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Aurkezpena

Oraingo hau Ararteko erakundearen urteko txostena harro-
tasunez aurkezten dudan bederatzigarren aldia da. Horren 
bidez, 2012. urtean zehar erakunde honek burutu dituen 
jardueren berri ematen dugu, Euskal Autonomia Erkidegoan 
giza eskubideen egoera orokorrari buruzko ikuspegia gai-
neratuz.

Urteko txostenarekin batera, Haurren eta Nerabeen Bule-
goaren txostena ere argitaratu dugu. Ararteko erakundean 
arreta berezia eskaintzen diogu adingabeek osatzen duten 
gizarte kolektiboari. Izan ere, botere publikoek haurrei eta 
nerabeei ematen dieten tratamendua gizarte batek etorkizu-
nari aurre egiteko duen moduaren adierazgarri da.

Azken urteetako joerari jarraiki, txosten honetan ahalik eta 
gehien laburtu dugu urte osoan zehar garatu dugun lana, az-
terketa horri bizitasuna, bizkortasuna eta zehaztasuna emate 
aldera.

Txostenean Ararteko erakundearen eta gizarte erakundeen 
artean egon den lankidetza estua islatu dugu. Ararteko 
erakundeak GKEek giza eskubideen babesean eta sustape-
nean garatzen duten lan garrantzitsua azpimarratu nahi du, 
bereziki, gizarte eta ekonomia eskubideen arloan. Erakunde 
horiek oso eginkizun garrantzitsua daukate benetako ber-
dintasun eraginkorra gauzatu dadin, Konstituzioaren 9.2. 
artikuluak botere publikoei hori betetzeko eginbeharra ezarri 
baitie. Gure ustez, konprometitutako herritarrak demokrazian 
zein gizarte kohesioan aurrera egiteko ezinbesteko osagaia 
dira. Horrelako herritarrik gabe, Ararteko erakundearen lana 
ez litzateke berbera izango.

Esku artean duzun txostenaren ildoa inpaktua da. Gure jar-
dueren berri ematerakoan, modu kritikoan hausnartu dugu 
honen inguruan: gure lanak azken urtean zehar Ararteko 
erakundera laguntza edo aholku eske jo zuten pertsonen 
bizitzan eduki duen inpaktu positiboa. Garrantzitsua da ai-
tortzea gure lanaren inpaktua administrazioekin izandako 
elkarrizketa argi eta konstruktiboaren emaitza dela eta 
horrek araudian eta politika publikoetan aldaketak eragin 
dituela. Horregatik hain zuzen ere, administrazio batek 

gure informazio eskaerei behar bezala erantzuten ez dien 
bakoitzean, herritarrak dira benetako kalteak pairatzen di-
tuztenak, ez Ararteko erakundea bera. Zerbitzu publikoak 
etengabe hobetzeko xedearekin, aurten ere administrazio 
guztiei eskatu nahi diet lankidetza estua gauzatu dezagun 
gizartearen onerako, gure gizarteko pertsona eta kolektibo-
rik zaurgarrienak bereziki aintzat hartuz.

2012. urtean zehar krisiaren ondorioak handitu besterik 
ez dira egin, bai intentsitatean, bai hedaduran eta gero 
eta jende kopuru handiagoarengan dauka eragina. Euskal 
 Autonomia Erkidegoko hiru hiriburuetan Ararteko erakun-
deak dituen herritarrentzako arreta bulegoak gizartearen 
etsi pen mailaren neurgailu on bihurtu dira, baita gure gizar-
tea babesteko sistemak emandako erantzunaren eskasiare-
na ere. Beharrek gora egin dutenez eta horiei aurre egiteko 
baliabideak, aldiz, mugatuak direnez, ezinbestekoa da go-
gora ekartzea ekonomia eta gizarte eskubideak (osasuna, 
elikadura, etxebizitza, hezkuntza, lana, etab. edukitzeko 
eskubidea) giza eskubideak direla eta botere publikoen 
jarduera guztiek kontuan hartu behar dituztela. Eskubide 
horiek unibertsalak dira baina herri-administrazioek arre-
ta berezia eskaini behar diete zaurkortasun egoera larrian 
dauden edo gizarte bazterkeria pairatzeko arriskua duten 
pertsonei. Gizarteak laguntza-dei horri erantzun behar dio 
eta, horren arabera, bere barne kohesio eta politikoen buru-
zagitza maila zehaztuko da. Krisi ekonomikoaren garai ho-
netan egiaztatu daiteke giza eskubideekiko konpromisoa 
benetan zintzoa den edo oparoaldi ekonomikoko garaietan 
erabiltzen diren hitz soilak diren. Azken finean, azken kasu 
horretan, hitz horiek bizkarra erakutsi orduko haizeak era-
man ahal ditu. Ararteko erakundetik errepikatu nahi dugu 
giza eskubiderik gabe beldurra, basakeria eta bidegabeke-
ria besterik ez dela geratzen.

Iñigo Lamarca Iturbe

ARARTEKOA
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1.

Oharrak eta datu orokorrak

Estatistikaz ko kapitulu honetan barrena, Ararteko erakun-
dearen jardueraren ikuspegi orokorra eskain tzen ahalegin-
duko gara, zifratan. Horrela, zuzeneko arretarako hiru bu-
legoen jarduera bereiziko dugu, euskal herri-administrazio 
bakoi tzari dagoz kion kexen gaineko datuak bilduko ditugu, 
eta horiek lurraldeen arabera nola banatuta dauden eta pro-
zeduraren zein fasetan dauden adieraziko dugu. 

Era berean, euskal herri-administrazioak Arartekoarekin 
lankide tzan zenbateraino aritu diren jakiteko informazioa 
ematen da.

Kapitulu honetan beste atal bat sartu dugu, alegia, Ararte-
kora etor tzen diren per tsonen profila, baita inkestetan gure 
lanaz ematen diguten iri tzia ere.

Laburbilduz, informazio sistematizatu horren bidez, kapitulu 
honetan 2012ko jarduerari buruz ko informazio kuantitatibo 
guz tia ager tzen da.

Aurreko  txostenean esan dugun bezala, Arartekoak garran-
tziz ko tzat jo tzen du jardueren kon tzeptu zabalaren barruan 
bi alderdiok ikusaraz tea: batetik, herritarren erreklamazioen 
esparruan egiten duen lana, hau da, kexak, kon tsultak eta 
herritarrei arreta emateko bulegoetara egindako bisitak; eta, 
bestetik, bestelako jarduerak, politika publikoak ebalua tzeko 
egiten direnak, eta, beraz, Arartekoan eskuarki plantea tzen 
diren kasu konkretuez harago doazenak.

Eremu horretan, hainbat tresna erabil tzen dira, denak ere 
Arartekoaren lan-arlo bakoi tzaren urteko jarduera-planean 
egituratuak: bilerak administrazioekin, bilerak gizarte zibileko 
elkarteekin eta erakundeekin, ikuskapen-bisitak eta ofizioz ko 
jarduerak. 2012. urtean, 89 bilera egin ditugu era guz tietako 
gizarte-erakundeekin (horiei buruz ko xehetasunak jakin nahi 

Ararteko erakundearen jarduera 
kopurutan

I. Atala

izanez gero, urteko  txosteneko V. kapitulua kon tsulta daite-
ke, gizartearekiko harremanei buruz koa, eta 55 bilera egin 
ditugu hainbat administraziorekin: Eusko Jaurlari tzako sailak 
eta zuzendari tzak, aldundiak, udalak eta beste entitate ba-
tzuk.

Ikuska tzeko 19 bisita egin ditugu. Horien bitartez, fun-
tzionamendua, baliabideak, kudeaketa-programa, Ararte-
koaren gomendioen bete tze-maila eta abar ebaluatu ditugu 
honako hauetan: 3 polizia-e txe (2 Er tzain tzarenak eta bat 
Udal tzaingoarena), 5 familia elkargune, Lanbideren 3 bulego, 
Osoko Balorazio Foren tseko Gasteiz ko Unitatea, portaera-
arazoak dituz ten nerabeen tzako 3 egoi tza eta gizartean baz-
tertuta dauden per tsonen tzako 4 egoi tza.

Gainera, modu aktiboan hartu dugu parte era guz tietako eki-
taldi, jardunaldi eta ekitaldietan, batik bat gizarte-erakundeek 
sustaturiko ekimenekin loturikoetan; horrek guz tiak ematen 
du halako arrasto bat Arartekoak, batez ere erakundea osa-
tzen duten 29 lan-arloetako arduradunen ekimenez, egiten 
dituen jarduera ugari eta askotarikoen inguruan. Esku-har tze 
horien zehaz tapen handiagoa II. eta III. kapituluetan ematen 
da, arlo horietako urteko jarduera-plana azal tzean.

Arartekoak 2012an egin duen jardueraren zenbakiz ko gu txi 
gorabeherako datuak estatistikari eskainitako kapitulu ho-
netan kon tsulta daitez ke (informazio osoa eskuragarri dago 
Arartekoaren webeko estatistika atalean).

Oro har, 2012an, herritarren tzako laguntzarekin eta adminis-
trazioen kontrolarekin lotutako 11.770 jarduera zenbatu dira 
(telefono-kon tsultak, bisitak, kexak, kon tsultak eta ofizioz-
ko jarduerak); 2011. urtean, ostera, 8.252 izan ziren, beraz, 
% 42,60ko igoera izan da arlo honetan.
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2012. urtean, informazioa eta orientabidea eska tzeko egin-
dako 1.757 telefono-kon tsultari eran tzun diegu, eta 7.001 
per tsona hartu ditugu herritarrei arreta emateko ditugun hiru 
bulegoetan, sortu zaiz kien arazoen inguruan informazioa eta 
aholkua eska tzera etorriak denak. Bisita guz tietatik, 1.657k 
kexei eman diete bide, hau da, % 23,66k. Beraz, agerian 
geratu da aurretiaz lan garran tzi tsua egiten dela zuzeneko 
arreta emateko bulegoetan; izan ere, ez dira onar tzen arrazoi 
batengatik zein besteagatik Arartekoak ikertu ezingo dituen 
erreklamazioak. Gainera, Internet izan da erreklamazioak 
aurkez teko gehien erabilitako bidea.

2012. urtean, herritarrek guz tira 2.943 erreklamazio egin 
dituz te Arartekoan (2.347 2011n) eta ofizioz ko 69 espedien-

te izapide tzen hasi gara. Kontuan har tzen bada 2011n % 26 
hazi zirela aurreko urtearen aldean, nabarmendu behar dugu 
az ken bi urteotan herritarren kexak gu txi gorabehera % 50 
gehitu direla, batik bat ikaragarri ugaritu direlako eduki eko-
nomikoa duten gizarte-prestazioen gaineko kexak.

2012. urtean 1.810 kexa-espediente eba tzi dira (ugaritu egin 
dira 2011. urteko 1.791 kexen aldean). Horietatik 1.144 aur-
tengoak dira eta 666 aurreko urteetakoak.

Iaz, kexa eragin zuen administrazio-jarduera az tertu on-
doren, % 55etan iri tzi diogu jardueraren bat oker egin 
dela (zer txobait hazi dira 2011. urtearekin alderatuta) eta 
% 45etan jarduera ez zela okerra. Eragindako adminis-
trazioak kexa sorrarazi zuen jarduera zuzendu eta aldatu du 
kasuetatik % 85,78tan; beraz, ehunekoa 2,47 puntu igo da 
iaz koarekiko. Kasurik gehienetan ez da gomendio formalik 
bidali behar izan administrazioak Arartekotik helarazitako 
proposamena onar zezan.

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

% % 

Konpondutako jarduera okerra 85,77

Gomendiorik gabe 88,28

Gomendio onartua 3,63

Onartu gabeko gomendioa 8,09

Konpondu gabeko jarduera okerra 14,23
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2.

Arreta zuzeneko bulegoen jarduera 
(bisitak eta  

telefono bidezko kontsultak)

1996tik, Ararteko erakundeak arreta zuzeneko bulegoak 
dauz ka Euskal Autonomia Erkidegoko hiru hiriburuetan. Ho-
rri esker, administrazioren batekin arazoak dituz ten herrita-
rrei hobeto lagun diezaiekegu. Bulegoetan hartutako eskar-
mentuak erakusten du, gainera, bertan jaso tzen diren bisitez 
gain, telefono bidez ko kon tsulta ugari ere egiten direla, eta 
erakundeko langileek eran tzuten dituz tela.

Horregatik, bisitak ez ezik, telefonoz ko kon tsultak ere zenba-
tzen ditugu, ziur baikaude horien bitartez informa tzeko lan 
interesgarria egiten dela per tsonei administrazioekin dituz-
ten harremanetan zein eskubide dituz ten adieraz ten. Ho-
rrela, 2012. urtean guz tira 8.758 kon tsultari eran tzun diegu. 
Horien artean, 1.757 telefono bidez ko kon tsultak izan dira, 
eta 7.001, berriz, hiru bulegoetakoren batera joan diren per-
tsonenak. Beraz, % 66,70 areagotu dira 2011. urtearen al-
dean.

(2. grafikoa)
Telefono bidezko kontsulta eta bisiten 
kopurua arreta zuzeneko bulegoetan

–  Arreta zuzeneko bulegoetara 
egindako bisitetatik zenbat bihurtu 
diren kexa

Arreta zuzeneko hiru bulegoetan jasotako bisitetatik 1.657 
kexa bihurtu dira, hau da, bisita guz tietatik % 23,66.

(3. grafikoa)
Kexa bilakatutako bisitak

GUZTIRA 1.657

% 45,74 % 40,86

% 13,40

758

Vitoria-Gasteiz

677

 Bilbao

222

 Donostia-San Sebastián

Gainerako bisitei dagokienez, ba tzuetan erakunde honen jar-
duera-eremutik kanpoko gaiei loturikoak ziren; horrenbestez, 
ezin ziren kexa moduan bideratu; beste ba tzuetan, agiri ge-
hiago behar ziren edo aurretiaz ko gestioak egin behar ziren 
administrazio-organo eskudunetan; eta az kenik, beste zen-
bait kasutan, azaldutako arazoek kexa bihur tzeko fun tsik ez 
zuten, bisitak kexa-espediente baten biderapenarekin zuen 
zerikusia edo erreklama tzaileak bere arazo zeha tzean zein 
izapide egin behar zituen jakin nahi zuen.

GUZTIRA 8.758

Telefono 
bidezko 

kontsultak

6.000

8.000

9.000

4.000

2.000

5.000

7.000

3.000

0

1.000

Bisitak

Guztira

Bilbao 393 2.156 2.549

Donostia-San Sebastián 947 969 1.916

Vitoria-Gasteiz 417 3.876 4.293

Guztira 1.757 7.001 8.758

% 29,10

% 21,88

% 49,02
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3.

Jasotako kexak

2012. urtean 2.943 erreklamazio jaso ditugu guz tira: 2.764 
kexak izan dira, eta 179 ida tziz ko kon tsultak. Gainera, ofi-
zioz ko 69 jarduera hasi ditugu. Honekin batera doan gra-
fikoan ikus daitekeen bezala, kopuru hori Arartekoa sortu 
 zenetik handiena da eta % 50 hazi da, gu txi gorabehera, az-
ken 2 urteotan.

(4. grafikoa)
Jasotako kexen kopuruaren bilakaera 
(2000 -2012)*

0
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1.000
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2.000
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3.000

2000 2004 20082002 2006 2010 20112001 2005 20092003 2007 2012

1.231

1.253

1.513

1.377

1.531

1.459

1.678

1.558

1.696

1.917

1.859

2.347

2.943

*  1989az geroz tiko segida osoaren informazioa Arartekoaren web gu-
neko Berrikuntza eta Estatistika atalean kon tsulta daiteke.

Horietatik 2.529 (1999 izan ziren 2011n) tramiterako onartu 
dira, Arartekoak az tertu eta iker di tzan. Geroago, benetan 
tramiterako onartutakoak sailkatuko ditugu, Arartekoaren 
lan-arloak oinarri tzat hartuta.

–  Onartu gabeko kexak
Ararteko erakundea sortu eta arau tzeko 3/1985 Legearen 
21. artikuluan adieraz ten dira zein zer tzelada gertatu be-
har duten herritarren kexak ez onar tzeko. Horrela, hainbat 

arrazoirengatik onartu ez diren kexak bereizi behar dira: 
norbanakoen arteko gataz ka zelako, ordurako auzitegian 
azalduta zegoen arazoren bati buruz koa zelako (epai irmoa 
jasota edo epailearen ebaz penaren zain), edo erakunde ho-
nen eskumen eremutik kanpo zegoelako.

nolanahi ere, kexei ahalik eta babes juridikorik handiena 
eskain tzeko iriz pidea manten tzen da; horrela, ahalegina 
egiten da prozeduraz ko arauak herritarrek egindako kexa 
onar tzearen alde interpreta tzeko. Onartu ez diren kexetan, 
erakundea kexagileari aholku ematen ahalegin tzen da beti, 
hark azaldu dituen arazoak konpon tzeko egokienak izan 
daitez keen bideei dagokienez.

(5. grafikoa)
Onartu gabeko kexak eta egoerak

GUZTIRA 301

Eskumen eremutik kanpo 90

Jarduera okerrik ez, argi eta garbi 54

Ez dago aurretiazko erreklamazio administratiborik 44

Epaibidean 38

Partikularren arteko auzia 24

Formazko akatsa 15

Legezko epeen zain egon beharra 15

Izenik gabe aurkeztu da 9

Estatuko Herriaren Defendatzailearekiko bikoiztasuna 6

Urtebete baino gehiago igaro da 4

Interes legitimorik eza 1

Asmo txarra 1
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–  Estatuko Herriaren Defendatzaileari 
edo beste defendatzaile batzuei 
bidalitako kexak

Estatuko administrazioaren jardueraren kontrako kexak ez 
ditu zuzenean Ararteko erakundeak bidera tzen, adminis-
trazio hori ez baitago erakunde honen kontrolpean. Kexa 
horiek Estatuko Herriaren Defenda tzaileari bidal tzen diz-
kiogu. Gainera, kexa ba tzuk beste autonomia erkidego ba-
tzuetako parlamentuetako ordez kariei igor tzen diz kiegu, 
horien eskumen-eremupean dauden herri-administrazioei 
dagoz kielako.

Estatuko Herriaren Defenda tzaileari bidalitako kexak 108

Beste defenda tzaile ba tzuei bidalitako kexak  3

–  Fiskalari bidalitako kexak

Justizia administrazioaren eta bulego judizialaren 
funtzionamendua

2

–  Arlo eta administrazio bakoitzari 
zuzendutako kexen kopurua zuzen 
interpretatzeko era

Hasiera batean, administrazio jakin baten jarduerek kexa 
asko eragiten badituz te edo arlo zeha tz batean kexa ani-
tz jaso tzen badira, pen tsa liteke horrek estua duela herri-
tarrek administrazio horren fun tzionamenduaz duten iri tzi 
 txarrarekin, zabarkeria, gehiegikeriak edo legez kontrako jar-
duerak egoteari dagokionez.

Hala ere, ñabardura garran tzi tsuak egin behar zaiz kio kexa-
kopuruaren lehen per tzepzio eta interpretazio horri, ondorioak 
presaka ez atera tzeko, ondorio horiek okerrak eta bidegabeak 
izan baitaitez ke eragindako administrazioei dagokienez.

Horrela, nahiz eta administrazio jakin baten jarduerak sor-
tutako kexa-kopurua hasiera batean esangura tsua izan, are 
esangura tsuagoa da −eta hori da egiaz garran tzi tsua− zenbat 
kexatan izan zituen kexagileak erakunde honetara etor tzeko 
moduko arrazoiak, administrazio batek oker jokatu zuelako. 
Halaber, erakunde honen iri tziz, kexa-kopuruaren datua bera 
baino garran tzi tsuagoa da kasuan kasuko administrazioaren 
jokabidea, bai ezarritako epean informa tzeko betebeharra 
bete tzeko orduan, bai erreklamazioa ikertu edo az tertu os-
tean emandako ebaz penei dagokienez. Hau da, fun tsez koa 
da administrazioak gomendioak edo iradokizunak onar tzen 
dituen ala ez egiaz ta tzea, administrazioak oker jokatu duela 
an tzeman denean.

4.

Estatistika alorrez alor

Kontuan har tzen badugu kexak zein arlo tematikorekin dau-
den lotuta, hauxe ikusten da: aurreko urtearen aldean, oro 
har, gora egin du gizarte eremuarekin zerikusia duten kexen 
kopuruak. Az ken kexa horiek kategoria bakarrean bildu-
ta ager tzen ez badira ere, hainbat arlotan azal tzen dira, ez 
bakarrik gizartean baz tertuta edo baz tertuak izateko arris-
kuan dauden per tsonen kategorian, baizik eta baita ere 
etorkinen, buru-gaixoen, haur eta nerabeen, adinekoen, 
e txebizi tzaren, espe txeratuen, ezintasuna duten per tsonen, 
eta abarren arloetan. 

Aurkez tutako kexek hiz pide duten gai-arloaren arabera 
2012an gizarte baz terkeriaren aurka borroka tzeko bitarte-
koekin loturiko erreklamazioak izugarri igo direla an tzeman 
dugu: 1.010 2011ko 329 kexen eta 2010eko 32 kexen au-
rrean. Kexa horiek hirukoiz tu baino gehiago egin dira aurre-
ko urtearekin parekatuz eta %  3.056eko igoera izan dute 
bi urtetan. 1.010 kexetatik 875 (hau da, ia %  90) Lanbi-
deren fun tzionamendu  txarrarekin loturiko hainbat arazori 
buruz koak eta diru-sarrerak berma tzeko errenta eta e txebizi-
tzarako prestazio osagarria kudea tzerakoan izandako jar-
duerei buruz koak dira.

Gizartera tzearen arloaz gain, modu esangura tsuan euren 
jarduera handitu duten eremuak az tertuz gero, ondorioz tatu 
dezakegu hauexek direla jarduna gehien handitu dutenak: 
Administrazioaren zerbi tzurako langileak, eta Herri-ad-
ministrazioen ondasun eta zerbi tzuak. Ogasuna, Osasuna 
eta Jarduera ekonomikoaren antolamendua arloek ere 
handi tze nabarmenak izan dituz te. E txebizi tza arloko kexa-
kopuruak behera egin du 2012. urtean.

Ararteko erakundean jasotako kexen %  56k gizarte-es-
kubideekin lotura dute (hez kun tza, osasuna, gizarte babe-
sa, e txebizi tza, etab.)

Modu berean, esan dezakegu kexen %  50ek (gizartera-
tzeko arlokoak barne) per tsona guz tien berdintasun 
erreal eta eraginkorra berma tzera zuzendutako politika 
publikoekin zerikusia daukatela. Politika horien xedea 
per tsona jakin ba tzuei: emakumeak, gizarte baz terkeria 
paira tzen duten edo paira tzeko arriskua duten per tsonak, 
adinekoak, haurrak eta nerabeak, ezintasunen bat duten 
per tsonak, homosexualak –gay zein lesbianak– edo tran-
sexualak, etorkinak, ijitoak, etab., eskubide hori behar be-
zala gauza tzeko aukera galaraz ten edo eragoz ten dieten 
oz topoak ken tzea da.

Kexen %  65 gizarte estatuaren exijen tzien ondorioz ko 
prestazioei, baliabideei eta politika publikoei buruz koak dira.
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(2. taula)
Jasotako kexen banaketa, jarduera-arloaren arabera

Arloa kop. % kexak % 
kon-

tsultak
% 

Gizartean baz tertuta edo baz tertuak izateko arriskuan dauden per tsonak 1.004 39,70 989 42,08 15 8,38

Lehentasunez ko taldeak: ezinduak, adinekoak, berdintasuna, etorkinak,  
espe txeratuak, e.a.

192 7,59 167 7,11 25 13,97

Hez kun tza 178 7,04 169 7,19 9 5,03

Herri-administrazioen zerbi tzuko langileak 145 5,73 137 5,83 8 4,47

Herri-administrazioen araubide juridikoa, ondasunak eta zerbi tzuak 133 5,26 117 4,98 16 8,94

E txebizi tza 121 4,78 109 4,64 12 6,71

Herrizaingoa 50 1,98 47 2 3 1,67

Trafikoa 71 2,81 67 2,85 4 2,23

Ogasuna 99 3,91 90 3,83 9 5,03

Osasuna 97 3,84 90 3,83 7 3,91

Ingurumena 92 3,64 85 3,62 7 3,91

Haurrak eta nerabeak 67 2,65 67 2,85 0 0,00

Hirigin tza eta lurralde antolamendua 60 2,37 54 2,30 6 3,35

Jarduera ekonomikoaren antolamendua 58 2,29 45 1,91 13 7,26

Kon tsulta 38 1,50 8 0,34 30 16,76

Justizia 34 1,34 27 1,15 7 3,91

Herri lanak, garraioak eta az piegiturak 30 1,19 28 1,19 2 1,12

Hiz kun tz eskubideak, kultura eta kirola 26 1,03 26 1,11 0 0,00

Lana eta Gizarte Seguran tza 22 0,87 18 0,76 4 2,23

Animaliak babestea eta eduki tzea 7 0,28 7 0,30 0 0,00

Informa tzeko eta ezagu tzeko teknologiak eta datuak babestea 5 0,20 3 0,13 2 1,12

Guz tira 2.529 100 2.350 100 179 100
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A)  Autonomia Erkidegoko Administrazio 
Orokorraren aurka  
(Eusko Jaurlaritza) egindako kexak

– Banaketa arloka

Eusko Jaurlari tzak eskumen zabala duen arloetan (gizarte 
babesa eta enplegua, hez kun tza, e txebizi tza, herri-adminis-
trazioen zerbi tzuko langileak, osasuna eta herrizaingoa) egon 
da kexa-kopururik handiena.

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

Arloa kop. % 

Gizartean baz tertuta edo baz tertuak izateko 
arriskuan dauden per tsonak

947 59,52

Hez kun tza 137 8,61

E txebizi tza 99 6,22

Herri-administrazioen zerbi tzuko langileak 91 5,72

Osasuna 90 5,66

Herrizaingoa 56 3,52

Jarduera ekonomikoaren antolamendua 20 1,26

Lana eta Gizarte Seguran tza 20 1,26

Haurrak eta nerabeak 18 1,13

Buruko gaixotasunak edo nahasmenduak dituz ten 
per tsonak

18 1,13

Hiz kun tz eskubideak, kultura eta kirola 15 0,94

Ingurumena 14 0,88

Herri-administrazioen araubide juridikoa, 
ondasunak eta zerbi tzuak

12 0,75

Familiak 11 0,69

Ezintasunen bat duten per tsonak 7 0,44

Herri lanak, garraioak eta az piegiturak 6 0,38

Ogasuna 5 0,31

Justizia 5 0,31

Etorkinak 5 0,31

Espe txeratuak 3 0,19

Emakumeen berdintasuna eta osotasuna 2 0,13

Ijitoak eta beste gu txiengo kultural ba tzuk 2 0,13

Talde terroristen biktimak 2 0,13

Hirigin tza eta lurralde antolamendua 2 0,13

Gaixo kronikoak 2 0,13

Lesbiana, gay, bisexual, transgenero eta 
transexualak

1 0,06

Animaliak babestea eta eduki tzea 1 0,06

Guztira 1.591 100

5.

Estatistika,  
eragindako administrazioen arabera

Administrazio bakoi tzari eragiten dioten kexen propor tzioari 
buruz ko datuen arabera, joan den urtean bezala, 2012an 
Eusko Jaurlari tzaren kontra egin dira kexarik gehienak 
(% 65,83), eta kexa gu txiago egin dira autonomia erkidegoko 
udalen jardueren gainean (% 20,02).

Edonola ere, espedienteetan inplikatutako administrazioak 
iker tzeak ez du esan nahi jarduera okerrik egin dutenik, bai-
zik eta haien jardueraren batek kexa sortarazi duela.

(6. grafikoa)
Zuzenean bideratutako kexen banaketa, 
eragindako administrazioen arabera

GUZTIRA 2.417

Eusko Jaurlaritza 1.591 % 65,83

Tokiko administrazioa 484 % 20,02

Foru administrazioa 271 % 11,21

Erakunde publikoak 21 % 0,87

Erakunde pribatuak 20 % 0,83

Justizia 18 % 0,74

Estatuko administrazioa 11 % 0,46

Eusko Legebiltzarra 1 % 0,04
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– Sailen araberako banaketa

(7. grafikoa)
Autonomia Erkidegoko Administrazio 
Orokorraren aurka (Eusko Jaurlaritza) 
egindako kexen banaketa, sailen arabera*

GUZTIRA 1.591

ArLoA

Enplegua eta Gizarte Gaiak 788 % 49,53

Enplegu eta Gizarte Politikak 207 % 13,01

Hez kun tza, Uniber tsitateak eta Ikerketa 164 % 10,31

Osasuna eta Kon tsumoa 151 % 9,49

E txebizi tza, Herri Lanak eta Garraioak 102 % 6,41

Herrizaingoa 57 % 3,59

Hez kun tza, HIz kun tza Politika eta Kultura 20 % 1,26

Osasuna 18 % 1,14

Justizia eta Herri Administrazioa 17 % 1,07

Kultura 16 % 1,01

Ingurumena, Lurralde Plangin tza, nekazari tza 
eta Arran tza

13 % 0,82

Segurtasuna 9 % 0,56

Industria, Berrikun tza, Merkatari tza eta  
Turismoa

9 % 0,56

Lehendakari tza 9 % 0,56

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna 5 % 0,31

Ekonomia eta Ogasuna 4 % 0,25

Ingurumena eta Lurralde Politika 1 % 0,06

Herri Administrazioa eta Justizia 1 % 0,06

*  Sail ba tzuk bikoiz tuta daudela dirudi, abenduaren 15eko 20/2012 
Dekretuaren bidez izan zen gobernu aldaketa dela-eta.

B)  Foru administrazioen aurka 
egindako kexak

– Banaketa lurraldeka

Foru aldundien aurka aurkez tutako erreklamazioen artean, 
nabarmen tzekoa da ugaritu egin direla Biz kaiko Foru Aldun-
diaren aurkako kexak, guz tiz koaren % 52,40 eta gu txitu egin 
direla Gipuz koako Foru Aldundiaren aurkakoak.

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

GUZTIRA 271

% 30,63 % 52,40

% 16,97

83

Arabako 
Foru Aldundia

142

Bizkaiko 
Foru Aldundia

46

Gipuzkoako 
Foru Aldundia

– Banaketa arloka

Ohikoa denez, gizarte ekin tzaren arloak sortaraz ten ditu foru 
administrazioen aurka jaso tzen diren kexetatik gehienak.

(4. taula.)
Foru aldundien aurka egindako kexen 
banaketa, arloen arabera
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Arlola

Gizartean baz tertuta edo 
baz tertuak izateko arriskuan 
dauden per tsonak

31 71 5 107 39,48

Ogasuna 5 19 8 32 11,81

Adinekoak eta 
mendekotasun egoeran 
dauden per tsonak

6 17 7 30 11,07

Haurrak eta nerabeak 13 8 5 26 9,59

Ezintasunen bat duten  
per tsonak

9 6 5 20 7,38

Hirigin tza eta lurralde 
antolamendua

4 4 2 10 3,69
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Arlola

Herri-administrazioen  
zerbi tzuko langileak

2 1 6 9 3,32

Buruko gaixotasunak edo 
nahasmenduak dituz ten 
per tsonak

4 3 – 7 2,58

Herri lanak, garraioak eta 
az piegiturak

– 5 2 7 2,58

Hiz kun tza eskubideak, 
kultura eta kirola

– 3 3 6 2,21

Gaixo kronikoak 3 2 – 5 1,85

Ingurumena 2 1 – 3 1,11

Herri-administrazioen 
araubide juridikoa, 
ondasunak eta zerbi tzuak

1 1 1 3 1,11

Jarduera ekonomikoaren 
antolamendua

– 1 1 2 0,74

Familiak 1 – – 1 0,37

Kon tsulta 1 – – 1 0,37

Ijitoak eta beste gu txiengo 
kultural ba tzuk

1 – – 1 0,37

Etorkinak – – 1 1 0,37

Guztira 83 142 46 271 100

C)  Tokiko administrazioen aurka 
egindako kexak

– Banaketa lurraldeka

Kexa gehienak Biz kaiko udalen aurkakoak izan dira, baina 
kontuan hartu behar da horixe dela lurralderik jende tsuena.

(5. taula)
Tokiko administrazioen aurka egindako 
kexen banaketa

kop. %

Biz kaiko udalak 241 49,80

Gipuz koako udalak 117 24,17

Arabako udalak 100 20,66

Arabako administrazio ba tzarrak 12 2,48

Biz kaiko mankomunitateak,  
par tzuergoak eta parkeak

11 2,27

Gipuz koako mankomunitateak,  
par tzuergoak eta parkeak

3 0,62

Guztira 484 100

(6. taula)
Autonomia erkidegoko udalen eta 
administrazio batzarren aurka egindako 
kexak

Arabako udalak kop.

Vitoria-Gasteiz 76

Laudio/Llodio 6

Beste ba tzuk* 18

Guztira 100

Biz kaiko udalak kop.

Bilbao 75

Getxo 24

Barakaldo 21

Erandio 13

Santurtzi 11

Beste ba tzuk* 97

Guztira 241

Gipuz koako udalak kop.

Donostia-San Sebastián 35

Irun 10

Errenteria 7

Tolosa 7

Lasarte-Oria 6

Beste ba tzuk* 52

Guztira 117

*  zerrenda osoa Arartekoaren web gunean kon tsulta daiteke, 
Berrikun tza eta estatistika atalean.

– Banaketa arloka

normalean gerta tzen den bezala, tokiko administrazioen 
jarduerek eragindako kexak modu nahiko homogeneoan 
banatuta daude udalek eskumen garran tzi tsuak dituz ten ar-
loen artean. Honako arloak nabarmen tzen dira: gizarte-baz-
terketa, adinekoak, haur eta nerabeak eta ezinduak.
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D)  Euskal Autonomia Erkidegoko 
beste administrazio batzuen aurka 
egindako kexak

Udalen, aldundien edo Eusko Jaurlari tzaren aurkako kexa 
horiez gain, beste administrazio ba tzuen aurkako zenbait 
erreklamazio ere jaso dira: hain zuzen, erakunde eta orga-
nismo publikoen, elkargoen eta abarren aurkakoak. Estatuko 
administrazioaren aurkako kexak ere atal honetan jaso tzen 
dira. Arartekoak modu informalean ikertu ditu kexa horiek, 
nahiz eta Estatuko administrazioaren jarduera gure erakun-
dearen kontrol-eremutik kanpo egon.

Euskal Herriko Uniber tsitatearen aurka aurkez tutako kexei 
dagokienez, asko gu txitu dira iaz izandakoekin alderatuz.

(7. taula)
Euskal Herriko Unibertsitatearen aurka 
egindako kexak

Guztira

Hez kun tza 6

Herri-administrazioen zerbi tzuko langileak 3

Guztira 9

6.

Lurralde estatistika 
(kexen banaketa lurraldeen arabera)

(9. grafikoa)
Kexen lurralde banaketaren bilakaera, 
jatorriaren arabera (2000-2012)
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Bi 645 651 643 646 730 712 834 738 868 910 837 1.056 1.399

Gi 295 375 294 318 457 412 398 380 394 503 431 467 580

A 256 444 268 322 271 275 367 361 341 377 375 625 900

Kapituluan zehar adierazi izan dugun bezala, lurraldez lu-
rralde aurkez tutako kexak az ter tzen baditugu, herritarrei 
arreta emateko bulegoetara egindako bisitekin gertatu 
bezala, Arabako lurraldeak izan du progresiorik handiena 
kexen kopuruan, ondoren Biz kaiak, eta, neurri  txikiagoan, 
Gipuz koak.

–  Kexak lurraldez lurralde, 
10.000 biztanleko

Lurralde historikoen arabera kexen jatorriaren konparazioz-
ko az terketa egiteko, lurralde bakoi tzetik jasotako kexen 
kopuru osoa lurralde horretako biz tanleriarekin lotuko dugu. 
Hurrengo koadroan bildu ditugu lurralde bakoi tzetik 10.000 
biz tanleko mul tzo bakoi tzeko jaso ditugun kexei buruz ko 
datuak.

