 artikuluan, herri 
Administrazioaren zerbi tzura ari den edozein organismo, fun tzionario, zuzendari edo per 
tsonak Arartekoaren ikerketa lanaren aurrean jarrera ezkorra edo oztopa tzailea erakusten 
tema tzekotan,  txosten berezia egin ahal izango da, urteko  txostenean dagokion atalean 
aipa tzeaz gain.

Hain zuzen ere, urteko  txosten honetan atal hau sar tzearen helburua da Eusko Legebil tzarrak 
eta, era berean, iri tzi publiko orokorrak jakitea zein izan diren erakundearekin lankide tzan 
jarduteko arreta eta gogo berezia eskaini dituzten administrazio eta organismoak, baita 
lankide tza hori ukatu edo a tzera tzeagatik herritarrek azaldutako kexak dagokien epean 
konpon tzeko ezintasuna eragin dutenak ere. 

Komeni da azpimarra tzea lankide tzan aritu beharra gogora tzeko fun tzioa zuhur tziaz egi
ten dela, administrazioen kudeaketan eragina duten aldagaiak kontuan hartuta, eta kexa 
bat azaldu duen per tsonari eran tzun eraginkor eta azkarra emateko ageriko helburuarekin. 
Ezinbesteko arreta beharrezkoa duten zirkunstan tzien artean hauek dira nabarmenenak: 
Informazioa eskatu deneko arazoaren izate materiala, eskaera egin zaion erakundearen ad
ministrazio eta burokrazia sarearen konplexutasuna, jorratu beharreko prozeduren behin
behineko pilaketa, kontrolatutako erakundeen eraketan eragina duten eta hauteskunde 
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 garaien ondorio diren aldi baterako aldagaiak, arduradun eta fun tzionarioen ordezkapen 
edo/eta errotazioa, etab.

Baia, hala eta guztiz ere, ez dira gu txi arduragabekeria nabarmena isla tzen duten egoerak, 
erakunde honen kontrol fun tzioari eta, era berean, kexa azaldutako per tsonen eskubideei 
errespeturik gabeko jarrera adi tzera ematen dietenak. Kasu horietan, hain zuzen, erakun
deak ohartarazpenaren azken urra tsera jo tzea beste erremediorik ez du, lankide tzarik ezak 
eragin li tzakeen ondorio penalen berri emateko asmoz (Zigor Kodeko 502.2 artikulua). 2010. 
urtean Errenteriako eta Mutrikuko udalek ohartarazpen bana jaso dute. 

* * *

Jarraian eran tsitako zerrendetan azal tzen da administrazio edo erakunde bakoi tzak ardura 
berezia (1) izan duen lankide tzan jarduteko, edo, bestalde, errekerimendua egin beharra (2) 
izan duen. 

Azken horiei dagokienez, urteko azken hiruhilekoaren aurretik errekerimendua eginagatik 
lankide tza oraindik burutu gabe duten espedienteak (3) azal tzen dira. Azkenik, kasurik la
rrienak azal tzen dira: ohartarazpen beharra eragin duten espedienteak (4).
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1.1. 2010ean KEXAK IZANDA ERE, ERREKERIMENDURIK JASO EZ DUTEN 
ADMINISTRAZIOAK ETA BESTELAKO ORGANISMOAK 

Zerrenda honetan jaso da errekerimendurik egin behar izan gabe, euren ebazpenengatik 
gu txienez informazioeskaera bat eragin duten administrazio eta bestelako organismo 
guztietan izapidetutako espedienteen mul tzoa. Beraz, adierazi bezala, ardura eta arreta 
bereziena eskainiz lankide tzan jardun duten administrazioak eta erakundeak dira.

Hala ere, izar txo batez nabarmen tzea erabaki dugu gomendioa edo iradokizuna jaso arren, 
emandako ebazpena onartu ez duten administrazioak (informazio gehiago IX.2 atalean). 

Zerrendak 2010. urtean informazioeskaeraren bat jaso duten espedienteen kopurua 
azal tzen da. 

A) Eusko Jaurlari tza

Saila Espediente kopurua

Kultura 3
  EITB 1
  HABE 2
Ekonomia eta Ogasuna 5
  Musikene 1
Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoa 7
  Terrorismoaren biktimei laguntzeko Zuzendaritza 1
Justizia eta Herri Administrazioa 11
  IVAP 3
Ingurumena eta Lurralde Antolamendua 4
  Emakunde 1
  Euskal Trenbide Sarea 2
  Etxebizitza Alokairuetarako Sozietate Publikoa 1

B) Foru aldundiak

Arabako Foru Aldundia Espediente kopurua

Toki Administrazioa eta Lurralde Oreka 1
Nekazaritza 3
Diputatu Nagusia 2
Ogasuna, Finantza eta Aurrekontuak 4
Ingurumena 2
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Bizkaiko Foru Aldundia Espediente kopurua

Nekazaritza* 2
Kultura 1
Diputatu Nagusia 1
Herri Lanak 6
Udal Harremanak eta Herri Administrazioa* 2
Garraioak eta Hirigintza 4

Gipuzkoako Foru Aldundia Espediente kopurua

Kultura eta Euskara 1

Kirolak eta Kanpo Ekintza 1
Landa Ingurunearen Garapena 1
Ogasun eta Finantzak 6
Mugikortasuna eta Lurralde Antolaketa 1
Gizarte Politika* 20
Lehendakaritza eta Foru Administrazioa 2

C) Udalak

- Arabako Lurralde Historikoa

Arabako udalak Espediente kopurua

Amurrio 3
Aramaio 2
Armiñón 2
Barrundia 1
Iruraiz–Gauna 1
Labastida 3
Lanciego/Lantziego 1
Legutiano 1
Llodio 1
Okondo 1
Peñacerrada – Urizaharra 1
Zambrana 1
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Arabako administrazio ba tzarrak Espediente kopurua

Larrazketa 1
Legutiano 1
Menagarai 2
Portilla 1
Villanañe 1

- Bizkaiko Lurralde Historikoa

Bizkaiko udalak Espediente kopurua

Abanto y Ciervana–Abanto Zierbena 1
Arrankudiaga 1
Arrieta 1
Arrigorriaga 2
Basauri 2
Bilbao* 54
Elorrio 1
Ermua 2
Errigoiti 1
Gorliz 3
Güeñes 1
Leioa 3
Lekeitio 1
Lezama* 2
Loiu 1
Mallabia 1
Mañaria 1
Orduña 2
Portugalete 10
Santur tzi 3
Sondika 2
Sopuerta 1
Trucios–Tur tzioz 1
Ugao–Miraballes 1
Valle de Trápaga–Trapagaran 1
Zaldibar 1
Zamudio* 1
Zeanuri 1
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- Gipuzkoako Lurralde Historikoa

Gipuzkoako udalak Espediente kopurua

Abal tzisketa 1
Abal tzisketa 1
Alegia 1
Andoain 3
Anoeta 1
Are txabaleta 1
Arrasate/Mondragón 2
Ataun 1
Deba 3
Elgeta* 1
Elgoibar 1
Getaria 1
Hondarribia 6
Ibarra 2
Lasarte–Oria 1
Lazkao 1
Leaburu 1
Mendaro 1
Orio 2
Pasaia* 3
Tolosa 3
Villabona 1
Zumarraga 1

D) Beste erakunde publiko ba tzuk

Espediente kopurua

Datuak Babesteko Euskal Bulegoa 1
Bidegi 2
Bizkaiko Erizainen Elkargoa 1
EHUko Gizarte Kontseilua 1
Legelarien Euskal Kontseilua 1
Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa 3
Arabako Errioxako Urkidetza 1
Haurreskolak 6
Justizia – Erregistro Zibila 1
Eusko Legebiltzarra 2
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1.2. 2010ean KEXAK IZANDA ERE, ERREKERIMENDURIK JASO DUTEN ADMINIS-
TRAZIOAK ETA BESTELAKO ORGANISMOAK  

Zerrenda honetan jaso da euren ebazpenengatik gu txienez informazioeskaera bat eta erre-
kerimendu bat egitea eragin duten administrazio eta bestelako organismo guztietan 
izapidetutako espedienteen mul tzoa. Zerrendak honako ezaugarriak ditu: 

(1) zenbat espedientetan egin den 2010. urtean informazio eskariren bat.
(2) 2010ean informazioa eskatu deneko espedienteetatik zenbatetan egin den agin

deia.
(3) agindeia egin zaien espedienteen por tzentajea, 2010ean informazio eskaririk egin 

zaieneko guztirako espedienteen aldean.
(4) 2010ean agindeirik zenbat espedienteri egin zaion, aurreko urteetan egindako 

informazio eskariei buruzkoak izanik.

Zerrenda honi dagokionez, ohar bat egin beharra dago: Komeni da azal tzea zerrendak 
bildu direla espediente izapidetu kopuru handiena duten administrazio guztietako sailak 
(adibidez: hezkun tza; e txebizi tza, gizarte lanak eta garraioak, etab.) nahiz eta kasu hauetan 
errekerimendua izan duten espedienteen ehunekoak ez du zerikusirik administrazio  txikien 
lankide tza falta isla tzen duten ehunekoekin, azken horien kasuan espediente izapidetuen 
kopurua ez baita oso esangura tsua. 

A) Eusko Jaurlari tza

(1) (2) (3) (4)

Saila 20
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Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa 94 32 34,04 8
Enplegu eta Gizarte Gaiak 18 2 11,11 –
Herrizaingoa 53 3 5,66 –
Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta 
Arrrantza 9 4 44,44 –
Osasuna eta Kontsumoa 17 – – 1
  Osakidetza 49 11 22,44 4
Etxebizitza, Herri Lanak eta Garraioak 53 29 54,71 2
  Eusko Trenbideak 2 2 100 –
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B) Foru aldundiak

(1) (2) (3) (4)
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Herrilanak eta Garraioak 4 2 50 –
Gizarte Politika eta Gizarte Zerbitzuak 35 9 25,71 2

(1) (2) (3) (4)
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Gizarte Ekintza 29 1 3,45 –
Ogasun eta Finantzak 9 2 22,22 –
Ingurumena 2 1 50 –

(1) (2) (3) (4)
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Bide Azpiegiturak 4 2 50 –
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C) Udalak

- Arabako Lurralde Historikoa

(1) (2) (3) (4)

Arabako udalak 20
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Ayala / Aiara 2 1 50
Lapuebla de Labarca 1 1 100 –
Navaridas – – – 1
Valdegovía 1 1 100 –
Vitoria–Gasteiz 57 10 17,54 1
Zigoitia – – – 1

(1) (2) (3) (4)

Arabako administrazio ba tzarrak 20
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Arechavaleta 1 1 100 –
Berganzo 1 1 100 –
San Román de San Millán 1 1 100 –
Troconiz 1 1 100 –
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− Bizkaiko Lurralde Historikoa

(1) (2) (3) (4)

Bizkaiko udalak 20
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Alonsotegi 4 1 25 –
Amorebieta–E txano 4 3 75 –
A txondo 1 1 100 –
Balmaseda 2 1 50 –
Barakaldo 14 6 42,86 1
Bermeo 8 2 25 2
Carranza 1 1 100 –
Derio 1 1 100 –
Durango 10 4 40 –
Erandio 12 2 16,67 –
Galdakao 5 2 40 –
Gernika–Lumo 2 1 50 1
Ge txo 10 2 20 –
Gordexola 3 2 66,67 –
Lemoiz 1 1 100 –
Ondarroa – – – 1
Orozko 2 1 50 –
Ortuella 3 2 66,67 –
Plen tzia 2 1 50 –
Sestao 8 2 25 3
Sopelana 6 2 33,33 –
Zeberio 1 1 100 –
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- Gipuzkoako udalak

(1) (2) (3) (4)

Gipuzkoako udalak 20
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Azkoitia 1 1 100 –

Beasain 4 1 25 –

Donostia–San Sebastián 37 1 2,70 –

Eibar 5 1 20 –

Errenteria 8 1 12,50 –

Hernani 2 1 50 –

Irun 11 3 27,27 –

Irura 2 1 50 –

Legazpi 1 1 100 –

Mutriku 2 1 50 –

Oiar tzun 4 3 75 –

Oñati 1 1 100 –

Ordizia 2 1 50 –

Usurbil 1 1 100 –

Zarau tz 2 2 100 –

D) Beste erakunde publiko ba tzuk

(1) (2) (3) (4)
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Gipuzkoako Abokatuen Elkargoa 3 1 33,33 –

Estatuko erakundeak eta administrazioak 1 – – 1

Euskal Herriko Unibertsitatea 21 6 28,57 –
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1.3. ERREKERIMENDUAK ERAN TZUN GABE DITUZTEN ADMINISTRAZIOAK

Zerrenda honetan zehaztasunez azal tzen dira, banakabanaka, euren izapidean errekeri
mendu bat egitea eragin duten espedienteak. Errekerimendu hori dagokien organo edo 
erakundeei egin zaie, kasu bakoi tza behar bezala aztertu ondoren. Espediente horietan, 
2010eko urriaren 1a baino lehenago egin zen errekerimendua eta  txosten hau ixteko 
orduan (2010eko abenduaren 31) artean ez genuen eran tzunik jaso.

(Izar txoa duten espediente kopuruek honakoa adierazi nahi dute: espediente horien izapi
deak aurreko urteetan hasi arren, oraindik 2010. urtean zehar errekerimenduak egin behar 
izan zaizkie, izapideek bere horretan jarraitu dutelako.

Datu osoak gure web orrialdean kon tsulta daitezke.

A) Eusko Jaurlaritza

Saila Erreferentzia
(esp. zenb.)

Azalpena
(Kexa eragin duen gaia)

Agindeiaren 
data

Hezkuntza,  
Unibertsitate eta 
Ikerketa

761/2010/25 Gaitasun intelektualeko probaren  
emaitzetarako sarbidea 2010/09/02

Ur agentzia 462/2010/23 Sefanitron kutsatuta egon bide dauden 
zoruak 2010/04/23

Osakidetza 1301/2009/18* Sexu aldaketa 2010/02/03
1400/2009/18* Ambulancias Bizkaiaren zerbitzua 2010/05/12

1639/2009/18* Donostia–San Sebastián Ospitaleko 
edoskitze boxen egoera 2010/05/12

202/2010/18 Historia klinikoaren eskaera 2010/06/10
352/2010/18 Ebakuntza kirurgikoa egiteko atzerapena 2010/05/12
901/2010/18 Tratamendu mediku eskaera 2010/09/10

http://www.ararteko.net/p_1_final_Home.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=279&language=es&codResi=1&codMenuPN=1&codMenuSN=377&codMenu=383
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B) Foru aldundiak

- Arabako Foru Aldundia

Udala Erreferentzia
(esp. zenb.)

Azalpena
(Kexa eragin duen gaia)

Agindeiaren 
data

Gizarte Politika eta 
Gizarte Zerbitzuak 21/2009/32O* Gaitz sendaezinak dituzten presoen 

egoera 2010/04/20

512/2010/39 Menpekotasuna duen pertsona bat  
zaintzeko laguntza ekonomikoa 2010/06/22

535/2010/39 Menpekotasuna duen pertsona baten 
artapena 2010/06/22

674/2010/39 Menpekotasun legearen aplikazioarekiko 
desadostasuna 2010/06/22

C) Udalak

- Arabako Lurralde Historikoa

Udala Erreferentzia
(esp. zenb.)

Azalpena
(Kexa eragin duen gaia)

Agindeiaren 
data

Lapuebla de Labarca 782/2010/23 Hirigintzako ustezko irregulartasun baten 
salaketa 2010/09/01

Navaridas 1431/2009/23 Etxarte baten erreforma 2010/02/23

Salvatierra/Agurain 667/2010/19 Lursail pribatua erabiltzea bide publikoa 
egiteko 2010/07/06

Urkabustaiz 747/2010/29 Norberaren jabetzako lursailetatik  
bideratzea urak 2010/08/02

Vitoria–Gasteiz 138/2009/17 TUVISAko kotxe–tokian autobusen 
zaratak 2010/07/07
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- Bizkaiko Lurralde Historikoa

Udala Erreferentzia
(esp. zenb.)

Azalpena
(Kexa eragin duen gaia)

Agindeiaren 
data

Barakaldo 1461/2009/28 Udalaren erantzunik eza kafetegi batean 
alkohola saltzeagatik 2010/07/08

Carranza 814/2010/29 Udalak lursailak saltzea 2010/07/26
Derio 1500/2008/20 Lanean okupazio eraginkorrik eza 2010/05/26
Durango 171/2010/28 Hiri zoruan sailkatutako jarduerak 2010/05/12

229/2010/28 Durangoko zonalde batzuetako  
segurtasunik eza 2010/05/28

1028/2010/22 Ibi batengatiko zergen kobrantza 2010/09/17

Ge txo 942/2010/23 Telefonia mugikorreko antenari buruzko 
informazio falta 2010/09/03

Gordexola 416/2010/29 Udal zinegotziaren txosten juridikoaren 
eskaera 2010/05/10

Ortuella 253/2010/34 Etxebizitza babestua eskatzea 2010/04/21
Plen tzia 672/2009/28 Tabernako terrazarako lizentzia 2010/04/07
Sopelana 286/2010/28 Hiri zoruan sailkatutako jarduerak 2010/05/28

- Gipuzkoako Lurralde Historikoa

Udala Erreferentzia
(esp. zenb.)

Azalpena
(Kexa eragin duen gaia)

Agindeiaren 
data

Beasain 1452/2008/28 Hiri zoruan sailkatutako jarduerak 2010/04/06
Errenteria 194/2010/29 Udalaren aldeko garbitasunik eza 2010/03/23

1.4. ARARTEKOAK 2010. URTEAN EGINDAKO OHARTARAZPENEN ZERRENDA

Udalak

- Gipuzkoako Lurralde Historikoa

Udala Ardura Titularra Erreferentzia
(esp. zenb.)

Azalpena
(Kexa eragin duen gaia)

Ohartarazpena-
ren data

Errenteria Alkatea Juan Carlos  
Merino 194/2010/29 Udalaren parteko garbi

tasunik eza 2010/11/25

Mutriku Alkatea Josebe  
Astigarraga 901/2009/29

Etxebizitza baten on
doko lursailera iristeko 
horma bat botatzea

2010/11/30
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2.  ARARTEKOAREN GOMENDIOAK ETA IRADOKIZUNAK ZENBATERAINO BETE 
DIREN

Ararteko erakundea sortzen eta arautzen duen 3/1985 Legeak −otsailaren 27koak− 11.b) 
artikuluan ezarritakoaren arabera, Arartekoari dagokio: “Dagokien ihardutze-sailei, herrila-
nariei edo hoien lanariburuei aholkuak ematea edo legezko egitekoak gogoraraztea, legez 
kontrako edo bidegabekeriazko egintzak zuzentzen edo Arduralaritza-zerbitzuak hobetzea 
lortzen saiatzeko” (sic). 

Horregatik, kexak aztertzean administrazioaren jokaera ez dela zuzena izan ondorioztatzen 
dugunean, gomendio edo iradokizun bat bidaltzen diogu kexak eragindako administrazioari, 
bere jokaera alda dezan eskatzeko.

Gomendioak ordenamendu juridikoa urratu dela, legez kontra jokatu dela edo hutsegite 
larria izan dela ikusten denean egiten dira eta, horien bidez, delako jarduera berrikusteko 
eskatzen zaio kasuan kasuko administrazioari. Formula honen pean egiten dira, orobat, 
legeak bete behar dela gogorarazteko oharrak.

Iradokizunak, aldiz, honelako kasuetan egiten dira: eragindako administrazioak legeei jarrai
ki jardunda ere, eskubideak babestearren edo administrazio egokia bermatzearren, beste 
era bateko jarduera behar denean. Kategoria honetan barneratzen dira, orobat, adminis
trazio bakar bati zuzenduta dauden eta kexaespediente jakin batekin zerikusia duten arau 
aldaketako proposamenak ere.

Hala ere, beti ez da beharrezkoa izaten gomendioa edo iradokizuna egitea. Askotan, ad
ministrazioak bere jokaera jakin bati buruzko informazioa eskatzeko idazkia jaso eta bere 
jokaera legezkotasunarekin bat ez zetorrela egiaztatu ondoren, bere jokaera ez dela zuzena 
izan aitortzen du, luzamendutan ibili gabe, eta kexagileari urratutako eskubidea berrezartzen 
dio. Arazoak konpontzeko modu honen bidez, ez da beharrezkoa gomendio edo iradokizun 
bat berenberegi egitea; horri esker, irregulartasunak antzeman diren administraziojardue
retatik %78,85 gomendio edo iradokizunik egin gabe konpondu dira.

Nolanahi ere, egindako gomendio eta iradokizunak betetzeari dagokionez, azpimarratu 
beharra dago 2010. urtean egindako 30etatik eta 2009ko txosteneko datuen arabera era
bakitzeko zeuden beste 9etatik, 6 onartu egin direla; 26 ez direla onartu, 6 erantzunaren 
edo azken erabakiaren zain daudela. Orobat, zehaztu behar da egindako gomendioetako 
bat, azkenean, bertan behera utzi dela, hura izapidetzean akats bat egin zela antzeman 
delako.

Emaitza horiek aintzat hartzean, ezin dugu ahaztu erakunde honek egindako gomendio edo 
iradokizunak ez direla lotesleak eta, ondorioz, limurtzea edo pertsuasioa besterik ez dugula 
laguntza eskatu diguten pertsonen egoera juridikoak konpontzen saiatzeko. 