Aurreko urteetan bezalaxe, Araba Lurralde Historikoan egin 
dira kexa gehienak, ia Gipuz koan halako lau.
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(10. grafikoa)
Kexak lurraldez lurralde, 10.000 biztanleko 
(2000-2012)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

A 8,97 15,56 9,37 11,24 9,46 9,6 12,81 11,82 11,15 12,32 12,25 19,71 28,38

Bi 5,77 5,7 5,73 5,75 6,5 6,34 7,42 6,46 7,64 8 7,36 9,17 12,15

Gi 4,42 5,53 4,37 4,71 6,77 6,11 5,9 5,46 5,74 7,32 6,27 6,67 9,60
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–  Kexen banaketa lurralde bakoitzean
Kexagileak lurralde historikoko hiriburuan ala beste udale-
rri ba tzuetan bizi diren, herritarren jokabidea ez dela berdina 
erakusten du kexen banaketak. Egiaz, Biz kaian eta Gipuz-
koan, handiagoa da hiriburutik kanpo bizi diren kexagileen 
kopurua; Araban, ordea, kexetatik % 87,11 Gasteizen bizi 
direnek egin dituz te.

(8. taula)
Kexen banaketa, hiriburuko biztanleek 
edo lurraldeko gainerako udalerrietako 
biztanleek egin dituzten kontuan hartuta

Araba/Álava kop. % 

Vitoria–Gasteiz 784 87,11

Beste udalerri ba tzuk 116 12,89

Guztira 900 100

Bizkaia kop. % 

Bilbao 620 44,32

Beste udalerri ba tzuk 779 55,68

Guztira 1.399 100

Gipuzkoa kop. % 

Donostia–San Sebastián 217 37,41

Beste udalerri ba tzuk 363 62,59

Guztira 580 100

–  Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo 
etorritako kexak

Urtean zehar, beste autonomia erkidego ba tzuetatik eta bes-
te estatu ba tzuetatik etorritako kexak jaso ditugu. 

7.

Prozedurari  
buruzko estatistika 

(kexen egoera)

Jarraian, Arartekoari egindako kexen biderapena zein 
egoeratan dagoen az tertuko dugu. 2012. urtean 1.509 ebaz-
pen eman dira. Horietatik 911, urtean zehar egindako kexei 
buruz koak izan dira, eta gainerakoak, 598, aurreko urteetan 
egindako kexak ziren, azaldu ziren urtean bertan osorik ezin 
izapidetu izan zirenak.

Arartekoak 2012an emandako ebaz penen arabera, 830 ka-
sutan, eragindako administrazioak jarduera okerren bat 
burutu zuen, hau da, kasu guz tietatik % 55etan; por tzentaje 
hori iaz koa baino handiagoa. Hala ere, ez da jarduera okerrik 
an tzeman az tertu ditugun espedienteetatik % 45etan. 

2012. urtean egindako kexei dagokienez, Arartekoak 911 
ebaz pen eman ditu, eta 499 kasutan ez du jarduera okerrik 
an tzeman. 

Izapide tzen ari ziren espediente ba tzuetan, kexa az ter tzen 
hasi ondoren, az terketa jarrai tzea eragoz ten duten hainbat 
inguruabar agertu dira: beste defenda tzaile ba tzuekiko 
bikoiz tasuna, epailearen ebaz penaren zain dauden auziak, 
epai irmoa dutenak, epai bideari ekin diotenak eta abar. Es-
pediente horiek Gerora ez dira onartu izenpean jaso dira on-
doko grafikoetan.

(11. grafikoa)
2012an hasi eta bukatu diren kexak

117 
Herritarrei 

aholkueak eta 
informazioa 

ematea

% 48,49

GUZTIRA 1.146

% 11,41 % 11,41

% 40,10

499

Jarduera 
okerra

412

Jarduera 
okerrik ez

118 

Gerora  
ez dira onartu
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(12. grafikoa)
2012an bukatu diren kexak

186 

Gerora 
ez dira onartu

830

Jarduera 
okerra

679

Jarduera 
okerrik ez

% 44,09

TOTAL 1.862

% 10,26
% 9,22

% 36,41

167

Herritarrei 
aholkueak eta 

informazioa 
ematea

–  Kexen egoera: euskal administrazio 
publikoen jarduera zuzenak eta 
okerrak

(13. grafikoa)
Kexa-espedienteen egoera

679

Jarduera 
okerrik ez

830

Jarduera 
okerra

% 45

% 49,23

% 55

% 50,77

1.509

Amaituta

1.556

Izapidetzen

Aurreko datuetatik ondorioz ta tzen denez, Arartekoak 2012. 
urtean sakonki az tertu dituen erreklamazio guz tietatik 830 
kasutan, hau da, % 55etan ondorioz tatu da jarduera okerren 
bat egin dela.

8.

Ofiziozko jarduerak

Herritarren kexak az tertu eta iker tzeaz gain, Ararteko erakun-
deak, bere kabuz, hainbat gai iker tzeari ekiten dio: ba tzuetan, 
euskal administrazio publikoren batek agian oker jokatu due-
la iruditu zaigulako; beste ba tzuetan, zerbi tzu berriak ema-
teko edo lagun tzeko aukera ikusi dugulako. O tsailaren 27ko 
3/1985 Legeak −Ararteko erakundea sortu eta arau tzekoak− 
ofizioz jarduteko aukera xedatu zuen 17.1 artikuluan. Horri 
esker, Arartekoak bere kabuz esku har dezake, administra-
zioaren irregulartasunen edo aka tsen baten ondorioz kalte-
turiko herritarren kexen zain egon barik.

2012an ofizioz ko 69 espediente bidera tzen hasi gara (74 
aurreko urtean). Arloen arabera, aipa tzekoak dira Haur eta 
nerabeen tzako Bulegoari dagoz kionak, baita herritarren se-
gurtasunaren eta ogasunaren gainekoak ere.

An tzeman daitekeen moduan, ofizioz ko jardueren irekierari da-
gokionez, haurren eta nerabeen bulegoaren jarduera nagusitu 
da. Hala, ikuskapen bisitaldietan ateratako ondorioen bidez, 
haurren egoi tza baliabideen eta familia elkarguneen gainbegira-
tzea burutu da (horren ondorioz gai horri lotutako gomendio 
orokor bat onartu da) eta arrisku egoera berezian dauden adin-
gabeen gaineko  txosten berezian jasotako gomendioan jarrai-
pena egin da, baita Arabako hez kun tza konpen tsa tzailearen 
par tzuergoaren desagerpenari buruz koa ere.

Modu berean, herrizaingoaren arloan, izaera bereko hainbat 
ekimen burutu dira: Er tzain tzaren jarduerei (horietan, Iñigo 
Cabacas eta Xuban nafarrate herio tza eragiteraino eta larriki 
zaurituak izan ziren, hurrenez hurren) lotuta gauzatutakoak; 
Er tzain tzak eta tokiko poliziek trafikoko istripu bat izan duten 
eta osasun zentroetara eraman dituz ten biktimen senideei 
ematen dieten informazioa ezagu tzea helburu dutenak (ho-
rrek guz tiak Arartekoaren Gomendio Orokor bat eragin du); 
edo Er tzain tzak eta tokiko poliziek jarrai tzen duten prozedura 
ibilgailuak gidatu bitartean gidaria substan tzia estupefazien-
teen edo analogoen eraginpean dagoen ala ez an tzemateko 
proben emai tza positiboa denean; eta, amai tzeko, Er tzain-
tzaren terrorismoaren aurkako taldearen bideo bidez ko zain-
tzarako grabazioen kopien jarraipenari lotutakoak. 

Halaber, aipatu behar ditugu ere Ogasunaren arlotik abian 
jarritako ofizioz ko jarduerak: hu tsik dauden e txebizi tzen za-
borren tasari lotutakoak; e txeko langileen PFEzaren zerga 
tratamenduari buruz koak; hiri izaera duten lursailen balioaren 
handi tzeari buruz ko zergan lursailaren balioaren minusba-
lioaren gainekoak; edo, PFEzari dagokionez, ondare iraba-
ziaren kalifikazioa burututako e txebizi tzetan, besteak beste.

Buruko osasunari eta mendekotasunari buruz ko  txosten 
berezien jarraipenaren bidez, zenbait ekimen abian jarri dira 
adinekoen edo buruko gaixotasun edo gaixotasun kroniko 
bat duten per tsonen eremuan. 

30 2012k o Tx o s T e n a30

( I ) .  ArArteko erAkundeAren jArduerA kopurutAn

I

Aurrekoa ikusi



(9. taula)
Ofiziozko jardueren banaketa, arloen 
arabera

kop. % 

Haurrak eta nerabeak 13 18,84

Herrizaingoa 13 18,84

Ogasuna 11 15,94

Gizartean baz tertuta edo baz tertuak izateko 
arriskuan dauden per tsonak

6 8,69

Adinekoak eta mendekotasun egoeran dauden  
per tsonak

4 5,79

Osasuna 3 4,35

Ezintasunen bat duten per tsonak 3 4,35

Herri-administrazioen araubide juridikoa, 
ondasunak eta zerbi tzuak

3 4,35

Buruko gaixotasunak edo nahasmenduak dituz ten 
per tsonak

2 2,90

Ingurumena 2 2,90

Hiz kun tz eskubideak, kultura eta kirola 2 2,90

Emakumeen berdintasuna eta osotasuna 1 1,45

Espe txeratuak 1 1,45

Justizia 1 1,45

Informa tzeko eta ezagu tzeko teknologiak eta 
datuak babestea

1 1,45

Herri-administrazioen zerbi tzuko langileak 1 1,45

Herri lanak, garraioak eta az piegiturak 1 1,45

Etorkinak 1 1,45

GuZtIrA 69 100
O

F
I

Z
I O Z K O

Izaera enblematikoa duelako, Gasteizen Green Capital de-
lakoaren egoi tza gisa aukeratutako eraikinak irisgarritasun 
fisikoari lotuta zituen arazoen ondorioz garatutako jarduera 
az pimarratu nahi izan dugu.

Horren eta ofizioz ko beste jarduera ba tzuen gaineko infor-
mazio osatuagoa  txosten honetako II. eta III. kapituluetan 
aurkitu daiteke, bai eta Haurren eta nerabeen Bulegoaren 
 txosten eran tsian ere.

9.

Estatistika soziologikoa

erreklamazioak egiten dituzten 
pertsonen tipologia  

eta erreklamazioen 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 zuze-
neko zerikusia dauka.

–  Erreklamazioak egiten dituzten pertsonen 
ezaugarriak

2012. urtean egindako kexen analisi soziologikoak ez du al-
daketa esangura tsurik erakusten aurreko urtearen aldean. 
Hala ere, zeha tzago az tertuta, hauxe ikusi dugu: gizartean 
baz tertuta dauden per tsonen arloan (horrek har tzen du iaz 
egindako kexen zati handi bat) gizonek kexa gehiago egin 
dituz tela emakumeek baino.

(14. grafikoa)
Jasotako kexen banaketa, kexagileen 
ezaugarrien arabera

GUZTIRA 2.943

127

taldeak

12

identifikatu 
gabeko pertsonak

% 53,45

% 41,83

% 4,31 % 0,41

1.573 gizonezkoak

1.231

emakumezkoak

–  Kexa idazteko erabilitako hizkuntza

Gaur egun gaz telania da kexak idaz teko gehien erabil tzen 
den hiz kun tza. Euskaraz eta bi hiz kun tzetan aurkez tutakoek 
gorakada  txiki bat izan dute. Halere, Arartekoaren erakun-
dean herritarrei bi hiz kun tza ofizialetan arreta emateko gai 
diren per tsonak daude. 

Ararteko erakundeak erreklamazioak herritarrak aukera-
tutako hiz kun tzan izapide tzen ditu, iriz pide modura. Arar-
tekoa kexa eragindako administrazioekin harremanetan 
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 jar tzean, eta ofizioz ko espedienteren bat abia tzen due-
nean, komunikazioa EAEko bi hiz kun tza ofizialetan egiten 
da.

(15. grafikoa)
Kexen banaketa, erabilitako hizkuntzaren 
arabera

GUZTIRA 2.943

2.817

gaztelania

% 95,72

% 3,47 102

euskara

23

ele biak

% 0,031

beste batzuk:  
katalana

% 0,78

–  Kexak aurkezteko era

Kexak aurkez teko moduari buruz ko datuek erakusten digu-
te az ken urteotan joera aldatu egin dela, izan ere, kexetatik 
% 55 aurrez aurre egin dira, Arartekoaren herritarren arreta-
rako hiru bulegoetan eta 2011. urtean, berriz, Internet izan 
zen kexak jar tzeko bide nagusia. Gizarte-eskubidekin lotu-
tako kexak ikaragarri gehitu direlako gertatu da hori.

(16. grafikoa)
Kexen banaketa, aurkezteko eraren arabera

GUZTIRA 2.943

1.630

 bulegoetara joanda

76

faxez

1.010

internetez

221

postaz

% 55,50

% 34,41

% 7,51

% 2,58

–  Arreta zuzeneko bulegoetara 
bertaratutako pertsonen ezaugarriak

(17. grafikoa)
Arreta zuzeneko bulegoetara egindako 
bisitak

GUZTIRA 7.001

% 30,80 % 13,84

2.156

Bilbao

3.876

Vitoria-Gasteiz

969

Donostia  
San Sebastián

% 55,36

B

I S I T A K

Ikus daitekeenez, aurten izugarri gehitu dira zuzenean arreta 
emateko bulegoetara egin diren bisitak, batez ere Gasteiz-
ko eta Bilboko bulegoetara, horietan ia bikoiz tu egin baitira 
aurrez aurre artatutako kasuak. Ehunekoei begira, bisitak 
% 66,70 gehitu dira 2012. urtean.

(18. grafikoa)
Arreta zuzeneko bulegoetara bertaratutako 
pertsonen ezaugarriak. EAE

GUZTIRA 7.001

4.200 

gizonezkoak

% 59,99

2.519

emakumezkoak

220

bikoteak 62

taldeak

% 3,14 % 0,89

% 35,98
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(19. grafikoa)
Arreta zuzeneko bulegoetara bertaratutako 
pertsonen ezaugarriak

GUZTIRA 3.876
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(20. grafikoa)
Arreta zuzeneko bulegoetara bertaratutako 
pertsonen ezaugarriak

Bilbao

GUZTIRA 2.156
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(21. grafikoa)
Arreta zuzeneko bulegoetara bertaratutako 
pertsonen ezaugarriak

GUZTIRA 969

Donostia  
San Sebastián
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58
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Ikusten denez, zuzeneko arretarako bulegoetara joaten di-
ren per tsonen ezaugarriak ez dira asko alda tzen EAEn kexak 
egin dituz ten per tsona guz tien ezaugarriekin konparatuta, 
eta kexagileen artean gizonez koen presen tziaren ehunekoa 
alda tzen dute, goran tz, aurreko urteen aldean.

–  Arreta zuzeneko bulegoetara etortzen 
diren pertsonen adina

Adin-mul tzoei buruz ko datuak az tertuta, ez dago aldaketa 
nabarmenik aurreko urteen aldean.

(22. grafikoa)
Arreta zuzeneko bulegoetara etorritako 
bisitarien banaketa, adin multzoka
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12 128 225 294 234 76 969

Vitoria-Gasteiz 283 977 1.234 742 340 300 3.876

Guztira 346 1.501 2.109 1.546 962 537 7.001
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10.

Erabiltzaileen iritzia

10.1.  Erabiltzaileei egindako 
inkestaren emaitzak

Duela zenbait urte, herritarrengana hurbil tzeko bidea hasi 
genuen, esku har tzeko eskatu diguten per tsonen iri tzia jaki-
teko. Erakundearen jardunbidean ahulguneak zein tzuk diren 
jakitea eta eskain tzen dugun zerbi tzua hobe tzen saia tzea di-
tugu helburu.

Horregatik, kexa-espediente baten izapideak amai tzen ditu-
gunean, kexagileari galdera-sorta bat bidal tzen diogu, nahi 
izanez gero eta izena ipini barik, galdera ba tzuei eran tzuteko 
eskatuz, emandako zerbi tzuaren gainean egiten duen balo-
razioa jakiteko.

Emai tzak balora tzeko orduan garran tzi tsua da honako hau 
kontuan har tzea: 2012an guz tiz izapidetu diren kexetatik, 
% 55etan iri tzi diogu eragindako administrazioak oker jokatu 
duela.

Herritarrek Arartekoaren esku-har tzeaz 2012an egin duten 
balorazioa bikain tzat jo behar da, Arartekoaren zerbi tzuak 
erabili dituz tenen emandako eran tzunetatik ondorioz ta dai-
tekeenez. 

(23. grafikoa)
Nolakoa iruditu zaizu Arartekoak bidalitako 
informazioa?

% 43,75
ona

% 6,25
ez ona, ez txarra

% 6,25
oso txarra

% 43,75
oso ona

Hortaz, “jasotako informazioa ona edo oso ona” iruditu zaie 
kexaren bat egin duten herritarren % 87,50i, kexaren bidera-
pena bukatu ondoren.

(24. grafikoa)
Zenbateraino zaude ados Arartekoak 
zure kexari buruz erabaki edo proposatu 
duenarekin?

% 6,25
ez nago batere ados

% 50,00
guztiz ados nago

% 6,25
ez nago oso ados

% 37,50
nahiko ados 

nago

Arartekoak ematen duen zerbi tzuaren balorazio onaren adie-
razgarririk nabarmenena da kexagileek % 87,50etan onartu 
dutela Arartekoak beraien kexaz emandako ebaz pena.

(25. grafikoa)
Oro har, zer iruditu zaizu Arartekoaren 
lana? 
(Hau da, azaldu duen interesa, laguntzeko prest 
egotea, egindako gestioak...)

% 87,50
oso egokia

% 6,25
oso desegokia

% 6,25
nahiko egokia

Hau da, galdera-sortari eran tzun dioten per tsonetatik 
% 87,50ek oso egoki tzat jo tzen dute Arartekoaren esku-
har tzea.
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(26. grafikoa)
Administrazioarekin arazoak dituen 
pertsonaren bati Arartekora joateko 
gomendatuko zenioke?

% 75,00
bai, beti

% 18,75
bai, kasu batzuetan

% 6,25
ez, inoiz ez

Beraz, kasuetatik % 75etan Arartekora jo tzea gomendatuko 
li tzateke, administrazioarekin arazorik edukiz gero.

(27. grafikoa)
Nolakoa iruditu zaizu kexa aurkeztu 
zenuenetik tramitazioa bukatu arteko 
denbora?

% 37,50
luzea 

% 18,75
oso laburra % 43,75

laburra

Eran tzuna jaso tzeko denborari dagokionez, % 63k uste dute 
denbora laburra edo oso laburra izan dela.

Beraz, emai tza horiek denek ondorio hau ateraraz ten di-
gute: Arartekoaren zuzeneko esku-har tzearekin −bere jar-
dueraren eta per tsonaz ko baliabideen araberakoarekin− 

lotutako iri tziak az ter tzen direnean, oso on tzat jo tzen da 
egindako lana.

Bestelako emai tza lor tzen da Ararteko erakundearen era-
baki tzeko edo jarduteko ahalmenetik kanpo gera tzen diren 
alderdiez galde tzen denean. Alderdi horiek gehienbat ad-
ministrazioaren lagun tzeko edo ez lagun tzeko jarrerarekin 
dute zerikusia: prozesuaren iraupena (% 37,50ek uste dute 
igarotako denbora luzea edo oso luzea izan dela).

Inkestetan lor tzen diren datuez gain (jada azaldu direnak), 
erreklamazioak egin dituz ten per tsonek galdetegiko ata-
letako baten bidez bidali ahal diz kiote Arartekoari beren 
iri tziak eta iradokizunak. Horien bidez adierazi nahi dugu 
berriro ere Arartekoren ebaz penak garran tzi tsuak eta herri 
administrazioen tzat nahitaez bete beharrekoak zirenaren 
proposamen orokorra. zen tzu berean, Arartekoaren fun tzioa 
susta tzea proposa tzen da herritarren eta administrazioen ar-
teko arbitro gisa, bere erabakiak derrigorrez koak izanik.

Erakundearen fun tzionamenduaren hobekun tza proposame-
nen artean, herritarrekiko bide telematikoak handi tzearena 
eta ziurtagiri elektronikoak erabil tzearena gainera tzen dira, 
baita erreklama tzaileei noizean behin informazio formulak 
gainera tzea espedientearen egoeraren eta horren inguruan 
gerta tzen diren berrien inguruan. Bi kontu horiek Arartekoa 
ezar tzen ari den berrikun tzen artean daude.

Gainera, erakundearen eta bere fun tzioen berri ematea pro-
posatu dute.

Herritarrek Arartekoaren lanaren inguruan eskainitako iri tzi 
datu horiek eran tzukizun handia dira eta are pizgarriagoak 
eguneroko lanean.

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

2012ko mar txoan, Ararteko erakundearen bulego birtualaren 
sorrerarekin batera, Ararteko erakundeak herritarrei eskain-
tzen diz kien zerbi tzuen inguruko iradokizunak edo iri tziak 
aurkez teko aukera sustatu zuen.

Aka ts baten ondorioz modu hori erabiliz jaso ditugun kexak 
alde batera u tzita (internet bidez aurkez tutako kexen ohiko 
izapidera bideratu dira) lau iradokizun aurkez tu dira:

Horietako hiruk Bulego Birtualean sar tzen diren per tsonek 
erabil tzen dituz ten ziurtagiri digitalei lotutako kontu tek-
nikoak dituz te hiz pide. 

Iradokizun bat Ararteko erakundeak egoera ekonomiko la-
rrian dauden per tsonen aurrean, herritarren elkartasuna sus-
tatu dezala haren bitarteko tzaren bidez.

Horiek guz tiek behar bezalako arreta jaso dute, Ararteko 
erakundearen zerbi tzuen Kartan ezarritako terminoetan eta 
epeetan.
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11.

Informatzeko betebeharra

Lege antolamenduak Ararteko erakundearen modukoei 
eslei tzen diz kien kontrol eginkizunak bete tzeko ezinbeste-
koa da erakunde horien jarduera esparruetan sar tzen diren 
herri administrazioen lagun tza. Izan ere, administrazio ho-
riek izapide tzen ari diren espedienteen ebaz pen oinarritua 
lor tzeko behar den informazio guz tia eman behar dute eta, 
gainera, ezarritako epeetan egin behar dute hori, ikerketa eta 
kontroleko lanek gu txieneko eragingarritasuna izan dezaten 
nahi bada behin tzat.

Errealitate horretaz jabetuta, Ararteko erakundea sortu eta 
araupe tzen duen o tsailaren 27ko 3/1985 Legeak −23. artiku-
luan− bere kontrolpean jarritako herri administrazioen bete-
behar hori espresuki aipa tzen du, administrazio horiei eska-
tzen zaiz kien datu, dokumentu,  txosten eta argitasun guz tiak 
lehentasunez eta premiaz aurkez tu behar dutela dioenean. 
Era berean, 26. artikuluan ohartaraz ten 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 ber-
berak dio, 24.2 artikuluan, herri Administrazioaren zerbi tzura 
ari den edozein organismo, fun tzionario, zuzendari edo per-
tsonak Arartekoaren ikerketa lanaren aurrean jarrera ez korra 
edo oz topa 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 dituz-
ten administrazio eta organismoak, baita lankide tza hori uka-
tu edo a tzera tzeagatik herritarrek azaldutako kexak dagokien 
epean konpon tzeko ezintasuna eragin dutenak ere. 

Komeni da az pimarra tzea lankide tzan aritu beharra gogora-
tzeko fun tzioa zuhur tziaz egiten dela, administrazioen ku-
deaketan eragina duten aldagaiak kontuan hartuta, eta kexa 
bat azaldu duen per tsonari eran tzun eraginkor eta az karra 
emateko ageriko helburuarekin. 

Ezinbesteko arreta beharrez koa duten zirkunstan tzien 
artean hauek dira nabarmenenak: Informazioa eska-
tu deneko arazoaren izate materiala, eskaera egin zaion 
erakundearen administrazio eta burokrazia sarearen kon-
plexutasuna, jorratu beharreko prozeduren behin-behineko 
pilaketa, kontrolatutako erakundeen eraketan eragina du-
ten eta hauteskunde garaien ondorio diren aldi baterako 
aldagaiak, arduradun eta fun tzionarioen ordez kapen edo/
eta errotazioa, etab.

Baina, hala eta guz tiz ere, ez dira gu txi arduragabekeria na-
barmena isla tzen duten egoerak, erakunde honen kontrol 
fun tzioari eta, era berean, kexa azaldutako per tsonen eskubi-
deei errespeturik gabeko jarrera adi tzera ematen dietenak. 
Kasu horietan, hain zuzen, erakundeak ohartaraz penaren az-
ken urra tsera jo tzea beste erremediorik ez du, lankide tzarik 
ezak eragin li tzakeen ondorio penalen berri emateko asmoz 
(zigor Kodeko 502.2 artikulua). 

Jarraian eran tsitako zerrendetan ager tzen dira 2012. urtean 
lankide tzan ari tzeko prest egon diren administrazio edo bes-
te erakunde ba tzuei buruz ko datuak (1). Horregatik, ez da 
beharrez koa izan horiei agindeirik egitea. 

Errekerimenduak jaso dituz ten administrazio eta erakundeen 
gaineko datuak ere jaso dira (2).

Az kenik, kasu larrienak nabarmendu dira, hau da, ohartaraz-
penak jaso dituz ten erakundeetako arduradunen kasuak (3).

Egoki tzat jo dugu az pimarra tzea Eusko Jaurlari tzako zen-
bait sail lehenengo zerrendan (esan dugun moduan, bertan 
euren lankide tza dela-eta gailendu diren administrazio eta 
erakundeak ageri dira) ager tzearen arrazoia honen ondorioa 
dela: EAEko administrazioaren egitura berria (EAEko admi-
nistrazioaren sailak sor tzeko, deusez ta tzeko eta alda tzeko 
lehendakariaren abenduaren 15eko 20/2012 Dekretua). Izan 
ere, egiaz tatu ahalko den moduan, sail horietako ba tzuek bi-
garren zerrendan korrelatiboa dute eskumenen ikuspuntutik. 
Bigarren zerrenda horretan errekerimendu bat jaso duten ad-
ministrazio eta erakundeak jaso dira.

Aurten ere, eskerrak eman behar diz kiogu Bilboko Udala-
ri bere lankide tzagatik eta orain arte izan duen jarreraga-
tik. Izapidetutako espedienteen bolumena gorabehera, ez 
dugu ezein momentutan errekerimendurik egiteko beharrik 
eduki.

2012. urtean errekerimendu bat jaso duten administra-
zio eta erakundeei dagokienez, erabateko datu erlatiboak 
erakundearen web orrialdean kon tsultatu daitez ke. Hala 
ere, beharrez ko tzat jo dugu ondorengo administrazio eta 
erakundeen gaineko berariaz ko aipamena egitea:  txosten 
hau ixterakoan, eran tzuteke dauden errekerimenduak 
dituz tenak. Administrazio eta organismo horiek honako 
hauek dira

 eusko jaurlaritza

Hez kun tza, Uniber tsitate eta Ikerketa Saila 9 errekerimendu

Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 34 errekerimendu

Osasun eta Kon tsumo Saila 8 errekerimendu

E txebizi tza, Herri Lan eta Garraio Saila 9 errekerimendu

 Arabako Foru Aldundia

Toki Administrazioa errekerimendu 1

Ingurumena errekerimendu 1

 Gipuz koako Foru Aldundia

Berrikun tza, Landa Garapen eta Turismo 
Departamentua

errekerimendu 1

 Arabako udalak

Laguardia errekerimendu 1

Vitoria-Gasteiz errekerimendu 1
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 Biz kaiko udalak

Lezama errekerimendu 1

Sestao errekerimendu 1

Karrantza Harana/Valle de Carranza 2 errekerimendu

 Gipuz koako udalak

Ataun errekerimendu 1

Azpeitia 2 errekerimendu

Donostia-San Sebastián errekerimendu 1

 Beste erakunde ba tzuk

Biz kaiko Sendagileen Elkargo Ofiziala errekerimendu 1

Amai tzeko, senti tzen dugun arren, adierazi behar dugu 
ohartaraz pen kopurua ez dela murriz tu. Aurten, guz tira, 12 
alkate tzek ohartaraz penak jaso dituz te. Horietatik bik orain-
dik ez diete erakunde honek egindako errekerimenduei eran-
tzun (Ar tziniega eta Barakaldoko Udalak). Beste bi kasutan, 
(Karran tza Harana eta Urduliz) erakundeak izapidetutako 
espedienteetan bere esku-har tzea bertan behera u tzi behar 
izan du aipatutako alkate tzen lankide tza lortu gabe.

11.1.  2012an kexak izanda ere, 
errekerimendurik jaso ez duten 
administrazioak eta bestelako 
organismoak

zerrenda honetan jaso dira errekerimendurik egin behar izan 
gabe, eba tzi ahal izateko 2012. urtean gu txienez informazio-
eskaera bat eragin duten administrazio eta bestelako orga-
nismo guz tietan izapidetutako espedienteak. Sailak zehaz-
ki azal tzen dira EAEko administrazio orokorraren eta foru 
aldundien kasuan.Beraz, adierazi bezala, ardura eta arreta 
bereziena eskainiz lankide tzan jardun duten administra-
zioak eta erakundeak dira.

A) Eusko Jaurlaritza

 Saila*

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna 1

Ekonomia eta Ogasuna 3

Hez kun tza, Hiz kun tza Politika eta Kultura 10

Lehendakari tza 7

Osasuna 2

Segurtasuna 2

*  Abenduaren 15eko 20/2012 Dekretuaren bidez sortutako sail 
berriak

B) Foru aldundiak

 Arabako Foru Aldundia

Diputatu nagusia 1

Euskara, Kultura eta Kirolak 1

Ogasuna, Finan tza eta Aurrekontuak 11

 Biz kaiko Foru Aldundia

Kultura 1

Ogasuna eta Finan tzak 14

Ingurumena 2

Lehendakari tza 2

Ekonomia Susta tzea 1

 Gipuz koako Foru Aldundia

Kultura, Gaz teria eta Kirola 1

Diputatu nagusia 2

Ogasuna eta Finan tzak 9

Ingurumena eta Lurralde Antolaketa 2

Mugikortasuna eta Lurralde Antolaketa 2

C) Udalak

 
Arabako Lurralde Historikoa

Arabako udalak

Alegría-Dulantzi 1

Amurrio 2

Armiñón 1

Arrazua-Ubarrundia 1

Ayala/Aiara 1

Campezo/Kanpezu 2

Laudio/Llodio 1

ribera Alta 1

Yécora 1

Arabako administrazio ba tzarrak

Caicedo-Yuso 1

Heredia 1

Lagrán 1

Menagarai 2

navarrete 1

rivabellosa 1

Santa Cruz de Campezo 1

Trespuentes 1
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Bizkaiko Lurralde Historikoa

Biz kaiko udalak

Abanto y Ciérvana-Abanto zierbena 1

Alonsotegi 2

Artzentales 1

Areatza 1

Arrigorriaga 2

Bakio 2

Barrika 2

Basauri 1

Berango 2

Berriz 1

Bilbao 63

Durango 5

Galdakao 6

Gamiz-Fika 1

Gatika 1

Güeñes 1

Igorre 2

Ispaster 1

Leioa 3

Lekeitio 1

Mundaka 1

Ondarroa 1

Portugalete 3

Santurtzi 8

Sondika 1

Ugao-Miraballes 1

Urduña/Orduña 1

Valle de Trápaga-Trapagaran 1

zalla 2

 
Gipuzkoako Lurralde Historikoa

Gipuz koako udalak

Andoain 1

Anoeta 1

Arrasate/Mondragón 2

Azkoitia 1

Beasain 3

Bergara 1

Deba 1

Elgoibar 1

Ezkio-Itsaso 1

Getaria 2

Hernani 2

Ibarra 1

Legorreta 1

Oiartzun 2

Oñati 1

Orexa 1

Pasaia 1

Soraluze-Placencia de las Armas 1

Tolosa 7

Usurbil 3

zarautz 3

zumarraga 2

D) Beste erakunde publiko batzuk

Euskal Herriko arkitektoen elkargo ofiziala 1

Vitoria-Gasteiz ko UnED ikaste txe elkartua 1

Biz kaiko doako lagun tza juridikoaren ba tzordea 1

Bilbao Biz kaia Ur Par tzuergoa 6

Biz kaiko garraio par tzuergoa 2

Osabidez ko Hez kun tza eta Lanerako Prestakun tzarako 
Pedro Anitua Par tzuergoa

1

Gasteiz ko Arte eta Lanbide Eskola fundazioa 1

Gipuz koako Urak SA 1

Izenpe 1

Eusko Legebil tzarra 1

Txingudiko zerbi tzuak 1
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11.2.  Kexak direla-eta, 2012an errekerimenduren bat jaso duten administrazioak eta 
bestelako organismoak

zerrenda honetan jaso dira eba tzi ahal izateko gu txienez informazio-eskaera bat eta errekerimendu bat egitea eragin duten ad-
ministrazio eta bestelako organismo guz tietan izapidetutako espedienteak, sailen arabera, EAEko administrazio orokorraren eta 
foru administrazioen kasuan. zerrendak honako ezaugarriak ditu:

(1) zenbat espedientetan egin den 2012. urtean informazio eskariren bat.

(2)
2012an informazioa eskatu deneko espedienteetatik zenbatetan egin den 
agindeia.

(3)
agindeia egin zaien espedienteen por tzentajea, 2012an informazio eskaririk egin 
zaieneko guz tirako espedienteen aldean.

(4)
2012an agindeirik zenbat espedienteri egin zaion, aurreko urteetan egindako 
informazio eskariei buruz koak izanik.

A) Eusko Jaurlaritza

(1) (2) (3) (4)

 Saila

Kultura 5 2 40 –

EITB 5 2 40 –

Kirol Egokituaren 
Euskal Federazioa

1 – – –

Hez kun tza, Uniber tsitate 
eta Ikerketa

139 51 36,69 4

Enplegu eta Gizarte Gaiak 694 181 26,08 1

Enplegu eta Gizarte 
Politikaka

35 1 2,86 –

Industria, Berrikun tza, 
Merkatari tza eta Turismoa

7 1 14,29 1

Herrizaingoa 57 13 22,81 5

Justizia eta Herri 
Administrazioa

14 3 23,08 –

Ingurumena, Lurralde 
Plangin tza, Nekazari tza 
eta Arran tza

9 1 11,11 –

Uraren Euskal Agen tzia 4 2 50 –

Osasuna eta Kon tsumoa 36 2 5,55 –

Kontsumobide 2 – – –

Osakidetza 66 19 28,79 3

E txebizi tza, Herri Lanak 
eta Garraioak

55 36 65,45 4

Eusko Trenbideak 3 – – –

Euskal Trenbide Sarea 5 1 20 –

B) Foru aldundiak

(1) (2) (3) (4)

Arabako 
Foru Aldundia

Toki Administrazioa 1 1 100 –

Ingurumena  
eta Hirigin tza

5 1 20 –

Ekonomia Sustapena eta 
Foru Administrazioa

1 1 100 –

Gizarte Zerbi tzuak 71 7 9,86 2

Biz kaiko 
Foru Aldundia

Gizarte Ekin tza 115 6 5,22 1

Nekazari tza 2 1 50 –

Herri Lanak eta  
Garraioak

6 1 16,67 –

Gipuz koako  
Foru Aldundia

Foru Administrazioa eta 
Fun tzio Publikoa

7 1 14,29 –

Berrikun tza, Landa 
Garapena eta Turismoa

1 1 100 1

Gizarte Politika 24 2 8,33 –
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C) Udalak

 
Arabako Lurralde Historikoa

(1) (2) (3) (4)

Arabako  
udalak

Artziniega 1 1 100 1

Baños de Ebro/Mañueta – – – 1

Barrundia 1 1 100 –

Elciego 1 1 100 –

Iruña Oka/Iruña de Oca 2 1 50 –

Labastida/Bastida – – 20 1

Laguardia 3 1 – –

Peñacerrada-Urizaharra – – 33,33 1

Valdegovía – – – 1

Vitoria-Gasteiz 71 12 16,90 3

Arabako 
administrazio 
ba tzarrak

Durana 1 1 100 –

Caranca y Mioma 1 1 100 –

 
Bizkaiko Lurralde Historikoa

(1) (2) (3) (4)

Biz kaiko  
udalak

Abadiño 1 – – 1

Amorebieta-Etxano 2 1 50 –

Barakaldo 12 2 16,67 –

Bermeo 3 1 33,33 –

Busturia 3 2 66,67 –

Derio 2 – – 1

Elorrio 1 1 100 –

Erandio 12 2 16,67 1

Ermua – – – 1

Gernika-Lumo 2 1 50 1

Getxo 19 2 10,53 1

Gorliz – – – 1

Iurreta 2 1 50 –

Karrantza Harana/ 
Valle de Carranza

– – – 2

Lezama 1 1 100 –

Mungia 4 1 25 1

Muskiz 1 – – 1

Ortuella 4 1 25 –

Plentzia 2 1 50 –

Sestao 5 2 40 –

Sopelana 5 2 40 –

Zierbena 1 1 100 –
 

Gipuzkoako Lurralde Historikoa

Gipuz koako 
udalak

Aretxabaleta 2 1 50 –

Asteasu 1 1 100 –

Astigarraga – – – 1

Ataun 2 1 50 –

Azpeitia 4 2 50 –

Donostia-San Sebastián 27 7 25,93 1

Errenteria 7 3 42,86 –

Hondarribia 4 3 75 –

Irun 8 – – 1

Lasarte-Oria 8 1 12,50 –

Lazkao 2 1 50 –

Zaldibia 1 – – 1

Zumaia 1 – – 1

D) Beste erakunde publiko batzuk

 

Arabako Abokatuen 
Elkargoa

2 1 50 –

Biz kaiko Sendagileen 
Elkartea

1 1 100 –

Biz kaiko soro  
Administra tzaileen 
Lurralde Kolegioa

1 1 100 –

Haurreskolak 3 1 33,33 –

Euskal Herriko  
Uniber tsitatea

7 2 28,57 2
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11.3. Arartekoak 2012. urtean egindako ohartarazpenen zerrenda

A) Eusko Jaurlaritza

Saila Ardura titularra
erreferen tzia 
(esp. zenb.) Azalpena (Kexa eragin duen gaia)

ohartaraz-
penaren data

E txebizi tza, Herri Lanak eta 
Garraioak

zerbi tzu 
zuzendaria

Paloma Usatorre 
Mingo

279/2011/23 Santa Juliana auzoko ebaz penari buruz ko 
jarraipena

 
2012/06/04

B) Foru Aldundia

 – Arabako Foru Aldundia

Saila Ardura titularra
erreferentzia 
(esp. zenb.) Azalpena (Kexa eragin duen gaia)

ohartaraz-
penaren data

Toki Administrazioa Foru diputatua Javier ruiz de 
Arbulo Cerio

2288/2011/29 Kon tzejuen finan tzazioarekiko desadostasuna  
2012/12/03

C) Udalak

 
Arabako Lurralde Historikoa

udala Ardura titularra
erreferen tzia 
(esp. zenb.) Azalpena (Kexa eragin duen gaia)

ohartaraz-
penaren data

Artziniega Alkatea Agurtzane Llano 748/2012/29 Udalaren jarduerarik eza bide publiko baten 
inbasioaren aurrean

 
2012/11/29

 
Bizkaiko Lurralde Historikoa

udala Ardura titularra
erreferen tzia 
(esp. zenb.) Azalpena (Kexa eragin duen gaia)

ohartaraz-
penaren data

Barakaldo Alkatea Antonio J.  
rodríguez

1297/2012/29 Udalerriko asteko azoka  txikietan hu tsik 
dauden postuak eslei tzeko iriz pidea

 
2012/11/30

Erandio Alkatea Joseba Goikouria 1666/2010/28 Ku tsadura akustikoa 2012/05/04

Karrantza Harana/  
Valle de Carranza

Alkatea José Luis Portillo 414/2011/23 Lursaila ixteko baimenaren ukapena 2012/06/04

Urduliz Alkatea Javier Bilbao 1502/2011/23 Hirigin tzako legez kotasuna berriro ezar tzeko 
eskaerari eran tzunik ez ematea

 
2012/06/04

Ortuella Alkatea Oskar Martínez 
zamora

1068/2012/29 Errolda tzea uka tzea 2012/11/14 

 
Gipuzkoako Lurralde Historikoa

udala Ardura titularra
erreferen tzia 
(esp. zenb.) Azalpena (Kexa eragin duen gaia)

ohartaraz-
penaren data

Astigarraga Alkatea Andoni Gartzia 
Arruabarrena

2099/2011/23 Enpresa baten isuria landa-lurzoruan dagoen 
ku txatila batean

 
2012/10/17

Donostia-San Sebastián Alkatea Juan Carlos Izagirre 1273/2011/29 Aparkalekuaren fidan tza i tzul tzeko eskaera 2012/01/18

Lasarte-Oria Alkatea Pablo Barrio 
ramírez

594/2012/29 Bere e txebizi tzara sar tzeko eta zerbi tzuekin 
konekta tzeko bidearen gauza tze okerra

 
2012/11/14

Orio Alkatea Beñat Solabarrieta 526/2011/28 Ku tsadura akustikoa 2012/08/03

412012k o Tx o s T e n a 41

I

( I ) . 1 1 .  I n F O r M AT z E K O  B E T E B E H A r r A

Aurrekoa ikusi





II.
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Euskal Herriko administrazio 
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Euskal Herriko administrazio 
publikoen jarduera ikuskatzea

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

–  herritarrek egiten dituzten kexa-espedienteak ebaz-
tea. Kexa jar tzeko, aurrez ezarritako bide hauek erabil 
daitez ke: Arartekoaren hiru bulegoetako batera joan, 
postaz baliatu, edo internetez, Arartekoaren web orria-
ren bidez.

 –  ofizioz ko jardunen bitartez (halakoetan, Arartekoak 
jarrera proak tiboa har tzen du), ofizioz koa, jardun ad-
ministratibo batek fun tsez ko eskubideren bat kaltetu 
dezakeela hautematen badugu, eta indarrean dagoen 
legeria urratu dezakeela irudi tzen bazaigu.

2012. urtean 2.943 kexa egin dituzte herritarrek; beraz, na-
barmen gehitu dira (%24,40) joan den urtean jasotakoen 
aldean. Arartekoa sortu zenetik, orain 23 urte, jaso den ko-
pururik handiena da.

Gainera, urtean zehar ofizioz ko 69 espediente hasi dira 
(iaz 74). Arloen arabera, nabarmen tzekoak dira Haur eta 
Nerabeen tzako Bulegoaren ekimenez hasitakoak, baita he-
rritarren segurtasunari eta ogasunari buruz koak ere.

Kapitulu honetan egituratuta daude jarduera guztiak, Arar-
tekoaren bulegoa antola tzeko dauden 16 arloen arabera 
mul tzokatuta. Arlo bakoi tzean jarduerarik adierazgarrienak 
aztertuko ditugu, eta arlo horretan bideratu diren kexarik 
garran tzi tsuenak azalduko ditugu, gai mul tzoetan bereizita. 
Era berean, urtean barrena gertatutako lege-aldaketak aipa-
tuko ditugu, halakorik izan bada.

Egindako kexak zer arlorekin lotuta dauden kontuan hartuta, 
2012. urtean oso nabarmen gehitu dira (1.010, 2011ko 329 
kexen aldean) gizarte bazterketaren kontra borroka tzeko 
bitartekoekin zerikusia duten kexak. Bereziki gailen tzen 
dira Lanbideren fun tzionamendu-arazoei dagoz kienak, bai-
ta ere erakunde horrek diru-sarrerak berma tzeko errentaren 
eta e txebizi tzako gastuetarako prestazio osagarriaren arloan 
burutu dituen jarduerekin lotutakoak.

Aurten, arlo bakoi tzeko lana aurrez garatutako jarduera-
planaren inguruan egitura tzea indartu da. Arlo guztietan lana 
planifika tzeko eta homogeneoagoa egiteko tresna da, 2010. 
urtetik aurrera ezarri duguna. Arloen plangin tza estrategikoa 
egiteko tresna gisa erabil tzen ari da pixkanaka. Era berean, 
arlo bakoi tzaren bukaeran, arlo horrekin lotutako herritarren 
eskubideak balora tzeko atala ager tzen da. Horri esker, be-
giratu az kar batean, 2012. 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 de-
netan izapide laburtua egiten da, baita bideragarritasunez ko 
eta eskumenez ko azterketa ere. Horregatik, bidera tzen ez 
diren kexetan ere dedikazio hori egiazta daiteke. Kasu as-
kotan, horren osagarri, kexagileari aholku ematen zaio jardu-
teko 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 iza-
pidea edozein izanda ere, edo eragindako administrazioari 
luzatutako gomendioa alde batera u tzita. Alegia, administra-
zio-prozeduraren aurretik, benetako konponbideak lor tzea 
lehenesten dugu eta nolabaiteko bitartekari tza informala egi-
ten dugu. Bitarteko tza horrek oso emai tza onak izaten ditu 
eta kexagileak gogobete tzen ditu.

II. Atala
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1.

Arloa kopurutan

Arloan guztira 26 espediente ireki dira 2012. urtean, Ararte-
koak urtean izapide tzeko onartu dituen espediente guztien 
%1,03 direnak.

Ondoren administrazioka xehakatuko ditugu:
–  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra 

(Eusko Jaurlari tza) ................................................................................  15
–  Foru administrazioa .............................................................................  6
–  Toki administrazioa ..............................................................................  3

Hona hemen arlokako banaketa:
–  Administrazioaren fun tzionamendua eta administrazio 

prozedura ..................................................................................................  8
–  Herritarren hiz kun tz eskubideak justizia administrazioa-

rekiko harremanetan ...........................................................................  6
–  Kirol jarduerak .........................................................................................  5
–  Herritarren hiz kun tz eskubideak euskal administrazioe- 

kiko harremanetan ...............................................................................  3
–  Kultura, industria eta arte ondarearen babesa ...................  2
–  Kultur ekin tzak ........................................................................................  1
–  Herritarren eskubideak ......................................................................  1

Arlo honetan jarritako kexa-espedienteen eta kon tsulten 
izapide tze-egoerari eta emai tzari dagokionez:
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38 17 20 16 4 1

2.

Kexarik aipagarrienak

2.1.  Komunikazio elebiduna udalarekin 
Salatutako egoera: Usurbilen bizi den eta bertan erroldatuta 
dagoen herritar batek aurkeztutako kexan azal tzen zuenez, 
euskaraz bakarrik ida tzita zeuden udaleko hainbat jakinaraz-
pen jaso ondoren, hari zuzendutako idaz kiak erkidegoko 
bi hiz kun tza ofizialetan ida tzita egon zitezen eskatu zion, 
osteran tzean, ezingo bai tzituen ulertu euskara ez zekielako. 

Hala ere, ez zuen emai tzarik lortu. Adierazi zuenaren arabera, 
konponbide bakarra eskaini zioten, hain zuzen ere, udaleko 
zerbi tzuei idaz kiaren erreferen tzia zenbakia eman ziezaien 
haiek edukia gaztelaniaz azaldu ziezaioten.

Erreklama tzailearen ustez, udaleko langileen borondate ona 
baino haratago, planteamendu horrek diskrimina tzen zuen 
euskaraz hi tz egiten ez zuelako eta intimitaterako eskubidea 
urra tzen zuen.

Arartekoaren esku-har tzea: Udalarekin batera gogoeta 
bati hasiera eman genion, euskal guneetan euskarak bizi-
tza gehien duela kontuan hartuta eta bere tokiko erabileran 
ez duela zertan euskararekin batera egon, betiere, horrekin 
hiz kun tza hori erabili nahi duten per tsonak diskrimina tzen ez 
diren heinean. Kexak aipa tzen zituen jakinaraz pen zeha tzak 
aztertu ondoren, egoera horixe zela iruditu zi tzaigun, izan 
ere, gaztelania erabili ez izanak uler tzeko aukera modu era-
bakigarrian baldin tza tzen zuen. Horregatik, eta erreklama-
tzaileak bi hiz kun tza ofizialetako bat berariaz aukeratu zue-
la kontuan hartuta, udalari proposatu genion bere eskaera 
kontuan hartu behar izan zela emakume hori i tzulpena eska-
tzera behartu gabe idaz ki berri bat bidal tzen zioten bakoi-
tzean.

Emai tza: Udalak proposamen hori onartu zuen eta per tsona 
horren eskubidea azaldu bezala bidera tzeko beharrez koak 
ziren neurriak ezarri zituen. 

2.2.  Eskola-kirola: aldundiek lehiaketen 
partaidetza– eta heziketa-izaera 
errespetatzearen alde egin behar 
dute 

Salatutako egoera: Emakume batek erakunde honetara jo 
zuen futbol-klub baten kasua azal tzeko, izan ere, baieztatu 
zuenaren arabera, urtebetean talde hartan Eskola Kirolaren 
programan parte har tzen zuten 17 haur kanporatu zituen. 
Bere ustez, erakundeek, eta bereziki Biz kaiko Foru Aldun-
diak, programa horretan a txikita zeuden kirol-kluben poli-
tiken gaineko kontrol handiagoa izan beharko zuketen, hura 
erregula tzen duen araudiak ezar tzen dituen prin tzipioetara 
egokitu daitezen. Zen tzu horretan bi alderdi az pimarratu zi-
tuen: alde batetik, lehiaketaren arrakastaren gainetik, haur 
eta gazteen artean hez kun tza-helburuen lorpena eta kirole-
rako ohituren sustapena lehenesteko beharra; bestetik, da-
tuak babestearen esparruko araudia errespeta tzekoa. 

Arartekoaren esku-har tzea: Gertatutakoa aztertu ondoren 
gomendio bat bidali genuen salatutako moduko gertakariak 
iker tzeari zegokionez aldundiak hobekun tzak gaineratu be-
har zituela aipatuz. Era berean, halakoak gerta tzea ekidin 
behar zuen programa horretan parte hartu nahi duten kirol-
kluben prak tika onak sustatuz. 

Emai tza: Biz kaiko Foru Aldundiak erakunde honek egindako 
gomendioak onartu zituen eta horren inguruan hartu zituen 
neurrien berri eman zion.
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3.

Jasotako kexak, dagokien 
testuinguru sozial eta arauemailean

3.1.  Elebitasuna: aurrerapen 
nabarmenik ez esparru 
kritikoenean 

Euskal hiztunen hainbat eskubideen eraginkortasun falta 
izan da, aurten ere, Arartekoak bere jardueraren arlo hone-
tan bideratu dituen esku-har tze gehienen eragilea. Eta be-
rriro ere, Justizia, Polizia eta Osasuna kexa nabarmenenen 
jatorria izan dira, bai euren maiztasunarengatik, bai azaldu 
dituzten arazoen garran tziarengatik.

 ■ Urrian Eskualdeetako edo eremu urriko gutunari bu-
ruz ko Europako Kon tseiluko Adituen Ba tzordeak bu-
ru tutako Espainiako egoerari buruz ko az ken  txostena 
argitaratu zen. 2011ko abenduan hartu izan zen  txosten 
horrez geroztik, Europako Kon tseiluko Ministroen Ba-
tzordeak hainbat gomendio eman ziz kien Espainiako 
agintari tzei. Horietako bi bereziki nabarmenak dira une 
honetan: 

1.  Esparru juridikoa egokitu dezaten berariaz jasota gera 
dadin autonomia erkidegoetako agintari tza judizialak, 
penalak, zibilak eta administraziokoak euren prozedu-
rak hiz kun tza koofizialetan izapidetuko dituztela, al-
deetakoren batek hala eskatuz gero. 

2.  Beharrez koak diren neurri juridikoak eta prak tikoak 
ezar di tzaten Justizia Administrazioari buruz ko arti-
ku luak aipa tzen dituen autonomietan langile judi-
zia len propor tzio egoki batek haren laneko fun tzioak 
dagoz kion hiz kun tzetan burutu ahal izateko hiz kun tza-
gaitasun nahikoa duela berma tze aldera.

Txostenak jaso tzen dituen datuak hartu zireneko datan egu-
neratuta daude. Harez geroztik urtebete igaro bada ere, ez 
dugu an tzeman euren diagnosia zalan tzan jar tzen duen al-
daketarik. Diagnosi horrek bat egiten du erakunde honek 
herritarrengandik jasotako kexen eta botere publikoek eran-
tzuteko izandako moduaren ondorioz emandakoarekin. Be-
reziki aipatutako hiru esparruetan, ba tzordeak erreferen tzia 
gisa har tzen dituenak gutunean sinatutako konpromisoen 
urra tzearen berri emateko.

 ■ Adierazgarria da balorazio hori Eusko Jaurlari tzan Eus-
kararen Erabilera Normali tza tzeko Planari dagokion 
IV. Plangin tzaldiaren (2008-2012) amaierarekin bat egi-
nez agertu izana. Horren aurkez penean, Hiz kun tza Poli-
tikako sailburuordeak honelaxe azaldu zituen une hartan 
proposatutako erronkak:

“...ezagu tzaren aldetik inoiz ez bezala prestaturik gau-
de euskaraz ere lan egin ahal izateko. Euskararen era-
bilerari dagokionean ere egin dira urra ts ba tzuk; gu txi, 
ordea. Bistan da ezagu tzaren gorakada horrek ez duela 
neurriko islarik izan –ezta hurrik eman ere– euskararen 
eguneroko erabileran, eta, beraz, euskara ez da oraindik 
bihurtu Administrazioaren jarduneko hiz kun tza “normala” 
eta ohikoa. Administrazioan duela hogei urte inguru egin 

asmo genuenaren eta, gero, urteotan egiaz ki egin dugun 
ibilbidearen arteko tartea handiegia dela, bistan da. Zen-
baiti onar tzea kosta egiten bazaio ere, aurrerapausoak 
eman dira, bistan da hori ere. Baina, aurrerapausoak 
eman diren arren, egin zitekeenaren eta egitea lortu de-
naren artean tarte handia, handiegia, zabaldu da, etena 
dirudien tartea hain zuzen ere.”

2012. urtean amaitutako Plangin tzaldiaren hasieran egoera 
hori izanik, haren ebaluazioa ezin da tarte horretan hartu-
tako neurrien birpasa izan, horiekin bila tzen ziren helburuen 
bete tze-maila aipatu beharra dago. Era berean, ezin da 
izan, ba tzuetan gerta tzen ohi den moduan, arauz ko espa-
rruan egondako aurrerapenen zerrenda: berriro ere “izan 
behar” eremuan geratuko ginateke, helburua “izan” ere-
muarekin kontrasta tzea bada ere, herritarrek, gaur egun, 
zerbi tzu publiko jakin batean aurkitu nahi duten euskararen 
erabilera errealeko mailarekin kontrasta tzea. Soilik horrela 
zehaztu daiteke zein esparrutan lortu den sailburuordeak 
hiz pide zuen zuloa estu tzearen helburua eta esparruren 
batean berdin manten tzen ote den edo handitu ere egin 
den.

 ■ Horregatik kez kagarria da halako ebaluaziorik ez ego-
tea Euskarako Ba tzorde Aholkulariak eta Gobernu Kon-
tseiluak uztailan onartutako Euskara Susta tzeko Ekin tza 
Planean (ESEP). 

“Egungo egoeraren diagnostiko laburra eta zer hobetuak” 
atalak zen tzu horretan hiz kun tza ofizialen ezagu tza eta 
erabilerari dagokionez, bai erakunde publikoetan bai auto-
nomia erkidegoko herritarren artean egoera oso ezberdina 
dela besterik ez du aipa tzen. Baina kontuan hartu behar 
dugu, zuzen aipatu ohi den moduan, eskubideak dituzte-
nak hiz kun tzak ez badira, per tsonak baizik, ahal denaren 
eta errealaren arteko ezberdintasunaren esanahi juridikoa 
ezin da bera izan herritarren arteko euskararen erabileraz 
ari garenean edo botere publikoen esparrua hiz pide dugu-
nean: lehenengo kasuan, erabilera hori indar tzeko beharra 
kontu eztabaidagarria da eta ikuspuntu ezberdinak egon 
daitez ke aukera tzen den herrialde ereduaren arabera, ez-
tabaida politiko demokratikoaren esparruan guztiak legez-
koak izango li tzatekeenak; bigarrenean, berriz, behar hori 
hiz kun tza-koofizialtasunaren ondorio saihestezina da, ber-
tatik herritarren tzat sor tzen diren eskubideak ezingo bai-
tira eraginkorrak izan, ez dira izaten ari, erabilera euska-
ra erabil tzen ez duten langileak dituzten zerbi tzu publikoa 
erabil tzeak dakarren kostuaren mende dagoen neurrian. 
Egiaztatu dugunaren arabera, Epaitegira, Poliziara edo 
arreta eskain tzen dioten mediku-zerbi tzuetara hiz kun tza 
horretan zuzendu nahi denak bere gain hartu behar dituen 
kostuak. 

Urtean zehar burutu ditugun esku-har tzeen bidez lotura zu-
zena ezar dezakegu kostu horien izaeraren eta hiru zerbi-
tzu publiko horietan izatearen artean, bertan, hain zuzen 
ere, langileen artean euskara gu txiago erabil tzen dela ikusi 
dugu. Hori, beraz, gaitasun falta hu tsa baino haratago doa, 
sailburuordeak aipatutako aurkez penean ondo az pimarratu 
zuen kontua:

“Hiz kun tza-gaitasuna –beraz, baita hiz kun tza-eskakizunak 
ere– euskararen erabilerarekin lotu nahi d(it)ugu zuzen-
zuzenean, erabilera dugulako helburuen artean helburu, 
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eta hiz kun tza-gaitasuna horretarako bitarteko eta baldin-
tza. Gainera, bitartekoa den gaitasunetik helburu dugun 
erabilerarako jauzia pixkanaka egingo badugu, batetik 
bestera eramango gaituen zubia behar dugu: borondatea 
eta a txikimendua dira zubi horren zutabe nagusiak.”

Filosofia hori partekatu behar dugu, baita oinarriz ko tzat 
jo tzen dugun eta aipatu dugun planean ondorio gisa era-
bil daitekeen ideia ere: Euskarak ez du salba tzailerik behar, 
hiztunak baizik. Kontua da, Justizia, Polizia eta Osasunaren 
esparruetan, eta Europako Kon tseiluko Adituen Ba tzordeak 
zein erakunde honek egiaztatu ahal izan duten erabilera-
maila ikusita, ez dirudi abian jarri diren neurriak borondate 
hori susta tzera heldu direnik, ezta a txikimendu hori bul tza-
tzera ere, proposatutako helburuak lor tzeko beharrez koa 
den neurrian.

Atal honi amaiera emateko aipatutako eremu bakoi tzean he-
rritarren kexak eragiten dituen egoera motarekiko berariaz ko 
erreferen tzia egingo dugu, paradigmatiko tzat jo ditugun bi 
kasuren harira.

3.2.  Osasuna: “Si no me habla en 
español, salga de aquí o llamo a 
seguridad”
(Espainieraz hitz egiten ez badidazu, atera zaitez 
hemendik edo segurtasun zerbitzuei deituko diet)” 

Donostiako herritar batek, bere familia-medikuak otorri-
nologia kon tsultara bidali zuenean, euskal hiztuna zen edo 
gu txienez euskara uler tzen zuen espezialista batek arta-
tzea eskatu zuen. Anbulatorioan zegokion medikuarekin hi-
tzordua ematera mugatu ziren, azaldu ziotenaren arabera, ez 
bai tzekiten medikuak euskaraz zekien edo ez (kasu hartan 
ez zekien). Gaixoak bere hiz kun tzan hi tz egin zuenean, fun-
tzionarioak hari gaztelaniaz egitea esan zion. Erreklama-
tzaileak behin eta berriro euskara erabil tzen zuela ikusita, 
haserre bizian gaztelaniaz egin zezala edo bertatik joan ze-
dila eskatu zion, eta lanean zerama tzan 33 urtetan halako 
begirune falta inoiz ikusi ez zuela esan zion eta, gaztelania 
ofiziala izanik, arreta eskain tzeko hiz kun tza horretan hi tz egin 
zezala eska tzeko eskubidea zuela. 

Gaixoak azaldu zion koofizialtasunak ez zuela esan nahi 
berak administrazioak eskatutako hiz kun tza ofizialean hi tz 
egin behar zuenik, baizik eta horrek herritarrak aukeratu-
tako hiz kun tzan eskaini behar ziola arreta, bereziki berariaz 
eta behar bezalako aurrerapenarekin eskatu zuela kontuan 
hartuta. Medikua, oso haserre, kon tsultatik atera zen se-
gurtasun zerbi tzuen bila eta une hartan erizainak euskara 
uler tzen zuela esan zuen, baina gaixoak medikuari gaztela-
niaz hi tz egiteko beharra zuela. Kon tsultatik bota zutenean, 
erreklama tzaileak bezeroaren tzako arreta-zerbi tzura jo 
zuen eta bertako arduradunak barkamena eskatu zion eta 
medikuaren aurrean i tzul tzaile lanak egiteko proposamena 
eskaini zion. Gaixoak aukera hori onartu zuen baina ez or-
dea medikuak. 

Osakide tzako bezeroaren tzako arreta-zerbi tzuek zein Do-
nostia Ospitaleko Mediku Zuzendari tzak errespetuz eta ar-
duraz eran tzun zuten gertatutakoaren aurrean, gaixoaren es-
kubidea onartuz eta horrelako zerbait berriro gerta ez zekion 
neurriak ezarriz. 

3.3.  Justizia: “Tenía usted que haber 
pedido intérprete, como la señora 
china del juicio anterior”
(Interpretea eskatu behar izan zenuen, aurreko 
epaiketako emakume txinatarrak bezalaxe) 

Herritar batek bere e txebizi tzatik gertuen zegoen Er tzain-
tzaren komisariara jo zuen, Bilboko Indau txu auzoan, 
merkatari tza-gune batean eraso bat pairatu ondoren. Arreta 
eskaini zioten agenteek komisaria hartan salaketa euskaraz 
jaso zezakeen inor ez zegoela adierazi zioten, erreklama-
tzaileak hala nahi zuen arren, izan ere, Bilbon horretarako 
agente bakarra zegoen eta Deustuko komisarian zegoen. 
Hara joan nahi ez bazuen, esan ziotenez, harekin hi tzordua 
adostu beharko zuen. Hala egin zuen eta hurrengo egunean 
berriro ere komisariara joan behar izan zuen eta salaketa 
Deustutik joandako agenteak jaso zuen. Horren ondorioz, 
Ge txoko epaitegi batean bideratuko zen falta-epaiketa sor-
tu zen.

Hilabete geroago, epaitegiko i tzulpen-zerbi tzuen deia jaso 
zuen salaketaren hainbat kontu argi tze aldera, izan ere, idaz-
kera ez zi tzaien argia irudi tzen. Epaiketaren egunean kexa-
gilea hi tzartutako orduan agertu zen (11:00etan), merkatari-
tza-guneko bi langile eta segurtasun arduradunarekin batera, 
erasoaren lekuko gisa. Bi ordu geroago, oraindik ere deitu 
ez zituztenez, eta per tsona horiei a tzerapenak eragiten zien 
kaltearengatik kez katuta, interpretea ez egoteagatik epaiketa 
bertan behera geratuko ez zela bermatu nahi izan zuen. Agen-
te judizialari horren inguruan galdetu zion. Fun tzionarioak, 
galdera gaztelaniak errepikarazi ondoren, interpreterik espe-
ro ez zela jakinarazi zion, inork eskatu ez zuelako. 

Az kenik 15:00etan sartu ziren aretoan. Erreklama tzaileak 
euskaraz agurtu zuenez, epaileak gaztelania erabil zeza-
la adierazi zion, ez bai tzuen interpreterik eskatu. Hiz kun tza 
aldatuta, kexagileak eran tzun zion epaiketarako jaso zuen 
zitazioak ez zuela helarazten euskaraz hi tz egin nahi izateko-
tan iragarri behar zuenik eta, hori uste izatea ondorio logikoa 
izango li tzatekeela epaitegiaren aldetik, salaketa hiz kun tza 
horretan ida tzita zegoela eta euren i tzulpen-zerbi tzuak ha-
rekin harremanetan jarri zirela kontuan hartuta. Une hartan, 
fiskalak esan zion aurreko epaiketan deklaratu zuen herri-
tar  txinatarrari ezta ez ziotela horren berririk eman eta, hala 
ere, hura interpretazio-zerbi tzua eska tzeaz arduratu zela. 
Erreklama tzaileak eran tzun zion euskara ez zela a tzerriko 
hiz kun tza eta, nolanahi ere, interpretea behar zuena ez zela 
bera, adierazteko erabil zezakeen hiz kun tza ofiziala uler-
tzen ez zuena baizik. Epaileak ondoren sortutako eztabai-
dari amaiera eman behar izan zion eta, erreklama tzailearen 
ustez, gertakari hartan en tzun zituen zen tzuz ko lehen hi tzak 
esan zituen: “Ez di tzagun hiz kun tzak erabili aurre egiteko, 
komunika tzeko baizik”. Epaiketa bertan behera geratu zen 
eta ahoz ko egin tza berri bat adostu zen interpretazio-zerbi-
tzuak bertan egon zitezen.

Herritarrek erakunde honi arrazoi horregatik bidal tzen diz-
kioten kexek helarazten dituzten egoerak ez dira aldatu, eta 
auzitan euskaraz jardutea erabaki tzen duen epaituak bere 
gain hartu behar dituen kostuak isla tzen dituzte. Horren in-
guruan jasotako kexa-kopuru ugariek eta kon tsultatutako 
operadore juridiko guztien iri tziek hori guztia isla tzen dute. 
Baita gure esperien tziak ere, bereziki izapidetutako hainbat 
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espedientetan errepikatu den kexa baten inguruan. Erakun-
de honetako langileek epaitegietara egin dituzten bisitetan 
beti euskaraz min tzatu ga tzaiz kio hasiera batean arreta 
eskain tzen zigun per tsonari. Ondorio estatistikoak lor tzeko 
asmorik izan gabe, garran tzi tsua irudi tzen zaigu, bisitatutako 
hamaika organo judizialetatik, kasu bakar batean hiz kun tza 
horretan eran tzun izana, eta gehienetan, hasiera batetik, 
gaztelaniaz hi tz egin genezan eskatu izana. 

Hori gure epaitegietako langileen artean euskara gu txi erabil-
tzen denaren isla besterik ezin da izan, ezagu tza-maila eta 
bermatuta izan di tzaketen profilak ere alde batera u tzita. 
Baina, hobe tze aldera, gure ustez nabarmendu beharra dago 
fun tzionario ba tzuek, haiei zuzen tzen zaiz kien herritarrek hiz-
kun tza ofizial batean hi tz egiten dutenean, erabateko natu-
raltasunez bestea erabil dezaten eska tzen dietela. Jarrera 
arazo bat eta zuzentarau egokirik ez dagoela isla tzen duela 
uste dugu, eta ez soilik hiz kun tza eskubideen edo hiz kun-
tza-mailaren gaitasun faltari dagokionez. Hori, zalan tzarik 
gabe, ezinbestekoa da, baina kontuan hartu behar dugu 
prestakun tzak ez duela bere baitan euskaraz ko arreta egokia 
berma tzen. Eta, hiz kun tza-normalizazioa errealitate bat ez 
den bitartean, arreta horrek ziurrenik ahalegin osagarria es-
katuko dio eskain tzen duenari –bai hiz kun tza horretan gaz-
telanian baino hi tz-jario edota hiz kun tza-erregistro  txikiagoa 
izanagatik, bai beste lankide bati lagun tza eskatu izanagatik, 
aldi berean, lankide horrek bere zereginak alde batera u tzi 
beharko dituela kontuan hartuta. Ahalegin hori ez li tzateke 
beharrez koa izango euskaraz hi tz egiten duen epaituak 
gaztelania aukeratuko balu, hiz kun tza hori ezagu tzen baitu. 
Epaitegietako langileek, hori jakinda, az ken hori erabil dezan 
eska tzeko tentazioa izan dezake izapidea az karrago buru tze 
aldera, bereziki lana pila tzen denean edo langile gu txi daude-
nean, bulego judizialetan maiz gerta tzen ohi dena eta, errea-
listak izanda, bitartekoen murriz ketarekin areagotu besterik 
egingo ez dena.

Beraz, oinarriz ko errealitate prin tzipioa da jokabide horiek 
uler tzea eska tzen duena. Ez justifika tzeko, gure epaitegietan 
zenbateraino gerta tzen diren jakiteko, baita horiek ekidite-
ko eta an tzemateko neurri eraginkorrak har tzeko beharraz 
ohar tzeko ere. Osteran tzean, gaur egun auzitan euskaraz 
ari tzeak dakarren gainkostuari, dirudienez murrizteko horren 
zaila denari, argi eta garbi saihestezina den beste bat gaine-
ra dakioke, jendearen tzako arretarako fun tzionarioekin sortu-
tako ten tsioa hain zuzen. Kostu hori, beti gerta tzen ez bada 
ere, euskaraz hi tz egiten duenari “en castellano, por favor” 
(gaztelaniaz, mesedez) eran tzuten zaion bakoi tzean sor tzen 
da. Hala isla tzen dute herritarrengandik jasotako lekuko tzek, 
izan ere, adierazitakoaren arabera, euskaraz min tza tzearekin 
tematu ondoren soilik gaztelaniaz hi tz egiteko eskatu zien 
fun tzionario berak euren hiz kun tzan hi tz egiteko ahalegina 
egitea onar tzen zuen edo euskaraz hi tz egin zezakeen nor-
bait bila tzen zuen –gure esperien tzian, aldaketa erakunde 
honetako langileak identifika tzen ziren unean bertan gertatu 
ohi izan da. 

3.4.  Herrizaingo Saila: lankidetza falta
Arartekoak Eusko Jaurlari tzako Herrizaingo Sailari gomendio 
bat bidali zion halako moldez antolatu zi tzan beren giza 
baliabideak, non,  txanda eta zerbi tzu ezberdinetan, fak tore  

objek tiboen arabera banaturiko per tsonal elebiduna ber-
matuko baita, hala nola testuinguru soziolinguistikoa eta 
koka tzen diren tokiko biztanleen kopurua, per tsonala edo, 
bete tzen den eginkizuna dela bide, publikoarekiko interakzio 
handiagoa edo  txikiagoa izatea. 

Sailak gomendioa onartu zuen eta hura bete tzeko eta 
erakunde honi horren inguruko informazioa helarazteko neu-
rriak har tzeko konpromisoa hartu zuen. Horretarako Giza 
Baliabideen Zuzendari tzara jo zuen eta, jakinarazi zigutena-
ren arabera, bi konturen berri emango zigun: alde batetik, 
jendearen tzako arreta-guneetan eta, bereziki, ebaz pen hau 
eragin zuen kexaren jatorria izandakoan, hala eska tzen duen 
herritarrari euskaraz ko zerbi tzuak eskain diezaiokeen agen-
te bat gu txienez egongo dela berma tzeko hartuko liratekeen 
antolamendu aldaketak; bestetik, zerbi tzua eskain tzen de-
neko lekuaren errealitate soziolinguistikoa eta herritarrekiko 
harremana kontuan hartuta, Er tzain tzaren lanpostu zerren-
dan (LPZ) jasotako derrigortasun daten eta euskara-mailen 
berrikuspena. 

Harez geroztik, hala ere, Giza Baliabideen Zuzendari tza ho-
rrek erakunde honi horren inguruko informazio generikoa 
bakarrik eskaini dio: 2012an Er tzain tzan Euskararen Nor-
malizazio Dekretuaren aldaketa aurreikusita zegoela iragarri 
ondoren, LPZ horretan 2. hiz kun tza-eskakizuna “zegoz kion 
lanpostuei” esleituko zi tzaiela aipatu zen, baita derrigorta-
sun data berriak ere. Informazio-eskaera ugari aurkeztu di-
tugun arren, ez zuen zehaztu zein izango ziren data horiek 
ezta zein lanposturi esleituko zi tzaion aipatutako hiz kun tza-
eskakizuna. Kontu horiek, az kenik, ez ziren arautu 76/2012 
zenbakiarekin maia tzaren 22an onartutako Dekretuan eta 
horren edukiak ez du Er tzain tzarako euskara erabileraren 
planik gainera tzen. Besterik gabe, profil bakoi tzeko titularren 
eskumenak zehazten ditu, hiz kun tza zailtasuna eska tzen du-
ten zereginak buru tzeko gaitasun handiagoa edo  txikiagoa 
izatearen arabera, 1. eta 2. hiz kun tza-eskakizunaren artean 
ezberdinduz. Araudi horretarako igorpenak, beraz, ez zuen 
inolako eduki materialik erakunde honi interesa tzen zi tzaiz-
kion kontuen inguruan, izan ere, beharrez ko tzat jo tzen zen 
lekuan maila altuagoa eskatuko zela aipa tzea besterik ez 
zen. Zen tzu horretan, irailean eta urrian argitaratutako Er-
tzain tzaren LPZren aldaketak ezta ez ziren garran tziz koak 
izan. Legebil tzarrean, galdera berak egitean sailburuak eran-
tzun zuen, intendente, superintendente, komisario, komisa-
riorde eta ofizialen lanpostuez gain, 2. hiz kun tza eskakizuna 
“lanpostuetan buru tzen diren zereginen hiz kun tza zailtasunak 
hala eska tzen duenean bakarrik” eskatuko zela. 