Horregatik, aipatu nahi dugu erakunde honek garrantzi handia ematen diola administra
zio publikoetara bidaltzen dituen erabakiak behar bezala arrazoitzeko beharrari, batez ere 
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 erabaki bat edo esku hartzeko irizpide batzuk aldatzeko eskatzen denean. Beti esan izan 
dugu behartzeko gaitasunik ez izateak ahalegin dialektiko handiagoak egitera behartzen gai
tuela, gure analisietan sakontzera, desadostasun juridikoak egiaztatzera eta gure argudioak 
errepikatzera, gure gomendioak eta gogorarazteko oharrak betetzeko orduan bidegabeko 
aitzakiak jartzen direla ikusten dugunean. Hau da, esku hartzeko dauzkagun aukera guztiak 
agortzen saiatzen gara, gure asmo bakarra egiaztatu ditugun legez kontrako egoera horiek 
berrezartzea eta legez kontrako edo bidegabeko praktikak aldatzea dela.

Beti onartu dugu Ararteko erakundeak administrazio jokaera bat aldatzea gomendatu edo 
iradokitzen duenean, administrazioak ez duela zertan onartu gomendioaren eta/edo irado
kizunaren interpretazio juridiko hori, eta ados ez egoteko arrazoiak zeintzuk diren argudia 
dezakeela. 

Batzuetan, eragindako administrazioak ez du adierazten gomendioa edo iradokizuna 
onartzen duen ala ez. Kasuok bestelako balorazioa merezi dute, eta halakoetan, erantzunik 
ezak gomendioa edo iradokizuna ez betetzeko asmoa estaltzen duela susmatzen da, eta, 
hortaz, administrazioari adierazten zaio erantzunik ez emateko jarrerari eusten badio, ez 
onartutzat joko dela gomendioa edo iradokizuna, eta zertzelada hori jakinaraziko dela Lege
biltzarrari egiten zaion urteko txostenean. 

Hain zuzen ere, 2010. urtean ez onartutzat jo ditugun gomendio eta iradokizunetako asko 
(guztira, 14) gure ebazpenek eragindako administrazioek erantzun ez digutelako jo behar 
izan ditugu halakotzat.

Espedienteak bukatzeko beste modu desegoki bat zera da: eragindako administrazioak 
gomendioa ez onartzea eta bere ezezkoa oinarritzeko argudio nahikorik ez ematea.

Egoera horrek kezkatzen gaituenez gero, berriz ere adierazi beharra daukagu horrelako jokae
rek −tokiko administrazioan gertatzen dira batik bat− urratu egiten dutela Eusko Legebiltza
rreko erakunde ordezkari gisa eman dizkiguten eginkizunak onartzea. Era berean, gure iritziz, 
jokaera horiek begirunerik eza erakusten dute Zuzenbideko Estatuak arazoak konpontzeko 
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 bakoitzak, erakunde honen bermatze lanerako ozto
poa izateaz gain, batez ere legea ez betetzen edo herritarren eskubideak urratzen jarraitzea 
dakarrela berekin, herritarrei legez dituzten eskubideak berrezartzea galaraziz.

Ohi bezala, atal honetan aipatuko dugu zein egoeratan dauden 2010ean egin ditugun go
mendio eta iradokizunak, baita 2009ko abenduaren 31n azken erantzunaren zain zeudenak 
ere. Aipamen hori hiru kategoriatan banakatutako gomendioen azaleko deskribapena baino 
ez da izango. hiru kategoriak honako hauek dira: 1) Administrazioak onartu dituenak; 2) 
Administrazioak onartu ez dituenak, 3) txosten hau egiten amaitutakoan, administrazioaren 
behin betiko erabakiaren zain daudenak.

Ebazpen guztiak, osoosorik, gure web orrialdean kontsulta daitezke.
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2.1. ONARTUTAKO GOMENDIOAK ETA IRADOKIZUNAK

A) EUSKO JAURLARITZA

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila

– Arartekoaren ebazpena, 2010eko otsailaren 17koa. Horren bidez iradokitzen zaio nahi
taezko iragarkiak jartzeko irizpideak ezar ditzala, ordainketa egin behar duena hirugarren 
onuraduna denean.

 1296/2009/29 espedientea (1/2010 Iradokizuna)

Osasun eta Kontsumo Saila

 Osakidetza

– Arartekoaren ebazpena, 2010eko uztailaren 30ekoa. Horren bidez gomendatzen zaio 
ondare erantzukizuneko espediente bat espresuki ebazteko neurriak har ditzala. 

 1911/2009/18 espedientea (19/2010 Gomendioa)

Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila

 EuskoTren

– Arartekoaren ebazpena, 2010eko otsailaren 23koa. Horren bidez iradokitzen zaio ga
rraio zerbitzuan etxeko animaliak eramateko baimena ematea, betiere, horrek beste era
biltzaile guztiei eragozpenik ez eragiteko baldintzak betez. 

 1199/2009/23 espedintea (2/2010 Iradokizuna)

B) FORU ADMINISTRAZIOA

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

Herri Lan Saila

– Arartekoaren ebazpena, 2010eko maiatzaren 26koa. Horren bidez gomendatzen zaio 
eraginik gabe utz dezala kalteordainengatiko ebazpena, betearazteko agindu bat bete ez 
izanagatik.

 1304/2009/29 espedientea (15/2010 Gomendioa)

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1795_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2026_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1818_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1931_1.pdf
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C) TOKIKO ADMINISTRAZIOA

ARABAKO UDALAK

Armiñongo Udala

– Arartekoaren ebazpena, 2010eko apirilaren 23koa. Horren bidez gomendatzen zaio 
kale bateko eraikinen zenbakiak jarraitutasunez berri ditzala. 

 51/2010/29 espedientea (7/2010 Gomendioa)

GIPUZKOAKO UDALAK

Hernaniko Udala

– Arartekoaren ebazpena, 2008ko abenduaren 19koa. Horren bidez gomendatzen zaio 
beharrezko izapideak egin ondoren, udal erroldan izena ematearen ziurtagiria egin dezala.

 1535/2007/31 espedientea (32/2008 Gomendioa)

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/2_1883_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1564_1.pdf
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2.2. ONARTU EZ DIREN GOMENDIOAK ETA IRADOKUZUNAK

A) EUSKO JAURLARITZA

Osasun eta Kontsumo Saila

Osakidetza

– Arartekoaren ebazpena, 2010eko uztailaren 30ekoa. Horren bidez gomendatzen zaio 
ondare erantzukizuneko espediente bat espresuki ebazteko neurriak har ditzala. 

 769/2009/18 espedientea (18/2010 Gomendioa)

Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila

– Arartekoaren ebazpena, 2009ko abenduaren 4koa. Horren bidez iradokitzen zaio bere 
titulartasunekoak diren portuetan amarratzeak esleitzeko irizpideak alda ditzala.

 129/2009/23 espedientea (3/2009 Iradokizuna)

– Arartekoaren ebazpena, 2010eko otsailaren 19ekoa. Horren bidez gomendatzen zaio 
babes ofizialeko etxebizitza baten enpresa sustatzaileari ezar diezaiola aipatu etxebizitzan 
antzemandako eraikuntza akatsak konpontzeko nahitaezko konponketa obrak egitea.

 1113/2008/32 espedientea (4/2010 Gomendioa)

B) FORU ADMINISTRAZIOA

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA 

Nekazaritza Saila

– Arartekoaren ebazpena, 2009ko azaroaren 27koa. Horren bidez gomendatzen zaio 
ehizaerregimen arrunteko lurzoruetan basurdea ehizatzeko koadrila bizkaitarren eta ez 
bizkaitarren arteko bereizketa ezabatzeko.

 44/2009/29 espedientea (18/2009 Gomendioa)

Udal Harremanen eta Herri Administrazioaren Saila

– Arartekoaren ebazpena, 2010eko urtarrilaren 12koa. Horren bidez gomendatzen zaio 
IT Txartela sistemaren arabera ematen den maila aurreratuko Microsoft Excel XP modu
luaren ziurtagiria onartzeko. 

 428/2009/33 espedientea (1/2010 Gomendioa)

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2025_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1759_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1796_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1754_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1775_1.pdf
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GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

Gizarte Politikako Departamentua

– Arartekoaren ebazpena, 2009ko uztailaren 23koa. Horren bidez gomendatzen zaio 
familia barruan zaintzeko diruzko prestazioa eman dezala, mendetasun balorazioaren es
kaera aurkeztu zen datatik hasita. 

 668/2008/31 espedientea (13/2009 Gomendioa)

C) TOKIKO ADMINISTRAZIOA

ARABAKO UDALAK

Iruña Okako Udala

– Arartekoaren ebazpena 2009ko otsailaren 17koa. Horren bidez gomendatzen zaio 
ibilgailua teknikoki egokitu ez duten pertsonei Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko 
Zergan ezgaitasunagatiko salbuespena ezeztatzeko eman dituen ebazpenak balioga
betzeko. 

 1361/2007/16 espedientea (2/2009 Gomendioa)

Gasteizko Udala

– Arartekoaren ebazpena, 2010eko maiatzaren 17koa. Horren bidez gomendatzen zaio 
ELA sindikatuak egin duen eskaera, Hirugarren Adinekoen Sektore Kontseiluan parte 
hartzekoa, behar bezala ebazteko.

 1267/2009/29 espedientea (13/2010 Gomendioa)

ARABAKO ADMINISTRAZIO BATZARRAK

Aretxabaletako Administrazio Batzarra

– Arartekoaren ebazpena, 2010eko uztailaren 12koa. Horren bidez gomendatzen zaio 
ondasunen inbentarioko idazpen bat baliorik gabe utz dezala.

 54/2010/29 espedientea (17/2010 Gomendioa)

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1695_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1602_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/2_1898_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2021_1.pdf
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BIZKAIKO UDALAK

Balmasedako Udala

– Arartekoaren ebazpena, 2010eko abuztuaren 25ekoa. Horren bidez gomendatzen 
zaio espresuki eta arrazoiak emanez ebatz dezala ibilgailu batean izandako kalteengatik 
jarri zen ondare erantzukizuneko erreklamazio bat. 

 1460/2009/29 espedientea (20/2010 Gomendioa)

Bermeoko Udala

– Arartekoaren ebazpena, 2010eko maiatzaren 14koa. Horren bidez gomendatzen zaio 
jabekideen komunitate bateko barruko patioan igogailua jartzeko emandako lizentzia be
rrikus dezala. 

 1198/2009/23 espedientea (12/2010 Gomendioa)

– Arartekoaren ebazpena, 2010eko abuztuaren 31koa. Horren bidez gomendatzen zaio 
jabekideen komunitate batek erabilera publikoko zorra duen espazio pribatuan egindako 
gastuak ordain ditzala. 

 1827/2009/29 espedientea (21/2010 Gomendioa)

Bilboko Udala

– Arartekoaren ebazpena, 2010eko ekainaren 16koa. Horren bidez iradokitzen zaio Bil
bon abandonatuta dauden txakurrak eta katuak jasotzeko udal zerbitzua hobetzeko zen
bait neurri kontuan har ditzala.

 610/2009/23 espedientea (3/2010 Iradokizuna)

Elantxobeko Udala

– Arartekoaren ebazpena, 2010eko martxoaren 4koa. Horren bidez gomendatzen zaio 
izapidetutako proiektu teknikoaren kostuaren kalteak ordain diezazkiola jabekideen ko
munitate bati. 

 690/2009/29 espedientea (6/2010 Gomendioa)

Lezamako Udala

– Arartekoaren ebazpena, 2009ko abenduaren 10ekoa. Horren bidez gomendatzen zaio 
espresuki ebatz dezala elkarte bat udal Elkarteen Erregistroan inskribatzeari buruzko es
kabidea. 

 16/2009/29 espedientea (19/2009 Gomendioa)

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2027_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1897_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2033_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_1944_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1831_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1769_1.pdf
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Sestaoko Udala

– Arartekoaren ebazpena, 2010eko irailaren 15ekoa. Horren bidez gomendatzen zaio 
ofizioz baliogabetu dezala (...) zk.ko likidazioa, ibilgailuak kendu, ibilgetu eta gordetzeaga
tik ordaindu beharreko tasarengatik igorritakoa, eta itzul diezaiola eragindakoari behar ez 
bezala kobratu zaion dirukopurua; izan ere, ez da egiaztatu ordainarazpena justifikatzen 
duen zergapeko egitaterik egon denik. 

 1074/2009/22 espedientea (22/2010 Gomendioa)

Zamudioko Udala

– Arartekoaren ebazpena, abenduaren 15ekoa. Horren bidez gomendatzen zaio uda
lerriko ostalaritza establezimenduari indarrean dagoen araudiak ezarritakoa bete dezala 
eskatzeko. 

 1625/2008/28 espedientea (20/2009 Gomendioa)

GIPUZKOAKO UDALAK

Bergarako Udala

– Arartekoaren ebazpena, 2009ko azaroaren 25ekoa. Horren bidez gomendatzen zaio 
urbanizagarria ez den lurrean txabola eraikitzeari dagokion espedientea behar bezala tra
mitatzeko eta txakurtegi erabilerak behin betiko eragozteko. 

 1049/2008/29 espedientea (17/2009 Gomendioa)

– Arartekoaren ebazpena, 2010eko maiatzaren 5ekoa. Horren bidez gomendatzen zaio 
urbanizagarria ez den lurrean txabola/txakurtegi bat ezkutuan eraikitzeari dagokion espe
dientea behar bezala izapidetzeko eta baimenik ez duten erabilerak behin betiko eragoz
teko. 

 1046/2008/29 espedientea (9/2010 Gomendioa)

– Arartekoaren ebazpena, 2010eko maiatzaren 5ekoa. Horren bidez gomendatzen zaio 
behar bezala izapidetu dezala zenbait eraikin eraikitzeko, lurzoru urbanizaezinean karaba
na bat jartzeko eta txakurrak egoteko espedientea. 

 1047/2008/29 espedientea (10/2010 Gomendioa)

– Arartekoaren ebazpena, 2010eko maiatzaren 5ekoa. Horren bidez gomendatzen zaio 
urbanizagarria ez den lurrean txabola/txakurtegi bat ezkutuan eraikitzeari dagokion espe
dientea behar bezala izapidetzeko eta baimenik ez duten erabilerak behin betiko eragoz
teko. 

 1048/2008/29 espedientea (11/2010 Gomendioa)

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2041_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1767_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1752_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1892_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1894_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1895_1.pdf
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Bidegoiango Udala

– Arartekoaren ebazpena, 2010eko ekainaren 30ekoa. Horren bidez, gomendatzen zaio 
bide baten erabilerari buruzko ikerketaespedientea artxiba dezala.

 1351/2009/29 espedientea (16/2010 Gomendioa)

Donostiako Udala

– Arartekoaren ebazpena, 2009ko abuztuaren 19koa. Horren bidez gomendatzen zaio 
kirol ekipamenduetan esku har dezala, zentzuzko denbora tartean, udalerriko kirol insta
lazio guztiek banakako dutxak eta aldagelak izan ditzaten. 

 433/2008/22 espedientea (15/2009 Gomendioa)

– Arartekoaren ebazpena, 2010eko otsailaren 22koa. Horren bidez gomendatzen zaio 
Zubiaurre pasealekua Intxaurrondoko Zarategi pasealekuarekin lotzeko igogailua jartzeari 
lehentasuna eman diezaiola, Lizardi kalean bost arrapala mekaniko jartzeko asmoaren 
ordez, herritar guztiei igogailua erabiltzea ahalbidetuko dien konponbide teknikoa baita.

 827/2009/17 espedientea (5/2010 Gomendioa)

Elgetako Udala

– Arartekoaren ebazpena, 2010eko urtarrilaren 15ekoa. Horren bidez gomendatzen zaio 
ofizioz baliogabetu ditzala auzokide bati 2008. urteaz geroztik zabortasa gisa bidali diz
kion likidazioak, hari ez baitio beraren etxebizitzan zaborbilketa zerbitzurik egiten.

 175/2009/22 espedientea (2/2010 Gomendioa)

Pasaiako Udala

– Arartekoaren ebazpena, 2010eko otsailaren 19koa. Horren bidez gomendatzen zaio 
gas kanalizazioa jartzeko lizentzia eman dezala, proiektuak kanalizazioa arau subsidiarioe
tan ezarritakoaren arabera estaltzen duen kasuetan. 

 87/2009/23 espedientea (3/2010 Gomendioa)

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2016_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1697_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1801_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1776_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1797_1.pdf
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2.3. ERABAKI GABE DAUDEN GOMENDIOAK ETA IRADOKIZUNAK

A) EUSKO JAURLARITZA

Herrizaingo Saila

– Arartekoaren ebazpena, 2010ko azaroaren 18koa. Horren bidez gomendatzen zaio 
berriro ere azter dezala eraikitze lanen ezkutuko akatsengatiko erantzukizunaren adieraz
pena ematen duen ebazpena. 

 906/2010/29 espedientea (23/2010 Gomendioa)

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila

 Arartekoaren ebazpena, 2010eko abenduaren 21ekoa. Horren bidez gomendatzen 
zaio ingurumenari buruzko informazioa eskuratzeko eskaerei epearen barruan erantzun 
diezaiela. 

 1732/2010/23 espedientea (26/2010 Gomendioa)

Ura-Uraren Euskal Agentzia

– Arartekoaren ebazpena, 2010eko abenduaren 21ekoa. Horren bidez gomendatzen 
zaio ingurumenari buruzko informazioa eskuratzeko eskaerei epearen barruan erantzun 
diezaiela. 

 1733/2010/23 espedientea (27/2010 Gomendioa)

B) FORU ADMINISTRAZIOA

ARABAKO FORU ALDUNDIA

Gizarte Politikaren eta Gizarte Zerbitzuen Saila

– Arartekoaren ebazpena, 2010eko maiatzaren 25ekoa. Horren bidez gomendatzen 
zaio Arabako Lurralde Historikoan babesgabeziaegoeran dauden adingabeen tutoretza 
bere gain hartzeko duen legezko beharra bete dezala, tutorea izanagatik dagozkion ba
besneurriak burutu ditzala, adina zehazteko probak egin behar direnean aurreikusitako 
eskubideak eta bermeak bete ditzala, eta adinnagusitasunera egoitzabaimenik gabe 
heltzen badira, egoitzabaimena ematea gomenda dezala. 

 47/2009/31O espedientea (14/2010 Gomendioa)

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2074_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2088_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2089_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1935_1.pdf
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C) TOKIKO ADMINISTRAZIOA

BIZKAIKO UDALAK

Bermeoko Udala

– Arartekoaren ebazpena, 2010ko abenduaren 15ekoa. Horren bidez gomendatzen zaio 
hirigintzako araudia urratzeagatik ezarritako zigor bat baliogabetu dezala. 

 363/2010/23 espedientea (24/2010 Gomendioa)

GIPUZKOAKO UDALAK

Usurbilgo Udala

– Arartekoaren ebazpena, 2010ko abenduaren 16koa. Horren bidez gomendatzen zaio 
industriasektore baten garapenean udalaren eskuhartze eskaerari berariaz erantzuteko. 

 1043/2009/23 espedientea (25/2010 Gomendioa)

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2086_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2087_1.pdf
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OINARRIZKO ESKUBIDEEN ETA ASKATASUNEN EGOERA  
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3/1985 Legeak, o tsailaren 27koak, Arartekoaren erakundea sortu eta arau tzen duenak, 32.2 
xeda tzen du “Legebil tzarrari aurkezteko txostenari, Euskal Autonomia Erkidegoan, eskubi-
deen babesen balorazio bat eran tsi behar zaiola”.

Arartekoak bere jardueran hartutako ezagueraren bidez egiten du balorazio hori, eta bere 
jarduteko eremuan barnera tzen diren euskal erakunde publikoek (ho ts, Autonomia Erkide-
goko Administrazio Orokorrak, lurralde historikoetako Administrazioak eta Toki Administra-
zioak) hiritarren eskubideak zein heinetan errespeta tzen dituzten isla tzen saia tzen da.

Horrek esan nahi du, ondorio hauetarako, ez direla kontuan hartuko 2010. urtean zehar Arar-
tekoak bere jardueran jakin barik urratu diren eskubideak, ezta Arartekoaren lan esparrutik 
kanpo daudenak ere, Estatuaren Administrazioaren ekin tzak direlako. Ezta ere, bistakoak 
diren arren, partikularrek edo talde antolatuek urra tzen dituzten fun tsez ko eskubideak.

Atal honetan egiten den balorazioak, hortaz, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioen 
jarduerak eta jarduera horietan izan litekeen eskubide-urra tzea izango ditu hizpide.

Atala Konstituzioaren testuaren lehenengo goiburuan bildutako eskubideen azterketan oi-
narrituz egitura tzen da, Euskal Herriko Autonomia Estatutuko 9. artikuluan ezarritakoarekin 
lotuta, horien defen tsa eslei tzen bai tzaio Ararteko erakundea araupe tzen duen Legearen 
1.1. artikuluan.

Atal honetan egindako balorazioaz gain, txosten honen I. kapituluko alorretako bakoi tzean 
administrazioaren jardueraren esparru desberdinak eta herritarren eskubideekin duten lo-
tura xehatuta azter tzen dira.

Txosten honen II. kapituluan ere, lehentasunez ko taldeei dagoz kien alorretan, zenbait balo-
razio egiten dira talderik ahulenen eskubideen egoeraz.

Aurkeztutako kexarik gehienak gizarte eskubide deri tzanen ondorioz jarri dira, baita Espai-
niako Konstituzioaren 103.2 artikuluaren urra tze posibleen ondorioz ere –artikulu horretan 
administrazio publikoei eraginkortasunaren prin tzipioari adituz eta legearen eta zuzenbidea-
ren erabat mende, interes orokorrei objektibotasunez zerbi tzatuz joka tzea ezar tzen zaie−.

http://ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/2_219_1.pdf
http://www9.euskadi.net/autogobierno/estatu_com_e.htm
http://www.boe.es/aeboe/consultas/enlaces/documentos/ConstitucionEUSKERA.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/enlaces/documentos/ConstitucionEUSKERA.pdf


Arartekoa. 2010eko Txostena

X

568

Beste kasu ba tzuetan ere adierazi dugu herritarrek administrazio on bat izateko eskubidea 
dutela, eta, hori, gai publikoetan parte har tzeko oinarriz ko eskubidearekin lotuta dagoela; 
hori guztia administrazio publikoen jardunbidea arau tzen duen legerian jasota dago. Herrita-
rrek 2010ean aurkeztu zituzten kexetako askok oro har administrazio ona izateko eskubidea 
izendatu duguna osa tzen duten alderdien ingurukoak izan dira. 