4.

Jarduera-planaren esparruko 
bestelako esku-hartzeak

Arartekoak arlo honetan duen jarduketa eraen tzeko planaren 
eremuan, nabarmen tzekoa da antolaturiko gizartearekin izan 
dugun lankide tza. 
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 ■ Kirol klubak.

 ■ Biz kaiko Abokatuen Elkargoko Euskara Ba tzordea.

 ■ Hiz kun tz Eskubideen Behatokiarekin hiz kun tz Eskubi-
deen Behatokia lankide tzan izan gara herritarrek admi-
nistrazioekin euskaraz harremanetan jar tzeko dituzten 
zailtasunak direla-eta jaso tzen dituzten kexen inguruan, 
baita eskubide hori lor tzeko politika ak tiboak gehien be-
har diren aldeen inguruko diagnostikoa egiteari begira ere. 

Halaber, Eusko Jaurlari tzaren hiz kun tza Politikako Sail-
bu ruorde tzarekin bildu gara, eta uneoro agertu da prest guri 
lagun tzeko, erakunde honetan kexa jar tzeko zioak izan diren 
unean uneko kasuak ebazte aldera, bai euskal administra-
zioen ingurukoak, bai estatuko administrazioen gainekoak. 
Aipatu beharra dago, esparru honetan, Elebide Hiz kun tza 
Eskubideak Berma tzeko Zerbi tzuak jardutean izan duen 
proak tibitatean an tzemandako hobekun tza. 

5.

Herritarren  
eskubideen egoeraren balorazioa

 ■ Herri administrazioen zerbi tzura lan egiten dutenen artean 
dagoen euskara erabilera-maila kontuan hartuta, haien 
aurrean hiz kun tza horretan jarduteak une honetan kos-
tuak eragin di tzake a tzerapenak, deserosotasunak eta be-
rehalakotasun falta direla-eta. Horien garran tzia dela-eta, 
bereziki Justizia, Polizia eta osasun zerbi tzu publikoei 
dagokienez, hiz kun tza ofizial bat edo beste erabil tzea, 
esparru horietan, zen tzuz ko aukera askea izatetik 
urrun dago. Jasotako kexek, operadore juridikoengandik 
jaso ahal izan ditugun iri tziek, baita gure esperien tziak ere 
hiz pide dugun urtean zehar egoera nabarmenki hobe-
tu ez dela erakusten digute. Beraz, gure urteko az ken 
 txostenean horren inguruan egin genituen balorazioa 
eta gomendioak indarrean daude erabat. 

 ■ Diagnosi hau erakunde honek behin eta berriro hela-
razteaz gain, Europako Kon tseiluak Eskualdeetako edo 
eremu urriko hiz kun tzen Europako gutunetik sortutako 
konpromisoak bete tzeari buruz ko bere az ken  txostenean 
berre tsi izana, botere publikoek kontuan hartu behar du-
ten kontua da aipatutako esparruetan unera arte hartu-
tako neurrien eraginkortasuna ebalua tzerakoan.

 ■ Helarazi dugun egoera kontuan hartuta, ezinbestekoa da 
per tsonala treba tzea, halako moldez non bere fun tzioak 
euskaraz egiteko gaitasun handiagoa izango baitu; gazte-
laniaz bezain ondo ez, baina lanbidea behar bezala bete-
tzeko moduan bai. Baina, era berean, Defen tsa-bulego 
honek proposatu dituen moduko antolamendu-neurriak 
ere beharrez koak dira. Horrez gain, egiaztatu duguna-
ren arabera, fun tzionarioen artean, bereziki Epaitegi 
eta Auzitegietan lan egiten dutenen artean, manten tzen 
diren hainbat jokabide oker gainditu behar dira. 

–  Horien jatorriari dagokionez, hiz kun tza-koo fizial ta-
su naren arloko legeriaren ezjakintasuna zu zen tzea 
beharrez ko tzat jo tzen dugu, izan ere, ezjakintasun 
horren ondorioz, herritarrek euskara erabil tzeko duten 
eskubidetik, Justizia Administrazioan gaztelania ez den 
beste edozein hiz kun tza erabil tzeko eskubidetik sor-
tuko liratekeen beharrak besterik ez direla sor tzen uste 
baita.

–  Ondorioei dagokienez, gogoan izan behar dugu euska-
ratik gaztelaniarako interpretazioa eta i tzulpenaren he-
lburua ez dela epaitu elebidunaren beharra eran tzutea, 
elebidunak ez diren langile judizialen edo alderdien 
beharra eran tzutea baizik: hiz kun tza ofizialetako baten 
ezjakintasunak bakoi tzak nahi duen hiz kun tzan parte 
har tzea erago tzi ez dezan behar dute. Kontraesankorra 
da, beraz, behar hori ez duenak hura bidera tzetik sor-
tzen diren eragoz penak pairatu behar izana, hala nola, 
denbora gal tzea eta epaiketak bertan behera uztea 
interpreterik ez egoteagatik. Bitartekoak urriak izatea-
gatik, interpreteak une eta leku orotan egon daitezen 
bermatu ezin denez, Justizia Administrazioak jorratuko 
den diligen tzian edo egin tzan interpretearen zerbi tzuak 
beharko dituen edo ez aurreratu beharko du, berma-
tzeko beharrez koa den denbora nahikoarekin. Hori bi 
aldagairen mende egongo da: langile judizialek bi hiz-
kun tza ofizialetan lan egiteko duten gaitasuna eta, zein 
hiz kun tzatan hi tz egingo duten parte-har tzaileek. Le-
henengoa epaitegiak ezagu tzen duela suposa tzen da; 
bigarrenaren inguruan epaituari galde dakioke zitazioan 
bertan, horietako edozein erabil tzeko eskubidearen be-
rri ematen zaion bitartean. 

 ■ Justizia Administrazioaren esparruan jarraiki, aipatu 
dugun aurrerapen falta ekimen interesgarrietara hel tzen 
da, bere garaian Justizia eta Administrazio Sailak iraga-
rri zituenak izapide guztiak euskaraz egin ahal izateko. 
Herritarren eskura inprimaki eta ida tziz ko eredu berriak 
jarri direla salbue tsita, urtean zehar geldiarazi dira edo ez 
dute zehaztapenik izan “Auzia Euskaraz” Erakunde ar-
teko Ba tzordea, talde elebidunak finka tzeko aurreiku-
sitako lantaldeak eta abokatu tza, epaile tza eta fiskal-
tzako arduradunekin proiek tua bul tza tzera eta beharrak 
zehaztera bideratutakoak. Horiek guztiak suspertu be-
harko dira. 

 ■ Txosten hau ixterakoan, herrizaingo Sailak ez zion 
erakunde honi behar bezalako lankide tzarik eskaini arlo 
honetan zuzendu diz kiogun gomendioei dagokienez. 
Arrazoi horregatik jasotako kexa berrien aurrean, sailak 
pixkanaka aplika tzeko eskubide baten aurrean gaudela 
argudia tzen jarraitu du eta, horren ondorioz, langile ele-
bidunak egotearen menpeko auzia dela. Horrelako lan-
gilerik ez dagoenez, giza baliabideak treba tzeko egungo 
programetan ezarritakoa besterik ez du jarrai tzen eta 
zerbi tzua hobe tzeko lanean jarraitu beharrari buruz ko ai-
pamen orokorra emanez amaitu zuen. 

Hau da, berriro ere planteamendu orokorrak eskaini dira, 
nahiz eta gure gomendioen bidez, hain zuzen ere, Herri-
zaingo Sailak, arrazoi berarengatik izapidetutako aurreko 
ondorioak zirela bide, erakunde honi emandako eran-
tzunek zuten zehaztapen falta gaindi tzea eskatu genuen. 
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Hori zela-eta, neurri errealistak, berariaz koak eta eba-
luagarriak proposa tzen genituen, urte honetan zehar, 
zori txarrez, gure jardueraren alor honetan jasotako kexek 
helarazi dituzten egoerak berriro ere gerta tzeko aukerak 
gu txi tzeko helburuarekin. Gure gomendioen onespena, 
horrela bada, bi gertakarik ezeztatu dute: aipatutako sai-
lak ez ditu bideratu gurekin adostutako neurriak eta ez du 
bidali Arartekoak jarraipena bidera tze aldera eskatutako 
informazioa. Hori guztia legeak euskal administrazioei 
erakunde honekiko harremanari dagokionez ezar tzen diz-
kien beharren kontrakoa da.

 ■ Eskola kirolaren esparruan, indarrean dagoen antolamen-
duak foru aldundiei esparru hori arau tzen duten xedapenak 
bete tzen direla berma tzeko ikuskapen eta kontrol fun tzioak 
eslei tzen diz kie. Horien artean, bertan parte har tzen du-
ten erakundeek adin horrekin kirolak sustatu behar duen 
partaide tza- eta hez kun tza-iz pirituaren arabera une oro 
jarduteko duten beharra az pimarratu nahiko genuke. Ad-
ministrazioak alor horretan zigor tzeko arauz ko tresnarik ez 
izateak ez du oztoporik ezarri behar zeregin hori arduraz 
eta proak tiboki buru tzeko. Erakunde honen ustez, kirol 
zentroek eta klubek zen tzu horretan prak tika oneko kode 
bat sina tzea norabide zuzenean doan urra tsa da. 
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1.

Arloa kopurutan

2012an 178 erreklamazio jaso dira hez kun tzaren arloan. 
Kexa hauen artean hez kun tza-premia bereziak edo ezgai-
tasunarengatik, jatorriagatik, etniagatik edo egoera sozio-
ekonomikoagatik hez kun tza-premia espezifikoak dituzten 
ikasleekin edo tratu  txar eta jazarpen egoerekin lotuta ego-
teagatik Haur eta Nerabeen tzako Bulegoari eslei tzen zaiz-
kionak gaineratuta daude.

Honako hauek dira ukituriko administrazioak:
–  Autonomia Erkidegoaren Administrazio Nagusia  

(Eusko Jaurlari tza) ................................................................................  137
–  Toki administrazioa ..............................................................................  6
–  UPV/EHU ...................................................................................................  6

Ohikoa izaten den moduan, Hez kun tza, Uniber tsitate eta 
Ikerketa Sailak aurkeztutako kexa gehienak har tzen ditu. 
Hori dela-eta, eta ba tzuetan gorabehera puntualak egon 
arren (a tzerapenak informazioaren bidalketan, etab.), sail ho-
rretako arduradunek erakundeari kexa moduan azter tzen di-
tugun gaiak behar bezala izapide tzeko eskaini dioten lagun-
tza az pimarratu nahiko genuke datu positibo gisa.

Horien edukiari dagokionez, jasotako kexak honako gai 
hauei buruz koak izan dira:
–  Bekak eta bestelako lagun tzak ....................................................  29
–  Eskubideak eta betebeharrak .......................................................  22
–  Ikasleen onarpena ................................................................................  21
–  Administrazioaren fun tzionamendua eta administrazio 

prozedura ..................................................................................................  19
–  Haur hez kun tza ......................................................................................  14
–  Lanbide heziketa ...................................................................................  14
– Hiz kun tzen irakaskun tza ..................................................................  13
–  Hez kun tzako plangin tza/programazioa ..................................  9
–  Eskola-garraioa ......................................................................................  9
–  Uniber tsitateko irakaskun tza .........................................................  8
–  Eskola-jantokia .......................................................................................  7
–  Beste alderdi ba tzuk ...........................................................................  6
–  Ikaste txeak-instalazioak ...................................................................  3
–  Ikaste txeak-antolaketa ......................................................................  1
–  Lehen hez kun tza ...................................................................................  1
–  Irakaskun tza artistikoak ....................................................................  1
–  Hez kun tza-premia bereziak ...........................................................  1

Oro har, aurreko ekitaldietako joera mantendu da eta kexa 
gehienek ikasleen onarpenari, eskubide eta betebeharrei eta 
beka eta bestelako lagun tzei lotutako gaiak dituzte hiz pide. 
Datu berri tzat jo daiteke agian hiz kun tzen irakaskun tzari eta 
lanbide heziketari buruz ko kexak ugari tzea.

Urte honetan zehar kudeatu diren kexen izapide prozesuaren 
xehetasunei dagokienez, az pimarra tzekoa da 2012an jaso 
diren kexa guztiak, 2012ko urtarrilaren 1ean abian zeudenak 
gaineratuta,  txosten hau ida tzi den unean honako egoera ho-
netan daudela:
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2.

Kexarik aipagarrienak

Ikasleen onarpenari buruz ko kexa kopurua aurreko urtee-
tan aurkeztutakoen an tzekoa da. Kexak eragin dituzten arra-
zoiak errepikatu egin dira. Hala, aurten berriz ere lekurik ez 
dagoenean aplika tzen diren onarpenerako lehentasunez ko 
iriz pideak zalan tzan jarri dira –bereziki, familia unitatearen 
urteko errentaren iriz pideari lotutakoa– eta berriro agerian ja-
rri da erroldaren datuen gehiegiz ko erabilera.

Halaber, hez kun tza-administrazioak baimendutako ratioa 
berriro ain tzat har dezan hiz pide duten kexak jaso tzen jarrai-
tu dugu. Horri dagokionez, interesdunei jakinarazi diegu in-
darrean dauden ratioak gaindi daitez keela, bakarrik, eta sal-
buespenez, ezarritako arrazoien ondotik, aurretik zentroen 
berariaz ko eskaera eginda, eta ratioa ehuneko hamar handi-
tzeko egungo aurreikuspenak xede duela behin ikasturtea 
hasita eskolatu behar diren ikasleak eskola tzea.

Hori horrela, az pimarratu nahi dugu, gure iri tziz, hez kun tza-
administrazioak prozesuaren kudeaketa mekanizaturako bi-
dea emango duen aplikazio informatikoaren xehetasunak 
argitaratu beharko lituz keela, bereziki, bigarren eta hiruga-
rren aukeren esleipenari buruz koak.

Jakina den moduan, ohiko prozesu horretatik kanpo, ikasleen 
onarpena eskola tzeko lurralde ba tzordeen bidez kudea-
tzen da. Proposamenak aurkezterakoan, ba tzorde horiek, 
familiek adierazitako borondateaz gain, euskal hez kun tza-
sisteman ahalik eta integraziorik normalizatuena jarraitu be-
har dute, zehaz ki honako iriz pideen babesean: 1) zentroaren 
gertutasuna familia e txebizi tzari dagokionez eta eskolan 
dagoeneko anai-arrebarik ote dagoen; 2) fun ts publikoekin 
mantendutako zentro guztien (publikoak eta itunduak) arteko 
oreka; 3) zentroetan dauden baliabide teknikoen eta giza ba-
liabideen erabilera eraginkorra eta 4) zentroaren egokitasuna 
ikasleari hez kun tza-eran tzuna emateko.

Joan den urtean, aipatu genuen izapidetutako kexa ba-
tzuen ondotik beldur ginela ea familien nahia behar beza-
la kontuan har tzen ari ote zen, adierazi baikenuen hainbat 
kasutan eskola tzeko proposamenak hiz kun tza eredutik eta 
familiek eskatutako zentro motatik alden tzen zirela. Hori 
horrela, aurten are kez ka handiagoaren isla agerian jarri 
behar dugu. Hain zuzen, familia ba tzuen kexak jaso ditugu 
eta horiek, egindako eskola tze-proposamenarekin ados ez 
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egoteaz gain, eskola tze-gastuak gain har tzea zail tzen duen 
egoera ekonomiko zailaren egoera agerian jar tzen saiatu 
dira. Ildo horretan, kexa horiek eskola tze-gastuen arteko 
desberdintasuna mahaigainera tzen dute, dela ikaste txe pu-
blikoa edo pribatu hi tzartua, egoera hori alde batera u tzi ezin 
dela argudia tzeko, hain zuzen, familien asmotik alden tzen 
diren eskola tze-proposamenak egiteko iriz pideak pondera-
tzerakoan.

Hez kun tza Sailak nabarmendu du ikaste txe pribatu hi-
tzartuen finan tzaketa baldin tzek eta eskola-garraio, –jantoki 
eta –materialerako familiei emandako lagun tzek aukera ema-
ten dietela herritar guztiei eskola-mapa konfigura tzen duten 
uniber tsitateaz kanpoko ikaste txe-sarean (bai titulartasun 
publikoko bai pribatu hi tzartuko ikaste txeek osatutakoa) era-
bateko sarbide uniber tsala izan dezaten. 

Halaber, ikaste txe aldaketa edo lekualdaketaren aukerari 
lotutako kexa nahiko txo izapidetu ditugu, ikasleak onar tzeko 
ohiko prozesua alde batera u tzita. Egoera horren ondotik 
egiaztatu ahal izan dugu bi arrazoi daudela aurretik eskatu-
tako zentroan ikasturte batez egotetik salbuesten dutenak: 
ikaslearen tzako arriskua edo pairamendua dakarten egoerak 
eta hez kun tza-ikuskapenaren  txosten baten bitartez behar 
bezala egiaztatuta egon daitezela, eta adin oso goiztiarretan 
distan tzia esangura tsuetara alda tzea dakarten bat-batean 
jazotako helbide aldaketak –az ken egoera hori eguneratu-
tako erroldaren egiaztagiriarekin froga daiteke–.

Gure ustez, beharrez koa da zenbait adingaberen eskola-
tzerik ezaren egoerarekin amai tzen saiatu diren erabaki judi-
zialen gainean jarraitu diren eskola tze aginduak jorratu di-
tuzten hainbat kasu aipa tzea. Halaber, erakunde honetara jo 
dute deseskola tzea eta eskola-absentismoa errotik ken tzeko 
onartutako programa aplika tzeko moduaren aurka dauden 
hainbat familiak. Gure iri tziz, kexa horiek guztiek agerian jar-
tzen dute gizarte-izaerako demanda bat dagoela “e txeko 
hez kun tza” edo “homeschooling“ izenarekin ezagu tzen 
den hez kun tza-aukeraren inguruan.

Beste kontu ba tzuk ain tzat hartuz, esan behar dugu, oro 
har, Hez kun tza, Uniber tsitate eta Ikerketa Sailak emandako 
datuek optimistak izateko bidea ematen digutela, hain zu-
zen, hez kun tza-eskain tzaren etengabeko hobekun tzarako 
ezarritako adieraz leen bete tzeari dagokionez. Hori bai zail-
tasunik handienek zero eta hiru urteko hasierako tartean 
egoten jarrai tzen dute, batez ere, bi urteko gelen eskain tzan.

Horri dagokionez, urte horretan aurkeztutako kexa guztien 
artean Barakaldon dagoen herritarren demanda bidera-
tzeko asmoz aurkeztutako kexa gailen tzen da. Jakin dugun 
eskaera horrek ekimen garran tzi tsuak eragin dituela, horien 
artean, udalba tzak 2011ko abenduaren 29an egindako ohiko 
bilkuran onartutako mozioa. Horren arabera, dagoz kion agin-
duak eman daitezen eskatu da Barakaldo Haurreskolak Par-
tzuergoan sar dadin. Hain zuzen ere, mozio hori ez bete tzeak 
herritarren demandari fun tsa ematen dio, kontuan hartuta une 
honetan zero eta bi urteko tarte horretarako programatutako 
hez kun tza-eskain tza zabal dadin eskatuz erakunde honetan 
kexa moduan aurkeztu dela. Euskadiko Eskola Kon tseiluak 
aurkeztutako Txostena 2008-2010 urteetakoak Barakaldon 
jazotako plaza eskasiaren arazo partikularrak bil tzen ditu.

hez kun tza-plangin tza edo –programazioaren alderdiei 
dagokienez, 2012. urtean hainbat ebaz pen eman ditugu 

Iruarteta hlhIren hez kun tza-komunitateak hala eskatu-
ta izapidetutako kexen ondotik. Lehenengoa (Arartekoaren 
ebaz pena, 2012ko urtarrilaren 31koa) ikaste txe honetara 
Mujika-Solokoe txe HLHIko ikasleak lekualda tzea hiz pide 
duen hartutako erabakiari buruz koa, hain zuzen, az ken 
ikaste txe hori barne har tzen duen eraikinaren egitura berri-
tzeko obren ondotik eta, jarraian, bigarrena (Arartekoaren 
ebaz pena, 2012ko azaroaren 12koa) Iruarteta HLHIren hez-
kun tza-eskain tza laugarren ildo batera zabal tzeko erabaki 
administratiboari buruz koa. Bi ebaz penetan nahitaez ain tzat 
hartu behar diren bi alderdi gailendu behar ditugu hez kun-
tza-programazioari edo –plangin tzari lotutako hainbat kon-
tu jorra tzen direnean: alde batetik, egoeran sartuta dauden 
hez kun tza-agenteen parte-har tzea eta, bestetik, hartutako 
erabakien motibazio betea.

Hain zuzen, Irungo Ela tzeta hlhIrako aurreikusitako hez-
kun tza-ibilbide berriari buruz ko kexa bat izapide tzeak aukera 
eman digu egiazta tzeko hez kun tza-administrazioaren aldetik 
jarrera harkorra egon dela. Ildo horretan, interesdunei adiera-
zi diegu oso positibo tzat jo dugula Hez kun tza Sailak ain tzat 
hartu izana familiek 2. z k.ko ibilbide hori prestatu eta indar-
tzeaz arduratu den lantaldean (Hirubide BHI, Ela tzeta HLHI 
eta Leka-enea HLHI zentroak barne har tzen ditu) zuzenean 
parte hartu izana.

Are gehiago, Hez kun tza, Uniber tsitate eta Ikerketa sailburuak 
Hez kun tza Ba tzordearen aurrean Arabako eskola-maparen 
berri emateko egindako Legebil tzarreko agerraldi batean gai-
lendu nahi izan du aipatu mapa plangin tza demokratikoaren 
ondorioa dela, hez kun tza-komunitatearen ordez kari guztien 
partaide tzarekin, erakunde honek behin eta berriro errepika-
tu duen moduan.

Aurreko honi lotuta, onartu behar dugu Gasteiz hirirako mapa 
berri honetan ezarritako programazioak aukera eman due-
la joan den urteko (2011)  txostenean jaso genuen egoera 
bidera tzeko; bertan haur kopuru esangura tsua geratu zen 
plazarik gabe ikasleen onarpenerako prozesuan.

Sarreran adierazi dugu hiz kun tzen irakaskun tzari eta 
lanbide heziketari buruz ko kexak ugaritu egin direla. Gure 
iri tziz, krisi ekonomikoaren egungo egoerak gazte askori bul-
tza tzen die haien heziketa lan-merkatuan sar tzen lagun die-
zaieketen ikasketa berriekin zabaldu eta osatu dezaten.

Lanbide heziketaren esparruan goi-mailako irakaskun-
tzen eskain tza handiagoa ez egotearen ondotik haserre 
dauden herritarren kexak jaso ditugu. Horrez gain, nabar-
mendu beharrekoak irudi tzen zaiz kigu zenbait interesdunek 
egindakoak, kontuan hartuta aldez aurretik euren aukeraren 
barruan dagoen familietako bati lotutako erdi-mailako ziklo 
bat gainditu ostean, probaren zati zeha tza egitetik salbue-
tsita egongo zirela uste zutela. Haien matrikulak izapide-
tzerakoan horiek izapide tzeaz ardura tzen ziren ikaste txeen 
aka ts baten ondotik, probaren emai tzak argitara tzerakoan, 
zati zeha tzean kalifikatu gabeko hautagai tzat jo ziren. Dena 
den, az kenean, salatutako aka tsak konpondu egin dira.

Hiz kun tzen irakaskun tzari dagokionez, az pimarratu behar 
dugu espediente kolek tibo bat ireki dugula hiz kun tza Es-
kola ofizialetan ikasleak onar tzeko iriz pideei buruz ko 
hainbat kexaren ondotik. Kexa horiek ez datoz bat adinari 
buruz ko atalean 2012ko apirilaren 20ko aginduaren bidez 
sartu eta berrogei urtetik gorako eska tzaileek puntuaziorik 
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jaso ez dezaten beste adin tarte ba tzuetakoei ematen zaie-
nean xeda tzen duen baremazio berriarekin. Baremazio berri 
horren ondorioz, haien eskaerek ez zuten emai tzarik eduki 
haien interesekoak ziren matrikulazioak gauza tzerakoan. 
Araubide hori berria da eta 2012-2013 ikasturtean gaineratu 
dute, hau da, ez dator bat aurreko urteetan jasotako xeda-
penekin.

Gaiaren berri izateko Hez kun tza Sailaren lankide tza eskatu 
ondoren eta dagokion azterketa eginda, ondorioztatu ge-
nuen egindako aldaketak oinarria zuela eta arbitrario tzat 
jo tzeko arrazoirik ez genuela. Horri dagokionez, hez kun-
tza-administrazioak haren zifra zeha tzekin berre tsi zuen 
irakaskun tza horien demanda nabarmen handitu dela eta, 
eskola-lanpostu gehiago sor tzeko egindako ahaleginak 
bideratu arren, ezinez koa dela eskaera guztiei eran tzuna 
ematea. Horregatik, eska tzaile bakoi tzaren eskubide onena 
antola tzeko baremoa artikula tzerakoan adin  txikiagoko inte-
resdunei lehentasuna ematea erabaki dute, ikasketa horiek 
gaindituta izateak lan-merkatuan sar tzen lagun baitezake.

Kexa horien harira, apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuaren 
onarpenaren berri eman nahi dugu. Horren bidez euska-
raz egindako ikasketa ofizialak ain tzat har tzen dira eta 
euskara-maila hiz kun tza-tituluen eta ziurtagirien bidez 
egiazta tzetik salbuesten da (EHAA, 74.  z k., apirilaren 
16koa).

Halaber, berriz ere ikaste txe a tzerritarretan euskara eta 
euskal literaturaren irakaskun tza ezar tzearen ondotik 
sortutako arazoak mahaigaineratu behar ditugu. Tamalez, 
aipatu arazoek oraindik ere dihardute hainbat zentrotan, 
zehaz ki, San Bonifacio ikaste txe alemanean, eta arazook 
bidera tzeko hez kun tza-administrazioaren jarrera erabakiga-
rriagoaren falta suma tzen dugu.

Horrez gain, 2012. urtean hez kun tza marko hirueleduna 
(HMH) (Arartekoaren ebaz pena, 2012ko azaroaren 22koa) 
esperimenta tzeko hautatutako ikaste txe batean erabilitako 
ikasleen banaketarako iriz pideen gaineko iri tzia azaldu behar 
izan dugu. 

Egia da HMHren jardun esperimentalaren ezaugarri diren 
orientabide ireki eta malguek ikasleak taldeka tzeko hainbat 
iriz pide barne har tzen dituztela, ikaste txeei aitortu zaien 
antolakun tza-, pedagogia- eta kudeaketa-autonomia gau-
zatuz. Kexa eragin duen kasuan, aukeratutako sailkapena 
justifika tzeko argudiatu da baliabide gehiago esleitu dituzte-
la taldeen artean zeuden desberdintasunak oreka tzeko. Izan 
ere, ematen du taldeen ebaluazioaren emai tzek erabilitako 
estrategia berma tzen dutela. Edonola ere, emai tza horiek 
alde batera u tzita, noiz nolakoak baitira, erakunde honen 
ustez, komenigarria li tzateke Hez kun tza, Uniber tsitate eta 
Ikerketa Sailak azterketa sakonagoa egingo balu. Horrela, 
ondorioztatu ahalko da HMH esperien tzian parte har tzeko 
baldin tzak egokiak diren haien prestakun tza akademikoa 
hez kun tza hirueleduneko proiek tu horrekin bat eginez jarrai-
tu nahi duten ikasleen aukera berdintasuna berma tze aldera.

Ikaste txeei dagokienez, adieraziko dugu txingudi-Irungo 
ikastola hlhIko eta txingudi BhIko gurasoen elkarteak 
erakunde honen esku-har tzea eskatu dutela, zenbait hel-
bururen artean, ikaste txe horien ohiko manten tzean tartean 
dauden hainbat administraziok eduki behar duten ardura-
maila zehazteko. Jakin badakigu ikaste txe horiek –ikas-

tolak eta eskola publikoa ba tzeko prozesuaren ondorioz 
irakaskun tzako sare publikoaren zati direnak– egoera be-
rezia ari direla paira tzen. Izan ere, hez kun tza-egitasmoaren 
eta –plangin tzaren ondorioetarako Irungo udalerrian bizi di-
ren ikasleei eran tzuna ematea aurreikusi bada ere, zentro ho-
riek dituzten ondare ondasunak eta 2011ra arte eman ez zen 
titulartasuna Hondarribiko Udalari dagoz kio. Bideratutako 
izapideetan Hondarribiko alkate tzaren jarrerak harritu gaitu, 
kategorikoa izan baita Txingudi ikastolako instalazioak barne 
har tzen dituen eraikinen sarbideak eta instalazioak manten-
tzeko baliabide ekonomiko gehiago ez emateko erabakiari 
dagokionez.

Garraio eta jantoki zerbi tzu osagarriei dagokienez, joan 
den urtean adierazi genuen garraio eta jantoki zerbi tzu osa-
garriak konfigura tzeko moduak gure esku-har tzea bazter-
tzea eragin zuela, hain zuzen, eztabaidatik salbue tsi gabe-
ko hainbat kasutan, kontuan hartuta kudeaketa zuzenaren 
jantoki zerbi tzuaren baimenak berekin dakarrela eguerdiko 
eskola-garraioaren zerbi tzua uka tzea. Halaxe jazo zen Du-
ranako Ikasbidea Ikastola IPIren inguruan aurkeztutako 
kexarekin.

Horri dagokionez, 2012. urtean agerian jarri behar da Ikasbi-
dea ikastolako autobusaren erabil tzaileen guraso elkar-
teak (ttIPI-ttAPA Ikasbidea elkartea) hilabeteak darama-
tzala haren eskaeretan ain tzat har tzeko bide formal bat 
gai tzeko helburuaren inguruan lanean. Ildo horretan, erakun-
de honen bitartez, Hez kun tza, Uniber tsitate eta Ikerketa sail-
buruaren aurrean mahaigaineratutako eskaera bat berariaz 
ebazten ahalegindu gara baina, saiakerak behin eta berriro 
egin arren, oraindik ez dugu aldeko emai tzarik lortu.

Halaber, eztabaida eragin du hez kun tza-administrazioak har-
tutako erabakiak, alegia, Ame tzaga, Sarria eta Bitoriano he-
rrietan bizi diren ikasleei ematen zi tzaien eskola-garraioaren 
zerbi tzua eteteari buruz koak. Eskola-kon tseiluetako hainbat 
ordez karik, baita Arabako zuia udalerriko ikaste txeetako gu-
rasoen elkarteetakoek ere, gure bitartekari tza eskatu dute.

Jantoki zerbi tzuari dagokionez, jankideek garraiorako es-
kubidea izan edo ez izatearen arabera ordaindu behar dituz-
ten zenbait prezio zalan tzan jar tzen dituzten kexak gailendu 
behar ditugu.

Zerbi tzu horren gaineko iriz pideek xeda tzen dute garraiorako 
eskubidea duen ikaslearen jantokiko kuota eskubide hori ez 
duenarena baino baxuagoa izan dadin. Az ken horiek tratu 
desberdintasun horretaz kexu ziren eta, gure iri tziz, ez dakar 
oinarririk gabeko bereiz keria, eskola-jantoki zerbi tzua ezar-
tzeko lehentasuna lotuta baitago eskola-garraiorako eskubi-
dea duten ikasleak egoteari.

Hala, irudi tzen zaigu kexa horiek agian agerian jar tzen dituz-
tela krisi ekonomikoaren ondorioak, beste ekitaldi ba tzuetan 
ez baitira mahaigaineratu, kontuan hartuta duela gu txi arte 
jantokirako eskubidea lor tzeaz baino ardura tzen ez ziren fa-
miliek orain prezio sistema zalan tzan jarri dutela.

Horrez gain, az ken urteotan familia ba tzuek behin eta be-
rriro egindako bi eskaera jorra tzen ari gara. Horietako bat, 
dieta begetarianorako aukera aitor tzea, az kenean onar-
tu egin dena. Hain zuzen, Administrazioen eta Zerbi tzuen 
sailburuordearen zirkularra. Horren bidez, kudeaketa zuze-
neko erregimenean, 2012/2013 ikasturtetik aurrera, eskola- 
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jantokien fun tzionamendurako jarraibideak ematen dira, 
menu basal orokorraz eta egon daitez keen ikasleen intoleran-
tziek, alergiek edo gaixotasunek eragin di tzaketen espezialez 
gain –menu begetarianoa eta  txerririk gabeko menua barne 
har tzen ditu–.

Az ken hori, ordea,  txerririk gabeko menua, hez kun tza-
administrazioaren ustez arrazoi erlijiosoengatik dieta desber-
dina nahi duten familia horiei eran tzuna eman nahi izatea, ez 
da nahikoa eta, horregatik, halal dieta izenekoa onar dadin 
eska tzen dute.

Eskaera hori, besteak beste, Euskadiko Kon tseilu Islamikoak 
sinatu du eta haren eskaerak beste esparru ba tzuetara zabal-
tzen ditu, adibidez, arabiera eta Marokoko kultura irakastera 
bideratutako Espainia eta Maroko arteko programaren espa-
rruan irakasleak kontrata tzera.

hez kun tza-premia bereziak dituzten ikasleei dagokienez, 
2012. urtean osasun-arloko premia jakinei buruz ko kexak (1 
motako diabetes mellitus) izapide tzen jarraitu dugu eta esko-
la-orduetan eskaini beharreko osasun arreta bereziari buruz-
ko zirkularra, 2005eko azaroan onartutakoa, gure jardueraren 
oinarri tzat hartu dugu. 

Halaber, 2012ko azaroaren 29ko Arartekoaren ebaz penean 
adierazitakoa gailendu behar dugu, hain zuzen, hez kun tza-
premia bereziak dituen adingabe baten kasua (haren familia-
e txebizi tzatik gertu dagoen hi tzartutako zentro batean 
matrikula tzea baimendu zaio eta hez kun tza-lagun tzarako 
espezialista bat behar du).

Horrez gain, familia baten kexa ebazteko aukera izan dugu. 
Familia horrek haren semearen  txosten psikopedago-
gikoak eskuratu nahi zituen, baita adingabeak, La Ola es-
kola i txi eta Berango-Merana HLHIko gela egonkor batean 
eskolatuta egon ostean, Ge txoko Julio Caro Baroja BHIn 
egon eta gero, gelako arduradunaren, lagun tzarako langileen 
eta garraio-arduradunen lagun tzarekin lekualdatu zituzten 
egiaztatu ere.

Beste urtebetez, eragindako familia ba tzuek az pimarratu 
dute gaindoha tzeko baldin tza per tsonalei loturiko hez-
kun tza-premia bereziak dituzten eta arreta faltaren na-
hasmenduak dituzten ikasleei eran tzun hobea ematen 
ahalegin tzeko premia. Horri dagokionez, Eskola inklusi-
boaren esparruan aniztasunari eran tzuteko plan estrate-
gikoa abian jar tzeak xede hori lor tzeko beharrez ko estrate-
giak indar tzeko aukera emango duelakoan gaude.

Halaber, Euskal Gorrak - Per tsona Gorren Elkarteen Eus-
kal Federazioak berriro ere en tzumen ezgaitasunen bat du-
ten ikasleen premien inguruko hainbat kexa helarazi diz kigu, 
bereziki, hiz kun tzak eta lanbide heziketako ikasketa jakinak 
ikasten ari direnen aldetik.

Hain zuzen, eskaera mota horiek uniber tsitateko aldia ere 
jorratu dute. Urte honetan ahalegindu gara Ezgaitasunen 
bat duten per tsonei arreta emateko zerbi tzuak berriro ain-
tzat har dezan bat-batean en tzumen ezgaitasunak eragin 
dion Medikun tza Fakultateko ikasle bati lagun tza emateko 
aukera. Hala, saiatu gara uniber tsitateak estenotipia tek-
nikak sar tzeko aukera edo dauden lagun tzarako langileei 
esleitu ohi zaiz kien egitekoak zabal tzeko aukera baloratu 
di tzan. Uniber tsitateak planteatutako proposamenak ukatu 
ditu gehiegiz ko tzat jo baititu. Tamalez, lagun tza falta horren 

ondotik ikasleak, az kenean, medikun tzako ikasketekin jarrai-
tzeko grina alde batera u tzi du.