Badira oinarriz ko eskubide eta askatasun publiko deri tzen eskubideetakoren bat ustez bete 
ez dela dioten kexak ere.

Ararteko erakundeak uste du Euskal Autonomia Erkidegoan eskubideak babesteko egoera 
balora tzeko fun tsez ko erreferentea dela Konstituzioaren 10. artikulua.Konstituzioaren 10. artiku-
lua I. tituluaren atartea da. Bertan jaso eta arau tzen da gizon-emakumeen oinarriz ko eskubide 
eta betebeharren sistema. Artikulu horrek hauxe dio lehenengo atalean: “Ordena politikoaren 
eta gizarte bakearen oinarri dira gizabanakoaren duintasuna, hari datxez kion eskubide bortxaezi
nak, nortasunaren garapen askea, eta legeei eta gainerakoen eskubideei zor zaien begirunea”.

Arartekoak egiten dituen ekin tza guztiak per tsonen duintasunaren eta balio demokratikoen 
erabateko babesak bidera tzen ditu.

1. BERDINTASUN PRINTZIPIOA

Espainiako Konstituzioaren 14. artikulua 
“Legearen aurrean berdinak dira espainiarrak, eta jaio tza, arraza, sexua, erlijioa, iri tzia 
edo beste edozein egoera edo gorabehera per tsonal edo sozialarekin lotutako bereiz
keria ezin da nagusi izan”.

Espainiako Konstituzioaren 9.2. artikulua
“Botere publikoei baldin tzak bul tza tzea dagoz kie askatasun eta per tsona baten eta 
denena batera oso tzen dutenena benetako eta eragileak izan daitezen; baita galarazi 
edo osotasuna zail tzen dituzten oztopoak eragitea hiritargoen parte har tzea erraztea 
bai politika mailan, bai ekonomia, kultura eta gizarte mailan ere”.

Ararteko erakundeak beti uste izan du berdintasunaren eta gizakiaren duintasuna errespeta-
tzearen balioen alde egiteko, arreta berezia eman behar zaiola eskubideak urra tzeko arris-
kurik handiena duten per tsonen egoerari: a tzerritarrak, adinekoak, adingabeak, ezgaitasun 
fisiko edo psikikoren bat duten per tsonak, gaixo kronikoak, gizarte bazterkeriako egoera 
larrian dauden per tsonak…

Euskal herritar askok bete beharreko helburua izaten jarrai tzen du egiaz ko berdintasunak, 
eta helburu hori lortu nahi bada, kendu egin behar dira per tsona eta talde guztien benetako 
berdintasun eraginkorra galarazten duten oztopoak.

Kexa askok, zuzenean edo zeharka, berdintasun prin tzipioaren baliz ko urra tzearekin dute 
zerikusia.
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Erakunde honek bere esku-har tzeetan ahaleginak egin ditu Konstituzioaren testuan mugatutako 
zioetako edozeinengatik bazter tzaileak diren botere publikoen jarduerak gerta ez daitezen.

Zehaztu behar dugu sarritan berdintasun prin tzipioa urra tzea beste eskubideetako edozei-
nekin lotu behar dela eta, horregatik, kasu horiez egiten den azterketan, ba  tzuetan, prin-
tzipio hori ere hizpide izaten da.

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari dagokionez, genero arrazoiak direla-
eta egiten den bereiz keriarik larriena, indarkeria sexistaren fenomeno kez kagarria da eta 
emakumeen duintasun, askatasun eta osotasun fisikoaren aurkako eraso onartezina da.

Genero indarkeriaren biktima diren emakumeen haz kundeak emakumeei arreta eskaini eta 
arta tzeko gure sistemaren defizien tzien gaineko hausnarketa eragiten digu. Alde horretatik, 
honakoak aurki tzen ditugu: babeserako araudi jakin baten eraginkortasunik eta nahikotasunik 
eza, oinarriz ko zerbi tzu sozial ba tzuen prestakun tza espezializatuaren falta, erakundeen eran -
tzunaren sakabanaketa, prozedura judizialen esparruan gara daitez keen disfun tzioak, urrun -
tzeko aginduen eraginkortasunik eza, ustez ko egin tza ba tzuen zurruntasuna eta emakume 
etorkinei arreta berezia eskain tzeko beharra, arlo horretan ahulagoak baitira. 

Erakunde honen kez kagai dira prostituzioan lanean diharduten emakumeek bizi duten ba-
besik gabeko ahultasun egoera, eta bere ustez beharrez koa da botere publikoek emakume 
horien bizi-baldin tzak hobe tzeko balioko duten neurri eta politikak egitea. 

Sexuagatiko bereiz keriaren beste adierazpen bat emakumeak jai ospakizun jakin ba-
tzuetatik kanpo uztea izan daiteke, horretarako ekimen pribatutik antolatutako emanaldiak 
izateari eta errotutako tradizioak izateari helduz. Ezin da materialki udalerri baten festa na-
gusia dena pribatuaren zapiarekin estali. 

Emakumeek tokian tokiko jai-ekin tzetan parte har tzearen ondorioz, euskal herrietan sen-
do errotutako tradizioen adierazgarri baitira horiek denak, gataz ka ugari sortu dira. Erakun-
de honek esku hartu du gataz ka horietan, sexuaren zioz ko berdintasun-prin tzipioari jarraiki 
konpon tzeko helburuarekin. Nahiz eta esku-har tze horrek bide eman digun jadanik gure iri tzia 
emateko, eragindako udal ba tzuei bidalitako ebazpen, gomendio eta adierazpenen bitartez, 
egoki tzat jo tzen dugu sortutako arazoari modu bateratuan hel tzea eta gure ikuspuntua, bai 
eta horren ondorioz ko gomendioak ere, euskal administrazio publikoei helaraztea. Tokiko bo-
tere publikoek, foru aldundiek eta administrazio autonomikoak, beren eskumenen esparruan, 
ezin diote biz kar eman gizartean gerta tzen ari den eta Zuzenbideak sustatu nahi duen aurre-
rapen sozial ezin saihestuz koari, aldaketari eta erabateko bilakaerari. Horregatik, beharrez-
koa da ez lagun tzea herritartasun-kon tzeptu herren bat sendo tzen jaiak emakumeen tzat eta 
gizonen tzat berdinak ez diren Euskal Herriko tokietan, beren babes esplizitu edo inplizituare-
kin, anbiguotasunarekin edo inhibizioarekin; izan ere, horrek ezin du lekurik eduki gure siste-
ma demokratikoan, eta, zoritxarrez, gure gizartean jarrera arbuiagarriak elika tzen dituen oinarri 
ideologikoa da. Aldiz, erakunde honen tzat bereziki garran tzi tsua da erakunde publiko guztiak 
aktiboki eta irmoki inplika tzea, hinki-hankarik gabe eta indeterminaziorik gabe, Euskal Herri 
osoan emakumeen tzako eta gizonen tzako berdintasunez ko jaiak susta tzeko.
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A tzerritarrak eta gutxiengo kulturalak eskubideetan urradura gehien jaso di tzaketen tal-
deak dira, batik bat egoera administratibo irregularretan dauden kasuetan.

Azterlan zorro tzetan oinarrituta ez dagoen diskur tso sozial bat zabaldu da herritarren ar-
tean, alegia, immigrazioa delinkuen tziarekin lo tzen da eta zerbi tzu publikoak eta prestazioak 
gehiegikeriaz eta iruzur gisa erabil tzen dutela esan ohi da. Diskur tso hori oso kez kagarria 
da instituzioek eta Herri Administrazioek immigrazioari eta integrazioari buruz presta tzen 
dituzten politika publikoei eragin ahal dielako, baita bizikide tzari eta gizarte kohesioari ere.

Azpimarratu beharra dago a tzerritarren garapena eta integrazioa zail tzen dituen elemen-
tu bat diskriminazioaren kontra borroka tzeko baliabide eraginkorrik ez dagoela dela. 
A tzerritarrek jasaten dituzten diskriminazio eta behar ez bezalako tratuz ko egoerak an-
tzeman eta ziurta tzeko zailtasun ugari daude, eta, ondorioz, zigorrik gabe gera tzen dira. 
Europar Batasunak diskriminazioaren kontrako hainbat instrumentu garatu ditu, diskrimina-
zioa desagerraraztea ezinbesteko tzat jo tzen baitu Europaren garapenerako eta oinarriz ko 
eskubideen gutuna benetan bete dadin. Tratu berdintasuna eta diskriminaziorik eza bul tza-
tzeko Kon tseiluak diskriminazioaren biktimei lagun tzeko zerbi tzuen sarea martxan jar tzea 
aurrerapauso bat da bide horretan.

A tzerritarrek Espainian dauz katen eskubide eta betebeharrei eta haien gizartera tzeari buruz-
ko legea aplika tzeko arautegia ez da onartu oraindik, ezta Asilo eta Babes Subsidiariorako 
Legea aplika tzekoa ere. EAEn ez da one tsi Immigrazioari buruz ko III. Euskal Plana ere. 
Tresna horiek oso garran tzi tsuak dira a tzerritarrek beren eskubideak erabili ahal izateari 
eragiten diotelako.

Bestalde, politika publikoek a tzerritarren behar eta egoeretara egokitu behar dute eta, besteak 
beste, honako alderdi hauek hartu behar dituzte kontuan: adina, generoa eta per tsona horien 
zaurgarritasun egoera, adibidez, adingabe edo gazteen kasuan, edo genero-indarkeriaren bikti-
men kasuan, edo jatorriko herrialdean jazarpena pairatu denean, edo gizakien salerosketaren 
biktima direnean, etab. Zehapen neurriak aplika tzen badira, behar bezala egokitu behar da giza 
eskubideak babestu eta errespeta tzeko betebeharrekin eta nazioarteko konpromisoekin.

Nabarmendu behar da zer zailtasun aurkitu ohi dituzten Europar Batasunetik kanpoko per -
tsona ba tzuek egoi tza eta lan baimenak eskura tzeko garaian.

Az kenik, adi tzera eman behar da kexa ba tzuk poliziak a tzerritarrekin aurrera eramandako 
esku-har  tzeei buruz koak direla, esku-har tzeak diren direlako per  tsonak a tzerritarrak izatea-
gatik gerta tzen direla baitiote.

Ijito herriko per  tsonak oso estigmatizatutako taldea izan da tradizionalki, eta gizarte zerbi-
tzu eta aukeretara gutxiago iri  tsi dira.

Talde hau bazterketa sozialerako arrisku handiena duen taldeetariko bat da. Ijitoek, halaber, 
etxebizi tza izateko zailtasunari loturiko arazoak dituzte, auzokideak aurka ager tzen direlako 
edo jabe ba tzuek etxebizi tzarik alokatu nahi ez dietelako.
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Bestalde, jendea jakinaren gainean jarri behar da, eta sentiberatu, ijitoek beren eskubideak 
berdintasunean erabil tzeko dituzten zailtasunei buruz.

Gizarteari gogorarazi behar zaio ijito herria ez dela, are gutxiago neska-mutiko ijitoak, gizaba-
nako jakinek egiten dituzten ekin tzen eran tzule. Gai tzespen soziala, lan bazterketa, eta eskola 
eta etxe-bizi tzen segregazioa ijitoen bazterketa soziala sor tzearen oinarri nagusiak dira.

Bestalde, ezgaitasunen bat duten per tsonek zailtasun larriak izaten dituzte gainerako biz-
tanleekiko benetako berdintasuna lor tzeko lanera tzeari nahiz eguneroko bizi tzari dagokie-
nez. Izan ere, askotan ezinez koa izaten da garraiobideetara iristea edo hiri- eta arkitektura-
oztopoak gaindi tzea.

Legerian aurrerapauso erraldoiak egin diren arren, homofobiak eta heterosexismo bazter-
tzaileak, estigmatizazio eta bereiz keriaz gain, gizarte bazterkeria izugarria ere ekarri dute 
per tsona homosexual, gay eta lesbianen aurka, bai eta nortasun transexualekoen 
eta transgenerokoen aurka ere.

Transexualei dagokienez, jaso tzen duten osasun arretarekiko arazoak azaldu dira. Gainera, 
sexuari dagokion erregistroko aipua zuzen tzeko ezarritako lege baldin tzekiko desadosta-
suna azaldu dute.

Osasun arloari eta lege identitateari dagokien gaietatik harago doan transexualei arreta integrala 
eskain tzeko legedia beharrez koa da, bizi tzaren beste alderdi ba tzuk kontuan hartuko dituena.

Gainera, transexualen eta transgeneroko per tsonen aurkako bazterketa erauzteko tresnak 
dituen bazterketaren aurkako legedia beharrez koa li tzateke. 

Bestalde, herri-administrazioei, bikote homosexualei seme-alabak dauz katen familiak osa-
tzeko eskubidea onar tzen duen lege errealitatera erabat, baita alderdi formaletan ere, 
egoki tzeko eskatu beharra dago.

Era berean, hez kun tza eta sen tsibilizazio esparruan adingabeei euren sexu joera eta genero 
nortasuna askatasunez eta erabat gara tzeko babesa emateko estrategiari hel tzea beharrez-
koa da.

2. FUNTSEZKO ESKUBIDEAK ETA ASKATASUN PUBLIKOAK

2.1. BIZITZEKO ETA OSOTASUN FISIKO ETA mORALERAKO ESKUBIDEA

Espainiako Konstituzioaren 15. artikulua
“Guztiek dute bizi tzeko eta osotasun fisikorako eskubidea, sekula ere torturarik eta 
zigor edo tratu krudel edo iraingarririk jaso gabe. Indarrik gabe gera tzen da herio tza
zigorra, gerra garaian lege penal militarrek erabaki dezaketena alde batera u tzita.”
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Bizi tzeko eta osotasun fisikorako eskubidearen babesa Ararteko erakundearen lehentasunez-
ko arduratako bat da.

Erakunde honek beti salatu izan du Euskadin indarkeria zital eta ankerraz jardun duten edo 
oraindik diharduten talde terrorista guztiek eskubide horiek urra tzen dituztela.

Tamalez, 2010. urtean ETAk Jean-Serge Nérin gendarmea hil zuen. 

Benetako elkartasuna adierazi behar zaie haien familiartekoei eta lagunei, eta erabateko 
gai tzespena halako ekin tza terroristei.

Botere publikoek jazarpen indarkeria deitutakoa jasaten duten per tsonei eran tzun egokia 
eman behar diete. Ildo horretan, ezagu tza eta elkartasuneko neurri publikoez gain, beharrez-
koa denean, lagun tza psikologikoa edo jasaten duten jazarpen egoeraren ondorioz etxebizi-
tzari edo lanari loturik dituzten arazoetarako lagun tza eman behar zaie. Aipagarria da biktimen 
artapen eta erreparazio osorako Lege Proposamenak atal bat eskain tzen diela mehatxatuei. 

Emakumeen kontrako indarkeriak bizi tzeko eskubidearen eta osotasun per tsonalerako 
eskubidearen aurkako urradura larrienetako bat izaten jarrai tzen du eta erakunde berma-
tzaile hau ezin gera daiteke axolagabekerian.

Kez kagarria da 2010. urtean indarkeria matxistak eragindako emakume-herio tza kopurua 
hazi izana. Genero indarkeria erabat ken tzea per tsona guztien arteko egiaz ko berdintasuna 
lor tzen denean bakarrik posible izango den arren, botere publikoek tratu txarrak jasaten 
dituzten emakumeei eran tzun egokia eman behar diete.

2010. urtean zehar emakume bakarra –Cristina Estébanez– hil du bere senar ohiak EAEn, 
Barakaldon. Matxismo adierazpen onartezin horrek, genero indarkeriaren biktima diren 
emakumeen zoritxarreko herio tzak ez ezik (matxismoaren adierazpenik larriena), emaku-
meenganako indarkeriaz ko erasoak ere eragin ditu.

Arartekoa kez ka tzen duen beste gai bat da polizia instalazioetan ustez emandako tortura 
eta tratu txarrei loturiko salaketena. 2004ko abenduaren 21ean agertutako adierazpenean, 
Arartekoak arlo horretan modu eraginkorragoan joka tzeko hartu beharreko neurriak azaldu 
zituen. Ararteko erakundeak esku har tzeko duen bidea poliziaren jarduna etengabe ikuska-
tzeko lan prebentiboaren alorrean koka tzen da. Helburua polizi kidegoek torturarik edo tratu 
txarrik ez ematea da eta, horrelakorik jazo tzen den kasuan, bidegabeko jarduera horiek 
ezagutu eta zigor tzea posible izatea.

Adierazpen horren aurkezpenetik sei urte igaro ondoren, erakunde honek erabaki du ho-
nakoa abian jar tzea: inkomunikatutako atxiloketaren eremuko berme sistemari buruz ko az-
terlana eta hobekun tzara proposamenak 

Tratu txarren preben tzioari dagokionez, arreta bereziz diogu atxiloketa ikus-en tzunez ko gra-
bazioekin horni tzeko beharra dagoela. Neurri horrek, 1999. urtean erakunde honek lehen 

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_297_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/6_2093_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/6_2093_1.pdf


Ondorioak

X

573

aldiz proposatuak, preben tziorako nazioarteko erakunde guztien babesa du. Neurria era-
ginkorra izan dadin, baldin tza ba tzuk bete behar dira:

– Sistematikoa izan behar da, eta poliziaren egoi tzako eta atxiloketako toki guztiak 
harrapatu.

– Irudiak ez ezik, grabazio horiek soinua ere grabatu behar dute.
– Atxiloketa gerta tzen den unetik bertatik, agenteen eta atxilotuaren arteko 

elkarrekin tza toki guztia hartu behar du grabazioak, atxilotua kontra badago salbu 
bere intimitatea zain tzeko arrazoiak direla eta.

– Bai defen tsak, bai giza eskubideen bermerako erakundeek grabazio horiek eskura 
izan behar dituzte, eta grabazio horiek inolako eran tzukizunik sor litekeen bitarteko 
epean gorde beharko ditu instan tzia independenteren batek.

Bideograbazio sistemaren ezarpen gradua egiazta tzeko, Arkaute eta Donostiako atxilo-
etxeetara egindako bisitetan ikusi genuen, Sestaoko Udal Poliziaren dependen tzietan be-
zala, bideograbazio sistemak dituzte hiru zentrook, baina ez dira erakunde honen iri tziz 
mekanismoak bildu beharko lituz keen ezaugarri guztiak bete tzen.

Er tzain tzak inkomunikazio erregimenean atxilotutako per tsona batek salatutako tratu txa-
rren kexa batengatik erakunde honek kudeatutako kexa baten karietara, ez Arartekoak, ez 
epaitegiek ezin izan zuten grabaziorik eskuratu; grabazioa materiala gorde tzeko hiru hilabe-
teko gutxieneko epea amaitu bezain laster sun tsitu zuten, Herrizaingo Sailak hala xedatuta 
baitauka instrukzio batean.

Bereziki kez kagarria irudi tzen zaigu, material hura gorde tzea edo sun tsi tzea erabaki-
tzerakoan, poliziaren arduradunek erabaki tzea irudi horiek ezaba tzea, aipatutako ins-
trukzioak beste hainbat aukera eskain tzen baititu; gutxieneko epea har tzea bitxia da, are 
bitxiagoa Arartekoaren ikerketaz gain, atxiloketen prozedura penalak oraindik izapide tzen 
ari zirela kontuan hartuta. Zirkunstan tzia horrek berriz esatera garama tza grabatutako ma-
teriala gorde tzeko bermez ko epe bat ezarri beharra dagoela, grabatutako ekin tzetatik era-
tor litez keen eran tzukizun administratibo eta penalen preskripzioaren gehienez ko muga 
kontuan hartuta.

2.2. ASKATASUNERAKO ETA SEGURTASUNERAKO ESKUBIDEA. ATxILOTUEN 
ESKUBIDEAK

Espainiako Konstituzioaren 17. artikulua
“1. Per tsona orok du askatasunerako eta segurtasunerako eskubidea. Inori ezin zaio 
askatasuna kendu, artikulu honetan eta legeak aurreikusitako kasuetan ezar tzen de
nari jarraituz ez bada.
2. “Aurreneurriz ko atxilo tzea ezin daiteke egitateak argi tzeko ikerketek zenbat iraun 
behar eta hori baino luzeagoa izan; betiere, gehienez hirurogeita hamabi ordu igaro 
ondoren, atxilotua askatua izango da, edo, bestela, agintari tza judizialaren esku gera
tuko da”.
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3. “Atxiloturik dagoen per tsona orori berehala jakinarazi beharko zaio, berak uler tzeko 
moduan, zer eskubide dituen eta zein diren atxilo tzeko arrazoiak, eta ezin behartuko 
da deklara tzera. Berma tzen da atxilotuak abokatuaren lagun tza izango duela poliziare
kiko egitekoetan eta egiteko judizialetan, legeak ezarritako moduan”.
4. ‘Habeas corpus’ prozedura arautuko du legeak, legez kontra atxilotutako per tsona 
guztiak epailearen eskuetan berehala uzteko. Era berean, legeak ezarriko du behin
behineko kar tzelera tzearen gehienez ko iraupenaren epea”.