Az kenik, eskola-bizikide tzari dagokionez, gure jardue-
rak ikaste txe batean berdinen artean jazotako tratu  txarren 
kasu bati lotutako jarduera amai tzen duen 2012ko mar-
txoaren 27ko Arartekoaren ebaz pena aipatuz laburtuko di-
tugu. Derrigorrez ko bigarren hez kun tzako 2. mailan ikasten 
zegoen bitartean berdinen arteko tratu  txarren kasu batean 
egon zen gazte baten familiak erakunde honen esku-har-
tzea eskatu du, hez kun tzako agenteek egoera horren au-
rrean jardun zuten moduagatik. Erakunde honek positiboki 
balora tzen du Hez kun tza, Uniber tsitate eta Ikerketa Sailak 
ikaste txeetan berdinen artean gerta tzen diren tratu  txarrekin 
lotutako episodio posible guztiak ahalik eta arintasun, era-
ginkortasun eta segurtasun handienaz jorra tzeko egiten 
duen ahalegina. Horretarako neurria izan da, esate baterako, 
Ikaste txeetan berdinen arteko tratu  txarrak gerta tzen direnean 
jarduteko gida eta Eskolan ciberbullying-aren aurrean jardu-
teko protokoloa gida berriak onartu izana. Hala ere, kexa ho-
netan aztertutako kasuaren errealitatearen ondorioz, berriz 
ere az pimarratu behar dugu jarduera burokratizatuak ekidin 
behar direla eta tratu  txarren errealitatearen diagnostiko ona 
egiteko, bik timei lagun tza, babesa eta segurtasuna emateko 
eta ukitutako familiekin konfian tzaz ko harremana eta komu-
nikazio ona izateko helburu saihestezinak era arrakasta tsuan 
bete eta aseko dituzten gida berri hauen aplikazio sistema-
tiko eta eraginkorra sakondu behar dela.

3.

Jarduera-planaren esparruko 
bestelako esku-hartzeak 

2012. urtean Gasteiz hirian bi urteko geletan hez kun tza-
plangin tzan ezarritako adieraz leen bete tzearen jarraipena 
egiteko hasitako ofizioz ko jarduera amaitu dugu. Ikaste txeen 
zuzendariak emandako eran tzuna eta, bereziki, Hez kun tza, 
Uniber tsitate eta Ikerketa sailburuak 2012ko mar txoaren 
19ko saioan Eusko Legebil tzarreko Hez kun tza Ba tzordean 
izandako esku-har tzeak aukera eman du plaza eskain tza 
familien demandara egoki dadin hez kun tza-administrazioak 
egindako plangin tzaren ahalegina berresteko. Hala, adiera-
zi behar dugu 2012-2013 ikasturterako ikasleak onar tzeko 
prozesua i txi egin dela eta ez dela aparteko kexarik erregis-
tratu Gasteizen zabalkun tza eremu berrietan bi urteko plazen 
eskain tzaren inguruan.

Horrez gain, Hez kun tza, Uniber tsitate eta Ikerketa Sailak 
haur hez kun tzako lehenengo zikloaren gainean egindako 
diagnosiaren lehenengo aurrerapenaren berri izan dugu.

Jakin badakigu, diagnosi horren esparruan, hez kun-
tza-ikuskapenak  txosten bat egin duela hez kun tza-
administrazioaren mendeko ikaste txeetako bi urteko geleta-
rako langile lagun tzaileei buruz koa, eta honako alderdi hauek 
jorra tzen dituela: (1) Bi urteko geletan Hez kun tza Sailekoak 
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ez diren zenbat langile dauden; (2) eskain tzen dituzten zerbi-
tzuaren modalitateak, kontratuen tipologia eta kontrata tzen 
dituzten eragileak; (3) geletan langile horiek eman beharreko 
denbora –ordutegiak– eta esku-har tze motak; eta (4) familiek 
ordaindu beharreko kuotak.

Txosten hori egiterakoan sailak beharrez ko esku-har tze il-
doak zehazteko eta horretarako jarduera egutegi bat ezar-
tzeko proposamenaren berri baino ez dugu izan. Hortaz, 
jarduera horrek eman di tzaken eran tzunak ezagu tzeko zain 
gera tzen gara.

4.

Herritarren  
eskubideen egoeraren balorazioa

Urte honetan izapidetutako kexa kopurua ain tzat hartuta 
adieraz dezakegu hez kun tzaren arloa, aurreko ekitaldietako 
joerarekin jarraituz, erakunde honen jarduera guztien artean 
zamarik handiena duen eremua dela.

Ikasleak onar tzeko prozesuari buruz ko kexak behin eta be-
rriro egoteak eragiten du beste urtebetez indarrean egon da-
dila, gure ustez, erakunde honek hez kun tza-administrazioari 
mahaigainera tzen dion gomendioa, alegia, hez kun tza-
administrazioak kontu handia izan behar du ikasleak onar-
tzeko prozesuak kudea tzean, plaza nahikorik ez dagoen 
kasuetarako ezarritako lehentasunez ko iriz pideak erabat 
aplika tzen direla egiaztatuz eta beharrez koak diren helburue-
tan –familiaren eta laneko beharrak batera tzea, adibidez– la-
gundu ezin duten beste horien aplikazioa berraztertuz edo 
berriz hausnartuz. 

Hori horrela, az pimarratu nahi dugu lurralde ba tzordeak di-
renean eskola tze-proposamenak egiten dituztenak, hez-
kun tza-administrazioak bermatu beharko duela zentroe-
tan finan tzaketa baldin tzek, baita eskola-garraio, –jantoki 
eta –materialerako familiei emandako lagun tzek ere, bidea 
ematen dutela herritar guztiek uniber tsitateaz kanpoko 
irakaskun tza-ikaste txe guztietarako sarbidea izan dezaten, 
adierazi den moduan, eta are gehiago une hauetan, hain zu-
zen, hainbat proposamenek dakar tzaten eskola tze-gastuak 
gain har tzeko zenbait familiek zailtasun ekonomikoak dituz-
tela esan dutenean.

Halaber, hez kun tza e txean ematea (homeschooling) erabaki 
duten familia ba tzuetan an tzemandako ondorioak aipatu be-
har ditugu. Horri dagokionez, kez ka tzen gaitu halako egoeren 
ondotik bideratutako eskola tze-aginduen behin-behineko ez 
bete tzea tartean dauden adingabeen zain tza galdu edo ken-
tzeko aukerarekin lo tzeak.

Oro har, Hez kun tza, Uniber tsitate eta Ikerketa Sailak eman 
diz kigun datuek aukera eman digute positibo tzat jo tzeko 
hez kun tza-eskain tzaren etengabeko hobekun tzarako ezarri-

tako adieraz leen bete tzea. Dena den, zailtasunik handienek 
zero eta hiru urteko hasierako tartean egoten jarrai tzen dute, 
batez ere, bi urteko gelen eskain tzan.

Lehenengo aldi horri dagokionez, Hez kun tza Sailak horren 
inguruan egindako diagnosiaren zioz ko ondorioek, egungo 
eskain tza egoki tzen lagun tzeaz gain, estrategiak ezar tzeko 
aukera emango dutelakoan gaude, hain zuzen, az ken horiei 
jarraiki hez kun tza-aldi horretako hainbat kontu eztabaidaga-
rri jorra tzeko (adibidez, hez kun tza-administrazioaren mende-
ko ikaste txeetako bi urteko geletarako langile lagun tzaileak 
egotea).

Edozelan ere, uste dugu beharrez koa dela hez kun tza-
arduradunek gain hartutako ildoa onar tzea plangin tza de-
mokratikoa hez kun tza-komunitatearen ordez kari guztien 
partaide tzarekin ahalbidetu eta errazteko, nabarmendutako 
kexa ba tzuek agerian jar tzen duten moduan. Arduradun be-
rriek ildo horretatik jardungo dutelakoan gaude.

Krisi ekonomikoaren egungo egoeraren ondorioa da hiz kun-
tzen eta lanbide heziketako ikasketen demanda handitu iza-
na. Horregatik, Hez kun tza Saila animatu nahi dugu egungo 
eskain tza handi tzeko bidea eman dezaketen aukera guztiak 
agor tzen saia dadin eta, hala, goi-mailako ikasketetarako eta 
hiz kun tzen prestakun tzarako sarbidea bidera dezan, gure 
gazteak lan-merkatuan sar daitezen errazteko.

Horrez gain, zerbi tzu osagarrien konfigurazioan –adibidez, 
jantokia–, ahal den neurrian, familia erabil tzaileen artean 
geroz eta gehiago zabaldutako eskaera berriak ain tzat har 
daitezen animatu nahi dugu –adibidez, halal dieta eska tzen 
duten horien kasua–.

2012. urtean Eskola inklusiboaren esparruan aniztasunari 
eran tzuteko plan estrategiakoa abian jarri dela ikusi dugu. 
Plan horretan, az ken batean, ikasle guztien hez kun tzarako 
eskubidea berma tzeko zenbait helburu, xede eta ekin tza es-
trategiko ezar tzen dira.

Plan horren ebaluazio eta jarraipenaren bitartez kexa ba tzuk 
eragin dituzten egoerak paira tzen dituzten ikasleei ematen 
zaien hez kun tza-eran tzuna hobe tzen lagunduko duelakoan 
dago erakunde hau –adibidez gaitasun benetan handiak di-
tuzten ikasleen kasua, baita arreta faltaren nahasmenduak 
dituzten ikasleenak ere-.

Hori horrela, berriz ere, eskola-ordutegian zehar osasun-
premia bereziei emandako eran tzuna biz kor tzeko premia az-
pimarra tzen dugu.

Az kenik, eskola-bizikide tzari dagokionez, Hez kun tza, Uni-
ber tsitate eta Ikerketa Saila berdinen artean gerta tzen diren 
tratu  txarrekin lotutako episodio posible guztiak ahalik eta 
arintasun, eraginkortasun eta segurtasun handienaz jorra-
tzeko egiten ari den ahalegina positibo tzat jo tzen badugu 
ere, nabarmendu nahi dugu jarduera burokratizatuak sai-
hestu behar direla eta tratu  txarren errealitatearen diagnosi 
ona lortu, bik timei lagun tza, babesa eta segurtasuna eman 
eta eragindako familiekin konfian tzaz ko komunikazio egokia 
izatea xede duten helburu saihestezinei behar bezala eran-
tzuteko bidea emango duten gida berrien aplikazio sistema-
tikoa eta eraginkorra sakondu behar dela.
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1.

Arloa kopurutan

2012. urtean zehar 99 erreklamazio izan dira Ogasunaren ar-
loan; beraz, Erakundeak izapidetutako kexa guztien %3,91 
arlo honetakoak izan dira. Ondoren administrazioka xehaka-
tuko ditugu:
–  Tokiko administrazioa ........................................................................  55
–  Foru administrazioa  ...........................................................................  32
–  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra 

(Eusko Jaurlari tza) ................................................................................  5

Honela sailkatu ditugu aztertutako kexak, gaiak edo az-
piarloak kontuan hartuta:
–  Tasak ............................................................................................................  32
–  Administrazioaren fun tzionamendua eta administrazio 

prozedura ..................................................................................................  29
–  Tokiko zergak ..........................................................................................  14
–  Foru zergak ...............................................................................................  12
–  Prezio publikoak ....................................................................................  11

Beste alderdi ba tzuk ...........................................................................  1

Ondoko taulan 2012ko ekitaldian kudeatutako kexen esta-
tistikak ageri dira, ekitaldia i txi denean (abendua) eduki diren 
datuen arabera:
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154 83 59 12 33 14 12

2.

Kexarik aipagarrienak

Atal honetan herritarrek Ararteko erakundearen aurrean aur-
keztu dituzten kontu nagusiak jorratu behar dira. Jarduera 
ba tzuk besteen gainetik az pimarra tzea oso zaila bada ere, 
bi kontu bakarrik nabarmenduko ditugu: Ohiko e txebizi tzan 
inberti tzeko epeari dagokionez PFEZan lurraldeen artean 
dagoen tratamendu ezberdina eta zergaren mende dagoen 
ondasunaren titularkideen senar-emazte arteko hausturek 
Ondasun Higiezinen gaineko Zergan duten eragina.

PFEZa erregula tzen duten hiru arauek zergadunaren ohiko 
e txebizi tza eskualda tzeagatik lortutako ondare irabaziak 
ohiko e txebizi tzan inberti tzeagatik salbuespena jaso tzen 
dute, betiere, eskualdaketa horretan lortutako zenbateko 
guztia ohiko e txebizi tza berri baten erosketan inberti tzekotan, 
beste hainbat baldin tzen artean, 2 urteko epean.

Egoera oso larriak eragiten ari zen hipoteka-maileguen 
eskain tzan egondako geldiaraz penaren aurrean, Gipuz koako 
Foru Ogasunak, Zerga Koordinaziorako Organoan jakina-
razitako erabakien oinarriaren gainean, inberti tzeko epea 2 
urtetik 3 urtera luzatu zuen, ohiko e txebizi tza 2006ko urtarri-
laren 1etik 2010eko abenduaren 31ra bitartean erosten ze-
nerako eta ondoren aurreko ohiko e txebizi tza eskualda tzeko. 
Luzapen horrek ez zuen onurarik ekarri kontrako egoeran, 
hau da, hasierako ohiko e txebizi tza eskualdatu eta ondoren 
ohiko e txebizi tza berria erostekotan. Bigarren egoera horre-
tan, e txebizi tza horien eskualda tzaileek hasierako 2 urteko 
epea izaten jarrai tzen dute ohiko e txebizi tzan inberti tzetik 
lortutako salbuespena gauza tzeko.

Araba eta Biz kaiko foru ogasunek epe hori are gehiago lu-
zatu zuten eta 4 urtetan finkatu zuten, bai e txebizi tza berria 
erosi (2006ko urtarrilaren 1etik 2010eko abenduaren 31ra 
bitartean) eta ondoren aurreko ohiko e txebizi tza eskualda-
tzen zenerako, bai kontrako egoerarako, hau da, hasieran 
eskualdatu (2006ko urtarrilaren 1etik 2010eko abenduaren 
31ra) eta ondoren ohiko e txebizi tza berria erosten zenerako.

Gipuz koako herritarrak egungo egoera ekonomikoaren eta 
uneko merkatu higiezinaren zorroztasun handiagoaren au-
rrean egoera zaurkor eta zailago batean daudenez hurbileko 
arabar eta biz kaitarrekin alderatuta, Gipuz koako Foru Aldun-
diari kontu honen inguruan tratamendu homogeneoa bila ze-
zala proposatu genion.

Ezberdintasun mota horiek, legez koak diren arren eta lurral-
de historikoetan PFEZaren alorrean dagoen arauz ko ahalmen 
osoan justifika tzen badira ere, herritarren tzat uler tzeko oso 
zailak dira, izan ere, bereziki une honetan horren korapila-
tsua den kontuari, hau da, ohiko e txebizi tzan berrinber tsioa 
gauza tzeko epeari dagokionez bat egiten ez duen legeria 
ikusi dute, harrituta.

Zori txarren, Gipuz koako Foru Aldundiak ez zuen gure eskae-
ra kontuan hartu eta Ba tzar Nagusietan ez da inolako zu-
zenketa edo proposamenik egin zen tzu horretan.

ohzn ondasun higiezinen titularkidetasunari dagokionez, 
ain tzat izan behar dugu subjek tu pasiboan ondasun komu-
nitate bat dagoela egiazta tzen ez bada, udalak kargatutako 
higiezineko titular guztiei OHZren likidazioaren jakinaraz pena 
buru tzeko beharra duela eta, ondorioz, horietako bakoi tzak 
banakako likidazio baterako eskubidea dauka ordaindu be-
harreko dagokion kuota zehaztuz.

Guk aztertu behar izan genuen kasuan, irabaz pidez ko sozie-
tatea iraungi zen senar-emaztearen arteko erregimen ekono-
mikoa desegin zuen dibor tzioaren epaiaren babesean. Une 
horretatik aurrera ez zegoen unitate ekonomikorik, baizik eta 
ondasun higiezin baten %50aren titularrak ziren bi per tsona.

Ondoren, banakako likidazioak igorri behar ziren, admi-
nistrazioak horiek emateko beharrez koak ziren datu na-
hikoak ezagu tzen bai tzituen. Jarduera horrek ez du inolako 
zailtasun osagarririk eragiten zergak ordainarazten dituen 
administrazioaren tzat, horrek, gainera, premiamenduz ko bi-
dea dauka zorraren ordainketa eska tzeko, hori borondatez ko 
epean ordain tzen ez bada.

Administrazioak datu horiek ez baditu, ordain tzeko betebe-
harra dutenek lagundu behar dute datu per tsonalak, helbi-
dea eta bakoi tzaren parte-har tze por tzentajea helaraziz.
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3.

Araudi- eta gizarte-testuingurua

Zerga araudia oso alor dinamikoa da eta ohikoa da foru zein 
udal mailako araudian eragina duten etengabeko doiketa eta 
egunera tzeak izatea.

Foru araudiaren aldaketa orokorrak Arabako Lurralde His-
torikoan 2012. urterako Zerga Neurriei buruz ko abenduaren 
22ko 18/2011 Foru Araua eta Ondarearen gaineko Zerga 
arau tzen duen abenduaren 22ko 19/2011 Foru Araua onar-
tzean gertatu ziren; Biz kaian, 2012rako eta 2013rako zen-
bait xedapen iragankor eta zergen arloko beste neurri ba tzuk 
onar tzen dituen o tsailaren 29ko 1/2012 Foru Arauarekin eta 
2011rako eta 2012rako Ondarearen gaineko Zerga ezar tzen 
duen abenduaren 28ko 4/2011 Foru Arauarekin eta Gipuz-
koan, Per tsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zerga ekitatea 
lor tzeko bidean aldatu eta beste zerga neurri ba tzuk onar-
tzen dituen abenduaren 26ko 5/2011 Foru Araua eta Onda-
rearen gaineko Zerga berrezar tzen duen abenduaren 26ko 
6/2011 Foru Araua onar tzerakoan.

Ezin dugu zalan tzan jarri hartutako neurrien garran tzia; hala 
ere, uneko krisi ekonomikoak sakontasun handiagoko zer-
ga politikako erabakiak har tzea eta iruzurraren eta i tzurpen 
fiskalaren aurkako borroka gehiago indar tzea eska tzen du.

2012. urtea bereziki aztoratuta egon den ekitaldia izan da, 
politika publikoetan egondako murriz ketak ezaugarri tzat di-
tuena, bai estatu mailan bai EAEren esparruan. Igaro tzen ari 
garen egoera ekonomiko zailak lurralde historikoen bilketan 
eragina izan du eta horrekin, politika publikoen gastua eta 
ezarketa baldin tza tzen da.

Gure erakundeak buru dituzten sen tsibilitate ezberdinen ar-
teko desadostasuna Zerga Koordinaziorako Organora heldu 
da eta bertan ez da lortu, gai garran tzi tsuei dagokienez, be-
har bezalako harmonizazioarekin aurrera egitea.

Nolanahi ere, uneko zerga sistemaren erreforma koordinatu 
egituratuagoa burutu nahi dela dirudi, adostasunez guztiz 
biribil tzen ez dena.

Aipatu beharra dago, garran tzia handia duelako, aurrekontu-
egonkortasuna berma tzeko eta lehiakortasuna bul tza tzeko 
neurriei buruz ko uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege-de-
kretuak, 2012ko irailaren 1etik aurrerako ondorioekin, Balio 
Eran tsiaren gaineko Zergaren tasa orokorra eta murriztua 
nabarmenki igo zituela, %18 eta 8tik %21 eta 10era pasa 
baitira, hurrenez hurren.

Tokiko zergen alorrean, berritasun nabarmenenak Ondasun 
Higiezinen gaineko Zergan izan dute eragina, Biz kaia eta 
Gipuz koako Lurralde Historikoetan.

Biz kaian, az kenik, Lurraldean ondasun higiezinen balioespen 
katastrala egunera tzeko gomendatutako prozesua burutu da 
eta horretarako araudi mul tzo garran tzi tsua onartu da. Balio 
berriak aplikatu aurretik jakinarazi behar direnez, balorazio 
berriak 2014an sartuko dira indarrean.

Gipuz koan, udal zergen esparruan zenbait aldaketa sar tzen 
dituen uztailaren 4ko 4/2012 Foru Arauak toki erakundeei es-
kumena eman die, euren ordenan tzen bidez, OHZren kuota 

likidoaren %150ra arteko gainordaina eskatu ahal izateko 
subjek tu pasiboaren edo hirugarrenen –alokatu izanagatik 
edo erabilera laga tzeagatik– ohiko egoi tza ez diren egoi tza 
erabilerako ondasun higiezinei dagokienez.

4.

Jarduera-planaren esparruko 
bestelako esku-hartzeak

Ogasuneko alorrak gara tzen duen jarduera nagusia herri-
tarrek helarazten diz kiguten kexa partikularrak aztertu eta 
ebaztean da tza. Hala ere, alorrean ere garran tzia hartu du 
gomendio orokorrak buru tzeko eta jarrai tzeko zereginak, bai-
ta ofizioz ko jardueren bul tzadak ere. Az ken horien helburua, 
araudi aldaketak susta tzea eta herritarren tzat egokiagoak di-
ren administrazio jardunbideak ezar tzen lagun tzea da.

Krisi ekonomiko larri batean gaude eta horrek familien eko-
nomian duen zuzeneko eragina euskal gizartearen ehuneko 
oso handi batek paira tzen du, herritarren sek tore askok ja-
sandako erosteko ahalmenaren galera garran tzi tsuan an-
tzematen dena. Langabezia, lanaren estutasuna, jarduera 
ekonomiko man tsoagoa… familietan eskura dituzten baliabi-
deen honda tze nabarmena eragiten ari dira eta, horrekin ba-
tera, baita bilketaren murriz keta ere.

Familia askoren finan tza-egoera oso zaila da gaur egun, izan 
ere, euren diru-sarreren murriz keta zorro tzari dagoeneko 
paira tzen zuten zorpe tze-maila handia gainera tzen zaio, ha-
labeharrez.

Bereziki dramatikoa da euren ohiko e txebizi tza galdu dute-
nen per tsonen egoera, sinatutako maileguaren kuotei aurre 
egin ezinik, hipoteka-bermea burutu delako.

Higiezin baten jabe tzaren eskualdaketa hiri-lurren balio-
gehikun tzaren gaineko zergaren (HLBGZ) zerga egitateetako 
bat da eta, ondorioz, horren kokalekuaren herriko udalak hipo-
teka zordunari zerga horri zegokion likidazioa likida tzen zion.

Arazo larri horren aurrean, Ararteko erakundeak 2011n go-
mendio orokor bat eman zuen, foru arauak alda tzeko hel-
buruarekin eta ondoren, horri jarraiki, baita zerga hori arau-
tzen zuten udal ordenan tzak ere, ohiko e txebizi tzaren gaineko 
hipoteka betearaz penetatik sortutako lurren eskualda tzeak 
zergatik salbue tsita gera tzeko.

Proposamen horren ondorioz hiru foru arauak aldatu dira, 
modu berean izan ez bada ere, izan ere, egoera horietan 
burututako ohiko e txebizi tzaren erosleari lortutako zerga-
kuotaren ordainketa helarazi zaio, eroslea zergadunaren 
ordez ko subjek tu pasibo bihurtu dela oinarri hartuta. Horrek, 
gainera, ezin dio zergadunari eskatu ordaindutako zerga be-
tebeharraren zenbatekoa.

Hiru foru arauak 2012. urteko udaberrian zehar sartu ziren 
indarrean. Aldaketa hori zerga ordenan tzetan gaineratu ez 
bada ere, hainbat toki erakundek zuzenean aplikatu dutela 
jakin izan dugu. Nolanahi ere, foru arauen eduki berria inda-
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rrean sartu zenetik, erakunde honetan ez dugu arrazoi horren 
inguruko kexarik jaso.

2010. urtean erakunde honek gomendio orokor bat eman 
zuen sala tzeko zaborraren tasa kobratu izana, nahiz eta 
Gipuz koako zenbait udalerritan zerbi tzua modu eraginko-
rrean eman ez.

Onartu behar dugu, denbora ugari igaro bada ere, jarduna-
rekin jarrai tzeaz gain arazo bera an tzematen hasi garela Biz-
kaiko Lurralde Historikoko landa guneko zenbait udalerritan. 
Murriz ketek zaborra bil tzeko zerbi tzuaren antolamenduan 
eragina izan dute eta zerbi tzu horri loturiko hiri al tzarien hur-
biltasun eta eskuragarritasunaren inguruko ohiko iriz pideak 
edukion tzien eraginkortasun ratioak nagusi tzen edo handi-
tzen dituzten beste ba tzuekin ordez ka tzen ari dira.

2012ko ekitaldi honetan zehar toki erakundeei proposatu 
diegu ordainagiri bidez aldiz ka kobra tzen diren zergetan, 
zerga-onurak urtero eska tzeko baldin tza alda tzea, onuraz 
hobeto balia tzeko aukera eskain tzen duten beste baldin tza 
ba tzuen truke.

Toki erakundeek euren zerga ordenan tzetan ordainagiri bidez 
aldiz ka kobra tzen diren zergetan herritarren eskaerako zerga 
onura zerrenda ani tza jaso tzen dute. Udal ba tzuek, ziurre-
nik per tsona onuradunek ordenan tzan ezarritako baldin tzak 
bete tzen dituztela kontrolatu ahal izateko, onura horiek urte-
ro konfigura tzen dituzte. Hori dela-eta, herritarrek urtero da-
gokion epean eskatu behar izaten dute aplika di tzaten.

Administrazio jardunbide oker hori hainbat udalerrik familia 
ugarietako kideei OHZn hobaria aplika tzean an tzeman da.

Bereziki neke tsua da per tsona onuradunei onuraren aplika-
zioa urtero ezarritako epean eska tzearen karga nekagarria 
helaraztea. Helburu bera lor daiteke, hau da, baldin tzak be-
har bezala egiazta daitez ke, herritarren intereserako egokia-
goak diren neurriak erabiliz.

2012an ofizioz ko 11 jardueren izapidea hasi da, har tzaile 
gisa hiru foru aldundiak eta Gasteiz eta Portugaleteko Uda-
lak izan dituztenak. Zehaz ki, espediente horietan, ohiko 
e txebizi tzaren hipoteka-betearaz penaren ondorioz sortu ahal 
izan zen ondare irabazia PFEzan zergatik salbue tsi tzat jo-
tzea proposatu da.

Uneko krisi egokiaren ondorioz ezohiko neurriak hartu behar 
dira familia asko paira tzen ari diren zailtasun larriak arin tze al-
dera. Salbuespen horren helburua ez da euren e txebizi tzaren 
hipoteka-betearaz pena pairatu duten per tsonek bidez koa ez 
den aberastasuna lor tzea, ekonomikoki berreskura tzeko aukera 
eskainiko liekeen zerga tratamendua ezar tzea baizik, e txebizi-
tza gal tzearen ondorioz eragindako familiak gizartetik baztertu 
ez daitezen. Foru aldundiek proposamenari heldu diote.

E txeko langileak Gizarte Seguran tzaren Erregimen Oroko-
rrean barneratu izanaren ondorioz, hiru foru aldundiei PFEZn 
zerga pizgarriren bat sor tzeko aukera helarazi genien, 
e txebizi tza horien tzat, burututako arauaren aldaketaren on-
dorioz, langile horien Gizarte Seguran tzaren kuotak ordain-
tzeak –e txebizi tzan jardundako orduak ain tzat izan gabe– ze-
karren ahalegin ekonomikoa ari tzeko helburuarekin.

Egituraz ko konponbide batek, zerga pizgarri bat ezar tzeak, 
adibidez, e txeko lana neurri handiago batean azaleratu eta 
erregula tzera lagundu dezake, sek tore horretan dagoen en-
plegu-maila hondatu ez dadin.

Gipuz koako Foru Aldundiak, hasiera batean, proposame-
narekiko desadostasuna helarazi zuen, ahalmen ekonomiko 
 txikiagoa izateagatik, gastu horiek ordaindu ezin dituzten 
zergadunen aurrean diskrimina tzaile tzat jo tzen duelako.

Arabako Foru Aldundiak ez du baztertu aurrerago PFEZan 
neurri pizgarriak gainera tzea, baina onar tzen du une honetan 
ezin direla bideratu.

Txostena ixteko egunean ez genuen Biz kaiko Foru Aldundia-
ren behin betiko eran tzunik jaso.

Era berean, hiri-lurren Balio-gehikun tzaren gaineko zer-
garen esparruan araudia berrikus dadin proposatu dugu, lu-
rren balorazioa malgu tzeko aukera eskain tzen duten neurriak 
bideratu daitezen, subjek tu pasiboak froga tzen duenean hi-
giezinaren eskualdaketan gainbaliorik egon ez dela.

E txebizi tza asko higiezinen merkatuaren goranz ko zabalkun-
tza egoeran erosi izan dira. Hala eta guztiz ere, uneko egoera 
ekonomikoaren ondorioz, jabe askok saldu behar izan di-
tuzte, baldin tza zorro tzetan eta eskaerarik gabe, eta horrek 
higiezin horien prezioen beherakada nabarmena eragin du. 
Horrek guztiak, titular ba tzuek bizi duten estutasun egoera-
rekin batera, higiezin horiek erosterakoan ordaindutakoa bai-
no gu txiagorengatik bideratutako eskualdaketak eragin ditu.

Normalean, higiezinen plusbalioen gaineko tokiko ezarpena-
ren helburua lurraren titularrak edo eduki tzaileak ahaleginik 
gabe eta berez ko jarduerarik gabe eskuratu dituen irabaziak 
zergape tzea izan da. Hau da, nabarmenki hirigin tza plangin-
tzari eta inber tsio publikoari eran tzuten zioten lurren balio 
igoerak zergape tzen ziren eta, beraz, logikoa zen irabazi ho-
rien zati bat behin tzat erkidegoan lehenera tzea, udalek sortu 
bai tzuten aberastasun hori euren hirigin tza jarduerarekin.

Oso zaila da herritarrei ulertaraztea zergak ordain tzeko be-
harra dutela euren ikuspuntutik egon ez den aberastasun bat 
adierazteagatik.

Zerga horren izatez ko ekitatea hiri lurrek izandako balioaren 
haz kundeak era tzen du, horiek eskualda tzean edo horien 
gainez ko goza tze eskubide errealak era tzean edo eskualda-
tzean ager tzen dena. Hori bai, foru arauek metodo objek tiboa 
ezar tzen dute hiri lurren balioaren haz kundea kalkula tzeko, 
prin tzipioz ondoriozta tzen baita jabe tzaren eskualdaketak 
edo goza tze eskubide erreal baten era tzeak edo eskualdake-
tak balio igoera sortuko duela beti.

Arauek ez dute jaso tzen higiezinak erosi baino prezio 
 txikiagoan eskualda tzea, baina higiezinen trafikoak erreala 
dela islatu du.

Hasiera batean hiru foru aldundiek, gaiaren garran tzia zela-
eta, proposamenaren azterketa Euskadiko Zerga Koordina-
ziorako Organoari helaraztea eta, behar izanez gero, neurri 
egokiak har tzea erabaki zuten arren, koordinaziorako organo 
horretan sustatu beharreko ekimenen inguruko zehaztapena 
eskatuta, uneko araudiak zergadunaren eskubideak urra tzen 
dituela ukatu da eta, ondorioz, proposatutako zerga errefor-
ma gai tze tsi da.

2012ko urtarrilaren 1ean Gasteiz ko zaborrak bildu eta sun-
tsi tzeko zerbi tzuaren tasa arau tzen duen udal ordenan tzaren 
72. tarifa indarrean sartu zen, herritarren artean desadostasun 
handia eragiten ari dena.

Tarifa hori, ordenan tzaren hi tzez hi tzeko testuaren arabera, 
honako hauei aplikatuko zaie: “Zergaldiaren urtarrilaren 1ean 
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inor erroldatuta ez duten e txebizi tzak”. Ordaindu beharreko 
kuota 260 eurokoa da.

Zerga ordenan tzak, gainera, zera zehazten du: “72. tarifari 
dagokionez, tasa honen subjek tu pasibo direnen alokairuko 
e txebizi tzei 11. 12. eta 13. epigrafeetako tarifak aplikatuko 
zaiz kie, e txebizi tza horietan inor erroldaturik ageri ez bada ere. 
Jabeak dagokien foru zergetan egindako aitorpenen bitartez 
egiaztatu egin beharko du alokairua badela”.

Eragindako herritar ba tzuek helarazi ziz kiguten kon tsulten 
ondorioz, ofizioz ko kexa-espedientea ireki genuen Gasteiz-
ko Udalaren aurrean, neurriaren helburua zein zen zehaztu 
ziezaguten eskatuz. Era berean, gure zalan tzak helarazi ge-
nituen, kargatutako tasa horrekin, an tza, lortu nahi zen zergaz 
gaindiko arrazoia ikusita. Gure antolamenduak tasen zenba-
tekoetan aldaketak onar tzen ditu, kontribuzio-ahalmenaren 
prin tzipio orokorrekin bakarrik justifika daitez keenak. Nolanahi 
ere, aplikazioa malgu tzeko beharra proposatu zen eta Euskal 
Autonomia Erkidegoaren legerian e txebizi tza hu tsaren legez-
ko kon tzepturik ez dagoela gogorarazi zen.

Gure  txosten-eskaerari eran tzunez, Gasteiz ko Udalak, 2012ko 
o tsailaren 21ean, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzi-
tegi Nagusiaren aurrean administrazioarekiko auzi-errekur tsoa 
aurkeztu zuela eta bertan zerga ordenan tzaren epigrafe hori 
zalan tzan jar tzen zela besterik ez zuen adierazi. Toki erakun-
de horrek, gainera, udal hori auzitegiak horren inguruan eba-
tzitako erabakiari lotuko zi tzaiola zehaztu zuen.

Azalpen gehiago eska tzean, toki erakunde horrek zehaztu du 
EAEANek, 2012ko ekainaren 6ko autoan, tarifaren aplikazioa 
eteteko eskaera ukatu zuela, beraz, toki erakunde horrek ta-
saren ordainketa eska tzen jarraitu du.

Nolanahi ere, proposatutako erreklamazio ba tzuk ain tzat hartu 
direla adierazi du, bai subjek tu pasiboek zerga ondorioetarako 
alokairu kontratu bat zutela bermatu dutelako, bai zergaren 
erroldak eta zen tsuak bat egiten ez zutelako, edo bai 2011ko 
ekitaldiaren az ken hiruhilekoan erositako babes ofizialeko 
e txebizi tzak zirelako eta, beraz, 2012ko urtarrilaren 1ean eslei-
pendunak e txebizi tzan errolda tzeko epean zeudelako.

Arazo horrek konponbidea aurkitu du etorkizunera begira, 
izan ere, 2013rako zerga ordenan tzak onartu eta alda tzeko 
prozesuan tarifa hori ezabatu da. Hala eta guztiz ere,  txosten 
hau i txi deneko egunean, oraindik ere ebazteke daude era-
gindako herritar askok euren interes ekonomikoen defen tsan 
sustatu dituzten erreklamazio zeha tzak.

Az kenik, Portugaleteko Udalari proposatu diogu, bide pu-
blikoa aldamioekin har tzeagatiko tasa konfigura tzean, 
zerga kuota okupazio hori luza tzen deneko hilabeteen ara-
bera ezar dadin. Une honetan ordaindu beharreko kuota ur-
terokoa eta zatiezina da.

5.

Herritarren  
eskubideen egoeraren balorazioa

Espainiako Konstituzioak 31.1. artikuluan zera xeda tzen 
du: “Guztiek gastu publikoei aurre egiten lagunduko dute, 

bakoi tzak bere ekonomia-ahalbidearen arabera; horreta-
rako, zerga-sistema zuzena ezarriko da, berdintasun– eta 
progresibitate-prin tzipioetan oinarriturik; sistema hori ez da 
inoiz konfiskagarri izango”.

Betebehar hori zerga araudiaren konplexutasunak berak 
baldin tza tzen du, izan ere, zergadunei eska tzen die adminis-
trazioek eskain tzen diz kieten errenta aitorpenak bete tzeko 
zerbi tzuak erabil di tzaten. Hala ere, zerbi tzu horiek erabil-
tzeak ez du alda tzen aitor tzailearen egoera juridikoa, beraz, 
egin daitez keen ustez ko aka tsen edo baliz ko irregularta-
sunen ondorioak zergadunek paira tzen dituzte, horiek une 
oro euren ardurapean jardun izan balute bezala.