Az ken urteetan, adingabeek eta gazteek poliziaren aldetik tratu desegokia jaso izana edo 
poliziaren dependen tzietatik kanpoko egindako ekin tzetan Udal tzaingoaren edo Er tzain-
tzaren agenteek gehiegiz ko indarra erabili izana salatu duten hainbat kexa jaso ditugu. Ho-
rietako asko, berriro ere, etorkinekin lotutakoak izan dira eta poliziaren jarduna alder-
di horrekin lotu dute. Bilbori dagokionez, az ken kexa ia-ia guztiak etorkin populazioaren 
presen tzia handia duen San Fran tziskoko auzoaren inguruan gauzatu diren ekin tzekin 
egon dira loturik.

Talde honetako kexek berriz azaleratu dituzte erakunde honek behin eta berriro azpimarratu 
dituen arazoak, hala nola: ikerketa falta edo behar beste ez ikertu izana, indarraren erabilpe-
naren kontrola, lehenengo kalifikazio judizialetik falta tzat jo tzen diren jokabideen ondorioz-
ko atxilo tzeak, per tsona interesdunek agenteekiko desobedien tziagatiko salaketa baten 
formulazioa per tsona horiek poliziaren jarduera zalan tzan jarri dietela pen tsa tzen dutela, 
atestatu eta salaketen edukia ez datorrela bat errealitatearekin eta lekukoen presen tzia.

Berriro ere azaleratu dute horrelako egoerak detekta tzeko eta berriz gerta tzea ekiditeko 
eta agenteak ordenamendu juridikoak atestatu edo salaketa bat egiteko ematen dien ahal-
menaz gehiegi balia tzea prebenitu eta kontrola tzeko eman ditugun gomendioetan aipatu 
ditugun preben tzio eta kontrolerako mekanismoak ez direla bete tzen ari.

Era berean, atxiloketa ez inkomunikatuekin lotutako kexak aurkeztu dira. Horiek ho-
nako alderdi hauei buruz koak izan dira besteak beste: horien iraupena, ba tzuetan atxilotua 
a tzerritarra izateagatik, letratuaren lagun tza izateko eskubidea eta atxiloketa jakinarazteko 
eskubidea urratu izana, eta gorpu tz-erregistroa egitean guztiz biluztu izana.

Era berean, per tsona atxilotuei elikagaiak non eman behar zaiz kien eta eginbide posibleak 
non gauzatu behar diren argi tzeko irizpide orokorrak ezarri behar ditu, baita otorduen or-
dutegia eta kopurua ere. Irizpide horiek ez bete tzea behar bezala justifikatu behar da.

Atxiloketa-zentroek egoi tza espezifikoak eduki behar dituzte adingabeen tzat eta atxiloke-
taren erregistroko liburu berezia izan behar dute haien tzat.

Atxiloketarekin lotutako erregistroek eta gainerako dokumentuek fideltasun eta zehazta-
sun osoz islatu behar dute jarduera nola gauzatu den. Arreta handiz bete behar dira, eta 
horien edukian desadostasunak ez egotea ziurtatu behar da. Eskubideen informazioari 
buruz ko aktetan jasota geratu behar da per tsona atxilotuari lepora tzen zaiz kion gertakizu-
nak zein diren jakinarazi zaiola.
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Atxiloketa inkomunikatuari dagokionez, atxiloketa mota honi dagokion berme sistemari 
buruz ko azterlana min tzagai izanik, proposamen ugari egiten dira, tartean atxiloketak ikus-
en tzunez ko grabazioekin horni tzekoa.

Horrela, abokatu-lagun tzaren arloari dagokionez, inkomunikatutako atxilotuak atxilo tzen 
duten lehen unetik eduki tzea ofizioz izendatutako abokatua eskura tzeko aukera, eta atxilo-
tuari galdeketarik ez egitea bere abokatua aurrean ez bada.

Auzitegiko osasun-azterketei dagokienez, azpimarratu beharra dago osasun-azterketa 
tortura eta tratu txarren preben tziorako tresna oso garran tzi tsua dela. Ezinbestekoa da, 
eraginkorra izan dadin, agintari judizialen eta auzitegiko medikuen arteko koordinazioa. Ko-
menigarria li tzateke aukera ematea atxilotuak berak izendatutako mediku batek azter tzeko, 
auzitegi medikuaren azterketa eskura tzeaz gain eta haren aurrean.

Atxilotuak beste per tsona bati, batik bat bere familiari, atxilotuta dagoela jakinarazteko es-
kubidea atxiloketen oinarriz ko bermeetako bat da.

Badira atxiloketetako bermeak areago tzeko garran tzi tsuak diren polizia jarduera ba tzuk ere, 
atxilotuarekin praktikatutako diligen tzia guztien erregistroa eta atxiloketan parte har tzen 
duten agenteen identifikazioa, besteak beste.

Saihe tsi beharra dago atxilotua burua estalita izatea eta posizio behartuak har tzera derrigor-
tzea, baita gaueko loa behin eta berriz etetea ere.

Ekin tza polizial baten lekuko ziren bi emakume atxilo tzea ustez ko desobedien tzia delitu larri 
bat egiteaz akusatuta aski ebiden tzia izan zen ikusteko poliziek –kasu honetan, udal tzainek– 
ez dituztela irizpide ba tzuk jarrai tzen, preben tzioa indar tzeko asmoz, erakunde honek izaera 
orokorreko gomendio batean azaldu zituenak, hain zuzen. Per tsona horien kexa zen atesta-
tuak ez zuela gertatuaren errealitatea isla tzen, ez zi tzaiela abokatu-lagun tzarik eskaini, eta 
ezin izan zietela euren familiei jakinarazi atxilotuta zeudela. Gainera, atxiloketa buru tzeko 
ekin tzek, izatekotan, falta bat eragingo zuketen gehienez ere, baina ez zen gertatutakoa 
argi tzeko barneko ikerketa nahikorik abian jarri.

Az kenik, azpimarratu beharra dago Er tzain tzaren atxilo-etxe bitara egindako bisitetan iku-
si dugula oraindik ez dituztela adingabeen atxiloketak erregistra tzeko liburu espezifikorik 
erabil tzen oraindik.

2.3. INTImITATERAKO ESKUBIDEA ETA NORBERAREN DATUAK BABESTEKO 
ESKUBIDEA

Espainiako Konstituzioaren 18.1 artikulua
“Ohorerako, norberaren eta familiaren intimitaterako eta nork bere irudia izateko es
kubidea berma tzen da.”
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Espainiako Konstituzioaren 18.4 artikulua
“Legeak informatikaren erabilera mugatuko du herritarren ohorea eta norberaren eta 
familiaren intimitatea eta beren eskubideez erabat balia tzeko aukera berma tzeko.”

Osasun arloan, informazio eta dokumentazio klinikoaren alorreko eskubideak eta betebeharrak 
kexaren xede dira oraindik ere horiek eskura tzeko eskubidea mugaturik ikusi duten gaixoen par-
tetik. Beharrez koa da gaixoek euren historia klinikoa eskura tzeko eskubidea erabil tzeko aukera 
izatea, eskubide hori ezar tzen duen araudia betez, batik bat historia kliniko horietan egiten diren 
ustez ko ohar subjektiboek eragiten dituzten interpretazioei lotuta, hain termino zabalak erabil-
tzen baitituzte, non, de facto, ezinez koa egiten duten erabilera legitimoa. 

Poliziaren arloan, datuen babeserako eskubideari dagokion errespetua indartu beharra dago.

Aipa tzekoa da ikasketa zentro baten kanpoko aldean poliziak egindako ekin tza bat: ikas-
leetako ba tzuk grabatu zituzten, baita identifikatu ere. Herrizaingo Sailak baieztatu zuten 
grabazioak sun tsitu egin zituztela, modu irregularrean egin zituztela egiaztatu ondoren.

Urtean zehar behin baino gehiagotan filtratu zaiz kie hedabideei espediente judizialetatik 
azaldutako datu eta zirkunstan tzia per tsonalak; gure ustez, difusio horrek, batik bat adinga-
been kasuan, intimitate eskubidea urra tzen zuen.

Intimitate eskubidea eta administrazioek erabil tzen dituzten izaera per tsonaleko datuen ba-
besa berma tzeko hiritarren exijen tzia gero eta handiagoa da. Konfiden tzialtasunarekiko erres-
petua exijigarria da izaera per tsonaleko datuak dituzten fitxategien kopuru handiaren aurrean, 
izan baliabide informatikoen bitartez zein ez, izan kalifikatuak edo ez bereziki babestuak.

2.4. FUNTZIO PUBLIKOAN SARTZEKO BERDINTASUNAREN PRINTZIPIOA

Espainiako Konstituzioaren 23.2 artikulua
“Halaber, fun tzio eta kargu publikoak berdintasunez lor tzeko eskubidea dute, legeak 
ezarritako baldin tzen arabera.”

Erakunde hau euskal administrazio publikoek berdintasun, merezimendu eta gaitasun prin-
tzipioei zor dioten errespetua berma tzen saia tzen da. Horiek, Konstituzioaren agindu espre-
sagatik, enplegu publikora iristean agertu behar dira.

Euskal herri-administrazioek gero eta gehiago zaindu behar dute hautaketa prozesuen an-
tolaketa, interesdun hautagai guztien berdintasun eta lehiaketa baldin tzen bermeak ahalik 
eta onenak izan daitezen.

Kolektibo jakin ba tzuen aldeko postuen erreserbak edo kupoak ezar tzerakoan, beti izan 
beharra dago beharrez koa den lagun tza juridikoa. Horrela, adibidez, Er tzain tzaren eskala 
basikoko agente kategorian sar tzeko prozeduran postuak erreserba tzeko neurri bat hartu 
zen emakumez ko hautagaien alde. Neurriak Er tzain tzaren baitan gerta litekeen emakume 
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eta gizonen arteko egituraz ko fenomenoa apaldu nahi zuen. Horretarako Euskal Fun tzio 
Publikoko 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, delakoan ageri diren arauz ko aurreikuspenak 
bete tzea besterik ez zuen, baita Emakume eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legeak 
dioena ere, fun tzio publikora sar tzeko berdintasun prin tzipioa errespetatuz, baina hori ez da 
gertatu ez baitute behar besteko lagun tza juridikorik izan.

Aipagarriak dira ere azterketaren data edo lekua aldatu edo a tzerako eskaerak, batik bat es-
kaerok aipatutako leku eta datetan lehiaketa-probara azal tzeko ezintasun egoeraren batean 
bai tzeuden. Kasu zeha tz batean, hautaketa-probara aurkeztu beharreko hautagaietako bat 
haurdun zegoen eta aurreikus zezakeen erdi tzea azterketa egiteko dataren inguruan ger-
tatuko zela. Halako egoeretan, Administrazioari eskatu zaio oposaketa-eguna alda dezala, 
deitutako ekitaldira azal tzeko ezintasunak kausa justifikatua duelako.

2.5. BABES jUDIZIAL ERAGINKORRERAKO ESKUBIDEA. ERRUGABETASUN USTEA-
REN PRINTZIPIOA

Espainiako Konstituzioaren 24. artikulua
“1. Per tsona guztiek dute epaileen eta auzitegien babes eraginkorra jaso tzeko es
kubidea, beren zilegiz ko eskubideak eta interesak erabil tzeko, babesik eza sekula ere 
gertatu barik.”
“2. Legeak aurretik ezarritako ohiko epailea izateko eskubidea dute per tsona guztiek, 
baita legelariaren babesa eta lagun tza izateko, euren kontrako akusazioa jakiteko, 
a tzerapen bidegaberik gabeko eta berme guztiak dituen prozesu publiko bat izateko, 
babeserako egokiak diren frogak erabil tzeko, nork bere buruaren kontra ez aitor tzeko, 
erruduntasunik ez aitor tzeko eta errugabetasun presun tzioa erabil tzeko eskubidea ere.
Senidetasuna edo sekretu profesionala dela aitor tzeko beharra ez dagoenean 
erabaki tzeko arauak jarriko ditu legeak.”

Kexa tzeko arrazoi nagusiak izan dira prozesu judizialak gehiegi luza tzea, justizia adminis-
trazioko langileek emandako tratua, edo fun tzionamenduan gertaturiko errakun tzak edo 
arduragabekeriak.

Kasu ba tzuetan, badira kontuan hartu ez diren ustez ko zirkunstan tzia per tsonaletako ba tzuk, 
batik bat ezarri zaiz kien zigor eta neurrien exekuzioaren ondorioak, fun tsean: bergizartera-
tze soziolaboraleko prozesuak, a tzerritarren adingabetasun penala eta adimeneko gaixota-
sun larriak.

Badira ebazpen judizialen exekuzioari dagoz kion erreklamazioak ere, seme-alabekin lotu-
tako banaketa edo dibor tzio prozeduretan judizialki adostutako neurriak ez bete tzea edo 
ondareak eragindako arazoak plantea tzen zituzten erreklamazio-egileek. 

Justiziaren zerbi tzua hobe tzeko asmoz, aprobetxatu beharra dago, beste gauza ba tzuen 
artean, biktimen a tsegin-maila hobe tzeko eskain tzen dituzten bitartekari tza eta erreparazio 
justiziaren poten tzialitateak. 

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20020115&s=2002010
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2005/03/0500982a.pdf
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Doako justiziari dagokionez, onura hori gauza tzeko ardura duten instan tzien eta onura hori 
eska tzen duen per tsonaren arteko komunikazio prozesua hobetu behar da.

Zirkulazioko zehapen araubideari dagokionez, babes judizial eragingarrirako eskubideari 
eragiten dion neurrian, kez kagarria da formula orokorrak edo salaketa orrian aurretik inpri-
matutako formulak erabil tzea, defen tsarako eskubidearekin horrek duen loturagatik. Jar-
dunbide hori bereziki desegokia da salaketa horietan ageri diren arau-hausteei buruz bes-
telako frogarik ezin bil daitekeenean, sala tzailearen eta salatuaren aurrez aurreko ber tsioak 
izan ezik; izan ere, salaturiko egitateei legez eransten zaien egiaz kotasun ustea dela medio, 
froga ukaezin bihur tzen da salaketa hori.

Era berean, a tzera ere azpimarratu behar da ediktu bidez ko jakinarazpena aparteko irtenbi-
dea dela, eta hartaz balia tzeko ezinbestekoa dela administrazioak jakinarazpen per tsonalak 
berma tzeko bideak agortu izana.

Az kenik, babestutako etxebizi tzak eskura tzeko prozedurari dagokionez, azpimarra-
tzekoa da BOE eska tzaileei az ken urteetan eragindako babesgabetasun arazoak Etxebizi tza 
eta Gizarteko Gaietako Sailak herritarrekiko harremanetan erabil tzen dituen jakinarazpen 
eta komunikazio moduengatik.

Etxebizi tza eta Gizarte Gaietako Sailaren jarduteko modu hori zela-eta, gomendio orokorra 
egin genuen 2008an; bertan, berre tsi genuen Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta 
Administrazio Prozedura Erkidegoari buruz ko 30/1992 Legera egokitu behar dela Etxebizi tza 
Eska tzaileen Erregistroaren ebazpenen izapide tzea eta jakinarazpena.

Eusko Jaurlari tzako Etxebizi tza, Herri Lan eta Garraio Saila/, aurreko urteetan erregistroko 
baja prozeduretan izandako babesgabetasun egoeren salaketak babesteko asmoz, hasi da 
dokumentazioaren ekarpena eta konpon tzea administrazio-errekur tsoen bitartez onar tzen, 
behar bezala jakinarazteko exijen tzia ondo bete ez den kasuetan, errekurritutako bajaren 
eskaera-inskripzioa mantenduz guztietan. Tamalez, modu egokian jakinarazi ez diren erre-
gistro bajak berraztertu ez diren ustez ko kasuak an tzeman dira.

2.6. ASKATASUNIK EZ DUTEN PERTSONEN ESKUBIDEAK

Espainiako Konstituzioaren 25.2. artikulua
“Askatasuna ken tzen dituzten penak eta segurtasun neurriak berreziketa eta 
birgizartera tzea lor tzeko izango dira eta ezin izango dira nahitaez ko lanak izan. Pre
sondegiko pena duen kondenatuak Kapitulu honetako oinarriz ko eskubideak izango 
ditu, kondenak apropos ezarritakoak, penaren zen tzuak edota presondegietako le
geak muga tzen ez badituzte behin tzat. Edozein modutan, ordaindutako lana izateko 
eta gizarte seguran tzaren onura guztiak izateko eskubidea izango du, baita kulturaz 
goza tzeko eta nortasuna guztiz gara tzeko eskubidea ere.”

http://www.euskadi.net/asuntossociales/indice_e.htm
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1640_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1640_1.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1992-26318
http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net/r41-429/eu
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Konstituzio aginduak ezar tzen duenez, askatasunaz gabe tzeko zigorren helburua berriro 
gizartera tzea da. Horregatik, presoak errehabilita tzea izan behar du ahalegin guztien hel-
burua. Administrazio zentralaren eta autonomikoaren arteko lankide tza fun tsez ko tzat jo tzen 
da, indarrean dagoen araudiak exekuzio penalari buruz eskain tzen dituen aukerak ahalik eta 
gehien aprobetxa tzeko asmoz.

Oso modu positiboan balora tzen dugu Eusko Jaurlari tzako Justizia eta Herri Administra-
zio Sailak abian jarri dituen bergizartera tze soziolaboralerako itinerarioak: gizabanakoei 
bergizartera tzeko prozesua hobe tzeko sistema penalak eskura jar tzen diz kien tresnak 
eskaini nahi diz kie edo, edozein kasutan, gutxienez Legearekiko errespetuz koa den bizi-
tza askea izateko aukeretan eragin negatiborik izatea saihestu nahi du. Alde horretatik, 
administrazioen eta, esperien tzia eta kualifikazioa baliatuz, presoak bergizartera tzen lan 
egiten duten ekimen sozialerako erakundeen sare zabalaren arteko komunikazioa hobetu 
beharra dago. 

Premiaz koa da programaren diseinua eta jarraipena indibidualizatua izatea eta ez ahaztea 
gizartera tze itinerarioa esparru peniten tziarioan gerta tzen dela. Gainera, administrazioen ar-
teko koordinazioaren ideia azpimarratu beharra dago, ez soilik Administrazio zentralarekin, 
ezpada euskal administrazioen artean ere.

Bestalde, arreta psikiatriko aproposa jaso ez izana espetxeen sistemaren hu tsune han-
dietako bat da eta hala adierazi beharra dago.. Hori are larriagoa da askatasunik gabeko 
per tsona askok izaten dituztelako patologia dualak.

2.7. HEZKUNTZARAKO ESKUBIDEA

Espainiako Konstituzioaren 27. artikulua
“1. Per tsona guztiek dute hez kun tzarako eskubidea. Irakaskun tzaren askatasuna 
onar tzen da.
2. Gizakiaren nortasuna guztiz gara tzea izango da hez kun tzaren xedea,bizikide tzako 
prin tzipio demokratikoen eta oinarriz ko eskubide eta askatasunen arabera.
3. Aginte publikoek gurasoen eskubidea berma tzen dute, seme alabek euren uste er
lijioso eta moralekin bat datorren heziketa jaso dezaten.
4. Oinarriz ko hez kun tza derrigorrez koa eta doakoa da.
5. Aginte publikoek herritar guztien hez kun tza eskubidea bermatuko dute 
irakaskun tzaren programazio orokorraren bitartez, interesa duten sektore guztien 
parte har tzeaz eta ikastegiak sortuz.
6. Ikastegiak sor tzeko askatasuna onar tzen zaie per tsona fisiko eta juridikoei, prin tzipio 
konstituzionalen errespetuaren arabera.
7. Irakasleek, gurasoek, eta behar denean ikasleek ere parte hartuko dute Administra
zioak diru publikoaz finan tzatutako ikastegien kontrol eta kudeaketan, legeak esaten 
duenaren arabera.
8. Aginte publikoek hez kun tza sistema ikuskatu eta homologatuko dute legeak 
bete tzen direla berma tzeko.

http://www.jusap.ejgv.euskadi.net/r47-home/eu
http://www.jusap.ejgv.euskadi.net/r47-home/eu
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9. Aginte publikoek legeak ezar tzen dituen baldin tzak bete tzeko lagun tza emango die
te ikastegiei.
10. Uniber tsitateen autonomia onar tzen da, legeak ezarritakoaren arabera.

Hez kun tzarako eskubidea prestazio eskubide moduan konfigura tzen da eta, horregatik, 
agian egokiago zatekeen hura gizarte eskubideen artean jorra tzea. Ai tzitik, hura koka tzen 
den konstituzio testuingurua eta aukeratutako metodoa ikusita, atal honetan aztertuko da.

Garran tzi tsua da Hez kun tza administrazioa hez kun tza eragile guztien partaide tza herrita-
rren hez kun tza beharrizan errealen planifikazio demokratiko eta egokia sor tzeko prozesuan 
berma tzeko apustua egitea. Horren karietara, erabakigarria da lurraldeetako jarraipen ba-
tzordeen zeregina, beraiek egiten baitute arauz eskola maparen egoeraren urteko azterke-
ta. Planifikazio zeregin hori bereziki beharrez koa da 0 eta 2 urte bitartean; tarte horretan 
tokian tokiko entitateek ere garran tzi berezia dute. Gutxieneko hez kun tza eskain tza ziurtatu 
beharra dago adin tarte horretarako, beraien familiek hautatutako hez kun tza zentroetan 
umeok eskolara tze prozesua normaltasunez jarrai tzeko aukera emanez. Eskolako maparen 
etengabeko azterketa zerbi tzu osagarrien egoki tzapena bul tzatu behar du, baita eskolako 
garraioa ere.

Gauzak bestela azalduta, hez kun tza zerbi tzuen arteko koordinazio hobea bul tza tzera bidera-
tutako praktika onak ezarri behar dira, heziketa beharrizan bereziei eran tzun gisa.

jantoki zerbi tzuari dagokionez, menu aniztasun handiagoa eskaini beharra dago, bereziki, 
osasun edo erlijio motiboengatik. 

Beharrez koa da ikerketarako beka eta lagun tzen izapide prozedurak hobe tzea; izan ere, 
kasuistika horren zabala ikusita, kexetako ba tzuen edukiak balio lezake, kasu ba tzuetan, 
kudeaketa irizpideak zuzen tzeko.

3. HERRITARREN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK

3.1. ZERGA-SISTEmA BIDEZKOA. BERDINTASUN, PROGRESIBOTASUN ETA 
LEGEZKOTASUN PRINTZIPIOAK

Espainiako Konstituzioaren 31. artikulua
“1. Herritar guztiek lagunduko dute gastu publikoei eusten, nork bere ahalmen ekono
mikoarekin bat, zergen sistema bidez ko baten bitartez, berdintasun eta progresibota
sun prin tzipioetan oinarrituta, eta sistema horrek inola ere ez du edukiko konfiska tzeko 
gaitasunik.
2. Gastu publikoak baliabide publikoen esleipen zuzena egingo du, eta bere programa
zioan eta gauza tzean eraginkortasun eta ekonomia prin tzipioei eu tsiko die.
3. Prestazio per tsonal edo ondare prestazio publikoak legearekin bat bakarrik ezarri 
ahal izango dira.”
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PFEZ da kexa gehien eragiten dituen zerga. Hiru lurralde historikoetan zerga hori arau tzen 
duten foru arau berriek garran tziz ko berritasunak gehitu dituzte eta, denborak aurrera egin 
ahala, arauon aplikazioak arazo gutxi sortu ditu. 

Plantea tzen diren gaiak askotarikoak dira eta kasu ugari dituzte oinarri:

- zerga ordain tzeko aukeraz balia tzeko aldi murri tza.
- etxebizi tza bat, zergapekoaren ohiko etxebizi tza ez denean, eskualda tzean lortutako 

onurak ondare-irabazi gisa zenba tzea.
- Fran tzian lortutako laneko errendimenduen zerga-ordainketa.
- zergak helburu erlijiosoetara bidera tzearekiko desadostasuna.
- ohiko etxebizi tzan inberti tzearen ondorioz ko kenkaria aplika tzeko baldin tzak.
- konpen tsazio-pen tsioen ordainketaren ondorioz ko murriz ketarako baldin tzak.
- ez kontideak banan tzen diren kasuetan ondorengoen ondorioz ko kenkariaren 

%50aren aplikazioa guraso biek familia-zametarako ekarpena egiten dutenean.

Tokiko zergen esparruan, tokiko entitate ba tzuek urtero eska tzen dute Ondare Higiezinen Zerga 
sor tzapenaren aurretik egitea familia ugarien kideen tzako aurreikusitako hobarien aplikazioa.

Aurreko urteetan bezala, Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen Zerga ezar tzen duen araudiak xeda-
tzen duen ezgaitasuna duten per tsonak salbuesteko aplikazio murriztaileak kexa ugari era-
gin ditu. Foru Aldundiek, bestalde, 2011n zerga hori ezarriko duten foru arauen salbuespe-
naren mugak zabal tzea proposatu dute, gurpildun aulkien erabil tzaileei ez dakien ezarritako 
poten tzia fiskalaren muga aplikatu; paradoxikoki, ezgaitasun egoera zuten per tsonek ezin 
zuten salbuespena lortu, euren ibilgailuek normalean zerga arau tzen duten foru arauek eza-
rritakoa baino poten tzia fiskal handiagoa zutelako.

Tasei dagokienez, zerbi tzuaren prestazio erreal eta eraginkorra kexa tzeko gai da oraindik, 
adibidez, zaborraren tasaren kasuan. 

Zergen arloan, administrazioaren isiltasuna delako figuraren gehiegiz ko erabilera sala-
tzen duten kexa kopuru handia ageri da, zergadunen errekur tso eta erreklamazioek eragin-
dako eran tzun zeha tz eta motibatua ezeztatuz. 

Jakina denez, ordainagiri bidez ko aldiz kako kobran tza-zergetan ez dago jakinarazpen 
zuzena edo per tsonala egiteko derrigortasun legalik. Dagokion zerga-erregistroan altaren 
lehen likidazioaren ondoren, gainerako likidazioak era kolektiboan egin daitez ke legez ko abi-
suen argitalpenaren bitartez. Aurreikuspen horren ondorioz, herritar askok, ezjakintasuna 
dela eta, bide exekutiboen bitartez ordain tzen dute dagokiena. Hori dela eta, zergadunen 
egutegiko informazio-mezuak bidal tzen dituzten edo ordainagiriak oroitidaz ki gisa igor tzen 
dituzten tokiko entitate ba tzuen neurria praktika on tzat jo tzen da. 
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3.2. jABETZA PRIBATURAKO ESKUBIDEA

Espainiako Konstituzioaren 33. artikulua
“1. Jabe tza pribaturako eta jaraunsle tzarako eskubidea onar tzen da.
2. Eskubide hauen fun tzio sozialak bere edukia mugatuko du, legeekin bat.
3. Inori ezingo zaio ondasun eta eskubiderik kendu baliagarritasun publiko edo gizar
tearen interesarengatik ez bada, beharrez ko kalte ordainketaren bitartez eta legeek 
ezarritakoaren arabera.

Jabe tza pribaturako eskubidearen edukia, bestalde, eskubide horri Konstituzioan ematen 
zaion fun tzioak muga tzen du. Hori dela-eta, lursail bateko jabeak eraiki tzeko jasaten duen 
muga eta zorua udalaren hirigin tzako plangin tzarekin bat etorriz erabil tzeko duen betebeha-
rra justifikatu egiten dira gure hiri eta herrien arrazoiz ko garapenaren gizarte interesarekin.

Jabe tza eskubideak erabilera, gozamen eta ustiapen ahalmenak barne har tzen ditu, lurrari 
buruz ko legediarekin eta hirigin tza antolamenduarekin bat. Hiri lurra eraldatu eta hartan 
eraiki tzeko ahalmena botere publikoen eskumena da, eta ez jabe tza eskubidearen berez ko 
ahalmen bat. Horregatik, lur jabeen eskubide eta betebeharrak kasuan kasuko hirigin tza 
legediaren arabera gauza tzen dira.

Jabe ba tzuek zalan tzan jar tzen dituzte udalen jarduera legitimoak, lanak egiteko edo erabile-
ra aldaketak egiteko baimenak uka tzen dituztenean udal plangin tzaren aurkakoak direlako.

Higiezinen merkatuko egungo krisi egoeran, hirigin tzaren arloko gataz ka maila jai tsi egin da, 
hirigin tza eta eraikun tza zereginen jai tsiera nabarmenaren ondorioz.

Ondare eran tzukizunaren irudiak esan nahi du herritarrek ondarean jasandako kalteenga-
tik kalte-ordainak jaso tzeko eskubidea dutela horiek zerbi tzu publikoen fun tzionamenduaren 
ondorio izan badira, eta horrek oraindik kexa ugari sorrarazten du.

Eragindako kalteak ordain tzearen izaera objektiboak eragiten du beharrez koa ez izatea errua 
edo axolagabekeria egotea zerbi tzu publikoen jardun edo jardun ezean. Izan ere, nahikoa 
zen kausalitate erlazioa froga tzea zerbi tzu publikoen fun tzionamendu normalarekin edo nor-
mala ez denarekin eta eragindako lesioarekin.

Administrazio publikoak, orokorrean, ez dira eragindako kalteen eran tzukizuna onar tzearen 
aldeko izaten, eta, askotan, beharrez koa izaten da eran tzuteko betebeharraren izaera objekti-
boa. Askotan, herritarren kexak sorrarazteko motiboa hau da: arrazoiz koa baino askoz ere epe 
luzeagoan, interesdunak ez du kalte-ordainak jaso tzeko eran tzunik Administrazioaren partetik. 
Orokorrean, kexak aurkezten dituzten per tsonek uste dute, beren ondasun eta eskubideetan 
jasan duten kaltearen aurrean, eragindako administrazioek ez dietela eran tzuten beren kalte-
ordain nahiei edota ez dituztela behar bezala arrazoi tzen aurkeztutako erreklamazioak.

Ondasun baten titulartasun publiko edo pribatuaren eztabaidan dagoen kasuetan, Adminis-
trazio publikoak bere prerrogatibak erabil tzen ditu, bereziki, ikerketa eskubidea eta jabe tza 
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berreskura tzekoa, jabego publikoari ustez dagoz kion ondareen defen tsarako. Tresna pribile-
giatu horiek ondare publikoaren defen tsa justifika tzen badira ere, ez dira ondare publikoari 
dagoz kion edo egokitu zaiz kion behar bezala egiaztatu gabeko ondasun bat eskura tzeko 
bide laster bihurtu.

4.  GIZARTE ESKUBIDEAK (GIZARTE ETA EKONOmI POLITIKAREN PRINTZIPIO 
GIDARIAK)

4.1. FAmILIAREN BABESA. ADINGABEEN ESKUBIDEEN BABESA

Espainiako Konstituzioaren 39.1. eta 4. artikuluak
“1. Aginte publikoek familiaren babes sozial, ekonomiko eta juridikoa bermatuko dute.”
“4. Umeek nazioarteko euren eskubideak zain tzeko hi tzarmenetan ezarritako babesa 
izango dute.”

Familia gizabanako gehienen oinarriz ko erreferen tzia da eta adingabeen, adinekoen eta 
beharrizan bereziak, dependen tzia edo gaixotasunen bat dituzten gizabanakoen tzako be-
rebiziko zeregina du. Familia tradizionalaren bilakaerak arreta berezia eska tzen du, eredu 
hauen guztien berdintasuna susta tzeko ere: familia guraso bakarrak, sexu bereko gurasoak 
dituzten familiak, bananduak edo berriz elkartuak.

Bestalde, beharrez koa da familia ugarienganako arreta bul tza tzea, botere publikoen lagun-
tza handiagoa behar baitezakete euren beharrizanak ase tzeko. Alde horretatik, guraso baka-
rreko familien babes berezia beharrez ko tzat jo tzen dugu eta, gure ustez, familia hauek, bi 
seme-alaba dituztenean, familia ugarien mailarekin parekatu beharko genituz ke, Estatuko 
legeetan jadanik gerta tzen den bezala.

Era berean, beharrez koa da indar handiagoz bul tza tzea familia ugarien tzako diru-lagun tzak, 
ez soilik lagun tza zuzenekin, baita neurri fiskalekin ere.

Gainera, gaindi tzeke daude guraso bakarreko eta bikote homosexualez osatutako familie-
kiko dauden oztopo administratibo formal guztiak; gehienek idaz ki eta dokumentuen infor-
mazioarekin zerikusia dute, ez baitira errealitate sozial eta juridiko berrira egokitu. 

Guraso bakarreko familien egoera berezia familien tzat sor tzen diren onura ekonomikoak 
ematerakoan kontuan izan beharra dago, udal kiroldegietarako sarbideari dagokionez edo 
bestelako edozein hobari edo lagun tza fiskali dagokionez.

Beharrez koa da lana eta familia bizi tzan uztar tzeko neurrien tzako lagun tzak abian jar tzea, 
egungo araudiarekin une honetan estaldurarik ez duten langile autonomoen tzat.

Beharrez koa da herri administrazioetako per tsonalaren lan baldin tzen neurri arau-emaileek 
lanaldia malgu tzeko edo berrantola tzeko neurriak barne har tzea, lanaren eta familiaren 
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 uztarketa lagun tzeko sortu baitira, egungo araudiak eragiten dituen interpretazio zalan tzak 
argi tzeko asmoz.

Arartekoaren erakundeak bikote bananduen kasuan guraso bien arteko eran tzukizun konpar-
tituaren alde egin du. Hori dela eta, herri-botereei eskatu diegu, zeinek bere eskumenen neu-
rrian, behar diren lege aldaketak premiatu di tzatela, banan tze eta dibor tzio kasuetan, aukerarik 
desiragarriena seme-alaba komunen zain tza guraso bien ardura izatea izan dadin, gurasoen 
eran tzukizun partekatuko araubidean, lehentasunez adingabeen interesa babestuz betiere.

Gauzak bestela esanda, adingabeen egoerari arreta eskaini nahi diogu, genero indarkeria 
dagoen familien kasuan. 

Familiaren babesik gabeko haur eta nerabeei dagokienez, beharrez koa da, udal zerbi-
tzuen partetik batik bat, familiei lagun tzeko eta esku har tzeko apustu sendoagoa egitea. 
Harrera familien kasuan, kalitatez ko lagun tza jarraitua behar da, bai adingabearen kasuan, 
bai harrera familiarenean. Harrera egoi tzetan dauden ume eta nerabeen kasuan, familiaren 
esku har tzea indartu beharra dago.

Babesik gabeko adingabeen kasuan, bakarrik dauden adingabe a tzerritarren egoera azpi-
marratu beharra dago. Gehien errepika tzen den arazoa, kasu hauetan, lurralde historiko bakoi-
tzean indarrean dauden irizpide eta harrera-protokoloen ezberdintasunean da tza, bereziki adi-
nari dagokionez, eta horrek ondorioak ditu umea edo nerabea babeserako sisteman sar tzeko 
ala ez onar tzeko. Gai tzestekoa da foru aldundiek ez dutela bete tzen bizilekua izateko baime-
na emateko beharra. Gainera, onartezina da baliabide sozialik gabeko adingabe a tzerritarren 
existen tzia adinez gorakoen tzat, neurri horietarako inolako babes legalik izan gabe.

Adingabe arau-hausleei dagokienez, familiako eta bikotekidearen aurkako indarkeria de-
lituen etengabeko haz kundea eta babeserako sistemetatik datozen adingabeen propor tzio 
altua oso larria da oraindik ere. Adingabe arau-hausleei zuzendutako hez kun tza zentroen 
sarearen egiturak berdin segi tzen du.

Aipa tzekoa da babeserako eta erreformarako sistemen arteko erlazioa, az ken urteetan sen-
dotu egin baita, bereziki internamendu neurrien kasuan. Egoera garran tziz koa da lagun-
tzarik gabeko a tzerriko adingabeen kasuan. Internamendu neurrien erdia isla tzen badute 
ere, izan behin-behinekoak zein behin betikoak, 2010. urtean jai tsi egin da gazteen tzako 
justizia zentro batean artatutako a tzerriko adingabeen ehunekoa. Bi sistemez gehien balia-
tzen diren kolektiboak hauek dira:

– Lagundu gabeko adingabe a tzerritarrak (gehienak Marokokoak).
– Familia erreferen tzia eskaseko eta berdinen taldearekiko mendekotasun handiko 

Latinoamerikan eta Errumanian jaiotako adingabeak.
– Familiaren barruan edo bikotekideei eraso egiten dieten adingabeak, eta adingabea 

ingurunetik bereizi beharra dago.
– Eman tzipaziorako aukera errealik ez duten 18 urtetik gorakoak.
– Babes zentroan bizi diren adingabeak. Igoera handia gertatu da nesken kopuruan.
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Hez kun tza premia bereziak edo berariaz koak dituzten talde ba tzuk eskola tzeari buruz, 
izenda tzaile komuna berriro ere familiekiko lankide tzaren hobekun tzan da tza.

Kolektibo eta gizabanako gutxie tsienen kasuan, eskoletako ghettoak eta segregrazioa sai-
hestu behar dira.

Beharrez koa da ezgaitasunak dituzten ikasleen heziketa beharrizanei eran tzun egoki bat 
ematea; populazio etorkinetik datozen ikasleak, herri ijitoaren ume eta nerabeak eta gizar-
teak gutxie tsitako populaziotik datozenak.

Ume eta nerabeen adimenaren osasun-arreta adingabeen osasunerako eskubidearen 
arretarako beharrizan premiaz koenetariko bat da. Dudarik gabe, adimenean osasun arazoak 
dituzten adingabeen kolektiboa gizartean une honetan hasten ari den taldeetako bat da. 
Ezinbestekoa da administrazioen arteko koordinazioan sakon tzea kolektibo honen beharri-
zanei eran tzuteko.

Beste alde batetik, beti eragin izan dute kez ka berdinen arteko eskola jazarpenaren 
kasuek. Tratamendu iraunkorra behar duen fenomenoa da, hain larria izanik, eta familiek, 
bizikide tza planek eta hez kun tza zentroek artikulatutako gainerako tresnek zeregin garran-
tzi tsua dute kasu honetan. Kasu ba tzuetan teknologia berriak jazarpenerako bide gisa erabil-
tzen dira; horri “ziberbullying” deri tzo.

Datu positibo gisa aipa liteke az ken urteetan behera egin duela Hez kun tza Ikuskari tzaren 
aurrean salatutako eskolako jazarpen kasuen kopuruak. Oraindik nagusi dira mutilek burutu-
tako jazarpen kasuak, bereziki Lehen Hez kun tzako az ken zikloan eta Bigarren Zikloko lehen 
bi ikasturteetan.

Kez kagarria da hainbat erakunde sozialen txosten eta azterlanek azaldutako umeen po-
brezia egoeraren haz kundea.

Az kenik, azpimarra tzeko modukoak dira sexu orientazio edo genero-identitate ezberdinak 
dituzten nerabeen integraziorako zailtasunak eta bazterketa egoerak.

4.2. OSASUNERAKO ESKUBIDEA

Espainiako Konstituzioaren 43. artikulua
“1. Osasuna babestua izateko eskubidea onar tzen da.
2. Aginte publikoen eskuetan dago osasun publikoa antolatu eta babestea, neurri pre
bentibo eta prestazio eta zerbi tzu beharrez koen bitartez. Legeak ezarriko ditu guztion 
eskubide eta betebeharrak, honi dagokionez.
3. Aginte publikoek osasun hez kun tza, hez kun tza fisikoa eta kirola bul tzatuko dituzte. 
Aisiaren erabilpen egokia ere erraztuko dute.”
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Krisi ekonomikoa dela eta, egungo osasun zerbi tzuaren mailari eusteko beharrez koa da baliabi-
deak optimiza tzea, baina herritarren osasun eta gizarte beharrizanei eran tzuteari u tzi gabe.

Gaixoen kez kagaiak ez dira soilik osasun asisten tziaren ingurukoak: itxaron-zerrendak beza-
lako alderdi instrumentalak, zerbi tzuen kartera edo prestazioak lor tzeko prozedurak, bestea 
beste.

Gaixo askok kexa bera azaldu dute: ebakun tza kirurgiko bat izateko itxaronaldia hainbeste 
luza tzen da non ebakun tzaren aurreko probak iraungi egiten diren, eta analisiok berriz egin 
beharra gerta tzen da.

Berriro ere azaldu dira euren historia klinikoa eskura tzeko arazoak izan dituzten gaixoen 
kexak.

Osakide tzara profesional berriak sartu izanak txartelak berrantola tzea eragin du eta, on-
dorioz, medikuak alda tzea ezinbestekoa izan da, erabil tzaile askok aurreko medikuarekin 
jarrai tzeko asmoa izan dutelako.

Era berean, kexa ba tzuetan azaldu da zenbait espezialisten falta nabarmena, adibidez, pe-
diatrena.

Itxaron-zerrendekin lotuta jasotako kexek zerikusia izan dute tratamenduekin, bereziki 
hauekin: ernalezintasuna, ebakun tza kirurgikoak, espezialistei egindako kon tsultak eta pro-
bak egitea. 

Amiantoarekin erlazionatutako gaixotasunak dituzten gizabanakoen arazoen aurrean, Admi-
nistrazioari informazioa eskatu zaio amiantoaren eraginetik eratorritako gaixotasun profe-
sionalen inguruko ekin tzen aurreikuspenen inguruan.

Gaixotasun kronikoak dituzten gizabanakoei dagokienez, Eusko Jaurlari tzaren Osasun 
eta Kon tsumo Sailak egindako “Kronikotasunaren erronkari aurre egiteko Estrategia Eus-
kadin” dokumentuak, besteak beste, gaixo hauek paira tzen diten ezgaitasuna, beste gaixo-
tasun ba tzuen artean, kontuan har tzeko beharra azpimarra tzen du, baita integratutako plan 
farmakoterapeutikoen beharra eta gaixorik dauden gizabanakoen partaide tza handiagoa 
ere. Gainera, sistema soilik hobetu liteke kontuan har tzen baldin bada lehen mailako arreta, 
ospitaleak eta zerbi tzu sozialak interdependenteak direla.

Zenbait gaixo kronikok, lehen eta bigarren mailako linfedemak dituzten gizabanakoek, age-
nesiaren gaixotasuna duten adingabeek, garunean kalteak jasandako gizabanakoek edo 
bestelako gaixotasun neurologikoak dituztenek ekin tza protokolo oso konplexuak eska tzen 
dituzte.

Az kenik, buruko eritasunak dituzten gizabanakoei dagokienez, gai bereziki delikatuak 
dira borondatez koak ez diren sarrera eta tratamenduak, beste metodo koer tzitiboen enple-
guak edo esku har tze esangura tsuak ez diren tratamenduak. 

http://ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/2_219_1.pdf
http://ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/2_219_1.pdf
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4.3. INGURUmEN EGOKIA IZATEKO ESKUBIDEA

Espainiako Konstituzioaren 45. artikulua
“1. Herritar guztiek dute per tsonaren garapenerako ingurumen egokia izateko 
eskubidea,baita hura zain tzeko betebeharra ere.
2. Aginte publikoek baliabide naturalen zen tzuz ko erabilpena zainduko dute bizimodua 
babestu eta hobe tzeko eta ingurumena konpon tzeko, guztien elkartasun ezinbeste
koan oinarriturik.
3. Aurreko atalean ezarritakoa urra tzen dutenen tzako, zigor penalak ezarriko dira le
geak esaten duenaren arabera, edo behar denean zigor administratiboak ere bai, eta 
eragindako kaltea ordaindu beharko dute.