Krisi ekonomiko sakon batean gaude eta horrek familien 
ekonomian duen zuzeneko eragina euskal gizartearen ehu-
neko oso handi batek paira tzen du, herritarren sek tore as-
kok jasandako erosteko ahalmenaren galera garran tzi tsuan 
an tzematen dena. Langabezia, lanaren estutasuna, jarduera 
ekonomiko man tsoagoa… familietan eskura dituzten baliabi-
deen honda tze nabarmena eragiten ari dira eta, horrekin ba-
tera, baita bilketaren murriz keta ere.

Egoera horren ondorioz ezohiko neurriak hartu behar dira fa-
milia asko paira tzen ari diren zailtasun larriak arin tze aldera. 
Horren helburua ez da per tsonak bidez koa ez den aberas-
tasuna lor tzea, ekonomikoki berreskura tzeko aukera eskain-
tzen dien zerga tratamendua ezar tzea baizik.

Lurren balorazioa malgu tzeko aukera eskain tzen duten neu-
rriak bideratu beharko lirateke, hiri-lurren Balio-gehikun-
tzaren gaineko zergaren esparruan, subjek tu pasiboak 
higiezinaren eskualdaketan gainbaliorik egon ez dela froga-
tzen duen kasuetan. Higiezinek erosterakoan izandako 
prezioa baino merkeago sal tzen ari dira eta errealitate hori 
aipatutako zerga arau tzen duten foru arauetan islatu be-
harko li tzateke.

Gure erakundeak goberna tzen dituzten sen tsibilitate ezber-
din eta legez koen arteko desadostasuna Euskadiko Zerga 
Koordinaziorako Organoa gainditu du eta arauz ko esparrura 
igaro da. Herritarren tzat oso zaila da ezberdintasun horiek 
uler tzea, izan ere, bereziki une honetan horren korapila tsuak 
diren kontuei, hala nola, ohiko e txebizi tzan berrinber tsioa 
gauza tzeko epeari dagokionez bat egiten ez duen legeria 
ikusi dute, harrituta.

Errekur tsoak ebazteko epearen barnean berariaz ko eran-
tzun arrazoiturik ez eskain tzeak administrazioaren fun-
tzionamendu zuzenaren kontrako prozeduraren patologia 
izaten jarrai tzen du.

Tasa eta prezio publiko ba tzuetan tarifa desberdinak ezar-
tzeko arrazoia subjek tu pasiboen gaitasun ekonomikoen ar-
teko desberdintasuna izan behar da, ez tasa edo prezio pu-
blikoa kobra tzen duen udalerrian erroldatuta egotea edo ez.

Zordunei soldata bahi tzen zaienean gu txienez Lanbidear-
teko Gu txieneko Soldata (LGS) u tzi beharra ondarearen kon-
trako premiamenduz ko prozeduretan soilik aplika tzen da.

Uneko krisi ekonomikoaren testuinguruan, inoiz baino gehia-
go, zorren ordainketa luza tzeko eta zati tzeko adostasunak 
eskaini behar dira, bai betearaz pen-bidean bai borondatez-
koan, ekonomia apalak dituzten per tsonen bizi tza estuta-
sunean jar tzen ez dutenak.
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1.

Arloa kopurutan

2012. urtean, Herrizaingo Sailari lotutako erreklamazioak 121 
izan dira, hau da, Ararteko erakundeak denboraldi horretan 
zehar izapidetu dituen kexa guztien %4,78. Kexen sailkape-
na, kasuan kasuko herri-administrazioari eta ukitu diren az-
piarloei erreparatuta, honako hau izan da:

Administrazioka
–  Tokiko administrazioa ........................................................................  60
–  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra 

(Eusko Jaurlari tza) ................................................................................  56

Az piarloen arabera:
–  Trafikoa ........................................................................................................  71
–  Herritarren eskubideak ......................................................................  23
–  Administrazioaren fun tzionamendua eta administrazio 

prozedura ..................................................................................................  21
–  Jokoak eta ikuskizunak .....................................................................  3
–  Herritarren segurtasuna ....................................................................  2
–  Kontratazio-araubidea, ondarea eta administrazio  

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

Txostena i txi zen unean urte horretan izapidetutako kexen 
egoera honako hau zen:
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187 94 86 39 41 6 7

Horrez gain, 13 ofizioz ko espediente izapidetu ditugu, ondo-
rengo az piarloei lotutakoak hain zuzen:
–  Atxiloketa-zentroak .............................................................................  4
–  Administrazioaren fun tzionamendua eta administrazio 

prozedura ..................................................................................................  4
–  Trafikoa ........................................................................................................  4
–  Herritarren eskubideak ......................................................................  1

2011. urtearekin alderatuz, kexa kopurua murriztu egin da. 
Aurreko urteetan bezala, kexa gehienek Eusko Jaurlari-
tzako Herrizaingo Sailarekin eta Bilboko Udalarekin lotura 
eduki dute. Halaber, Ge txoko Udalarekin ere zerikusia edu-
ki dute eta, maila baxuagoan baita ondorengo udalekin ere: 
Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, Durango, Erandio, 
Gernika, Hondarribia, Irun, Leioa, Urduña, Ortuella, Santur tzi 
eta Tolosa. Dena den, horietako ba tzuek kexa bat besterik 
ez dute jaso. 

Trafikoaren arloko kexek behera egin dute. Horrek esan nahi 
du, aldi berean, udaletan jaso diren kexen kopurua modu ba-
liokidean murriztu dela. Termino absolutuetan Eusko Jaurlari-
tzako Herrizaingo Sailaren kexa kopurua 2011. urtekoa baino 
 txikiagoa izan da. Hori azal tzeko, ain tzat hartu behar da urte 

horretako kexen artean 53 kexek Bilboko Kuku tza gazte txea 
hu tsaraztearen eta eraistearen aurkako protestetan Er tzain-
tzak burutu zuen jarduera hiz pide izan zutela. Arrazoi berak 
azal tzen du zergatik, termino absolutuetan, Herritarren es-
kubideak izeneko az piarloko kexa kopuruak ere behera egin 
duen. Izan ere, aipatutako 53 espedientean az piarlo horren 
barruan zeuden. Aipatutako inguruabarra kontuan hartuz 
gero eta 2011. urtearekin alderatuz gero, termino absolutue-
tan, Herrizaingo Sailaren jardueren kontra aurkeztutako zein 
Herritarren eskubideak izeneko az piarloari dagoz kion kexen 
kopuruak gora egin duela esan dezakegu. 

Aurreko urteetan bezala, atal honetan jaso tzen ditugun da-
tuek ez dituzte barne har tzen eba tzi ezin izan ditugun kexak, 
hau da, herriaren defenda tzailearen edo beste defenda-
tzaile ba tzuen eskumen-esparrukoak izapideagatik edo uka-
penerako ustez ko legaletakoren baten barruan egoteagatik 
gaian esku hartu ezin izan dugunean. 

2012. urtean desegokia izan den jarduera bat an tzemanez 
amaitu tzat jo ditugun hainbat kexen kasuan, administrazio-
ak harberak izan dira gure balorazioarekin eta euren jar-
dunbidea zuzendu dute. 

Oro har, administrazioek modu onargarrian bete dute Ararte-
ko erakundearekin elkarlanean ari tzeko betebeharra. Dena 
den, zenbait zailtasun topatu ditugu gure fun tzioak modu 
egokian garatu ahal izateko. Esangura tsuenak aurten gertatu 
dira, Eusko Jaurlari tzako Herrizaingo Sailaren eremuan. Izan 
ere, kexa ba tzuen bidez mahai gainean jarritako edo gure 
informazio eskaerek hiz pide izan dituzten alderdi jakin ba-
tzuen gaineko informaziorik eza dela-eta ulertu behar izan 
dugu jarduera hori ez dela zuzena izan eta, kasu horietan, ez 
direla gure iradokizunak bete. Hauexek dira aipatu ditugun 
azaro adierazgarri horien adibide ba tzuk: Iñigo Cabacasen 
herio tzaren inguruan izapidetutako espedienteak, Xuban 
Nafarratek pairatu zituen zauri larrien gainekoak eta Kuku-
tza gazte txea hu tsarazteko eta erausteko jarduerei lotutako 
espedienteak, hurrengo atalean azalduko ditugunak. Dena 
den, arazo horiek sail bereko beste espediente ba tzuetan ere 
jazo dira. 

2.

Kexarik aipagarrienak

2012. urtean, Herrizaingo Sailean jaso ditugun kexen zati 
batek poliziaren fun tzioa izan du hiz pide. Horri dagokio-
nez, beste urte ba tzuetan mahaigaineratutako gaien an tza 
duten arazoak azaldu dira, fun tsean, ondorengo alderdiei 
lotutakoak: indarkeriaren erabilera eta barruko kontrola, 
ustez okerrak diren jardueren barruko ikerketa, atestatuak 
eragin dituzten gertakariei dagokienez errealitatearekin bat 
datozen ala ez, atari baten barruan gorpu tz-miaketak egi-
tea, “kontrasalaketa” deri tzogun prak tika (salaketa bat jar-
tzea poliziaren jarduera zalan tzan jar tzearen ondorioz koa 
denean), polizia-agenteek emandako ustez ko tratu  txarra, 
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identifikazio profesionaleko zenbakia ez ematea eta salake-
ta bat jaso tzeari uko egitea. Era berean, a txiloketaren justi-
fikaziorik eza, a txiloketa buru tzeko erabilitako indarkeria eta 
a txilotutako per tsonaren eskubideen gaineko informaziorik 
eza berriro ere azaldu diren alderdiak dira.

Aurten izapidetu ditugun kexek ageriak u tzi dute berriro 
ere erakunde honek arlo horretako gehiegikeriak saiheste-
ko eta, gertatuz gero, an tzeman ahal izateko proposatutako 
preben tzio eta kontrol mekanismoak ez direla bete. Une 
honetan gomendio horiek guztiak “Poliziaren jarduera eta 
prak tiketako berme sistema” gaiari buruz ko urriaren 28ko 
7/2011 Gomendio orokorrean jaso dira.

Kuku tzan Er tzain tzak burutu zuen jarduerari buruz ko 
kexetan, 2012. urtean amaitutakoak, arazo horiek begi bis-
takoak izan dira. Espediente horiei dagokienez gure esku-
har tzea amai tzeko emandako ebaz penean zehaztasunez az-
tertu ditugu (“Arartekoaren ebaz pena, 2012ko maia tzaren 
21ekoa, horren bidez, Er tzain tzak Kuku tza gazte txea (Bilbo) 
barne har tzen zuen higiezina hustu eta eraisterakoan aurrera 
eramandako esku-har tzeari lotutako hainbat espedientee-
tako jarduera amaitu da”). 

Modu berean, Iñigo Cabacas hil zuen eta Xuban Nafarra-
teri zauri larriak eragin ziz kion gomaz ko pilotaren inpak tuari 
lotutako inguruabarrak ezagu tzeko izapidetu genuen espe-
dientean ere mahaigaineratu dira. Espediente horri lotutako 
jarduera amai tzen duen ebaz penean kontu horietako ba tzuk 
modu sakonean aztertu dira (“Arartekoaren ebaz pena, 
2012ko azaroaren 30ekoa. Horren bidez, Er tzain tzak Bilbon 
eta Gasteizen gauzatu zituen bi esku-har tzeen ondorioz ha-
sitako ofizioz ko espedientean egin duen jarduera buka tzen 
da. Esku-har tze haietan bi gazte herio tza eragiteraino eta la-
rriki zauritu zituzten, hurrenez hurren”). 

Aipatutako bi ebaz penak Er tzain tzari buruz koak dira baina 
alor horretan egon diren arazoek tokiko polizia kidegoak ere 
hiz pide dituzte.

2012. urtean, zehaz ki jatorri a tzerritarra duten per-
tsonengan eragina duten kexa tzeko arrazoiak errepikatu 
dira, hala nola, diskoteka eta pubetan sarrera uka tzea us-
tez baldin tza per tsonal horren ondorioz eta e txebizi tza gisa 
erabil tzen dituzten eraikin abandonatuetan a tzerritarrak 
kalera tzea eragin duten poliziaren esku-har tzeak, Polizia 
Nazionalarekin batera burututakoak. Kexa horiek xehetasun 
osoz jorratu dira “Etorkinak” izeneko atalean. 

Preso baten gaineko poliziaren zain tzan hartutako segur-
tasun neurriek gomendio bat eragin dute. Horren inguruko 
zehaztasunak “Espe txeratutako per tsonen” atalean eman 
dira.

Poliziaren fun tzioaren inguruan aurten aurkeztu diren kexek 
beste alderdi ba tzuk agerian u tzi dituzte, hala nola, salatu-
tako per tsonari dagokionez, salaketa bati emandako trata-
menduari buruz koak, herritar jakin ba tzuei egindako ustez ko 
legez kanpoko poliziaren jarraipenak eta poliziaren pren tsa-
ohar baten edukia, enpresa bati iruzurrez ko jardunak esleitu 
ziz kiona. 

trafikoaren az piarloan, 2012. urtean izapidetutako kexak 
zigor tzeko araubideari buruz koak izan dira batez ere, az-
ken urteetan bezala, eta prozeduraren izapide tzean eragi-
na duten zenbait alderdi mahai gainean jarri dituzte berriro 

ere. Horren inguruan aurreko urteetako arazo berak edo 
an tzerakoak azaldu dira, adibidez, jakinaraz penak egiteko 
moduari, arau-hausteak froga tzeari eta formula estanda-
rren erabilerari lotutakoak, besteak beste. Hala ere, beste 
arazo ba tzuen berri ere eman dute, Leioako Artaza parke 
publikoan ibilgailuak sar tzeko debekua bete tzen ez dela, 
besteak beste. Az ken kasu horretan, Leioako Udalak eskatu 
diogu kexan salatutako egoera konpon tze aldera beharrez-
koak diren neurriak har di tzan (“Arartekoaren ebaz pena, 
2012ko abenduaren 18koa. Horren bidez, Leioako Artaza 
parke publikoaren erabilerari dagokionez errespetatu behar 
diren zenbait arauren ez-bete tzea sala tzen zuen kexa baten 
inguruko esku-har tzea amaitu da”).

3.

Araudi mailako testuingurua

Legeriari dagokionez, 2012. urteko berritasun nagusia Eus-
kadiko Segurtasun Publikoaren Sistemaren Antolamenduari 
buruz ko ekainaren 28ko 15/2012 Legea izan da, uztailaren 
7an indarrean sartu zena. Xedapen horrek neurri batean 
Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren uztailaren 17ko 
4/1992 Legea aldatu du eta segurtasun publikoaren euskal 
sistemaren enbor-arau izan nahi du. Bertan, gai horri lotu-
tako hainbat az pisistema bildu dira, horien artean, polizia eta 
herritarren segurtasuna, larrialdiak eta babes zibila, trafikoa 
eta bide segurtasuna, jokoak, ikuskizunak eta aisialdiko jar-
duerak eta segurtasun pribatua.

Era berean, aipatu behar da Eusko Jaurlari tzako Herrizain-
go Sailak izena aldatu duela eta, abenduaren 17tik aurrera, 
Segurtasun Saila dei tzen dela (Lehendakariaren abenduaren 
15eko 20/2012 Dekretua). 

4.

Jarduera-planaren esparruko 
bestelako esku-hartzeak

4.1. Ofiziozko espedienteak
Urte honetan zehar izapidetu ditugun ofizioz ko espediente 
guztien artean, hauek az pimarragarriak dira: Er tzain tzaren 
jardueren gaineko bat, jarduera horien ondorioz Iñigo Ca-
bacas eta Xuban Nafarrate herio tza eragiteraino eta modu 
larrian zaurituak izan bai tziren, hurrenez hurren eta Er tzain-
tzak eta tokiko poliziek istripua izan duten per tsonen seni-
deei ematen dieten informazioa ezagu tzea helburu duten es-
pedienteak; izan ere, kasu horietan poliziak istripuan bertan 
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eta senidea ospitalera eramateko prozesuan esku har tzen 
du. Espediente horietako lehenengoa aurretik aipatu dugun 
2012ko azaroaren 30eko ebaz penaren bidez amaitu zen eta 
besteek abenduaren 17ko 3/2012 Gomendio Orokorra era-
gin zuten, hurrengo IV.5. atalean aipatuko dena. 

Halaber, aipatu behar da ibilgailuak gida tzerakoan substan-
tzia estupefazienteak, psikotropikoak, suspergarriak edo 
an tzerakoak an tzemateko probetan emai tza positiboa atera-
tzen denean Er tzain tzaren eta tokiko polizien jarduteko mo-
dua ezagu tze aldera ireki dugun espedientea,  txostena i txi 
zen unean, oraindik amaitu gabe zegoena.

Az kenik, 2012. urtean zehar Er tzain tzaren Terrorismoaren 
Aurkako eta Informaziorako Taldeak egindako a txiloketen 
bideo-grabaketen hiruhilekoko jarraipena egite aldera iza-
pidetu dugun espedientea aipatu nahi dugu. Horri esker, 
grabatutako materiala desagerrarazi baino lehen, hau da, 
hiru hilabeteko epea baino lehen (erakunde honen iri tziaren 
aurka, Herrizaingo Sailak epe hori mantendu du) ikusteko 
aukera edukiko dugu. 

4.2.  Txosten berezien jarraipena
Aurreko urteetan bezala, a txiloketa-zentroetan egindako bi-
sitaldiek eta kexen izapide tzeak gai horri lotutako bi  txosten 
berezien jarraipena egiteko aukera eman digute: “Ziegak. 
Udalaren eta Er tzain tzaren a txiloketa-zentroak” (1991) eta 
“San Fran tzisko (Bilbo) eremuan a tzerritarrak tartean izanik 
poliziak burututako jardueren inguruan Ararteko erakundeak 
izandako esku-har tzea” (1998ko ohiko  txostena, I.1. kapitu-
lua, 1.6. atala). 

“ziegak. udalaren eta Er tzain tzaren a txiloketa-zentroak” 
 txostenaren bete tzeari buruz egindako balorazioa hurrengo 
IV.4. atalean laburtuta ageri da. 

“San Fran tzisko (Bilbo) eremuan a tzerritarrak tartean 
izanik poliziak burututako jardueren inguruan Ararteko 
erakundeak izandako esku-har tzea”  txostenari dagokio-
nez, oraindik ere ez-bete tzeak an tzeman ditugu polizia agen-
teek per tsona horiei eman beharreko tratuan, hau da, honako 
alderdi hauen inguruan: haiengana hurbil tzeko modua, desa-
dostasunen aurrean erreakziona tzeko modua, bide publikoan 
buru tzen diren jardueretan objek tu per tsonalen gaineko kon-
trola egiteko modua, jarrera lekukoak egonez gero eta identi-
fikazio profesionaleko zenbakia emateari uko egitea.

4.3.  Gomendio orokorren jarraipena
2012. urtean izapidetu ditugun kexei eta a txiloketa-zen-
troetan egindako bisitaldiei esker, “Poliziaren jarduera eta 
prak tiketako berme sistema” gaiari buruz ko urriaren 28ko 
7/2011 Gomendio orokorraren jarraipena egin ahal izan 
dugu. Gaur egun, bertan, Herrizaingoaren arloan egin ditu-
gun gomendioen zati handi bat bildu da. Horietako ba tzuen 
jatorria “San Fran tzisko (Bilbo) eremuan a tzerritarrak tar-
tean izanik poliziak burututako jardueren inguruan Ararteko 
erakundeak izandako esku-har tzea” izeneko  txostena bera 
eta aurreko beste gomendio ba tzuk dira.

Poliziaren jardueren barruko ikerketan gabezi garran tzi tsuak 
an tzematen jarraitu dugu. A tzerapenak barruko ikerketen  

hasieran, horien edukiak -kasu askotan eskasa eta par tziala- 
eta poliziaren jarduerari lotutako auzi penalaren izapide-
tzearen ondorioz ko ikerketarik ezak an tzeman ditugun ga-
beziarik garran tzi tsuenak izaten jarrai tzen dute. Horrez gain, 
egiaztatu dugu eremu horretan oraindik ez direla jarduteko 
protokolo argiak ezarri. 

Era berean, kontrol mekanismoak ezar tzearen inguruan ez-
bete tzeak gerta tzen dira, batez ere, indarkeriaren erabilerari, 
polizia-agenteek jaso tzen dituzten kexei eta hasiera batean 
bide judizialean arau-hauste gisa kalifikatutako ez-zilegitasun 
penalen (ba tzuetan, zigor arloko jurisdikzioak ez du arau-
hausterik an tzematen) ondorioz ko a txiloketei dagokienez.

Dakigunaren arabera, ematen du ez direla gomendatutako 
preben tzio mekanismoak ezarri, soilik estereotipoetan edo 
per tsonen kanpoko ezaugarri jakin ba tzuetan oinarritutako 
jarduera bazter tzaileak saihestea helburu zutenak, ezta 
Polizia Nazionalarekin komunikazio bideak ezarri direnik ere, 
identitatea baiezta tzeko izapideak ez dezala a tzerritarren 
a txiloketa justifikaziorik gabe luzatu. Guk dakigunaren ara-
bera, ez dute jarduteko koderik ezarri polizia kidegoek im-
migrazioaren inguruan informazioari ematen dioten trata-
menduari lotuta.

Ez da guztiz bete egin genuen gomendioa, polizia fun-
tzionarioek poliziaren uniformean, begi bistakoa den tokian 
hain zuzen ere, identifika tzeko balio duen zenbaki edo 
erreferen tzia bat eramateari buruz koa. A txiloketa-zentroetan 
egin ditugun bisitaldietan zehar, egiaztatu ahal izan dugu Er-
tzain tzak identifikazio agiri bat gaineratu duela uniformeetan. 
Hala ere, ez da erraz ikusten. Beste kasu ba tzuetan, Bilboko 
Udal tzaingoaren kasuan adibidez, oraindik ez da inolako 
identifikazio-erreferen tziarik erakusten.

Modu berean, a txiloketa-zentroetan egindako bisitaldien bi-
tartez, Inkomunikatutako a txiloketaren eremuko berme 
sistemari buruz ko azterlana eta hobekun tza proposame-
nak (2010eko urteko  txostena) izenekoan eta miaketa per-
tsonalaren diligen tzia poliziaren bulegoetan gomendio 
orokorrean (2001eko urteko  txostena) jasotako iradokizunen 
jarraipena egin ahal izan dugu. IV.4. epigrafean jarraipen ho-
rren emai tza modu laburtuan jaso dugu.

Trafikoko az piarloari lotutako zenbait kexatan, egiaztatu ahal 
izan dugu zigor tzeko prozeduretan jaso tzen den motibazioak 
ez dituela beti “trafikoa, ibilgailu motordunen zirkulazioa 
eta bide-segurtasuna: aurrez taxututako ereduen era-
bilera zehapen prozedurak tramita tzean. zenbait arazo 
defen tsarako eskubidearen inguruan” (2003ko urteko 
 txostena) gomendioan jasotako exijen tziak bete tzen.

4.4.  Ikuskapen-bisitak
2012. urtean Er tzain tzaren Erandioko eta Zarauz ko 
a txiloketa-zentroak, Terrorismoaren Aurkako eta Informazio-
rako Taldearen menpe daudenak, eta Bilboko Miribillan dau-
den Udal tzaingoaren bulego berriak ikuskatu ditugu.

Oro har, Er tzain tzaren instalazioek euren eginkizune-
rako egokiak izaten jarrai tzen dute. Dena den, ez daukate 
adingabeak zain tzeko bulego zeha tzik, urtarrilaren 12ko 
5/2000  Lege Organikoak (17.3. artikuluan) eska tzen duen 
moduan. Bilboko Udal tzaingoaren a txiloketa-zentroko 
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 instalazioetan adingabeen tzako bulego zeha tz bat dago eta 
duten eginkizuna ain tzat hartuta egokiak direla esan dezake-
gu, hobekun tzak proposatu ditugun arren.

Er tzain tzako zentroetan gure gomendioak bete tzen dira 
a txilotuei ematen diz kieten elikagaiei dagokienez. Udal-
tzaingoaren zentroak, berriz, ez ogitartekoak ematen baiti-
tuzte a txiloketak 24 ordu baino gehiago irauten badu ere.

Hiru zentroek a txiloketa graba tzeko bideo-grabaketa siste-
ma daukate. Er tzain tzan ematen du sistema 2006ko ohiko 
 txostenean aztertu genuena dela (I. kapitulua, 7.1. atala) gure 
ikuspuntuaren arabera, mekanismo horrek eraginkorra izate-
ko eduki behar dituen baldin tza guztiak bete tzen ez zituela 
ulertu genuen arren eta urriaren 6ko 81/1999 Gomendioan 
hala adierazi bagenuen ere (1999ko ohiko  txostena, II. kapi-
tulua, 7.2.A atala). Udal tzaingoaren polizia-e txea ere ez da 
gomendioan azaldutakoari guztiz egoki tzen.

Zentroek ez dituzte a txiloketen bideo-grabazioaren ingu-
ruko proposamen berririk gaineratu, “Inkomunikatutako 
a txiloketaren eremuko berme sistemari buruz ko azterlana 
eta hobekun tza proposamenak” agirian eta urriaren 28ko 
7/2011 Gomendio Orokorrean “Poliziaren jarduera eta prak-
tiketako berme sistema” izenekoan jaso baditugu ere.

Ez dute berma tzen grabatutako materiala grabatutako 
jardunen ondorioz ko eran tzukizun administratibo eta penal 
posibleak preskriba tzeko gehienez ko epealdia errespeta-
tzeko nahikoa denboraz gordeko denik eta, orobat, ez dute 
kontuan har tzen giza eskubideak berma tzeaz ardura tzen di-
ren erakundeek (Ararteko erakundeak, besteak beste) esku 
har tzeko duten epea, beraz, hori guztia defenda tzen ditugun 
iriz pideetatik alden tzen da.

Orokorrean, hiru zentroetan aztertu genituen a txiloketen 
erregistroak modu zuzenean beteta zeuden baina zenbait 
aka ts an tzeman genituen (ez aipa tzeak, bat ez etor tzeak or-
dutegian eta jardueren isla generikoak).

Terrorismoaren Aurkako eta Informaziorako Taldearen men-
pe dauden zentroetan oraindik ez dira ordutegiei, otordu ko-
puruari eta aplikatu beharreko jarraibideak ez bete tzeko arra-
zoiak azal tzeko beharrari lotutako iriz pide orokorrak ezarri, 
erakunde honek gomendioa egin badu ere. Modu berean, 
oraindik ez dira telefono bidez ko deiak graba tzen. Dei ho-
rien bidez, a txilotutako per tsonaren senideei gertatutakoaren 
berri ematen zaie. Bestalde, egiaztatu ahal izan dugu urte 
honetan egindako inkomunikatutako a txiloketa bakarrak ez 
dituela gure iradokizunak bete tzen.

Udal tzaingoaren zentroak zenbait gabezi daude a txiloketa-
liburuen edukiari lotuta. Horren ondorioz, hobekun tzak pro-
posatu ditugu eta adingabeei dagokiena legean xedatutako 
eskakizunak bete di tzan eskatu diegu. 

Hiru zentroetan aztertu genituen eskubideen gaineko 
informazio-ak tetako ba tzuek ez dituzte Prozedura Krimina-
laren Legearen 520. artikuluan ezarritakoa bete tzen. Izan ere, 
a txiloketa eragin zuten gertakarien kalifikazio juridikoari buruz-
ko informazioa bil tzen zuten baina ez, aldiz, gertakarien gaine-
koa. Horrez gain, Udal tzaingoaren zentroak ez dauka euskara-
ra edo beste hiz kun tza ba tzuetara i tzulitako informazio-ak tarik.

Hiru zentroetan ez diote a txilotutako per tsonari abokatu ba-
ten lagun tzarik eskain tzen a txilo tzen duten unetik, izapide 
jakin ba tzuetarako besterik ez baitute lagun tza hori ematen.

Egiaztatu genituen a txiloketa ba tzuetan ez zioten a txiloketa 
epaitegiari eta Abokatuen Elkargoari berehala jakinarazi. 
Kasu batean a txilotutako per tsonari ez zioten unean bertan 
haren eskubideen berri eman. Gainera, kasu horietan guztie-
tan a tzerapenaren arrazoia ez da dokumentatu. 

Zarauz ko Er tzain tzaren zentroan eta Udal tzaingoaren zen-
troan, oro har, soilik jaso tzen da a txilotutako per tsonari egin 
zaion gorpu tz-miaketa mota baina ez da zeha tzen zertan 
da tzan, ezta modu horretan egiteko arrazoiak ere. Az ken hori 
ere ez dator bat gure gomendioekin. Terrorismoaren Aurkako 
eta Informaziorako Taldeen menpe dauden zentroetan al-
derdi horien gaineko  txosten bat egin ohi da baina egiaztatu 
ahal izan dugu, kasu batean, jasotako justifikazioa ez zela 
nahikoa zeha tza.

Bilboko Udal tzaingoaren zentroan, a txiloketan parte har tzen 
duten polizia agenteek atestatuan egiten duten azalpena 
taldeka egin ohi da, ez banaka, nahiz eta gure gomendioetan 
kontrakoa hobe tsi.

4.5.  Gomendio orokor berriak
2012ko abenduan “Arartekoaren 3/2012 Gomendio 
orokorra, abenduaren 17koa. Eusko Jaurlari tzako Segurta-
sun Sailak, Osakide tzak eta Udal tzaingoek koordinazio me-
kanismoak ezarri behar dituzte istripuetako bik timen familiei 
informazioa ahalik eta lasterren eman dakien berma tzeko” 
izeneko gomendioa egin da. Gomendioak Herrizaingo eta 
Osasun arloetan eragina dauka eta hauxe saihestu nahi da: 
istripu batean esku har tzen duten zerbi tzu publikoen arteko 
koordinaziorik ezaren ondorioz bik timen inguru per tsonalari 
ospitalera tzearen edo istripuaren beraren berri ez ematea 
edo gehiegiz ko a tzerapenarekin jakinaraztea. 

5.

Herritarren  
eskubideen egoeraren balorazioa

5.1. 2011. urtearekin alderatuz Herrizaingoaren arloan 
jaso diren kexen kopuruak behera egin du. Murriz keta, 
batez ere, trafikoaren eta udalen az piarloan nabaritu da. 
Aurten ere, kexa gehien jaso dituzten administrazioak Eus-
ko Jaurlari tzaren Herrizaingo Saila eta Bilboko Udala izan 
dira. 2012. urtean jarduera okerren bat an tzemanez amaitu-
tzat jo ditugun kexa askotan, administrazioek euren jarduna 
zuzendu dute. Oro har, administrazioek modu onargarrian 
bete dute Ararteko erakundearekin elkarlanean ari tzeko 
betebeharra. Dena den, zenbait zailtasun topatu ditugu gure 
fun tzioak modu egokian garatu ahal izateko. Urte honetan 
esangura tsuenak Eusko Jaurlari tzako Herrizaingo Sailaren 
eremuan gertatu dira. Izan ere, zenbait espedientetan, horie-
tako ba tzuk oso larriak diren gertakariei lotutakoak, ez diete 
gure informazio eskaerei eran tzun.
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5.2. Aurten bizi tzeko eta osotasun fisikorako eskubi-
dea modu larrian urratu dute Iñigo Cabacasen herio tza dela-
eta. Herio tza Er tzain tzak jaurti zuen gomaz ko pilota baten 
inpak tuaren ondorioz koa izan zen. Horrez gain, polizia kide-
go berak gauzatutako esku-har tze batean zehar beste gazte 
batek, Xuban Nafarratek, pairatu zituen lesio larrien ondorioz 
ere eskubide hori urratu egin da. An tzerako gertakariak jazo 
ez daitezen, poliziaren jardueretan eskubide horrekiko erres-
petuak eta babesak lehentasuna eduki behar dute. Halaber, 
2012ko azaroaren 30eko ebaz penean proposatu ditugun 
neurriak hartu beharko lirateke. 

5.3. Poliziaren fun tzioari buruz ko kexek honako gai hauei 
lotutako arazoak agerian jarri dituzte: indarkeria eta barne 
kontrola, ustez zuzenak ez diren jardueren barne kontrola 
eta atestatuak, eragin dituzten gertakariei dagokienez, 
errealitateari egoki tzen diren ala ez. 2012ko azaroaren 
30eko ebaz penean eta Kuku tzan Er tzain tzak burutu zuen 
esku-har tzearen gaineko ebaz penean (Arartekoaren ebaz-
pena, 2012ko maia tzaren 21ekoa) arazo horiek azter tzeaz 
gain, urriaren 28ko 7/2011 Gomendio orokorrean iradoki 
genituen preben tzio eta kontrol mekanismoak ezar tzeko 
beharra errepikatu da. Az ken gomendio hori Poliziaren 
jarduera eta prak tiketako berme sistema” gaiari buruz koa da; 
izan ere, horren inguruan ez-bete tze egoerak an tzeman dira. 

5.4. Poliziaren jardueren barruko ikerketak ondorengo 
helburuak bete beharko lituz ke: gertakariak argi tzea, eran-
tzuleak zehaztea, egoera hori errepikatu ez dadila beharrez-
koak diren neurriak ezar tzea eta bik timen erabateko ordain-
tza lor tzea. Modu berean, bizi tzeko eta osotasun fisikorako 
eskubidean eragina duenean edo oinarriz ko eskubideren 
bat modu larrian urra tzen denean mekanismo independente 
batek gauzatu beharko luke. Horrez gain, arma hilgarri bat 
erabil tzen den bakoi tzean ere aurreko iriz pidea aplikatu be-
harko li tzateke. 

5.5. A tzerritarrak izateagatik, a tzerritarrak diren per-
tsonengan berariaz ko eragina duten arazoek bere horretan 
jarrai tzen dute eta ez dira eremu horretako jarduera bazter-
tzaileak saihesteko gomendatu ditugun preben tzio meka-
nismoak ezarri.

5.6. Aske izateko eskubideari lotutako arazoak ere ma-
hai gainean jarri dira berriz, bai eta a txiloketaren justifika-
ziorik eza, hori buru tzeko erabilitako indarkeria eta per tsona 
a txilotuak dituen eskubideen inguruko informaziorik eza ere. 

5.7. Egiaztatu dugu Er tzain tzaren Terrorismoaren Aur kako 
eta Informaziorako Taldearen menpe dauden zentroetan ora-
indik proposatu ditugun zenbait neurri ez direla ezarri. Aurten 
egin den inkomunikatutako a txiloketa bakarraren eskae-
rak, bisitaldia egin genuen unera arte, ez zituen osotasunean 
bete tzen gure gomendioak motibazioaren zehaztasun mailari 
dagokionez.

5.8. Mekanismo horren eraginkortasuna berma tze aldera, 
ez da oraindik zehaztu eperik a txiloketen grabazioak kon-
tserba tzearen arloan eta ez dira erakunde honek proposatu 
dituen beste neurri ba tzuk hartu, beraz, horrek haren berme 
izaera mugatu egiten du. 

5.9. Er tzain tzaren a txiloketa-zentroetan adingabeak 
zain tze ko berariaz ko gelak antolatu behar dituzte. Bilboko 
Udal tzaingoak ziurtatu behar du haien tzat erreserbatuta 
dagoen gelan zain tzapean dauden adingabeek ez dutela 
harremanik izango a txilotuta dauden helduekin eta adinga-
been a txiloketa-liburuaren edukia arau tzen duten arauetara 
egoki tzen dela.

5.10. A txiloketari lotutako erregistroek eta gainerako 
dokumentuek fideltasun eta zehaztasun osoz islatu behar 
dute jarduera nola gauzatu den eta iriz pide orokorretatik no-
labait aldenduz gero behar bezala justifikatu behar da. Arreta 
handiz bete behar dira eta horien edukian desadostasunik ez 
dagoela edo erregistratu gabe geratu den jardunik ez dago-
ela ziurtatu behar da. Eskubideen informazioari buruz ko 
ak tetan jasota geratu behar da per tsona a txilotuari lepora-
tzen zaiz kion gertakariak zein tzuk diren jakinarazi zaiola.

5.11. A txilotutako per tsonari abokatu baten lagun tza 
eskaini behar zaio a txiloketa gerta tzen den unetik aurrera, ez 
bakarrik izapide jakin ba tzuk egiteko. Hori aurten aztertu ditu-
gun a txiloketetan ez da bete. 