Ingurumenaren arloan jasotako kexa gehienak udal baimenen araubidearen pean dauden 
jarduera sailkatuen zarata, usain eta keen ondorioz herritarrek jasaten dituzten eragozpe-
nen ingurukoak dira.

Ku tsadura akustikoari dagokionez, kexa ohikoenak ostalari tzako establezimenduek –taber-
na, pub, jatetxe, txoko edo sozietate gastronomikoak– sorrarazten dituzten zaratek eragin-
dako arazoen salaketak dira, establezimendu horiek ez dituztelako isolamendu akustikorako 
neurriak egokitasunez bete tzen, edo musika ekipoen gehiegikeriaz ko erabilerarengatik. 

Asko izan dira gure udalerrietako aisialdirako inguruneetan ezarritako bokatategi eta okinde-
gien aurkako kexak, edo gazte taldeek bil tzeko erabil tzen dituzten saltoki edo lonja komer-
tzialen erabilerak eragindako zaratak sala tzekoak.

Kasu askotan ikus daiteke, horrelako jarduerek eragindako eragozpenak arin tzeko neurriak 
har tzerakoan, udalen partetik u tzikeria edo gehiegiz ko pasibotasuna dagoela, eta hori ka-
suan kasuko jarduera- eta irekiera-lizen tziak baimen tzen dituen administrazioa izanda ere. 

Aipagarriak dira ere Administrazioaren obra edo azpiegiturek eragindako zaratengatik 
erreklama tzeko egindako kexak.

Fenomeno berezia da partikularrek eragindako arazo eta eragozpenen haz kundea. Udalek, 
ordenan tzen bidez, muga onargarriak gaindi tzen dituzten auzokideek eragindako zaratak 
zehapen gisa tipifikatu di tzakete.

Zoruaren ku tsadurari eta ku tsadura hidrikoari dagokienez, uren eta i tsas bazterren 
kalitateari eragiten dioten isurketekin zerikusia duten kexak kontuan hartu behar dira, bai 
esparru publiko hidraulikoan, bai i tsas-lehortarrean, eta zoruaren ku tsadura biologiko eta 
kimikoetan oinarritutako ingurumenaren aurkako eraginak sala tzen dituztenak ere. Zehaz ki, 
Barakaldoko ingurunean ku tsatutako zoruaren egoeraren gaineko bi kexa jaso ditugu.

Ku tsadura elektromagnetikoak herritarrak kez ka tzen ditu, energia elektrikoa zabal tzeko 
sareen, wifi bidez Internetera konekta tzeko sistemen, telefonia mugikorraren eta telebista-
ren instalazio eta antenek eragiten dituzten uhinen emisioa dela eta. 
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Nahiz eta ezin den eremu elektromagnetikoek eragindako arriskua zehaztu ikuspegi guz-
tiz zientifiko batetik, ezta osasunarekiko eragina ere, arauek eta ordenan tzek babeserako 
neurri gehigarriak exiji tzen ari dira. Gainera, Administrazioak esku hartu beharko du instala-
zioen legez kotasuna kontrola tzeko, arau-emaileak diren indarrean dauden araudia eta udal 
ordenan tzak kontuan hartuta.

Bestalde, informazioa lor tzeko eskubidearen eta gardentasunaren gaineko izaera 
orokorreko gomendio bat planteatu da, ingurumenari dagokionez oso garran tzi tsua baita 
eta herri-administrazioen esku dago. 

Ingurumen-informazioa eskura tzeko arazoen inguruko kexei dagokienez, berriro ere nabar-
mendu behar dugu administrazioek bereziki ardura tsuak izan behar dutela eskuratutako 
informazioa emateko, eta, hala badagokio, administrazio-bulegoetan dagoen informazioa 
zabal tzeko.

Bestalde, oraindik alternatiba guztiak irekita daudelarik ingurumen-gaietan parte har tzea 
fun tsez ko elementua da erabaki on bat hartuko dela berma tzeko.

4.4. ETxEBIZITZA DUINA IZATEKO ESKUBIDEA

Espainiako Konstituzioaren 47. artikulua
“Espainiar guztiek dute etxebizi tza duin eta egokia izateko eskubidea.
Aginte publikoek beharrez ko baldin tzak sustatu eta behar diren arauak ezarriko dituzte 
eskubide hori gauza tzeko, lurraren erabilpena interes orokorrarekin bat arautuz, espe
kulazioa galarazteko.
Gizarteak erakunde publikoen hirigin tza jarduerak sortutako gainbalioetan parte har
tuko du.”

Euskal herritarren parte esangura tsu baten arazoetako bat etxebizi tza duina eskuratu ahal 
izateko zailtasun objektiboa izatea da. Botere publikoak etxebizi tza babestuen sorrera bul tza-
tzen aritu dira, merkatu librean etxebizi tza erostea ezinez ko dutenei etxebizi tza eskura tzea 
posible egiteko beste neurri ba tzuekin batera. Neurriak bereziki zuzendu zaiz kie etxebizi tza-
premia larria duten sektore horiei.

Etxebizi tza duinaz eta egokiaz goza tzeko eskubidea nabarmenki mugaturik geratu da az-
kenaldian, krisi ekonomikoko egoera dela eta. Horrek, per tsona eta talde ahulenen diru-
sarrerak murriztea dakarrenez, areagotu egin ditu herritar askok dituzten zailtasunak 
alokairuko gastuen edo etxebizi tzen gaineko hipoteka kuoten ordainketari aurre egin ahal 
izateko.

Euskal herri-administrazioek “krisiaren aurka hartutako neurriak” nahikoak ez direla ikusi 
da, horien bitartez dagoen babes publikoko etxebizi tza eskaerari eran tzun nahi bazaio eta 
egungo testuinguru ekonomikoan bizitasun handiagoz azal tzen ari den etxebizi tza beharre-
ko egoera bereziei aurre egin nahi bazaie.
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Adierazi berri den horrek inoiz baino beharrez koagoa egiten du alokairu babestuari zuzen-
dutako baliabide publikoen haz kundea, eta baita alokairu arrazoiz koagoak eta alokatutako 
etxebizi tzaz goza tzerakoan egonkortasuna bermatuko dutenak izatea ere.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, foru eta tokiko administrazioekin batera, 
eta euskal familia eta herritar ugarik bizi dituzten zailtasun ekonomikoak ezagututa, gizar-
te politikak eta etxebizi tza publikokoak koordinatu behar ditu, krisia etxebizi tza duinaz eta 
egokiaz goza tzeko eskubidean eragiten ari den eragin negatiboak arin tzeko eta gizarte baz-
terkeriako egoerak saihesteko.

Ondorioz, adituen iri tzia gure eginez, egungo krisia aukera bat bezala hartu behar da euskal 
herri-administrazioek etxebizi tza programak eta politikak berri tzeko duten moduaz hausnar-
tu eta horiek azter tzeko, horren bitartez herritar guztiei etxebizi tza duina eta egokia berma-
tu ahal izateko.

Etxebizi tza Eska tzaileen Erregistroaren kudeaketak legez ko prozedura bermeak sartu behar 
ditu, herritarren eskaeren baja eta aldarazpen ebazpenak ez egiteko etxebizi tza babestua-
ren eska tzaileei babesgabetasuna eragiteko moduan.

Bestalde, gabeziak edo hu tsak konpon tzea etxebizi tza duin eta egokiaz goza tzeko eskubi-
deari estuki lotuta dagoen betebehar bezala hartu behar da, eta administrazioek arreta 
bereziarekin eskatu behar diete hori enpresa eraiki tzaileei.

Alokairuaren merkatuan izaten den esku-har tze publikoak, alokairu babestuen edo berariaz-
ko programa publikoen bitartez, sustatu egin behar du alokairuan parte har tzen duen alderdi 
bakoi tzak bere eskubide eta betebeharrak ezagu tzen dituela, eta herri-administrazioei ego-
ki dakiz kiekeen bitartekari tza edo aholkulari tza lanak hobe tzen direla zaindu.

4.5. EZGAITASUN FISIKOA, SENTImENEZKOA EDO PSIKIKOA DUTENEN 
 ESKUBIDEAK

Espainiako Konstituzioaren 49. artikulua
“Aginte publikoek minusbaliatu fisiko, sentimenez ko eta psikikoen tzako preben tzio, 
tratamendu, birgai tze eta gizartera tze politika egingo dute. Behar duten zainketa es
pezializatua eskainiko die, eta lagun tza berezia emango die, izenburu honetan hiritar 
guztien tzat ezarri diren eskubideak erabili ahal izan di tzaten.

Ezgaitasunen bat duten per tsonek eguneroko bizi tzan zailtasun handiak izaten jarrai tzen dute 
hori berdintasunez ko baldin tzetan garatu ahal izateko, arazoak baitituzte hirian ibil tzeko, erabi-
lera publikoko eraikinetara sar tzeko, garraioa erabil tzeko edo lanpostua eskura tzeko.

Botere publikoek beren kasa bizi ahal izatea bermatu behar die ezgaitasunen bat duten 
per tsonei, oinarriz ko premiak bete tzeko nahikoak diren lagun tzekin.
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Espainiako Estatuan ezgaitasuna trata tzeko moduan aldaketa handia ekarri du Ezgaitasuna 
duten Per tsonen Eskubideen Konben tzioa 2008ko maia tzaren 3an indarrean sartu izanak. 
Ezgaitasunak trata tzerakoan, hi tzarmenak errehabilitazio eredua gainditu, eta gizarteari eta 
diber tsitateari loturiko eredu bat ezar tzen du.

Ingurune fisikoaren edo hirigunearen eta eraikinen irisgarritasuna dela eta, oraindik 
ere ezgaitasunen bat duten per tsonek erreklamazioak jar tzen dituzte erakunde honetan. 
Urtero ari gara erreklama tzen administrazio publikoei, eta bereziki udalei, analisi sakon bat 
egin dezatela irtenbide teknikoak instala tzeko hautabideen inguruan, hiriguneen irisgarri-
tasun-arazoak konpon tzeko. Horri dagokionez, herritar guztiek berdintasun egoeran erabil 
di tzaketen instalazioei lehentasuna ematea hobesten dugu; horrela aukera berdintasuna-
ren eta bereiz keriaren aurkako prin tzipioa gauzatuko dira, ezgaitasunak dituzten per tsonen 
kasuan. Horregatik, gure iri tziz, araudian ezarritakoa bete tzeko, lehentasuna eman behar 
zaio egokituriko igogailuen instalazioari, eta bigarren mailan u tzi behar da arrapala nahiz 
eskailera mekanikoen edo tapiz gurpildunen soluzioa.

Asko aurreratu bada ere, garraio publikoaren irisgarritasun uniber tsala da ezgaitasunen 
bat duten per tsonen aldarrikapen nagusietako bat, eta erronka handi bat, Euskal Autono-
mia Erkidegoan garraio publikoko zerbi tzuak kudea tzen dituzten enpresetako eragileek au-
rre egin beharrekoa. Hori guztia egiaztatu ahal izan dugu erakunde honek EAEko garraio 
publikoaren sistemaren irisgarritasunari buruz egin duen txosten-diagnostikoan.

Baldin tza berberetan emango den hez kun tza eta prestakun tza da sistemaren beste 
oinarriz ko zutabeetako bat ezgaitasunen bat duten per tsonak erabat eta aktiboki gizartera 
daitezen. Nolanahi ere, hez kun tza-errealitateak asko falta du helburu hori lor tzeko; hala 
egiaztatu dugu, esate baterako, lanbide-heziketako prestakun tza-zikloetako irakaskun tzetan 
zeinu-min tzairako interpreterik ez dagoela-eta gorrek aurkeztutako erreklamazioetan.

Zergei buruz ko araudiak zerga-onurak ezar tzen ditu (salbuespenak, hobariak, murriz ketak...). 
Horien bidez, batetik konpen tsatu egin nahi dira ezgaituren bat duten familiak, gastu handia-
goa egin behar izaten baitute, eta, bestetik, familia horiei eragiten dien ahalmen ekonomiko 
txikiagoari eran tzun asmo zaio. Alabaina, gaur-gaurkoz dauden onuren aplikazioa kasu asko-
tan interpretazio formalisten baitan dago. Horri dagokionez, uste dugu une oro interpretazio 
finalistak aldeztu behar direla, ezgaitasuna duten per tsonei onura horietaz balia tzeko modua 
emateko, baldin eta horretarako oinarriz ko betekizunak bete tzen badituzte. 

Az kenik, adierazi nahi dugu oraindik ere Euskal Autonomia Erkidegoan ezar tzeko daude-
la komunikazioaren irisgarritasuna bermatuko duten neurri teknikoak. Horrela, garraio 
publikorako irisgarritasunari dagokionez, komunika tzeko zailtasunak dituzten gizabanakoen 
irisgarritasuna berma tzeko neurrien erabateko gabezia nabarmena da. Era berean, egiazta-
tu dugu eraikin publikoetako arreta-guneak koka tzen diren lekuetan informazioa eta komu-
nikazioa erraztuko duten baliabide teknikoen hu tsa, hez kun tza, osasun eta baliabide sozia-
len irisgarritasunari dagokionez. Horregatik, uste dugu erabakigarria dela botere publikoen 
jarduketen bidez irisgarritasun-baldin tzak ezar tzea komunikazioan, ikusmen- eta en tzumen-
urritasuna dutenen bereiz keriarik ez jasateko eskubidea bene-benetakoa izango dela ziurta-
tzeko eta per tsona horiek gainerakoek dituzten aukera berberez gozatu ahal izateko.

http://ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/2_219_1.pdf
http://ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/2_219_1.pdf
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4.6. ADINEKOEN ESKUBIDEAK

Espainiako Konstituzioaren 50. artikulua
“Aginte publikoek, pen tsio egoki eta aldiz ka eguneratuen bitartez, adineko per tsonen 
nahikotasun ekonomikoa bermatuko dute.
Eta familiaren betebeharrak alde batera u tzita, euren ongizatea sustatuko dute gizarte 
zerbi tzu sistema baten bitartez, osasun, etxebizi tza, kultura eta aisialdiko arazo espezi
fikoak konpon tzeko.”

Adineko per tsonen kolektiboa gero eta handiagoa da bizi-itxaropena areagotu egin delako. 
Horrez gain, oso talde heterogeneoa da; izan ere, batetik, autonomia per tsonala eta gizar-
tean aktiboki esku har tzeko gai diren per tsonak barne har tzen ditu, eta, bestetik, autonomia 
per tsonala oso mugatuta duten menpeko per tsonak.

Zahar tze aktibo eta salbagarria gero eta garran tzi tsuagoa da, adineko per tsonek bizi tza 
aktiboa eta autonomoa egitea susta tzen da, eta, horrela, per tsonen bizi tza-kalitate hobea 
lor tzeaz gain, gizarte zerbi tzuen iraunkortasunerako ere mesedegarria da.

Horrenbestez, beharrez koa da botere publikoek konpromisoa har tzea adineko per tsonen 
parte-har tze soziala susta tzeko eta autonomia per tsonala bul tza tzeko.

Bizi tza aktibo hori lor tzeko, ezinbestekoa da diru-sarrera duinak izatea.

Bestalde, kez kagarriak dira adineko per tsonek jasaten dituzten tratu txar egoerak, be-
reziki, psikologikoak. Errealitate hori ez da guztiz azaleratu, eta, ondorioz, beharrez koa da 
tratu txarrak prebenitu eta an tzemateko neurriak har tzea. Eusko Jaurlari tzak adineko per-
tsonen kontrako tratu txarren kontra borroka tzeko plan bat prestatu beharko luke.

Bestalde, aipa tzekoa da, 8/2010 Errege Dekretuan defizita murrizteko aurrez ikusten diren 
aparteko neurriei dagokienez, menpekotasunagatiko prestazioak eskura tzeko eskubidea 
sor tzen den unea aldatu egin dela; izan ere, prestazioak onar tzen dituen ebazpena ematen 
denetik aurrera sortuko dira, edo, berariaz ko ebazpenik ematen ez baldin bada, eskaera 
egiten denetik sei hilabetera.

Neurri honek eskubidearen eskaeraren unera i tzul tzeko a tzeraeragina ezaba tzen du eta bi 
foru aldundiren foru dekretuetan eran tsia izan da, Araban eta Biz kaian.

Osasun eta gizarte arreta aldibereko, koordinatu eta iraunkorrerako beharrak, arretaren ja-
rraitutasun prin tzipiorako doituta, garran tzi berezia har tzen du adinekoen kasuan, eta berezi-
ki menpekotasuna duten adinekoenean. Hori dela eta, aparteko interesa pizten duen doku-
mentua da EAEko arreta soziosanitarioaren irizpideak gara tzeko dokumentu-markoa.

Egoi tzetako plazen prezio publikoarekiko desadostasuna ager tzen zuten kexa ba tzuk di-
rela eta, berriro ere azpimarratu da hiru foru aldundiek adineko per tsonen tzako egoi tzen 
 plazetarako ezar tzen dituzten prezio publikoen zenbatekoen arteko desberdintasunak. 

http://ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/2_219_1.pdf
http://ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/2_219_1.pdf
http://ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/2_219_1.pdf
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Prezio publiko horiek homogeneiza tzeko joera izan beharko lukete, edo, gutxienez, aldea 
gutxitu beharko li tzateke.

Titulartasun publikokoak izan arren kudeaketa pribatukoak diren adineko per tsonen tzako 
egoi tza zerbi tzuetako lan-gataz kek argi adierazten dute beharrez koa dela langileen greba-
eskubidea eta egoi tzetako adineko per tsonen osasunerako eta arreta zerbi tzua jaso tzeko 
eskubidea batera tzea.

Zorionez, Donostiako Aldakonea egoi tzako eta Gasteiz ko Ariznavarra egoi tzako gataz kak, 
zenbait hilabetez luzatu ondoren, behingoz amaitu dira.

Buka tzeko, aipa tzekoa da, etxez etxeko lagun tza zerbi tzua eskain tzeari dagokionez, para-
doxikoa dela, Gasteiz ko Udala eta Arabako Foru Aldundiaren arteko banaketa ikusirik, zerbi-
tzua I. graduko menpekotasuna duten per tsonei uka tzea eta, halere, per tsona autonomoek 
zerbi tzua jaso tzea, nahiz eta horiei zuzendutako arreta udalaren eskumena den.

5. LABURBILKETA

Atal honek Euskal Autonomia Erkidegoko eskubideen babesaren egoeraren balioespena 
bil tzen du, hala eska tzen baitu Arartekoaren jarduna arau tzen duen legeak. Legearen egi-
tura Konstituzioak ematen dituen eskubide guztietan da tza, baina, laburbilketa atala izanik, 
ez ditu Arartekoaren erakundearen ekin tzek sorrarazten dituzten gai guztiak agortu nahi, 
logikoa denez.

Hori dela-eta, balorazio osatuagoak gainerako atalen gaineko jarraipena egitea ere eskatuko 
du, eta, batez ere, I. atalaren gainekoa. Izan ere, eremu bakoi tzaren azterketan eremu ma-
terial bakoi tzeko benetako balorazioak bil tzen dira eta kasu guztietan ez dira atal honetan 
laburbildu.

Halaber, bereziki behar tsuak diren eta eskubideetan urradurak jasateko aukera gehiago di-
tuzten talde ba tzuei eragiten dieten gaiak azter daitez ke txostenen honen III. atala aztertuz.

Bestalde, V. atalari esker eskubide ba tzuk aztertu ahal izango ditugu, 20010ean egindako 
txosten monografikoen bitartez edo lan tze fasean daudenen bitartez.

Edonola ere, espero dugu atal honetan eta txostenaren gainerakoetan bildutako diagnos-
tikoa lagungarri izatea botere publikoen tzat herritarren eskubideen defen tsan neurri zeha-
tzetan sakon tzeko.

http://ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/2_219_1.pdf
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•	 Arartekoaren ebazpena, 2010ko urtarrilaren 12koa.	Horren	bidez,	Bizkaiko	Foru	Al-
dundiko	Udal	Harremanen	eta	Herri	Administrazioaren	Sailari	gomendatzen	zaio	IT	Txar-
tela	sistemaren	arabera	ematen	den	maila	aurreratuko	Microsoft	Excel	XP	moduluaren	
ziurtagiria	onartzeko.

•	 Arartekoaren ebazpena, 2010ko urtarrilaren 15ekoa.	Horren	bidez,	Elgetako	Uda-
lari	 gomendatzen	 zaio	ofizioz	baliogabetu	ditzala	 auzokide	bati	 2008.	urteaz	geroztik	
zabor-tasa	gisa	bidali	dizkion	likidazioak,	hari	ez	baitio	beraren	etxebizitzan	zabor-bilketa	
zerbitzurik	egiten. 

•	 Arartekoaren ebazpena, 2010ko urtarrilaren 25ekoa.	Horren	bidez,	amaiera	ematen	
zaio	kontrolik	gabe	noraezean	dabiltzan	animaliek	eragiten	dituzten	eragozpen	eta	kal-
teak	direla-eta	pertsona	batek	egindako	erreklamazioari.

•	 Arartekoaren ebazpena, 2010ko urtarrilaren 26koa.	Horren	bidez	amaitutzat	ematen	
da	hautagaiek	oposizioko	azterketa	beste	egun	edota	leku	batean	egiteko,	deitutako	az-
terketara	joatea	galarazten	dien	kausa	justifikatua	dela-eta	Osakidetza-Euskal	Osasun	
Zerbitzuari	egindako	kexen	azterketa.	

•	 Arartekoaren ebazpena, 2010ko otsailaren 9koa.	Horren	bidez,	Arartekoaren	esku-
hartzea	amaitzen	da,	Donostiako	adinekoentzako	¨Aldakonea¨	egoitzako	greban.	

•	 Arartekoaren ebazpena, 2010ko otsailaren 16koa.	 Horren	 bidez,	 bateragarritasun	
baimena	eskatzeari	buruzko	kexa	batean	bere	esku-hartzea	amaitutzat	jotzen	du.	

•	 Arartekoaren ebazpena, 2010ko otsailaren 17koa.	Horren	bidez,	Eusko	Jaurlaritzako	
Industria,	Berrikuntza,	Merkataritza	eta	Turismo	Sailari	iradokitzen	zaio	nahitaezko	ira-
garkiak	jartzeko	irizpideak	ezar	ditzala,	ordainketa	egin	behar	duena	hirugarren	onuradu-
na	denean.	

•	 Arartekoaren ebazpena, 2010ko otsailaren 19koa.	Horren	bidez,	Pasaiako	Udalari	go-
mendatzen	zaio	gas	kanalizazioa	jartzeko	lizentzia	eman	dezala,	proiektuak	kanalizazioa	
arau	subsidiarioetan	ezarritakoaren	arabera	estaltzen	duen	kasuetan.	

http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1775_1.pdf
http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1776_1.pdf
http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_1782_1.pdf
http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1783_1.pdf
http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1812_1.pdf
http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1794_1.pdf
http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1795_1.pdf
http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1797_1.pdf
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•	 Arartekoaren ebazpena, 2010ko otsailaren 19koa.	Horren	bidez,	Eusko	Jaurlaritzako	
Etxebizitza,	Herri	Lan	eta	Garraio	Sailari	gomendatzen	zaio	babes	ofizialeko	etxebizitza	
baten	enpresa	sustatzaileari	ezar	diezaiola	aipatu	etxebizitzan	antzemandako	eraikuntza	
akatsak	konpontzeko	nahitaezko	konponketa	obren	egitea.	

•	 Arartekoaren ebazpena, 2010ko otsailaren 22koa.	Horren	bidez,	Donostiako	Udalari	
gomendatzen	zaio	Zubiaurre	pasealekua	Intxaurrondoko	Zarategi	pasealekuarekin	lotze-
ko	igogailua	jartzeari	lehentasuna	ematea,	Lizardi	kalean	bost	arrapala	mekaniko	jartze-
ko	asmoaren	ordez,	herritar	guztiei	igogailua	erabiltzea	ahalbidetuko	dien	konponbide	
teknikoa	baita.	

•	 Arartekoaren ebazpena, 2010ko otsailaren 23koa.	Horren	bidez,	EuskoTreni	 irado-
kitzen	 zaio	garraio	 zerbitzuan	etxeko	animaliak	eramateko	baimena	ematea,	betiere,	
horrek	beste	erabiltzaile	guztiei	eragozpenik	ez	eragiteko	baldintzak	betez.	

•	 Arartekoaren ebazpena, 2010ko martxoaren 4koa.	Horren	bidez,	Elantxobeko	Uda-
lari	 gomendatzen	 zaio	 izapidetutako	 proiektu	 teknikoaren	 kostuaren	 kalteak	 ordain	
diezaz	kiola	jabekideen	komunitate	bati.	

•	 Arartekoaren ebazpena, 2010ko martxoaren 11koa.	Horren	bidez	amaitutzat	jotzen	
da	 bakarrik	 dagoen	 atzerritar	 adingabe	 bat	 familiako	 harreran	 hartzea	 formalizatzeko	
eskaerari	dagokionez	familia	batek	Bizkaiko	Foru	Aldundiari	egindako	eskaerari	buruzko	
erreklamazioa.	

•	 Arartekoaren ebazpena, 2010ko martxoaren 23koa.	Horren	bidez,	eskola	kiroletako	
programen	kirol	jarduera	jakinetan	parte	hartzen	duten	14	urtetik	beherako	adingabeak	
identifikatzeko	baliabide	gisa	NANa	eskatzeari	buruzko	kexa-espediente	bat	amaitutzat	
eman	da.	

•	 Arartekoaren ebazpena, 2010ko martxoaren 26koa.	Bergarako	Udalak	oilategi	erabi-
lera	baimenduta	duen	eraikin	baten	harira	izan	duen	jardunari	buruzkoa.	

•	 Arartekoaren ebazpena, 2010ko apirilaren 23koa.	Horren	bidez,	Armiñongo	Udalari	
gomendatzen	zaio	kale	bateko	eraikinen	zenbakiak	jarraitasunez	berri	ditzan.	

•	 Arartekoaren ebazpena, 2010ko maiatzaren 5ekoa.	Horren	bidez,	Bergarako	Udalari	
gomendatzen	zaio	izapide	dezala	behar	bezala	zenbait	eraikin	eraikitzeko,	lurzoru	urba-
nizaezinean	karabana	bat	jartzeko	eta	txakurrak	egoteko	espedientea.	

•	 Arartekoaren ebazpena, 2010ko maiatzaren 5ekoa.	Horren	bidez	Bergarako	Udalari	
gomendatzen	zaio	urbanizagarria	ez	den	lurrean	txabola/txakurtegi	bat	ezkutuan	erai-
kitzeari	dagokion	espedientea	behar	bezala	izapidetzeko	eta	baimenik	ez	duten	erabile-
rak	behin	betiko	eragozteko.	

http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1796_1.pdf
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•	 Arartekoaren ebazpena, 2010ko maiatzaren 5ekoa.	Horren	bidez	Bergarako	Udalari	
gomendatzen	zaio	urbanizagarria	ez	den	lurrean	txabola/txakurtegi	bat	ezkutuan	erai-
kitzeari	dagokion	espedientea	behar	bezala	izapidetzeko	eta	baimenik	ez	duten	erabile-
rak	behin	betiko	eragozteko.	

•	 Arartekoaren ebazpena, 2010ko maiatzaren 14koa.	Horren	bidez,	Bermeoko	Udala-
ri	gomendatzen	zaio	jabekideen	komunitate	bateko	barruko	patioan	igogailua	jartzeko	
emandako	lizentzia	berrikus	dezala.		

•	 Arartekoaren ebazpena, 2010ko maiatzaren 17koa.	Horren	bidez,	Gasteizko	Udalari	
gomendatzen	zaio	ELA	sindikatuak	egin	duen	eskaera,	Hirugarren	Adinekoen	Sektore	
Kontseiluan	parte	hartzekoa,	behar	bezala	ebazteko.	

•	 Arartekoaren ebazpena, 2010ko maiatzaren 25ekoa.	Horren	bidez,	Arabako	Foru	Al-
dundiari	gomendatzen	zaio	Arabako	Lurralde	Historikoan	babesgabezia-egoeran	dau-
den	adingabeen	tutoretza	bere	gain	hartzeko	duen	legezko	beharra	bete	dezan,	tutorea	
izanagatik	dagozkion	babes-neurriak	burutu	ditzan,	adina	zehazteko	probak	egin	behar	
direnean	aurreikusitako	eskubideak	eta	bermeak	bete	ditzan,	eta	adin-nagusitasunera	
egoitza-baimenik	gabe	heltzen	badira,	egoitza-baimena	ematea	gomenda	dezan.	

•	 Arartekoaren ebazpena, 2010ko maiatzaren 26koa.	Horren	bidez,	Bizkaiko	Foru	Al-
dundiko	Herri	Lan	Sailari	gomendatzen	zaio	eraginik	gabe	utz	dezala	kalte-ordainenga-
tiko	ebazpena,	betearazteko	agindu	bat	bete	ez	izanagatik.	

•	 Arartekoaren ebazpena, 2010ko ekainaren 8koa.	Donostiako	Kontxako	hondartzan	
2010	denboraldirako	eguzkitakoak	murrizteari	buruzkoa.	

•	 Arartekoaren ebazpena, 2010ko ekainaren 15ekoa.	Horren	bidez,	 bukatu	 du	bere	
jarduera	Ertzaintzak	inkomunikazio-erregimenean	egondako	atxilotuei	emandako	tratu	
txarrengatik	bideratutako	kexan.	

•	 Arartekoaren ebazpena, 2010ko ekainaren 16koa.	Horren	bidez,	Bilboko	Udalari	ira-
dokitzen	zaio	Bilbon	abandonatuta	dauden	txakurrak	eta	katuak	jasotzeko	udal	zerbitzua	
hobetzeko	zenbait	neurri	kontuan	har	ditzala.	

•	 Arartekoaren ebazpena, 2010ko ekainaren 30ekoa.	Horren	bidez,	Bidegoiango	Udalari	
gomendatzen	zaio	bide	baten	erabilerari	buruzko	ikerketa-espedientea	artxiba	dezan.	

•	 Arartekoaren ebazpena, 2010ko uztailaren 5ekoa.	Horren	bidez,	ikertutako	gertaka-
rien	 inguruan	egin	diren	 jarduerak	biltzen	dituzten	barne	espedienteen	 informazioari	
buruzko	kexa-espedientea	amaitzen	da.	

•	 Arartekoaren ebazpena, 2010ko uztailaren 12koa.	Horren	bidez,	Aretxabaletako	Ad-
ministrazio	Batzarrari	gomendatzen	zaio	ondasunen	 inbentarioko	 idazpen	bat	baliorik	
gabe	utz	dezan.	

http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1892_1.pdf
http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1897_1.pdf
http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/2_1898_1.pdf
http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1935_1.pdf
http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1931_1.pdf
http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1936_1.pdf
http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1990_1.pdf
http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_1944_1.pdf
http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2016_1.pdf
http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2018_1.pdf
http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2021_1.pdf
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•	 Arartekoaren ebazpena, 2010ko uztailaren 30ekoa.	Horren	bidez,	Osakidetzari	go-
mendatzen	zaio	ondare	erantzukizuneko	espediente	bat	espresuki	ebazteko	neurriak	
har	ditzan.	

•	 Arartekoaren ebazpena, 2010ko uztailaren 30ekoa.	Horren	bidez,	Osakidetzari	go-
mendatzen	zaio	ondare	erantzukizuneko	espediente	bat	espresuki	ebazteko	neurriak	
har	ditzan.	

•	 Arartekoaren ebazpena, 2010ko abuztuaren 25ekoa.	 Horren	 bidez,	 Balmasedako	
Udalari	gomendatzen	zaio	espresuki	eta	arrazoiak	emanez	ebatz	dezala	ibilgailu	batean	
izandako	kalteengatik	jarri	zen	ondare	erantzukizuneko	erreklamazio	bat.	

•	 Arartekoaren ebazpena, 2010ko abuztuaren 31koa.	Horren	bidez,	Bermeoko	Udalari	
gomendatzen	zaio	jabekideen	komunitate	batek	erabilera	publikoko	zorra	duen	espazio	
pribatuan	egindako	gastuak	ordain	ditzan.	

•	 Arartekoaren ebazpena, 2010ko irailaren 15ekoa.	Horren	bidez,	Sestaoko	Udalari	go-
mendatzen	zaio	ofizioz	baliogabetu	dezan	ibilgailuak	kendu,	ibilgetu	eta	gordetzeagatik	
ordaindu	beharreko	 tasarengatik	 igorritako	 likidazioa,	 eta	 itzul	 diezaion	eragindakoari	
behar	ez	bezala	kobratu	zaion	diru-kopurua;	 izan	ere,	ez	da	egiaztatu	ordainarazpena	
justifikatzen	duen	zergapeko	egitaterik	egon	denik.	

•	 Arartekoaren ebazpena, 2010ko irailaren 20koa.	Horren	bidez,	auzotar	talde	batek	
aurkeztu	zuen	erreklamazioaren	gaineko	esku-hartzea	amaitutzat	jotzen	da.	Erreklama-
zioak	Abanto	Zierbenako	Santa	Juliana	auzoak	jasaten	duen	narriadura	egoera,	gizartea-
ri	zein	hirigintzari	dagokienez,	zuen	hizpide.	

•	 Arartekoaren ebazpena, 2010ko urriaren 1ekoa.	Horren	bidez,	etorkinei	arreta	 juri-
diko-soziala	eskaintzeko	Heldu	programa	kentzearen	inguruan	izan	dugun	esku-hartzea	
amaitzen	dugu.	

•	 Arartekoaren ebazpena, 2010ko azaroaren 4koa.	Horren	bidez,	amaitutzat	jotzen	da	
hezkuntza-premia	 bereziak	 dituen	 adingabe	 bat	 eskolatzeko	 prozesuaren	 jarraipenari	
buruzko	jarduera.	

•	 Arartekoaren ebazpena, 2010ko azaroaren 18koa.	Horren	bidez,	Eusko	Jaurlaritzako	
Herrizaingo	Sailari	gomendatzen	zaio	berriro	ere	azter	dezan	eraikitze	lanen	ezkutuko	
akatsengatiko	erantzukizunaren	adierazpena	ematen	duen	ebazpena.	

•	 Arartekoaren ebazpena, 2010ko azaroaren 23koa.	Horren	bidez,	Hondarribiko	Uda-
lak	burututako	hirigintza-diziplinari	buruzko	jardueren	inguruan	aurkeztutako	kexa-espe-
dientea	amaitzen	da.	Jarduera	horiek	bi	etxebizitzen	erabilera	kolektiboa	zela-eta	hasi	
ziren.	

http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2025_1.pdf
http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2026_1.pdf
http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2027_1.pdf
http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2033_1.pdf
http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2041_1.pdf
http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2046_1.pdf
http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2057_1.pdf
http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2069_1.pdf
http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2074_1.pdf
http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2080_1.pdf
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•	 Arartekoaren ebazpena, 2010ko abenduaren 15ekoa.	Horren	bidez,	Bermeoko	Uda-
lari	gomendatzen	zaio	hirigintzako	araudia	urratzeagatik	ezarritako	zigor	bat	baliogabe	
dezala.	

•	 Arartekoaren ebazpena, 2010ko abenduaren 16koa.	Horren	bidez,	Usurbilgo	Udalari	
gomendatzen	zaio	industria-sektore	baten	garapenean	udalaren	esku-hartze	eskaerari	
berariaz	erantzuteko.	

•	 Arartekoaren ebazpena, 2010ko abenduaren 21ekoa.	Horren	bidez,	Eusko	Jaurla-
ritzako	Ingurumen,	Lurralde	Plangintza,	Nekazaritza	eta	Arrantza	Sailari	gomendatzen	
zaio	ingurumenari	buruzko	informazioa	eskuratzeko	eskaerei	epearen	barruan	erantzun	
diezaien.	

•	 Arartekoaren ebazpena, 2010ko abenduaren 21ekoa.	 Horren	 bidez,	 URA-Uraren	
Euskal	Agentziari	gomendatzen	zaio	ingurumenari	buruzko	informazioa	eskuratzeko	es-
kaerei	epearen	barruan	erantzun	diezaien.	

http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2086_1.pdf
http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2087_1.pdf
http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2088_1.pdf
http://www.ararteko.com/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2089_1.pdf
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A Abeltzaintza  139
Abeltzaintzako animaliak  160
Abokatuak  321
Abokatuaren laguntza  96
Abokatuen eta prokuradoreen elkargoak  103, 107
Adina zehazteko probak  562, 597
Adinekoak  75, 407, 408, 409, 558, 561, 591, 595, 596, 597
Adingabe baztertuak  484
Adingabe etorkinak  180, 371, 484, 519
Adingabe ezinduak  70
Adingabe lege-hausleak  484, 583
Adingabeak   61, 68, 69, 70, 92, 97, 98, 103, 107, 180, 184, 245, 246, 249, 272, 393, 395, 398, 400, 

446, 462, 479, 525, 583, 596, 598
Adingabeak zaintzea  596
Adingabeentzako zentroak  153
Administrazio elektronikoa  197, 198, 201
Administrazio elektronikoaren printzipio antolatzaileak  197, 198
Administrazio errekurtsoa jartzeko eskubidea  557, 560
Administrazio ona izateko eskubidea  565
Administrazio prozedura  130, 168, 170, 183, 232, 235, 555, 557, 559, 561, 595, 596, 597, 598
Administrazio prozedura elektronikoa  197, 198, 201
Administrazioaren erantzukizuna  141, 172, 174, 189, 235, 555, 557, 559, 582, 596, 597, 598
Administrazioaren ikerketa  597
Administrazioaren isiltasun negatiboa  555, 557, 598
Administrazioaren isiltasuna  170, 559, 580, 598
Administrazioaren kontrola  95
Administrazioaren koordinazioa  266
Administrazioaren lankidetza  266
Administrazioen erregistroak  92, 98, 230, 232, 235, 385
Agenesia duten adingabeak  180, 312
Agiriak digitalizatzea  505
Agirien kudeatzailea  505
Airearen kutsadura  121, 560
Akatsak zuzentzea  183
Alardeak  266, 276
Alboko esklerosi amiatrofikoa (ALA) duten pertsonak  295
Aldagelak  561
Aldi baterako langileak  151
Alokairuak  234, 360
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Amiantoa  180, 209
Andeatutako eremuak  360
Animaliak  159, 595
Animaliak edukitzea  595
Antolaketa eta funtzionamendua  505
Antolamenduz kanpoko etxebizitzak  218
Antzutasunaren tratamenduak  187
Aparkatzeko txartela  295
Arartekoa  505
Arartekoaren blog-ak  505
Arartekoaren hedapena  530
Arartekoaren informazio guneak  530
Arartekoaren zerbitzuak  505
Araubide juridikoa  167
Araudia  81
Arrantza  139
Arrazoi politikoengatiko indarkeriaren biktimak  438, 571
Arreta faltak eta hiperaktibitateak eragindako asaldura (AFHA)  70
Aseguru-etxeak  139, 142
Asilo eskubidea  371
Asiloa eta babesa  371
Askatasunerako eta segurtasunerako eskubidea  98, 321, 431, 519, 571, 573
Atxiloketa zentroetako irisgarritasuna  290
Atxiloketak  96, 98
Atxiloketa-zentroak  92
Atxilotuak  109, 290, 471, 571, 573, 597
Atxilotutako adingabeak  573
Atzerapena  83
Aurrekontuak  81
Auzitegiko medikuaren osasun-azterketa  109
Azalera eskubidea  227
Azpiegiturak  132

B  Babes bereziko taldeak   68, 70, 75, 82, 84, 92, 95, 96, 97, 103, 134, 171, 179, 180, 184, 216, 220, 
230, 233, 245, 259, 272, 283, 303, 321, 335, 357, 369, 393, 407, 431, 
446, 458, 462, 479, 484, 487, 519, 521, 524, 525, 556, 558, 561, 562, 
568, 595, 596, 597, 598

Babes ofizialeko etxebizitzak  227, 233, 234, 235, 284, 385, 557, 577, 588, 596
Babesik gabeko adingabeak  68, 484, 562, 583, 597
Bakarrik dauden adingabe atzerritarrak  377, 562, 583, 596, 597
Bake epaitegiak  107, 110
Bakerako eskubidea  436
Bakerako hezkuntza  436
Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZa)  84, 292
Banandutako bikoteak  272
Banantzea eta dibortzioa  103, 235, 272, 446
Barneratze zentroak  371, 377
Bateraezintasunak  152
Baztertuak  171, 233, 290, 335, 369, 377, 558
Bekak eta laguntzak  74, 246, 441, 519, 579
Berdintasun printzipioa  245, 259, 393
Berdintasunerako eragileak  266
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Berdintasunerako eskubidea  110, 245, 259, 283, 303, 357, 369, 393, 453, 458, 462, 568
Berdintasunerako plana  261
Bereizkeria  453, 458
Bereizkeria positiboa  261, 277
Bereizkeriarik ez jasateko eskubidea  98, 110, 259, 283, 303, 344, 357, 360, 369, 385, 568
Berriro gizarteratzeko eskubidea  321, 578
Bertan behera utzitako ibilgailuak  560, 598
Beste etxebizitza bat ematea  216, 218
Beste etxebizitza bat eskuratzeko eskubidea  218
Bideo grabaketak  92, 97, 98, 109, 203, 471, 571
Bidezko zerga-sistema izateko eskubidea  580
Bilerak  107, 200, 217, 328, 394, 395, 396
Biodibertsitatea  120
Bisatua  371
Bizikidetasun unitatea  385
Bizitzeko eskubidea  259, 431, 519, 571
Boluntarioak  487
Botere judiziala  103, 107, 110
Bulego judiziala  103
Bullying-a  68, 583
Buruko gaixotasuna  179
Burutik gaixo daudenak  179, 180, 314, 585

D Datuak babestea  97, 197, 200, 203
Defentsa-erakundeak sarean  119, 505
Defentsarako eskubidea  92, 96, 109, 110, 371, 471
Defizit publikoa  209
Dibertsitate funtzionala duten adingabeak  583
Dibertsitate funtzionala duten pertsonak  72, 134, 220, 283, 484, 561, 589, 596, 598
Diru-laguntzak  139
Diru-sarrerak bermatzea  296, 336, 339, 344, 360
Doako justizia  577
Doako laguntza juridikoa  103
Droga-mendekotasuna  479