5.12. A txiloketan zehar gorpu tz-miaketa behar bezala 
dokumentatu behar da jakin ahal izateko nola burutu den eta 
zergatik erabaki den modu horretan egitea. Horretarako, mo-
tibazio generikoak edo estandarrak ez dira onargarriak. Bide 
publikoan gauza tzen diren jardueretan ez da egoki tzat jo tzen 
erregistroa atari baten barruan egitea.

5.13. trafikoaren az piarloko kexek zigor tzeko araubi-
deari lotutako zenbait arazo agerian u tzi dituzte, batez ere, 
jakinaraz penen, arau-hausteak froga tzearen eta formula 
estandarrak erabil tzearen ingurukoak. Nabarmendu behar 
dugu berriro ere aldez aurretik egindako ereduak erabiliz 
izapide tzeak ezin duela defenda tzeko eskubidea kaltetu 
eta errugabetasun-presun tziorako eskubidea errespetatu 
behar dela. Era berean, az pimarratu behar da edik tu bidez-
ko jakinaraz pena salbuespenez ko irtenbidea dela eta hartaz 
balia tzeko ezinbestekoa dela administrazioak jakinaraz pen 
per tsonalak berma tzeko bideak agortu izana.

5.14. “Arartekoaren 3/2012 Gomendio orokorra, 
abenduaren 17koa. Eusko Jaurlari tzako Segurtasun Sailak, 
Osakide tzak eta Udal tzaingoek koordinazio mekanismoak 
ezarri behar dituzte istripuetako bik timen familiei informazioa 
ahalik eta lasterren eman dakien berma tzeko” izeneko go-
mendioa egin da. 
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1.

Arloa kopurutan

Justiziaren alorrak 2012. urtean zehar 34 jarduera-eskaera 
erregistratu ditu guztira, hau da, urtean zehar Arartekoak 
izapidean onartutako guztien %1,34. Hona hemen arlokako 
banaketa:
–  Justizia Administrazioaren eta bulego judizialaren fun-

tzionamendua .........................................................................................  18
–  Doako lagun tza juridikoa .................................................................  5
–  Abokatuen eta prokuradoreen elkargoak ..............................  4
–  Beste elkargo profesional ba tzuk ...............................................  3
–  Justizia administrazioaren giza-eta diru-baliabideak .....  2
–  Herritarren eskubideak ......................................................................  1
–  Beste alderdi ba tzuk ...........................................................................  1

Arlo honetan jasotako gainerako erreklamazioak, formalki 
baztertu behar izan ditugu, horien gaineko eskumenik ez 
genuelako. Zenbait kasutan, partikularren arteko gataz kak 
izan dira; beste zenbaitetan, berriz, Estatu zentraleko admi-
nistrazio-organoen jarduketen aurkako kexak izan dira, eta, 
beraz, estatuko gure homologoari helarazi diz kiogu horiek. 
Gainerakoak auzitegien erabakiekin ados ez egoteagatik 
sortu dira, eta haien independen tziak galarazi egiten du ju-
risdikziotik kanpoko instan tziek kontrola di tzaten. Horrega-
tik, kexek auzibidean zeuden auzien ebaz pen edo izapideari 
eragiten ziotenean, kasuan-kasuan bidez ko ziren errekur tso-
bideetara igorri behar izan ditugu beroriek planteatu dituz-
ten per tsonak; eta gobernu izaerako kontuei buruz ko auziei 
dagokienez, berriz, Justizia Auzitegi Nagusiko Gobernu Sa-
lari, Fiskal tzari edo Botere Judizialaren Kon tseilu Nagusiko 
Ikuskari tza Zerbi tzuari eman diegu horien berri. 

2.

Kexarik aipagarrienak

Ondoren aipatuko ditugun bi kasuek Justizia arloak Ararte-
kora kexa jar tzera etorri diren herritarrei emandako lagun tza 
azal tzen dute: 

2.1.  Gasteizko Justizia Jauregiko 
Osoko Balorazio Forentseko 
Unitatearen instalazioetako 
pribatutasun baldintzak 

Salatutako egoera: Gasteiz ko Justizia Jauregian dagoen 
Osoko Balorazio Foren tseko Unitateak herritarrei arreta 
eskain tzeko dituen baldin tza materialen inguruan jasotako 
hainbat lekuko tzen ondoren, erakunde honek espediente 
bat ireki zuen erabil tzaileen intimitatea zain tzeko egokiak ote 
ziren zehazte aldera. Jasotako erreklamazioen arabera, ho-

riek azter tzeko erabil tzen den aretoa unitateko gainon tzeko 
erabil tzaileen i txarongelaren alboan dago, manpara batekin 
besterik ez banatuta, ate batez gain. Horrela bada, harrera-
gelatik zailtasunik gabe en tzuten da azterketa bidera tzen den 
aretoan tonu arruntean bidera tzen den edozein elkarriz keta. 

Hala azal tzen zigun, adibidez, aipatutako i txarongela horre-
tan beste per tsona ba tzuen alboan eserita esperoan zegoen 
emakume batek, semea unitateko langileek azter tzen zuten 
bitartean: azaldu zigunez, bera zegoen lekutik argi eta garbi 
en tzun ahal izan zuen bere semeak, manpararen bestaldean, 
bere aitaren eta aitonaren aldetik jaso zituen sexu-abusuak 
konta tzen zituela, bere alboan eserita zegoen beste erabil-
tzaile batek harriduraz begira tzen zuen bitartean.

Arartekoaren esku-har tzea: Erakunde honetako langileak 
Gasteiz ko Justizia Jauregira joan ziren eta bertan egiaztatu 
zuten balorazio unitate horrek zerbi tzua emateko erabil tzen 
dituen instalazioen baldin tza materialak deskribatutakoak 
zirela, bai aipatutako eremuen kokapenari dagokionez, bai 
horietako batetik bestean esandakoa –ozen hi tz egin gabe- 
en tzuteko aukerari dagokionez. 

Hori zela-eta, Eusko Jaurlari tzako Justizia eta Herri Adminis-
trazio Sailera zuzendu ginen, egoera azal tzeko eta azterketa 
horietan pribatutasuna berma tzeko beharra gogorarazteko, 
are gehiago bertan jorratu daitez keen gaien izaera kontuan 
hartuta. 

Emai tza: Sailak instalazioak ikusi zituen eta aipa tzen genuen 
barrera fonikorik ez zegoela an tzeman zuen. Irregulartasun 
hori konpon tzeko helburuarekin, egituran erreformak eta 
 aldaketak agindu zituen. Horien eraginkortasunak, nolanahi 
ere, erakunde honen jarraipenaren helburu izaten jarraituko 
du. 

2.2.  Frantzian hildako Arabako mendizale 
baten heriotza erregistratu gabe

Salatutako egoera: Gasteiz ko herritar bat Defen tsa-
erakunde honetara jo zuen semearen herio tza-ziurtagiria 
lortu ezin zuelako. Semea duela 15 urte hil zen Fran tziako 
Pirinioetan gertatutako mendiko istripu batean.

Herio tza istripua jazo zeneko herriko udal agintariek eman-
dako ak tan jasota geratu zen. Espainiako kon tsula herri har-
taraino joan zen familiari zegokion izapideekin lagun tzeko. 
Hala ere, ez zegoen Erregistro Zibil Zentralean inskribatuta, 
horrek hildakoaren gurasoei jakinarazi zienez Gasteiz ko Erre-
gistro Zibilaren bidez semearen herio tza-ziurtagiria eskatu zu-
tenean. Familiak az ken horretara jo zuen bakoi tzean egoera 
argi tze aldera, lor tzen zuten eran tzun bakarra herio tza inon 
jasota ez zegoela izaten zen. Ondorioz, erreklama tzaileari es-
kaera uka tzeaz gain, semeak ofizialki bizirik jarrai tzen zuen 
eta, hil eta hamabost urte ondoren, mota guztietako adminis-
trazio eskabideak jaso tzen zituen bere izenean. Horrek seni-
deengan eragiten zuen kalte moralaz gain, herio tza egiaztatu 
ezin izateak arazo prak tiko nabarmenak eragiten ziz kien, bai 
ondareei zegokienez bai ondorio fiskal eta oinorde tzakoei 
zegokienez. 

Arartekoaren esku-har tzea: Egiaztatu genuenez arazoa 
sortu zen, arrazoiren batengatik, herio tza ez zelako bere 
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garaian kon tsule txeko bulegoan jasota geratu, bertako ar-
duradunak zegoz kion izapideak bideratu zituen arren. Erre-
gistro Zibilaren araudian egoera horietarako xedatutako 
prozeduraren berri eman genion familiari, hau da, Erregistro 
Zibil Zentralean, Gasteiz ko Erregistro Zibilaren bidez, epez 
kanpoko inskripzioa eskatu beharko zuten. Bagenekien, hala 
ere, horretarako asko i txaron beharko zutela, Erregistro Zibil 
Zentralean meta tzen den a tzerapena zela-eta. Ondorioz, eta 
familiak horren gai mingarrian hari ego tzi ezin zi tzaion aka-
ts batengatik urte horietan guztietan pairatu zuen informazio 
falta kontuan hartuta, Pauen dagoen Espainiako Kon tsulatu 
Nagusiarekin harremanetan jar tzea erabaki genuen, arazoa 
konpon tzeko bide zuzenagoa azter tzeko helburuarekin: 
Defen tsa-erakunde honek –eskubideak berma tzen dituen 
erakunde gisa– eska ziezaiola Kon tsulatuari bere Erregis-
troan inskribatu zezala, gure erreklama tzaileak zen tzu ho-
rretan egindako eskaera egiaztatuz eta, beharrez koak ziren 
gainon tzeko agiriekin batera, herio tza gertatu zeneko lekuko 
udalak bere garaian eman zuen ak ta eskainiz. 

Emai tza: Kon tsulatuak gure eskaera az kar eta eraginkorta-
sunez bideratu zuen. Herio tza bere Kon tsulatu-erregistroan 
jaso zuen eta inskriba tze horren hiru kopia konpul tsatu bidali 
ziz kigun, berehala familiari helarazi geniz kionak ondorio guz-
tietarako erabil zi tzan, gertatu zen moduan. 

3.

Araudi- eta gizarte-testuingurua

Aurreko urteetan Justizia Administrazioak eskain tzen duen 
zerbi tzuaren kalitatea okerrago tzeko arriskua zegoela ohar-
tarazi genuen, eskura dituen bitartekoen murriz keten ondo-
rioz. Arrisku hori areagotu egin da krisi ekonomikoak, aurten 
gertatu den moduan, bere izaera sistemikoa azaldu duen 
heinean ezagu tzen genuen ongizate estatua meha txatu arte.

Hori esatean, ez dugu soilik esan nahi krisiak, jasotako kexek 
adierazten duten moduan, gure epaitegiei baliabide material 
eta giza baliabide nahikoak eta ongi kudeatuak eskain tzeko 
beharrez koak diren hobekun tzen erritmoa man tsotu duenik. 
Horrez gain, kexa horiek, orain arte inoiz gertatu ez den mo-
duan, justiziak, botere publikoa den heinean, herritarren 
askatasuna eta berdintasuna benetakoak bihurtuko di-
tuzten baldin tzen sustapenean konstituzionalki esleituta 
duen zeregina apelatu dute. Eta halako baldin tzek, hiz pide 
dugun urtean zehar, okerrera besterik ez dute egin. 

Testuinguru horretan an tzeman ditugu urtean zehar onar-
tutako edo iragarritako arauz ko aldaketak, baita operadore 
juridikoen artean eragin dituzten eran tzunak ere. Beharba-
da esplizituena euskal epaileek, Justizia Auzitegi Nagusiko 
magistratuen ba tzordearen bidez, jurisdikzioaren erabilera 
baldin tzetan euren ustez gerta tzen ari den narria tze larriaren 
inguruan burututako salaketa izan da. Narria tze hori, haien 
ustez, Botere Judizialari buruz ko uztailaren 1eko 6/1935 
Lege Organikoa alda tzen duen Justizia Administrazioko au-

rrekontuen eraginkortasunerako neurriei buruz ko abendua-
ren 27ko 8/2012 Lege Organikoan gaineratutako ba tzuek 
bul tzatu dute. Hala baiezta tzean, euskal auzitegi goreneko 
magistratuak ez ziren bakarrik ezta nagusiki ere neurri horie-
tatik sortutako korporazio egoerei –bajak, baimenak, ordez-
kapenak– buruz ari. Bereziki az pimarra tzen zuten horiek, 
onar tzekotan, justizia ‘garestiagoa eta man tsoagoa’ bihur-
tuko zutela eta, gainera, “epaile gu txiago eta baliabide gu-
txiago” egongo liratekeela. Gasteiz ko Epaileen Ba tzordeak 
erreformaren “konstituzio kontrakotasuna” aipatu zuen, eta 
Donostiakoak “justizian inbertitu ez izana, plazen izoztea, sis-
temaren man tsotasuna eta eraginkortasun falta edo epaitegi 
bakoi tzaren lan-karga zehazten duen azterlanik ez egotea” 
salatu zuen.

Ildo berean, abokatu tzaren kasuan, doako Justiziaren arau-
di berriarekiko aurrez aurreko aurkakotasuna aipatu beharra 
dago, ekainaren 19ko 110/2012 Dekretuan jasotakoa. Irailaz 
geroztik indarrean dagoena, gure erkidegoko hiru aboka-
tuen elkargoek ez eraginkor tzat eta bidegabeko tzat jo zuten, 
a tzerapen burokratikoen, profesionalen tzako babesgabeta-
sunaren eta justiziapekoaren tzako defen tsa-gabeziaren iturri 
gisa ikusten baitute. Txosten hau i txi zen egunean horregatik 
guztiarengatik Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzite-
gi Nagusiaren aurrean errekur tsoa aurkeztuta zegoen.

tasa judizialen araudi berriarekiko kritikak ezohiko guztien 
adostasuna izan zuen ezaugarri tzat. Tasa horiek iragarri iza-
naren ondorioz, azaroan, indarrean sartu aurretik, epaitegi 
ba tzuk lanez gainez ka egon ziren demanda ugari aurkeztu 
zirelako tasak ordaindu behar ez izateko. Euskal epaile tza, 
fiskal tza eta abokatu tzako ordez kari gorenek tasak “neurriz 
kanpokoak direla eta herritarrak Justizia Administrazioarekiko 
izan behar duen irismenarekin loturarik ez dutela” adierazi 
zuten. 

Balorazio horiek operadore juridikoen artean izan duten 
adostasuna nabaria da, baita haren ikusgarritasun publikoa 
ere epaitegien ateetan. Baina are aipagarriagoa da, gure 
ustez, sistema baten fun tsez ko alderdietan duen eragina, 
beharbada, orain bezain nabarmenagoa inoiz izan ez den 
oinarriz ko kontrastea sor tzen duena: zuzenbide Estatu So-
zial eta demokratiko batean Justiziak duen zeregina une 
honetan bete behar duenaren kontra jar tzen duena. Az ken 
hori bi fak torek zehazten dute: alde batetik, herritarrek epai-
tegien ateetan aldarrikatuta ikusten dituzten eskubideak bere 
osotasunean eraginkor bihur tzeko beharrez koak diren giza 
baliabiderik eta baliabide materialik ez egotea; bestetik, une 
honetan dagoen legeriaren ondorioz auzitegiek, hainbat alo-
rretan, euren erabil tzaileen artean gero eta ohikoagoak diren 
pobrezia, ahulezia edo gizarte bazterkeria egoerak larriago-
tzen edo kroniko bihur tzen dituzten ebaz penak hartu behar 
izatea.

hipoteka maileguak ez ordain tzeagatik bideratutako 
kalera tzeen arloan gertatutakoak beste edozein esparruk 
baino hobe isla tzen du kontraste hori. Arazoaren jatorri sis-
tematikoak eta gizarte maila askotara izandako zabal tzeak, 
sortu izan dituen ezbehar per tsonalak ahaztu gabe, aipatu 
izan dugunaren paradigma bihur tzen dute. Horrela bada, 
mar txoan bankuetako Jardunbide Egokien Kodea onartu 
zen arlo honetan, baliabiderik ez duten hipoteka-zordunak 
babesteko presako neurriei buruz ko mar txoaren 9ko 6/2012 
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Errege Lege Dekretuan eranskin gisa gaineratutakoa. Esku 
har tzen duten erakundeek nahi izanez gero bete beharrekoa, 
prak tikak baieztatu zuen eragindakoek babes gu txi lortu 
zutela horren bidez. Per tsona horietako batek bere buruaz 
beste egitean, arrazoi berarengatik gertatutako ez lehena ez 
az kena izango ez zena, euskal epaileek gainon tzeko botere 
publikoak ohartarazi zituzten. Baita gizartea ohartarazi ere, 
eta haien tzat euren auzitegien ekin tza hori erreferente bat 
izan zen, bai maila juridikoan bai etikoan. Bilboko Epaileen 
Ba tzordeak gertakari horien ondoren kalera tzeen kasueta-
rako jarduera protokolo bat onartu zuen, ostean EAEANk 
babestu zuena, eginbide judizial berri bat ireki tzeko hel-
buruarekin lehen inolako alegaziorik egiteko aukerarik ez ze-
goen lekuan, eragindakoak euren abokatuaren bidez en tzun 
ahal izateko. Eginbide berri horri esker, berehalakoak diren 
kalera tzeak eten ahalko dira 27/2012 Errege Lege Dekretuan 
xedatutako kasuetan. Dekretu hori, bazterkeria arrisku be-
rezian dauden familien kalera tzeak bi urteko eperako bere-
hala eten ahal izateko onartu zen. 

Nolanahi ere, aipatutako lehen fak torea uneko egoera eko-
nomiko kaltegarriari leporatu dakiokeen bitartean –behin tzat 
neurri batean–, bigarrena botere publikoek arazoen oinarrien 
inguruan jarduteko duten borondate eta ahalmen politikoari 
egozten zaio. Horrek azal tzen du gure jardueraren alor ho-
netan urtean zehar jasotako kexen nahigabea, baita eskubi-
deak berma tzen dituen erakunde bat, testuinguru honetan, 
azal tzen diren kontuei eran tzun sistematikoak ematera ez 
muga tzeko beharra ere, izan ere, kexa horietan sistemak be-
rak sortu dituen disfun tzioak identifikatu behar ditu, dago-
kion moduan jarduteko.

4.

Jarduera-planaren esparruko 
bestelako esku-hartzeak  

4.1.  Bilerak elkarteekin
Arartekoarekin elkarriz ketatu nahi izan diren tokiko zein na-
zioarteko GKE eta elkarteetatik jasotako eskaerak bideratu 
ditugu. Bertan, zigor prozesuaren esparruan giza eskubideen 
berme-sistemaren birtualtasunari zein jurisdikzio zibilean, 
lan-arloko jurisdikzioan eta administrazioarekiko auzien ju-
risdikzioan auzialdi bikoi tzeko sistema hobe tzeko herritarren 
legegin tza-ekimenei buruz ko informazioa jaso nahi zuten.

4.2.  Bilerak erakunde eta 
korporazioetako arduradunekin

Erakunde arteko lankide tza, ezinbestekoa Arartekoaren 
lanerako, bereziki da ezinbestekoa hiz pide dugun jarduke-
ta-eremuan. Hori dela-eta, erakunde honen tzat garran-
tzi handia dauka Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia 
Auzitegi Nagusiko Gobernu Salarekin lankide tzan ari tzea. 

Lehendakariarekin bil tzeaz gain, epaile tzako hainbat kidere-
kin lan-bilerak izan ditugu gure ebaz penak buru tze aldera, 
bai zigor betearaz penaren esparruan bai familiaren juris-
dikzioarenean. 

Iraunkorra izan da, bestalde, EAEANko Gobernu Idaz kari-
tzarekin izan dugun harremana, baita lurralde historiko 
bakoi tzeko Idaz kari tza Koordina tzaileekin izandakoa ere, he-
lburu bikoi tzarekin: alde batetik, Bulego Judizialaren egoera 
ebalua tzea gure eskumeneko alorrean gaineratutako politika 
publikoen mendeko alderdiei dagokienez; bestetik, herrita-
rrak erakunde honetara jo tzera bul tzatu dituzten epaitegien 
fun tzionamendu-arazoak konpon tzea. Helburu horretarako 
Fiskal tza Nagusiarekin ere lan egin dugu, hiru probin tzia fis-
kalburuekin bezalaxe. Horien lankide tza arina eta eraginkorra 
izan da erakunde honek eskatutako gai guztietan. 

Korporazio profesionalei dagokienez, hiru lurralde histo-
rikoetako Abokatuen Elkargoekin garatutako lana doako jus-
tiziari eta lanbidearen kontrol deontologikoaren prozedura-
bermeei buruz koa izan da. 

Urtean zehar hainbat bilera egin ditugu Justizia Sailburuorde-
tzako eta Eusko Jaurlari tzako Justizia eta herri Adminis-
trazio Saileko arduradunekin, bai Helduen Justiziari, bai 
Adingabeen Justiziari dagokionean. Justizia Administra-
zioarekin dituzten lankide tza zerbi tzuak bisitatu ditugu, baita 
Gasteiz ko Justizia Jaurerriko Osoko Balorazio Foren tseko 
Unitatea ere.

4.3. Inkomunikazio-araubidean a txilotutako per tso-
nen berme-sistema hobe tzeko neurriei buruz ko gomen-
dioen jarraipena. 

Auzitegi Nazionaleko Instrukzioko Epaitegi Zentralen aurrean 
neurri horien aplikazioaren inguruan galdetu dugu, inkomu-
nikazio-araubidean a txilotutako per tsonen senideetatik zen-
tzu horretan jaso genuen eskaera zela-eta. Zen tzu berean 
Espainiako Herriaren Defen tsa-erakundera zuzendu gara, 
Tortura Saihesteko Mekanismo Nazionala den heinean. 

Gure proposamena ezarri ez izanaren inguruan Europako 
Kon tseiluko Tortura Saihesteko Ba tzordeari zein Amnesty 
International erakundeari min tzatu ga tzaiz kie, horien ardura-
dunekin bildu baikinen Eusko Legebil tzarrera egindako bisita 
zela-eta. 

Jarraipen horren esparruan Er tzain tzaren hainbat komisaria 
bisitatu ditugu,  txosten honetan Herrizaingo alorraren ingu-
ruan jorratutako atalak isla tzen duen emai tzarekin. 

4.4. Az kenik, erakunde honek parte-har tze handia izan 
du arloan jorratutako gaien inguruko ekitaldietan, hi tzaldiak 
ematen eta materialak egiten; horien artean hauek nabar-
mendu di tzakegu: 

 ■ Euskal Herriko Uniber tsitatea: Esku-har tze penalaren es-
parruan dauden uneko joerei buruz ko  txostena, Ararte-
koaren Bulegoaren esperien tziatik abiatuta.

 ■ Espainiako Herriaren Defen tsa-erakundearekin presonde-
gietako esparruan buruko osasunarekiko arretari buruz ko 
lan-mintegia
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 ■ Oñatiko Lege Soziologiako Nazioarteko Erakundea: “UI-
tima Ratio” prin tzipioak Europan une honetan duen bir-
tualtasunari buruz ko nazioarteko mintegia. Euskal Herriko 
egoerari buruz ko aurkez pena.

 ■ Deustuko Uniber tsitatea: elkarbizi tzarako justiziari buruz-
ko lan-mintegia. Ordainsari-justizia eta justizia lehenera-
tzailea: artikulazioa terrorismoaren delituetan

4.5.  Gomendio orokorrak
deribazio judizialaren bidez ko Familia Elkarguneen fun-
tzionamendua eta araudiaren inguruan gomendio orokorra 
burutu da,  txosten hau argitara tzen den egunean dagoeneko 
argitaratuta egongo dena. 

5.

Herritarren  
eskubideen egoeraren balorazioa

Ondoren azalduko ditugun kontuak, Arartekoak bere jardue-
raren alor honetan izandako esku-har tzeen ondorioz sor-
tutakoak, Justizia Administrazioaren esparruan herritarrek 
dituzten eskubideen osasuna eta alor horretan garatutako 
politika publikoak hobe tzeko dagoen marjina bereziki adie-
razten dituztela iruditu zaigu.

 ■ Lehenik eta behin genero indarkeriaren bik timak ba-
besteko koordinazioa hobe tzeko beharrari buruz ari 
gara, gaiak berak duen garran tziarengatik, zein gure 
esku-har tzeetan zehar an tzemandako hainbat arazoen 
izaera sistemikoarengatik. Hori dela-eta, bideratutako 
kasuetako bat laburki azaldu behar dugu. Horren harira, 
beste esparruetan ere an tzemandako hu tsuneak adiera-
ziko ditugu.

Emakume batek Arartekora jo zuen hari zegoz kion bi 
ebaz pen judizialen artean zegoen kontraesanak babes-
gabetasuna eragiten ziolako. Zigor-arloan, emakumea-
ren aurkako indarkeriaren epaitegi batek haren eraso-
tzailearen (harekin bi seme-alaba izan zituen) aurkako 
urrun tze-agindua eman zuen, arlo zibilean, berriz, gura-
soen eta seme-alaben arteko komunikazioa arautu zen 
bikoteak harremana eten ondoren. Hala eta guztiz ere, 
horren inguruan neurriak ezarri zituen epaiak, kexagilea 
bik tima babestua zela jakin izan gabe, haren e txebizi tza 
zehaztu zuen aitak adingabeak jaso tzeko –eta ondoren 
uzteko– gune gisa. Az ken horrek, egoera horretaz balia-
tuz, ordura arte erabil tzen zuen Familia Elkargunera berri-
ro ere joango ez zela adierazi zuen. 

 ■ Erakunde honen kudeaketen aurrean idaz kari judizialak 
izandako eran tzun az karrak aurreko puntuan jasotako 
kasua behar bezala ebazteko aukera eskaini zuen. Izan 
ere, Epaile tza, Fiskal tza eta Idaz kari tza Judiziale-
tatik jasotako lagun tza ezinbestekoa izan da, aurten 
ere, herritarrek Arartekora jo tzeko izandako arazo ugari 

konpon tzeko. Hala ere, haratago joan behar gara: arra-
zoiak eraginkortasunez identifikatu eta euren gainean 
jardun behar da, bereziki horiek, gerta tzen ohi den mo-
duan, egituraz koak direnean. Horrela bada, azaldutako 
adibidean, gertatutako disfun tzioa saihestu zitekeen 
epaitegi batek beste batek adostuta zuenaren berri ez 
izatea ezinez koa bihurtuko luketen koordinazio-meka-
nismoak egongo balira. Baina, egiaztatu ahal izan ge-
nuen moduan, esku hartu zuten operadoreek izandako 
lankide tza eta ekimen-maila handiagoa izan bali tz ere 
zuzendu ahal izan zen.

 ■ Horietako bat erreklama tzailearen ofizioz ko abokatua zen. 
Haren jarduerak bide ematen digu doako Justizia zerbi-
tzua hobe tzeko beharra azal tzeko: Erreklama tzaileak 
eskatu zionean adostutako neurri kontraesankorrak alda-
tzeko eska zezala, horretarako berriro ere abokatua es-
katu beharko zuela eran tzun zion, esleitu zi tzaion lana 
amaitu tzat jo tzen bai tzuen. Horren ondorioz pairatu zuen 
babesgabetasun sen tsazioa zela-eta jo zuen kexagileak 
Arartekora, eraso tzaileak, bien bitartean, alor zibilean 
emandako neurriez baliatuta, zigor alorrean bera babes-
ten zutenak urratuko zituenaren beldur. 

Badakigu zerbi tzu honetako abokatu gehien-gehienek 
euren lana buru tzean arduraz joka tzen dutela. Hala ere, 
zerbi tzuaren kalitatea arriskuan jar tzen duten fak toreak 
areagotu direla an tzeman dugu eta horien aurrean zera 
ohartarazi behar dugu: alde batetik, eskaeraren haz kunde 
nabarmena, zerbi tzua eskain tzeko izapideen zailtasuna 
eta eskainitako zerbi tzuaren zatika tzea, deskribatutako 
moduko babesgabetasun egoerak sor tzen dituztenak; 
bestalde, doako justiziaren onura eskain tzerakoan iriz pide 
murriztaileak har tzea, hori zela-eta erakunde honek Biz-
kaiko Doako Lagun tza Juridikoaren Ba tzordeari gomen-
dio bat bidali behar izan zion. 

 ■ Izapideetan egondako a tzerapenei dagokienez, gure 
ustez ezin zaiz kio leporatu ebazteko az kartasun faltari, 
euskal epaile tzan buruan jarrai tzen duen alderdia baita, 
erabaki tzeke dauden izapideen tasak estatuko batez bes-
tekoa baino askoz  txikiagoak dira. An tzeman ditugun ara-
zoak honelaxe laburbildu geni tzakeen hainbat fak toretan 
oinarritu ohi dira: 

–  Epaitegietako langileen artean bete gabeko bajak. 
Aldez aurretik aipatu izan dugun arazoa da eta aurten 
berriro ere herritarrek erakunde honetara jo tzeko izan 
dituzten hainbat arrazoiren oinarria izan da. Bitarteko 
falta dela-eta ezin izan da langile fun tzionarioen ko-
purua indartu eta horien plantak antolamendu egokia 
bidera tzeke dauka. 

–  Bulego Judizial eta Fiskal berria eta Auzialdiko Auzi-
tegiak. Prozesua ezar tzeko geldiaraz pena aurreko kon-
tuarekin zuzenean lotuta dago. Gure epaitegi eta auzi-
tegien antolamendu eredu berria lan zaila da eta gure 
ustez bide zuzenetik doa, beraz, horretarako operadore 
juridiko guztien babesa eska tzen jarrai tzen dugu. Nola-
nahi ere, badakigu uneko egoera ekonomikoek haren 
bideragarritasunean eragina dutela, izan ere, esperien-
tziak islatu ohi du baliabide material eta giza baliabide 
nahiko –unera arte bere esku jarri dena baino gehiago- 
izatearen mende dagoela.
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–  Bikaintasuna eta kalitatea susta tzen duten pizga-
rriekin eta adieraz leekin lan egiteak aldeko eragina 
dauka giza talde guztiaren etekinean. Justizia Adminis-
trazioa ez da inolako salbuespena, beraz, eskain tzen 
duen zerbi tzua hobea izango li tzateke neurri guztietan 
hainbat lan-baldin tza helburu zeha tz eta neurgarriak  
–zen tzu kuantitatiboan zein kualitatiboan– lor tzearekin 
lotu ahalko balirateke. 

–  Espediente elek tronikoa ezarri ez izana. Erakunde 
honek Justizia eta Herri Administrazio Sailak informa-
zioaren teknologien esparruan burututako ahalegina 
onar tzen du. Hiz pide dugun urtea, ordea, zen tzu horre-
tan geldiune gisa an tzeman izan da epaitegietan. Hori 
dela-eta, ezin izan dira gainditu lankide tza judizialean 
eragin negatiboa duten fun tzionamendu moduak, hala 
nola, ohiko postaz bidalitako exhorto bidez ko epaite-
gien arteko komunikazioa –egoera hori aipatutako le-
henengoarekin batera gerta tzean, egoera onartezinak 
sor tzen dira, hala nola, administra tzaile judizial izenda-
tzeko zitazio bat, Ge txoko Epaitegiak hi tzartutakoa, 
bost hilabete behar izatea Bilboko epaitegi batera hel-
tzeko, eta erakunde honek esku hartu ondoren bakarrik 
egin izana, esku hartu zuten operadoreek ez bai tzuten 
jakinarazi espedientea arrazoi horregatik gelditu zela. 

 ■ Krisi ekonomikoaren aurrean zigor sistemak gizarte sek-
tore zaurkorrenen gainean jarduteko izandako moduak 
baiezta tzen du, erakunde honen ustez, Justizia Adminis-
trazioarekiko lagun tza zerbi tzuek, Eusko Jaurlari tzaren 
mendekoak, pasa den urtera arte A txilotuari Lagun tzeko 
Zerbi tzuak eta Gizartera tzeko Lagun tza Zerbi tzuak adie-
razten zuten erabil tzailearekiko arretaren ikuspuntu inte-
grala berreskuratu behar dutela. Harez geroztik igarotako 
urtearen esperien tziaren ondorioz berre tsi egiten dugu 
zerbi tzu horiek desagerrarazteko erabakiaren aurrean 
adierazi genuen kritika, gure azterketak oraingo honetan 
harrera hobea izango duelakoan botere publikoen aldetik. 
Berriro ere kontu hau aipatuko dugu espe txean dauden 
per tsonei zuzendutako  txosten honen atalean.

 ■ Oso positibo tzat jo tzen dugu Bitartekari tza eta Kon-
pon biderako Justizia susta tzeko Eusko Jaurlari tzak 
garatutako politika. Egiaztatu ahal izan dugu bere zerbi-
tzuek alor horretan kaudimen handiz lan egiten dutela, 
judizioz kanpoko zein barneko esparruan, eta nazioarte 
mailan onespen handia lortu dutela, bertan dagoeneko 
erreferen tzia bat izanik. Hori ez li tzateke posible izango 
epaile tzaren lankide tzarik gabe. Hala ere, kasuen bidera-
tzea antola tzen duen araudi baten falta suma tzen da, 
bidera tze hori, gaur egun gerta tzen den moduan, epaile 
bakoi tzak hala erabaki tzen duen edo ez duenaren ara-
bera egon ez dadin. Aipa tzekoa da, halaber, abokatu tzak 
horren inguruan burututako lana eta, zehaz ki, fiskal tzak 
egindakoa. Nolanahi ere, operadore horietara lotuta ez 
egotea, gure ustez, zerbi tzu horiek mantendu behar duten 
independen tziaren bermea da. 

 ■ Erakunde honek justiziaren alorrean duen jardueraren 
gizarte eta arauz ko testuingurua deskriba tzean, lehen 
e txebizi tzaren hipotekak ez ordain tzeagatik gerta-
tutako kalera tzeen gizarte ezbeharra az pimarra tzen 
dugu, baita horren inguruan euskal epaile tzak egindako 

ohartaraz penaren garran tzi juridikoa eta etikoa. 

Izan ere, asmo oneko erretorika edo gertakari jakin ba-
tzuen eragin mediatikoaren harira izandako jokabide 
zeha tzak gaindituz, kreditu erakundeek alor honetan izan-
dako jarduerak, oinarrian, e txebizi tza fun tsez ko eskubide 
baten erabilerarako oinarri gisa uler tzearekin zerikusirik 
ez duen merkatari tza logika bati eran tzuten jarraitu du; 
finan tza-ak tibo bat ordez ka tzen du, eta horren inguruan 
une bakoi tzean merkatuari dagokionez zein arauz ko es-
parruan indarrean dauden baldin tzen arabera ondasunak 
handituz jardutea besterik ez dago. Ez da harri tzekoa, 
beraz, “bankuko autoerregulazioaren” emai tzek sortutako 
i txaropenei eran tzunik eman ez izana. Horretarako, asmo 
onekin batera botere publikoek baldin tza horien –jardute-
ko modu hori babesten zuen legeria, aplika tzeko erabil-
tzen ziren jurispruden tziako iriz pideak edo ekuazioaren 
gainon tzeko aldagaiak osa tzen dituzten merkatuko 
baldin tzak– gaineko jardunbide irmoa bideratu behar izan 
zuten, kaleratutako per tsonak kalean uztea eragozten zu-
ten zerga– eta e txebizi tza-politiken bidez, per tsona horiek 
proposa tzen zituzten gizarte alokairuko konponbideei 
bide emanez. Hori zela-eta, euskal epaile tzak, bere pro-
tokoloaren bidez, bere esku-har tzea azaldutako logikaren 
zerbi tzuko zeregin instrumentala bete tzera mugatu ez ze-
din bila tzen zuen, gu txienez, hi tzartutako oinarriz ko es-
kubideen garran tzia kontuan hartuta neurritasun elemen-
tuak gainera tzeko balio izan nahi zuen.

Ahalegin laudagarria den arren, haren eraginkortasuna 
oso mugatuta egongo da, Europar Batasuneko Justi-
zia Auzitegiaren abokatu nagusiaren hi tzetan, ustez ko 
gehiegiz ko kontratu-klausulen aurrean kon tsumi tzaileen 
babes eraginkorra berma tzen ez dutenez erkidegoko zu-
zentarauak urra tzen dituen hipoteka legeria indarrean da-
goen bitartean. Era berean, haren buru tzapen prozedura, 
duela mende bat baino gehiago egoera oso ezberdinean 
sortutakoa, disfun tzionala da uneko egoeran, finan tza eta 
higiezinen burbuilak areago tzen lagundu duen bankuko 
har tzekoduna lehenesten baitu burbuilaren eztanda-
ren ondorioak paira tzen dituen fede oneko zordunaren 
aurrean. Arartekoak horrek guztiak dakar tzan erronkak 
azaldu zituen, horiei aurre egiteko egokien tzat jo tzen di-
tugun neurriekin batera E txe kalera tzeak: giza eskubideen 
ikuspegitik aztertu beharreko gizarte-arazo larria izeneko 
 txostenean.