E Ebakuntza aurreko probak  180
Ebazteko betebeharra  83, 557
Egoitza-arreta  417
Egoitza-baimena  377, 382, 562, 597
Egoitzak  261, 266, 418, 595
Eguzkitakoak  174, 597
Ehiza  557
Ekintza positiboa  261, 277, 303
Ekintza publikoa  557, 560
Ekintza publikorako eskubidea  221
Ekonomia iraunkorra  118
Elebitasuna  57, 60, 153
Elkarreragingarritasuna  200, 505
Elkarte gastronomikoak  121
Elkarteak  60, 83, 107, 119, 160, 217, 247, 266, 284, 328, 360, 377, 394, 395, 441, 487, 559
Emakume ijitoak  360
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Emakumeak  233, 259
Emakumeen eta gizonen berdintasuna  60, 148, 149, 233, 259, 274, 276, 277, 453, 462, 521, 526, 568
Emakumeen kontrako indarkeria  103, 233, 259, 261, 266, 270, 271, 273, 274, 371, 568, 571
Emakumeen kontrako indarkeriaren biktimak  233, 371
Entzumen urriko pertsonak  284, 295
Epaia betearaztea  103
Erabilera publikoa duten gune pribatuak  559, 598
Eraberritze publikoa  198, 505
Eraikin publikoak  562, 598
Eraikinak  71, 174, 559, 560, 596, 597
Eraikinen zenbakiak  556, 596
Eraikinetako irisgarritasuna  284
Eraikuntza akatsak  235, 557, 562, 596, 598
Eraikuntza iraunkorra  120
Eraikuntzen, Instalazioen eta Obren gaineko Zerga (EIOZ)  85
Erakunde harremanak  517
Erakundeen laguntza  201
Erantzuteko betebeharra  170
Eremu elektromagnetikoak  124
Erregistro zibila  103, 107, 110, 393, 398, 400
Erreklamazioak  142
Errepideak  132
Errolda  86, 171, 385, 556, 559
Errugabetasun usterako eskubidea  597
Ertzaintza  71, 92, 97
Ertzaintzan sartzeko aukera  149
Eskakizun txikiko zentroetako irisgarritasuna  290
Eskatzeko eskubidea  563, 599
Eskola txikiak  68
Eskola-garraioa  72
Eskola-jantokiak  72, 579
Eskolako bizikidetasuna  68, 74
Eskolako jazarpena  583
Eskolako kirola  61, 596
Eskubideak administrazio elektronikoan  200, 201, 202
Eskubideak administrazio prozeduran  130, 131, 168, 184, 344, 467, 555, 595
Eskumenak  148, 209, 321
Espazio publikoak  160
Espedientea ikusteko aukera  184
Espedientea ikusteko eskubidea  184
Esperientzia gelak  75
Espetxe arloko araudia  321
Espetxe laguntzarako txanda  328
Espetxeak  321
Espetxeratuak  321, 578
Estatistika  21, 487
Etorkinak  95, 96, 103, 110, 171, 339, 369, 370, 519, 524, 558, 568, 573, 598
Etxe abereak  160, 555, 559, 596, 597
Etxebizitza  216, 218, 227, 266
Etxebizitza arloko gida-plana  227
Etxebizitza duin eta egokia izateko eskubidea   216, 218, 227, 233, 235, 266, 283, 284, 360, 388, 

557, 563, 588, 596, 598, 599
Etxebizitza hutsaren programa  234
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Etxebizitzaren aldeko itun soziala  216, 227
Etxebizitzen ikuskapen teknikoa  218
Etxerik gabeko pertsonak  339
Etxez etxeko laguntza  418, 422, 591
Europako Batasunaren Zuzenbidea  371
Europar Batasuneko herritartasuna  118, 216
Euskaltzaindia  153
Euskara  57, 60, 107
Euskara eta bake-epaitegiak  57
Euskara eta erregistro zibila  57
Euskara eta funtzio publikoa  57
Euskara eta herri-administrazioa  153
Euskara eta justizia administrazioa  57
Euskara eta polizia  57
EuskoTren  555, 596
Ez nire etxeko atarian NIMBY  57
Ezagupenaren gizartea  197
Ezinduak  70, 72, 82, 84, 134, 184, 216, 283, 339, 411, 484, 558, 561, 568, 589, 596
Ezintasun organikoa duten pertsonak  307
Ezkontza  393, 400

F Familia  134, 245, 246, 247, 251, 422, 446, 458, 583
Familia berriz elkartzea  377
Familia eta lana bateragarri egitea  148, 153, 245, 246, 249, 251, 252, 261, 266, 272, 462, 521
Familia harrera  596
Familia homoparentalak  249, 251, 393, 396, 397, 398, 400, 583
Familia ugariak  247, 252
Familiako bereizkeria  245, 246
Finantza laguntza  227
Finantza-erakundeak  139, 142
Fisioterapia  70
Foru zergak  83, 292, 580
Fundazioak  441
Funtzio publikoa  147, 203, 284, 292, 462, 557, 595
Funtzio publikoan baldintza beretan sartzeko eskubidea  576
Funtzio publikoan sartzeko aukera  149

G Gaixo kronikoak  180, 303, 304, 307, 585
Gaixotasun neurologikoak  180
Gaixotasun neurologikoak dituzten pertsonak  180, 313
Garapen iraunkorra  134
Gardentasuna  119, 562, 599
Garraio bonuak  134
Garraio publikoak  519
Garraioak  83, 129, 203, 555, 596
Garraioetako irisgarritasuna  284
Garuneko kaltea duten pertsonak  313
Gas naturala  222, 561, 595
Gastroskopiak  187
Gastuak itzultzea  184, 559, 598
Gazteak  75, 134, 230
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Genero indarkeriaren biktimak  103, 259, 273, 274, 568, 571
Giza eskubideak   91, 251, 283, 321, 357, 369, 393, 399, 407, 431, 453, 458, 471, 523, 562, 565, 

596, 597
Gizakien salerosketa  371
Gizakien salerosketaren biktimak  371
Gizarte eskubideak   117, 216, 218, 227, 245, 246, 283, 335, 357, 407, 446, 467, 557, 558, 562, 565, 

583, 596, 597, 598, 599
Gizarte eta ekonomi politikaren printzipio gidariak   117, 216, 218, 227, 245, 283, 335, 357, 407, 446, 

467, 557, 558, 562, 565, 583, 596, 597, 598, 599
Gizarte eta osasun arreta  304, 344
Gizarte harremanak  487
Gizarte komunikabideak  266
Gizarte prestazioak  335, 377, 385, 411, 415, 519
Gizarte Segurantza  209
Gizarte taldeak  60, 83, 107, 119, 160, 217, 266, 284, 360, 377, 394, 395, 441, 487
Gizarte zerbitzuak  296, 335, 377, 411, 415, 417, 519
Gizarteratzea eta laneratzea  321
Gobernantza  198
Gomendio orokorrak  95, 119, 249, 272, 397
Greba  595
Grebarako eskubidea  418, 595
Guraso bakarreko familiak  252, 395, 583
Gurasoen erantzukizun partekatua  103, 249, 272, 446
Gurpil aulkiak  184
Gutxiengo kulturalak  357

H Hamabost urteko erantzukizuna  172, 562, 598
Harrerarako baliabideak  261, 266
Haur hezkuntza  69, 579
Haur kotxeak daramatzaten pertsonak  134
Haurren pobrezia  583
Haurrentzako protesiak  180
Haurreskolak  71
HELDU  377, 598
Herri lanak  129, 132
Herri-administrazioen zerbitzuko langileak  147
Herriaren defentsa-erakundeak  218, 523, 524, 526, 527, 528, 529
Herri-bideak  561, 597
Herritarrek laguntzeko foroak  201, 218
Herritarrekin lankidetzan aritzea  119, 120, 201, 273, 399, 487, 517, 521
Herritarren bizikidetasuna  344, 360
Herritarren eskubideak  103
Herritarren eskubideak eta betebeharrak  118, 131, 200, 216
Herritarren partaidetza   57, 68, 119, 120, 121, 171, 201, 218, 220, 221, 227, 273, 283, 408, 433, 

467, 558, 587, 597, 598
Herritartasuna  377
Herrizaingoa  91
Hezitzaileak  153
Hezkuntza  67
Hezkuntza arloko plangintza  68
Hezkuntzako funtzio publikoan sartzeko aukera  149
Hezkuntza-premia bereziak  68, 70, 291, 583, 598
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Hezkuntzarako eskubidea  67, 579
Hilerriak  371
Hiri hondakinak  82, 86
Hiri kirola  61
Hiri Lurren Balioa Gehitzearen gaineko Zerga  85
Hiria biziberritzea  360, 598
Hirigintza  215, 557, 560
Hirigintza arloko administrazio prozedura  218, 222, 555, 559, 560, 563, 596, 597, 598, 599
Hirigintza arloko informazioa jasotzeko eskubidea  220
Hirigintza arloko plangintza  216, 561, 595
Hirigintzako diziplina  222, 563, 598, 599
Hirigintzako irisgarritasuna  288, 561, 596
Hirigintzako zigorrak  222
Historia klinikoa  184, 203
Hizkuntz eskubideak  57, 60
Hizkuntz normalizazioa  153
Hots-kutsadura  560, 587

I Ibilgailuak bidetik kentzea  86
Ibilgailuen trafikoa  123
Identifikazioak  61, 596
Igogailuak  561, 596
Ijitoak  357, 358, 360, 556, 568
Ikasleak  68, 69, 70
Ikastetxeak  68, 71, 97
Ikerketa bekak  203
Ikuskatzea  92
Ikusmen urrituak  296
Indarkeria deslegitimatzea  436
Indarkeria matxista  259
Industria  121, 123, 139, 563, 599
Informatzeko eta ezagutzeko teknologiak (IET)  197, 519, 557, 595
Informatzeko taulak  277
Informazio sistemak  505
Ingurumen arloko administrazio prozedura  122
Ingurumen arloko informazioa jasotzeko eskubidea  119, 121, 562, 599
Ingurumen egokia izateko eskubidea  117, 467, 560, 562, 587, 599
Informaziorako eskubidea   92, 110, 130, 131, 142, 171, 179, 184, 189, 377, 467, 471, 555, 562, 

595, 599
Ingurumena  117, 217
Ingurumena 2.0  119, 120
Ingurumenari buruzko foroa  120
Ingurumen-inpaktua ebaluatzea  118, 122, 218
Inkestak  487, 505
Inklusio digitala  201
Inkomunikazioa  92, 98, 109
Intimitaterako eskubidea  97, 110, 197, 203, 396, 575
Iragarkiak  555, 595
Irisgarritasun unibertsala  70, 72, 134, 220, 283, 561, 589, 596
Irisgarritasuna  216, 484
Iritzi artikuluak  120, 274
IT Txartela  557, 595
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Itxaron zerrendak  180, 187, 188, 585
Itzulketak  344

J Jabetza erregistroa  103
Jabetza pribaturako eskubidea  131, 172, 222, 227, 555, 561, 582, 597
Jaiak eta kultur adierazpenak  60
Jaiak eta ospakizun publikoak  266, 272, 276, 453
Jakinarazpenak  83, 131, 230, 232, 235
Jarduera egokiak  487
Jarduera-plana   60, 68, 82, 92, 107, 119, 130, 148, 170, 180, 198, 200, 217, 230, 247, 284, 307, 339, 

360, 377, 441, 505
Jardunean zahartzea  408
Jatorriagatiko bereizkeria  95, 96
Jazarpen indarkeriaren biktimak  439, 571
Joera sexualagatiko bereizkeria  393, 395, 399
Justizia  103
Justizia administrazioa  103

K Kalez kaleko salmenta  371
Kalitatea eta eraginkortasuna  505
Kalte-ordaina jasotzeko eskubidea  431
Kalte-ordainak  439, 559, 596
Katuak  160
Keak eta usainak  121
Kexagileak  487
Kexak   57, 61, 82, 96, 110, 121, 130, 149, 160, 170, 183, 203, 218, 233, 274, 287, 344, 360, 422, 

439, 487
Kexaren prozesua  505
Kexatzeko eskubidea  189
Kirola  57
Komunikatzeko eskubidea  471
Komunitatearen onurarako lanak  371
Komunitate-arreta  417
Konpentsazio pentsioak  339
Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideak  141, 519
Kontsumoa  139
Koordinazio jardunaldiak  218
Krimen ikerketa  597
Krisialdi ekonomikoa  227, 233, 321, 335, 369, 523
Kultura  57
Kultura ondarea  57
Kutsadura  120
Kutsadura akustikoa  121, 123, 132
Kutsadura elektromagnetikoa  124, 587

L Lagunduriko ugalketa  397
Laguntza juridikoa  377, 598
Laguntza osoa jasotzeko eskubidea  431
Laguntzak  139
Laguntzarik gabeko sendagaiak  187
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Laguntzeko betebeharra  98
Lan egiteko baimena  382
Lan eskaintza publikoa  149
Lana  148, 209, 321, 335, 360, 377, 382, 418, 578, 595
Lanaldia  272, 462
Lan-baldintzak  272, 595
Landa bideak  132, 561, 597
Laneko eskubideak  266
Laneko gaixotasunak  180, 209
Laneko gaixotasunak dituzten pertsonak  180, 209
Laneko giroa  505
Laneko ingurumena  505
Laneko osasuna  209
Laneko segurtasuna  209
Laneratzea  209
Langileak hautatzea  149
Langileak legeztatzea  151
Langileen estatutua  151
Lankidetza printzipioa  321
Lankidetzan aritzeko printzipioa  321
Lasaigarriak ematea  187
Legebiltzar prozedura  597
Legebiltzarraren ikerketa  597
Legeria   57, 92, 103, 118, 159, 168, 179, 198, 209, 216, 227, 246, 259, 261, 283, 304, 321, 336, 

358, 393, 408, 431
Lehen eta bigarren mailako linfedemak dituzten pertsonak  308
Lesbiana, gay, bisexual eta transexualak (LGBTak)  251, 393, 396, 400, 458, 561, 568
Lizentziak  559, 560, 561, 595, 596, 597
Lurralde antolamendua  215
Lurzorua  216
Lurzoruaren kutsadura  123, 124, 587

M Mediku espezialistak  184
Medikua aldatzeko eskubidea, 184
Medikuak  184
Mendeko pertsonak  296, 407, 411, 422, 484, 558, 591
Mendekotasuna  407
Mendetasuna baloratzea  422
Merkataritza  139
Migratzeko eskubidea  371
Mugikortasuna  134

N Nahitaezko desjabetzea  131
NAN elektronikoa  204
NANa  596
Natur gune babestuak  118
Nekazaritza  139
Nerabeak  479
Nerabe LGBTak  393, 395, 399
Norberaren autonomia  408
Norberaren datuak  83, 97, 110, 197, 200, 203, 575
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Norberaren segurtasunerako eskubidea  471
Notarioen eta erregistratzaileen elkargoak  103

O Ofiziozko jarduerak  96, 120, 201, 218, 251, 273, 398
Ogasuna  81
Ohiko txostena  505
Ohorea izateko eskubidea  597
Oinarrizko eskubideak   67, 91, 92, 96, 97, 98, 109, 110, 197, 203, 221, 259, 283, 303, 321, 357, 369, 

371, 393, 396, 407, 409, 431, 453, 458, 462, 471, 519, 557, 558, 560, 565, 597
Oinarrizko gizarte zerbitzuak  266, 481
ONA txartela  189
Ondare erantzukizuna  141
Ondare publikoa  227
Ondarearen gaineko Zerga  81
Ondasun Higiezinen gaineko Zerga (OHZ)  85, 252
Ondasun publikoak  133, 167, 172, 227, 558, 597
Ondasunen ziurtagiria  385
Ondorioak  565
Oposaketak eta lehiaketak  595
Ordaintzeko betebeharra dutenak  184, 555, 595
Organo judizialak  321
Oroitzeko eskubidea  434
Ortodontzia  187
Osakidetzako erabiltzaileen eskubideak  179, 184
Osasun arloko plangintza  189
Osasun laguntza  187, 393, 400
Osasun prestazioak  179, 183, 184, 295
Osasun zerbitzuak  179
Osasuna  179, 203
Osasuna babesteko eskubidea  179
Osasunerako eskubidea  585
Osasun-garraioa  189
Osotasun fisiko eta moralerako eskubidea  98, 259, 321, 409, 431, 471, 519, 571, 591, 596, 597
Ostalaritza  121, 123
Ostalaritza establezimenduak  560

P Parte hartzeko eskubidea  558, 563, 565, 597, 599
Parte hartzeko foroak  273
Pediatrak  184
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga (PFEZ)  83, 580
Pertsonak eta animaliak elkarrekin bizitzea  160
Pobrezia  335, 336, 360
Politika publikoak  227
Polizia  71, 92, 95, 96, 97, 203, 270, 471, 571, 573, 597
Polizia-etxeak  377
Prestakuntza  202, 209, 277, 505, 557, 595
Prestazio ekonomikoak  439, 556, 558, 591
Prestazio ortoprotesikoak  183
Prestazio soziosanitarioak  321, 411, 415
Prezio publikoak  87
Prezioak  227
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Programa helburuak  505
Prokuradoreak, 110
Prostituzioa  266
Prozedura administratiboaren printzipio antolatzaileak  130, 132
Prozedura judiziala  597
Prozesuen mapa  505
Psikiatria-arreta  304, 578
Publizitate sexista  261

S Sahararrak  377
San Frantzisko auzoa  95, 96, 98, 388, 573
Sarbide  209
Sareararteko  505
Saskibaloia  61
Seme-alabatasuna  397
Sexu aldaketa  393
Sexuagatiko bereizkeria  259, 277
Sexuaren eremuan lan egiten duten emakumeak  266
Subjektu pasiboa  83

T Tarifak  252
Telefonia mugikorra  141
Teletramitazioa  200, 505
Terrorismoa eta gizarteko hedabideak  436
Terrorismoaren biktimak  431, 519, 571
Tokiko administrazioa  168
Top manta  371, 377
Tortura  109, 471, 571
Trafikoa  98
Trafikoa eta bide segurtasuna  92
Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga (TMIZ)  82, 85, 292, 558
Tramitazio elektronikoa  200, 201
Transexualak  393, 395, 396, 399, 400
Tratu txarrak  92, 98, 109, 409, 471, 571, 591, 597
Tributu-zorra  83
Turismoa  139
Tutoretza  562, 597
Tutoretza judiziala izateko eskubidea  103, 221, 471, 557, 560, 577
Txakurtegiak  160
Txosten bereziak  95, 96, 201, 479, 505

U Udal tasak  82, 86, 451, 560, 561, 580, 595, 598
Udal zerbitzu publikoak  82, 86, 160, 174, 252, 396, 451, 556, 558, 559, 561, 595, 596, 597
Udal zergak  85, 580
Udalak  168
Udalaren etxebizitza tasatuak  227
Udalaren sustapena  563, 599
Unibertsitateko hezkuntza  75
Uraren kutsadura  124, 587
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W Web-a  201, 505
2.0 web-a  202

Z Zaborra  82, 86, 174, 451, 561, 595
Zainketa aringarriak  187
Zaintza partekatua  103, 249, 272, 446
Zarata  121, 123, 132
Zeinuen bidezko hizkuntzen interpreteak  70
Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Berezia  84
Zentzumen urriko pertsonak  70
Zerbitzu publiko elektronikoak  197, 198, 201, 203
Zerbitzu publikoak  118, 129, 167, 168, 216, 344, 385, 562, 589, 598
Zerbitzu soziosanitarioak  304, 321, 335, 411, 415
Zerbitzuak emateko askatasuna  118, 216
Zerbitzuak jartzeko askatasuna  118, 216
Zerga arloko administrazo prozedura  83
Ziegak  92, 95
Zigor arloko araudia  321
Zigor Kodea  371
Zigor-aurrekariak  377
Zigortzeko administrazio prozedura  92, 98, 577
Zigortzeko prozedura  222, 563, 599
Zirkulatzeko askatasuna  371
Zooak  160
Zulo digitala  201
Zuzentzeko izapidea  183
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• J. M. Septién. Una escuela sin fronteras. La enseñanza del alumnado inmigrante en Álava. 2006.
• A. Bacigalupe, U. Martín. Desigualdades sociales en la salud de la población de la CAPV. 2007.
• J. L. Fuentes, T. L. Vicente. La población magrebí en el País Vasco. Situación y expectativas.

2007.
• F. J. Leturia, N. Etxaniz. Los derechos de las personas mayores y la prevención del mal trato.

2009.
• I. Orbegozo, A. I. Pérez, L. Pego. La suspensión individual de derechos en supuestos de

terrorismo: especial consideración de la detención incomunicada. 2009.
• A. Gozalo, E. Jiménez, L. Vozmediano. ¿Menores o extranjeros? Análisis de las políticas de

intervención sobre menores extranjeros no acompañados. 2010.

Materiales didácticos
• G. Azkarate, L. Errasti, M. Mena. Materiales para la educación en Derechos Humanos (E.

Secundaria). 2000.
• Varias autoras (IPE). Nuestros derechos (E. Primaria). 2001.
• E. Acero, I. Mier. Los derechos humanos en juego (E. Secundaria). 2001.
• Mugarik Gabe. CD Sortuz / Generando. 2004.
• Trabajos de alumnos. Gure eskubideak / Nuestros derechos. 2004.
• CiberBullying. Material didáctico para la prevención del acoso por medio de las nuevas tecnologías.

2008.
• Ventanas. Una Aventura REAL en un Mundo VIRTUAL. Disfrutar de Internet… sin caer en la Red.

2008.

Colección «Jornadas sobre derechos humanos»
• El derecho a la no discriminación por motivo de raza. 1997.
• Vigencia y futuro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su 50 aniversario.

1998.
• Los derechos no caducan con la edad: el año internacional de las personas mayores. 1999.
• Una cultura de paz: cimiento para los derechos humanos. 2000.
• Responsabilidad penal de los menores: una respuesta desde los derechos humanos. 2001.
• Derechos humanos y nuevas tecnologías. 2002.
• La prevención y erradicación de la tortura y malos tratos en los sistemas democráticos. 2003.
• El trabajo en el siglo XXI: perspectivas de futuro. 2004.
• Nuevas familias y principio de igualdad: un debate abierto. 2005.
• El Ararteko: un Ombudsman para el siglo XXI. 2006.
• La participación ciudadana en las decisiones sobre infraestructuras de incidencia ambiental o

con impacto social. IV Foro de reflexión y participación ciudadana: La participación ciudadana:
¿ficción o realidad? 2007.

• Salud mental y derechos de las personas. 2008.
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