 ■ Aurten ere, Justizia Administrazioko erabil tzaileek ha-
ren aurrean bi hiz kun tza ofizialetako edozeinetan jardu-
teko prak tikan duten askatasun falta aipatu behar dugu. 
Erakunde honek aipa tzen zuen diagnosia Europako Kon-
tseiluko Adituen Ba tzordeak horren inguruan urrian argi-
taratu zituen  txostenak eta gomendioek baieztatu zuten. 
Bertan jasotako ebaluazioak 2011ko abendurainoko tar-
tea besterik azter tzen ez badu ere, harez geroztik igaro-
tako urtean ez da aurrerapauso nabarmenik egon, gure 
esku-har tzea behar izan duten kexek az pimarra tzen di-
tuzten arazoetatik ondoriozta daitekeenaren arabera. Izan 
ere, eta  txosten honetan hiz kun tza-eskubideei zuzendu-
tako atalean zehaztasun handiagorekin azalduko dugun 
moduan, ez dirudi egoerak hobera egingo duenik egun 
arte alor horretan jarraitutako politikak berrikusten ez di-
ren bitartean.
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 ■ Hiz pide dugun urtean zehar nazioarte mailan ebaz pen 
garran tzi tsuak eman dira, berriro ere, inkomunikazio-
araubidean a txilotutako per tsonen bermeei dagokie-
nez erakunde honek proposatu dituen moduko neurriak 
ezar tzeko beharra az pimarratu dutenak. Gobernuak ez du 
oraindik ere baimenik eman, 2011ko bisitaren ostean, Eu-
ropako Kon tseiluko Tortura Saihesteko Ba tzordeari horren 
inguruan eman zion  txostena argitara tzeko. Nolanahi ere, 
iaz, erakunde honek, argitaratutako az ken  txostenean, 
gure gomendioen oinarri izandako azterketa baieztatu 
zuen bitartean, aurten Espainiaren gainean ezarritako na-
zioarteko kondenak izan dira bere egokitasuna gogorara-
zi dutenak. Garran tzi berezia izan zuen, zen tzu horretan, 

Estrasburgoko Giza Eskubideen Auzitegiak Egunkariako 
zuzendariak ezarritako torturen salaketaren inguruan 
urrian emandakoak. Era berean, maia tzean arrazoi ho-
rregatik Nazio Batuetako Torturaren aurkako Ba tzordeak 
helarazi zuen kondena az pimarratu beharra dago. Hila-
bete ondoren, Amnesty Internationalek adieraz pen bat 
argitaratu zuen, ikerketako zuzendari globalak zuzendu-
tako ordez kari tza batek Euskadira egindako bisita baten 
ostean. Bertan kritika tzen zuen Espainian tratu  txarrak eta 
tortura pairatu dituela alega tzen duena auzitegira erama-
tea, defen tsa-erakunde honek, beste erakundeen artean, 
horiek saihestu, ikertu eta zigor tzeko defendatu dituen 
moduko neurriak hartu beharrean.
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(II).6.
Ingurumena

a t a l a

Aurrekoa ikusi





1.

Arloa kopurutan

Ingurumen-arloaren barruan, lurzoruari, urari, aireari, flora-
ri eta faunari eragiten dieten ku tsadura-kategoriek sortu-
tako kalteei buruz ko erreklamazioak sartu dira. Guztira, 92 
erreklamazio egon dira. Kexak az piarlotan banatuta daude, 
salatutako ingurumen eragin mota aipa tzen duen iriz pide 
materiala jarraituta: ku tsadura akustikoa, atmosferikoa, lur-
zoruarena eta urarena eta beste agente ku tsa tzaile ba tzuk. 

Az piarlokako banaketaren arabera, sailkapena honako hau 
da:
–  Ku tsadura akustikoa ...........................................................................  60
–  Ingurumenaren kontrola ...................................................................  8
–  Administrazioaren fun tzionamendua eta administrazio 

prozedura ..................................................................................................  7
–  Ingurumeneko beste ku tsadura ba tzuk ..................................  7
–  Ingurumenaren informazioa eta parte-har tzea ...................  4
–  E txebizi tzetarako lurzoruan sailkatutako jarduerak .........  2
–  Atmosferaren ku tsadura ...................................................................  2
–  Ku tsadura elek tromagnetikoa .......................................................  1
–  Herritarren eskubideak ......................................................................  1

Eragindako administrazioen arabera, kexak honela mul tzoka 
di tzakegu:
–  Tokiko Administrazioa ........................................................................  79
–  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra 

(Eusko Jaurlari tza) ................................................................................  14
–  Foru administrazioa .............................................................................  3

Arlo honetan jarritako kexen izapide tze-egoerari eta emai-
tzari dagokionez:
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Alor honetan izapidetutako jarduera kopurua aurreko urteen 
an tzekoa izan da. Erreklamazio kopuru handiagoa herritarrek 
euren e txebizi tzetan paira tzen dituzten zarata arazoen ondo-
rio da. Ku tsadura akustikoko iturri horien fokuak aisialdiko 
eta industriako jarduerak edo az piegiturak dira gehien bat. 
Industria iturrien igorpenetatik sorturiko atmosferaren ku-
tsaduragatiko erreklamazioak areagotu dira. 2012an zehar 
Araban an tzemandako ezohiko gas erreserbak erauzteak 
eragin di tzakeen kalteen inguruko, Kadagua Beheko airea-
ren kalitateari buruz ko edo Barakaldon horni tzeko uraren ku-
tsaduraren inguruko erreklamazioak ere jaso dira. 

Arartekoak alor honetan duen eraginkortasun mailari da-
gokionez, kontuan hartu behar dugu ingurumenari buruz ko 
Arartekoaren ebaz pen kopurua handitu dela. 2012an zehar 

18 ebaz pen burutu dira, gure web orriko dagokion atalean 
kon tsulta daitez keenak. Bertan, azaldutako arazo ezberdinei 
buruz ko gomendioak, iradokizunak eta ondorioak aurkezten 
ditugu. Aipatu beharra dago administrazioaren esku zegoen 
ingurumeneko informazioa eskura tzeko oztopoak sala-
tzen zituzten hainbat erreklamazio eba tzi direla. Ikusi dugu, 
hiri-lurzoruan kokatutako jarduerek sor tzen dituzten zarata-
arazoei dagokienez, erreklamazio gehiagotan jarri direla ha-
lako arazoak konpon tzeko bitartekoak, erakunde honek hala 
eskatuta. Horrela bada, aipatu beharra dago neurriak hartu 
izan direla tabernek edo diskotekek sortutako zaraten kontra 
edota gazteen lokalek edo udaleko pilotaleku batean musika 
bezalako beste jarduerek eragindako kalteen kontra. 

Arartekoaren lanaren eraginari dagokionez, aipamen be-
rezia merezi du Euskadin izapide tzen diren hirigin tza anto-
lamenduko planen ingurumen ebaluazioa arau tzen zuen 
legez ko esparruaren aldaketak. Zehaz ki, gai hori ebaluazio 
estrategikoaren prozeduratik kanpo gera tzen ziren hiri an-
tolamendurako plan par tzialen eta plan berezien aurrean 
azaldu zen, baita ingurumenean eragin esangura tsuak izan 
zi tzaketenean ere. Horregatik, Arartekoak gai horri buruz ko 
gomendio orokor bat egin zuen 2008an Eusko Legebil tzarrari 
aurkeztutako urteko  txostenean. Halaber, Ingurumen Sailari 
gai hori jorratuz 2009ko abenduaren 23ko ebaz pena bida-
li genion. Arartekoaren gomendio horien ondotik Legebil-
tzarrean hainbat jarduera bideratu ziren. Eusko Jaurlari tzako 
Ingurumen Sailak jakinarazi zigun ebaz pen horien ondorioe-
kin bat zetorrela. Az kenik, Planen eta programen ingurumen 
ebaluazio estrategikorako prozedura arau tzen duen urriaren 
16ko 211/2012 Dekretuaren onarpenaren berri izan dugu. 
EAEko Ingurumena Babesteko o tsailaren 27ko 3/1998 Lege 
Orokorreko I. eranskineko A atalaren aldaketak barne hartu 
ditu ingurumenaren gainean eragin esangura tsuak izan di-
tzaketen hiri antolamendurako plan par tzialak eta hiri antola-
mendurako plan bereziak.

Oraindik izapide tzen ari diren aurreko ekitaldietako kexei 
dagokienez, nabarmendu behar dugu administrazio ba tzuk 
asko luza tzen direla eskatutako informazioa bidal tzeko eta 
erakunde honi lagun tza emateko orduan. Informazio hori 
epean bidal tzeko beharra bete ez duten bi administrazioren 
kasua bildu dugu. Hain zuzen ere, Az peitiko Udala eta Du-
rangoko Udala. 

2.

Kexarik aipagarrienak

Arartekoak ingurumenaren arloan egin dituen jarduketa nagu-
siak hiri-lurzoruko jolas-jarduerek, bizitegitarako eraikinekin 
muga egiten duten industria-jarduerek edo bide-az piegiturak 
ondoan izateak sor tzen duten ku tsadura akustikoari dagoz-
kionak izan dira. Badira herritarrak kez ka tzen dituzten beste 
ingurumen-ku tsa tzaile ba tzuk ere, hala nola atmosferaren 
ku tsadura, lurzoru ku tsatuak, kon tsumoko uren ku tsadura 
eta eremu elek tromagnetikoak.
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Beste kexa ba tzuetan, administrazioen esku dagoen ingu-
rumen-informazioa behar bezalako baldin tzetan eskura tzeko 
zailtasunei loturiko arazoak azaldu dira, edo gabeziak dau-
dela ingurumen-erabakietan parte har tzeko eskubideari da-
gokionez.

Bestalde, jarduera ba tzuen fun tzionamenduak ingurumenari 
edo per tsonen osasunari asko eragiten ez badiote ere alderdi 
 txarrak izan di tzakeela-eta gizartearen eran tzun su tsua era-
gin duten jardueren ondorioz ko jarduketak ere sartu ditugu 
ingurumen-atalean.

2.1.  Ingurumenaren informazioa eta 
parte-hartzea

Atal honetan, administrazioek ingurumen-informazioa esku-
ra tzeko eta ingurumenaren arloko erabakietan parte har tzeko 
eskubideei dagokienez gaiz ki fun tziona tzearen ondorioz ko 
erreklamazioak bildu dira.

Aurten hainbat erreklamazio jaso ditugu ingurumen-informa-
zioa eskura tzeko eskubidea balia tzeko orduan izaten diren 
zailtasunen inguruan. Aipa tzekoa da Arartekoaren ebaz pena, 
2012ko maia tzaren 22koa. Horren bidez amaiera ematen 
zaio bi elkarte ekologistek sustatutako kexa-espedienteari. 
Bertan, Biz kaiko Foru Aldundiko Ingurumen Sailari eskatu-
tako ingurumeneko informazioa ukatu zaiela sala tzen dute. 
Ararteko erakundetik informazio publikoa az kar, erraz eta 
interesdunen tzako ahalik eta koste  txikienarekin eskura tzeko 
eskubideak duen garran tzia az pimarra tzen dugu. Eskura-
tzea uka tzeko arrazoiak araudiak azal tzen dituen arrazoi 
zeha tzetara mugatu behar dira, interes publikoan edo hiru-
garrenen eskubideetan oinarrituta daudenak. Zen tzu horre-
tan, agiriak bere esku dituen administrazioak du informazioa 
eskain tzeko beharra. Legeriak ez du eska tzen administrazio 
hori informazio horren titular izatea edo administrazio bul-
tzadarako eskumena izatea. Ukapena amaitu gabe dauden 
datuak edo agiriak direlako bidera tzen bada, aginpidea in-
formazioa buru tzapen prozesuan modu ak tiboan duen ka-
suetara mugatu behar da. Era berean, herri administrazioek 
bitartekoak eskuratu behar dituzte euren esku dagoen infor-
mazioa erreproduzi tzeko eta eskura tzeko errazak diren eus-
karri elek tronikoetan eskura tzeko aukera eskain tzeko.

Ingurumen gaietako parte-har tze publikoari dagokionez, 
Arartekoak bi ebaz pen burutu ditu Euskal Autonomia Erkide-
goan garran tzia berezia duten bi konturen inguruan, ondoren 
ingurumen-kontrolean aipatuko ditugunak. Ebaz pen horietan 
gehien ku tsa tzen duten industriek ingurumen-kontrolaren 
kudeaketan duten parte-har tzea balora tzen dugu, hala nola, 
Muskizeko petrolioa fin tzeko plantaren kasuan. Era berean, 
erabaki publikoetan parte har tzeko hainbat proposamen 
jaso ditugu, besteak beste, Euskadin an tzemandako ezohiko 
gas-hobien erauz keta, Euskadiko estrategia energetikoan 
gaineratu dena.

2.2.  Ingurumenaren kontrola
Atal honetan, proiek tuek eta jarduerek ingurumenean duten 
eragina ebalua tzeko egiten diren prozedura administratiboak 
aipa tzen dira. Prozedura horien barruan honako hauek sar-
tzen dira: ingurumen-eraginaren ebaluazioa, ingurumen-

baimen integratua eta jarduera sailkatuetarako lizen tziak edo 
jarduera jakinaraziak.

 ■ Petrolioa fin tzeko planta Muskizen. Petrolioa fin tzeko 
planta baten ingurumen-kontrolari buruz ko ebaz pena 
eman dugu, 2011 eta 2012. urteetan zehar hainbat auzo-
kide eta ekologista elkarteri eran tzunez. Arartekoaren 
 aurrean aurkeztutako kexek, Muskizen, Abanto Zierbenan 
kokatutako PETRONOR SA petrolioa fin tzeko planta baten 
fun tzionamendutik ingurumenerako eta per tsonen osa-
sunerako sor daitez keen ustez ko kalteak azal tzen dituzte. 
Gure ondorioetan azaldu genuenez, egindako salaketei 
eran tzuna emateko, Eusko Jaurlari tzako Ingurumen Sai-
lak ezarritako neurriak erabat bete tzen direla kontrola tzen 
eta azter tzen jarraitu behar du, ingurumen zain tzarako 
programan jasotako urteko informazioaren babesean 
eta industria jardueraren jarraipenerako dituen kanpoko 
kontroleko mekanismoen babesean. Mota ezberdine-
tako gertakarien ondorioz sortutako ingurumenarekiko 
eta fabrikaren inguruan bizi diren per tsonen osasunare-
kiko ustez ko kalteen aurrean aurkeztutako herritarren 
salaketei dagokienez, Arartekoak ingurumen kontrolean, 
osasun publikoan eta industria arriskuan eskumena duten 
administrazioei kalteengatik, herritarren osasunean eragi-
na izateagatik eta hiri ingurumenean kalteak sor tzeagatik 
aurkeztutako erreklamazioen tzako egokia izan daitekeen 
izapidea –ofizioz edo salaketa bidez– eman dezaten eska-
tzen die. Aurkeztutako salaketen izapidearen inguruan 
jarraitu beharreko prozedurari dagokionez, Arartekoak 
beharrez ko tzat jo tzen du hainbat proposamen helaraztea 
dagoz kien administrazioek balora di tzaten: Erreklamazio 
horiei eran tzuna emateko jarraitutako administrazio neurri 
zeha tzen inguruan, Arartekoak egoki tzat jo tzen du Eus-
ko Jaurlari tzako Ingurumen Sailari eta Osasun eta Kon-
tsumo Sailari proposa tzea osasunaren tzat kaltegarrienak 
diren konposatu organiko lurrunkorrekiko esposizio han-
dietarako mugako balioak ezar tzeko aukera balora de-
zaten. Horixe da, besteak beste, ben tzenoaren kasua. 
Industria arriskuen preben tzioaren politikari dagokionez, 
Arartekoak industria jarduera arrisku tsuen arriskuak sai-
hesteko eska daitez keen plangin tzako tresna ezberdinen 
informazio eta heda tze egokia berma tzearen garran tzia 
az pimarra tzen du. 

 ■ Fracking-a Araban. 2012ko azaroan fracking izenarekin 
ezagu tzen den teknikaren bitartez ezohiko hobietatik 
gasa erauzteari buruz ko ebaz pena jendaurrean aurkeztu 
genuen. Ebaz pen horrek, fun tsean, Fracking Ez Araba 
plataformak aurkeztu zuen kexari eran tzuten dio. Kexak 
Araban, “Enara”·baimenaren barruan, ezohiko gasa 
esplora tzeko eta ondoren erauzteko aurreikuspenak zi-
tuen hiz pide. Ebaz penean gasa erauzteko sistema hori 
eta ingurumenean, herritarren osasunean, energia-po-
litiketan eta klima aldaketaren aurkako borrokan dituen 
eraginak aztertu ditugu. Euskadin ezohiko gasa esplora-
tzeko eta ustia tzeko proiek tuei dagokienez, ingurume-
nean duten eragina aztertu dugu, bai Euskadi Energia 
Estrategia 2020 izenekoaren kasuan, bai izapide tzen ari 
diren zundaketa pu tzuen esplorazioaren kasuan. Ondo-
rio gisa zera mahaigaineratu genuen: haustura hidrau-
likoak ingurumenaren tzat eta, kasu ba tzuetan, per tsonen 
osasunaren tzat inpak tu eta arrisku handiak barne har tzen 
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dituen sistema da. Inpak tu horiek ohiko gas erauz ketaren 
sistemak eragiten dituen inpak tuak baino handiagoak 
dira. Bereziki, teknika horrek behar duen erauz keta pu-
tzuen den tsitate altuak eragiten dituen ondorio sinergiko 
eta meta tze-ondorioak gailendu dira. Estatu espainolean 
eskumena duten botere publikoek ezohiko hobietatik ba-
liabide natural hori eskura tzeko erabaki estrategiakoaren 
gaineko ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-balorazio bat 
egin beharko lukete. Prozesu hori amaitu arte, proiek tu 
horien gauza tzeari dagokionez luzapen bat onar tzea ego-
kia li tzateke, esplorazio zein ustiapen fasean. Euskadiko 
testuinguruan, erakunde honek az pimarratu nahi du eus-
kal botere publikoek, Eusko Jaurlari tzak bereziki, Eus-
kadiko energia-estrategiaren barruan dauden xedapen 
eta helburuak baliatu behar dituztela Euskal Autonomia 
Erkidegoan dauden gas naturalaren hobien esplorazio 
eta ustiapenaren ingurumen-inpak tuari buruz ko gogoeta 
gainera tzeko. Kasu honetan, Eusko Jaurlari tzak Euska-
diko Energia Estrategia 2020 izenekoaren ingurumen-
ebaluazio estrategikoa buru tzeko jarraitu duen proze-
durari dagokionez, uste dugu izapide tzean zehar aka ts 
garran tzi tsuak an tzeman daitez keela. Horregatik, Arar-
teko erakundearen iri tziz, Euskadiko Energia Estrategia 
2020 behar bezala berrikusi beharko li tzateke, betiere, 
gomendioan azaldutako iriz pideekin bat eginez. 

2.3.  Kutsadura akustikoa 
Atal honen barnean, batez ere zaratak eragiten dituen ara-
zoei buruz ko erreklamazioak sartu ditugu. Hiri-lurzoruan, 
industria-lurzoruan eta lurzoru urbanizaezinean dauden jar-
duera sailkatuei buruz ko erreklamazioak jaso ditugu. Baita 
administrazioak egiten dituen lanek edo az piegiturek atera-
tzen duten zarataren ondorioz ko erreklamazioak ere.

Kexetan aipa tzen da toki-administrazioek ez dutela ezer 
egiten, nahiz eta hainbat jolas-jarduerek (tabernak, jate-
txeak edo jolas-elkarteak) zein supermerkatuek edo beste-
lako merkatari tza establezimenduek, ezarriak zaiz kien neurri 
zuzen tzaileak bete tzen ez dituztenez gero, eragoz penak sor-
tzen dituzten, batez ere zaratagatik eta usainengatik.

Alde horretatik, organo publiko eskudunak ezinbestean era-
bili behar du ordenamendu juridikoak hirugarrenei eragoz-
penak edo kalteak ekar diezaz kieketen soinu-immisioak 
prebeni tzeko eta, hala badagokio, saihesteko ematen dion 
ahalmena. Administrazio publikoek jarduera sailkatuak 
kontrola tzeko eta ingurumen-legedira egoki tzeko esku har-
tu beharra ez da soilik aukerako kontu bat; ai tzitik, interes 
orokorraren defen tsan eta legediaren ondorioz ko betebe-
harrak beteko direla berma tzeko ordenamendu juridikoak 
egozten dien ahalmen publikoa balia tzea dakar.

 ■ Batetik, ikusi dugu jarduera ba tzuek klandestinoak lira-
tekeela, ireki tzeko lizen tziaren jakinaraz penik gabe edo, 
areago, zenbait kasutan jarduteko lizen tziarik gabe ere 
fun tziona tzen ari direlako. Lizen tzia izateko eskakizuna, 
alkatearen eskumenekoa, ezin da saihestu eragoz penak, 
administrazioaren a tzerapenak edo beste arrazoi pribatu 
ba tzuk alegatuta. 

 ■ Jarduerak eska daitez keen lizen tziak izanez gero, zehaztu 
beharra dago jarduera-lizen tziek lotura iraunkorra sor tzen 

dutela eta horren xedea interes publikoa babestea dela, 
baimendutako jarduera gara tzeak eragin di tzakeen ger-
takarien aurrean. Zen tzu horretan, argi geratu behar da 
jarduera beti interes publikoko eskakizunetara egoki tzeko 
baldin tza inplizituaren mendeko tzat jo behar dela. Eskaki-
zun horiei esker, Administrazioak beti izango du baimen-
dutako jardueran esku har tzeko aukera, beti ere propor-
tzionaltasunez jokatuta; eskumen horri esker, jarduerak 
behar bezala fun tziona tzen duela berma tzeko beharrez-
koak diren zuzen tzeko eta egoki tzeko neurriak jarri ahal 
izango diz kie jardueraren susta tzaileei, baita ofizioz ere, 
eta az keneko baliabide gisa, baimena baliogabetu ahal 
izango du ezinez koa bada interes publikorako eskakizu-
netara egoki tzea, izan ere, hala egin ezean zain tza, se-
gurtasuna, elkarbizi tza eta ordena publikoa berma tzeko 
betebehar nagusien kontrako u tzikeria izango li tzateke.

2.4.  Lurzoruaren eta uraren kutsadura
Atal honetan, hala jabari publiko hidraulikoko nola i tsas-
lurtarreko uren eta i tsasaldearen ingurumen-kalitateari era-
giten dioten isurketen ondorioz ko kexak jaso ditugu. Horren 
barnean sar tzen da ku tsadura biologikoak eta lurzoruaren 
kimikak ingurumenean duten eragina.

Barakaldon Oiola urtegiko ura gizakien tzat erabil tzeagatiko 
kez ka azal tzeko hainbat per tsona eta elkartek aurkeztutako 
erreklamazioa az pimarra genezake. Espediente horren on-
dorioz Oiola urtegiko uraren kalitatea berma tzeko hartutako 
neurriei buruz ko ebaz pena sortu da. Ebaz pen horretan zera 
ondorioztatu dugu: Oiola urmaelean lindanorako xedatutako 
parametroak urratu direla an tzeman ondoren zain tza jardue-
rak kon tsumorako uren kalitatearen araudian bildutako xeda-
penetara egokitu dira. Osasun publikoaren administrazio 
arduradunak, uraren kalitatea kontrola tzeko eta zain tzeko sa-
rean eskumena duten gainon tzeko agenteen lankide tzarekin, 
zuzen tzeko eta preben tziorako neurriak bideratu ditu, egun 
arte Oiolako urak duen lindanoaren (an tzemandako HCHko 
isomeroetako bat) ku tsaduraren kontrol parametriko egokia 
berma tzeko balio izan dutenak. Ebaz pen horretan azal tzen 
dugunez, urtegiak hornidura sarearekin duen lotura berriro 
ere baloratu aurretik, protokoloan finkatutako parametroak 
bete tzen zirela egiaztatu eta justifikatu behar zen. Era berean, 
Oiolako urtegian HCH lehentasunez ko substan tzia arrisku tsu 
gisa dagoela ebaluatu behar da, eskumeneko administrazio 
hidrauliko eta ingurumenekoarekin batera, substan tzia hori 
uretik ken tzera zuzendutako neurriekin jarrai tzeko. Bestal-
de, Osasun eta Kon tsumo Sailak, osasun agintari gisa, eta 
administrazio eran tzuleen taldeak, batera duten beharra 
gogorarazi dugu, hau da, elkarteari eta interesa duten bes-
te per tsonei Oiolako urmaelaren ur kalitatearen kudeaketari 
buruz ko informazio zeha tza, nahikoa eta eguneratua emate-
ko beharra. Az kenik, Osasun eta Kon tsumo Sailak parte har-
tze mekanismoak eta informazio sistemak eskaini behar ditu 
kon tsumo uren kalitatearen kudeaketaren inguruan.

2.5.  Flora, fauna eta bioaniztasuna
Az ken aldian hainbat espezie ugaritu izanak sor di tzaketen 
kalteengatiko kexak eragin ditu. Kalte horiek botere pu-
blikoen esku-har tzea eska tzen dute, eremu publiko eta 
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pribatuetan higiene eta osasungarritasun baldin tza egokiak 
berma tzeko. Nolanahi ere, neurri horiek gogoan izan behar 
dute animali horien eta ordez ka tzen duten bioaniztasunaren 
defen tsarako interes publikoa. Duela gu txiko Arartekoaren 
ebaz pen batean, Biz kaiko Foru Aldundiko organo eskudu-
nari proposatu genion jarduera plan bat bideratu zezan hiri 
inguruetan habia egiten duten kaioek per tsonen osasun eta 
segurtasunerako ondorio kaltegarriak eragin ez di tzaten. 
Plan hori udalekin eta elkarte ekologistekin hi tzartu behar 
da, Ondare Naturalari eta Bioaniztasunari buruz ko aben-
duaren 13ko 42/2007 Legeak jaso tzen duenaren babesean.

3.

Araudi-testuingurua

Lehenik eta behin ingurumen alorreko premiaz ko neurriei 
buruz ko abenduaren 19ko 11/2012 Legea aipa tzen dugu. 
Gorte Nagusiek arau hori onartu dute, hi tzaurrean azal tzen 
den moduan, eremu babestuak, hondakinak edo lurraz piko 
urak bezalako arloetako ingurumen arauen administrazio sin-
plifikazioa eta arin tzea bila tzen duena.

Eusko Legebil tzarrak 7/2012 Legea, apirilaren 23koa onartu 
du, barne-merkatuko zerbi tzuei buruz Europako Parlamentuak 
eta Kon tseiluak abenduaren 12an emandako 2006/123/EE 
Zuzentaraura egoki tze aldera zenbait lege alda tzekoa. Lege 
horrek ingurumen baimeneko hainbat prozedura Erkidegoko 
zuzenbidera egokitu ditu. Aipa tzekoa da ingurumena ba-
besteko o tsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren aldaketa, 
sailkatutako jardueren aldez aurretiko jakinaraz pena jaso tzen 
duena.

Ingurumenari buruz ko arauetan eragina duten zenbait dekretu 
ere onartu dira. Hala nola, Planen eta programen ingurumen 
ebaluazio estrategikorako prozedura arau tzen duen urriaren 
16ko 211/2012 Dekretua. Egun berean, 212/2012 Dekretua, 
urriaren 16koa, ingurumen-lankide tzako erakundeak arau-
tzen dituena eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumen 
Lankide tzako Erakundeen Erregistroa sor tzen duena.

Zaratari dagokionez, 213/2012 Dekretua, urriaren 16koa ar-
gitaratu da, Euskal Autonomia Erkidegoko ho ts-ku tsadurari 
buruz koa. Dekretu honen xedea da, batetik, ho ts-ku tsadurari 
aurre har tzeko, hura murrizteko eta zain tzeko arauak ezar-
tzea, ho ts-ku tsadurak per tsonen osasunean, ondasunetan 
eta ingurumenean eragin di tzakeen kalteak saihesteko eta 
urri tzeko eta, bestetik, mekanismoak ezar tzea Euskal Auto-
nomia Erkidegoan ingurumeneko kalitate akustikoa hobe-
tzeko. Dekretu honetan arau tzen dira orobat eraikin berriak 
akustikoki babesteko eskakizunak.

Intereseko beste xedapen ba tzuen artean 214/2012 De-
kretua, urriaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko i tsas 
uretako eta erkidego barruko arroetako inguru kalteberak 
izenda tzen dituena eta 183/2012 Dekretua, irailaren 25ekoa, 
Ingurumeneko administrazio-prozeduretan zerbi tzu elek-
tronikoen erabilera arau tzeko eta ingurumenean eragina du-

ten jardueren Euskal Autonomia Erkidegoko erregistroa sor-
tzeko eta arau tzeko dena aipa di tzakegu.

4.

Jarduera-planaren esparruko 
bestelako esku-hartzeak

4.1.  Ofiziozko jarduerak
2012ko abenduan ofizioz ko jarduera bat hasi dugu inguru-
meneko legez kotasuna bete tzen dene tz kontrola tzen duen 
poliziaren fun tzionamenduari buruz. Ingurumeneko legerian 
ezarritako eskumen banaketako sistemak garran tzia berezia 
eskain tzen dien udalei administrazio lizen tzien bidez eta 
ondorioz ko ikuskapenen bitartez. Hala eta guztiz ere, ingu-
rumeneko legez kotasuna bete tzearen kontrol eraginkorra 
udal bakoi tzaren giza baliabideen, baliabide teknikoen eta 
baita borondatearen mende ere dago. Udal guztiek ez dute 
udal tzaingorik lan horiek egin ahal izateko. Kontrol lausoko 
egoera hori hobetu daiteke Er tzain tzaren barruan duela gu txi 
sortutako ingurumeneko polizia unitateari esker. Testuinguru 
horretan egoki tzat jo dugu ofizioz ko jarduera bat hastea in-
gurumeneko legeriaren kontrolean hobekun tza proposame-
nak aztertu eta balora tzeko.

4.2.  Bilerak elkarteekin
2012. urtean, ingurumen-ataleko helburu nagusia mantendu 
dugu, hau da, Euskal Autonomia Erkidegoan dauden ingu-
rumenari loturiko elkarteekiko harremanak indar tzen jarraitu 
dugu. Lankide tza-esparru edo bilera-foro hori, nagusiki, In-
gurumena 2.0 proiek tuaren barruan gune birtual bat sortuta 
garatuko da. 

Aurten honako auzokideen eta ekologisten elkarteekin izan 
dugu harremana neurri handiago edo  txikiago batean: Eko-
logistak Mar txan, Ez pi tsua, Txipio Bai, Eguz ki, Lamiako Vive, 
Fracking Ez Araba, Anti Coke koordina tzailea eta Kadagua 
Beheko auzoko koordina tzailea.

Bileren helburu nagusia izan da gobernuz kanpoko erakunde 
horiei hainbat jarduketa-proposamen helaraztea ingurume-
nari dagokionez, batez ere informazioa eskura tzeko eta ingu-
rumenean parte har tzeko eskubidea balia tzeari dagokionez. 
Era berean, Arartekoaren ingurumeneko foroan parte har-
tzeko aukera helarazi diegu.

Elkarte horiekin bileraren bat izan dugu Arartekoak bideratu-
tako jardueren inguruan.

2012ko o tsailean bilera bat izan genuen Fracking Ez Araba 
plataformarekin, Araban ezohiko gasa erauzteko haustura 
hidraulikoaren teknika erabil tzearen kontrakoa denarekin. 
Plataformak ezohiko gasa hausturaren teknikaren bidez 
erauzteak gizartean, ingurumenean eta gizakien osasunean 
edukiko dituen kostuen ondorioz, proiek tu horrek eragin di-
tuen zalan tzen berri eman zigun. 
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Bestalde, 2012ko mar txoan bilera bat egin zen Kadagua Be-
heko auzoko koordina tzailearekin (Zorro tzako auzo elkartea, 
Lu txanako auzo elkartea, Bur tzenako auzo elkartea, Olabe-
aga Bizirik, guru tzetako familien auzo elkartea, Castrejanako 
auzo elkartea, Kanala auzo elkartea eta Ekologistak mar txan). 
Bileraren helburua Bilbon eta inguruetan dauden usainak eta 
ku tsadura akustikoa sala tzea izan da. Usainen jatorria Ner-
bioi Behera/Kadagua Behean identifika tzen saiatu izan da. 

Anticoke koordina tzailearen kasuan, Turruntero elkartea, Por 
Muskiz bai taldea edo Kima berdea bezalako hainbat elkar-
terekin batera, Petronorren plantatik sor daitez keen kalteen 
administrazio kontrolaren ebaz pena jorratu da.

4.3.  Bilerak administrazioekin eta 
zerbitzuekin

Aurten hainbat bilera izan ditugu udal administrazioekin 
ostalari tza jarduerek eragiten dituzten ku tsadura akustikoko 
arazoak direla-eta. Gai horren inguruan Gasteiz ko Udaleko 
eta Durangoko Udaleko ingurumen alorreko arduradunekin 
bilerak izan ditugu. Halaber, Hernaniko alkatearekin bildu gi-
nen sagardotegi garaian zehar lokal eta eremu publikoetan 
per tsonak pila tzeak dakar tzan arazoak jorra tzeko.

Bestalde, Ingurumen Kalitateko Zuzendari tzarekin bilera bat 
izan dugu Biz kaiko hainbat zonaldetan atmosferaren ku-
tsaduragatik eta airearen kalitatearen kontrolarengatik aur-
keztutako salaketen inguruan bideratutako jarduerak ezagu-
tze aldera. 

Ez pi tsua elkarteak hala eskatuta, 2012ko irailean URA Ura-
ren Euskal Agen tziarekin eta Eusko Jaurlari tzako Osasun Pu-
blikoko Zuzendari tzarekin bilera bat izan genuen, Oiola ur-
tegian HCHgatik an tzemandako ku tsaduraren ondoren uren 
kalitatearen kontrolari buruz ko zenbait kontu argi tzeko.

4.4.  Webgunearen, intranetaren 
eta gizarte-sareetako foroen 
kudeaketa

2012. urtean zehar ingurumeneko alorrak Arartekoaren in-
gurumenari buruz ko blogean parte har tzen jarrai tzen du. 
Foro hori ingurumenaren esparruan jarduten duten elkartee-
kin eta oro har herritarrekin ingurumenaren gaineko kontuei 
buruz gogoeta egiteko leku gisa proposatu dugu, batez ere 
informazioa eskura tzeko eta ingurumenean parte har tzeko 
eskubideari buruz gogoeta egiteko. 2012an zehar hiru elkar-
te batu zaiz kio ekimen honi (Eguz ki, Lamiako Vive eta Lan-
tzarteko auzokideak).

Bestalde, hogeita hamar sarrera egin dira, hainbat gairen in-
guruan. Blog horrek jendearen artean duen eraginari dago-
kionez, per tsona interesdunen hirurogeitik gora iruz kin jaso 
ditugu, eta 10.500 bisita inguru.

4.5.  Iritzi artikuluak eta erakundeen 
adierazpenak

Ararteko erakundetik erakunde adieraz pen bat onartu ge-
nuen 2012ko Ingurumenaren Munduko Egunaren ospakizu-

narekin bat egiteko, “Ekonomia berdea: zu ere har tzen zai-
tu?” lemarekin ekainaren 5ean planeta osoan burutu zena. 
Aurten aukeratutako lemak per tsona, erakunde eta agente 
ekonomiko guztien eran tzukizun maila bat eska tzen du giza 
ongizaterako helburu hori lor tzeko. Era berean, herritarrek 
parte har tzeko bidea da. Adieraz pen horretan gizarte talde 
eta elkarteek erakunde eta agente ekonomikoekin batera 
gure ingurumenaren defen tsan buru tzen duten lan garran tzi-
tsua az pimarratu zuen Ararteko erakundeak.

4.6.  Parte hartzeko foroak, eskubideak 
bultzatzeko eta sustatzeko 
ekitaldiak 

2012ko azaroan Eusko Jaurlari tzako Ingurumen Sailak Eus-
kadi 2012ko garapen jasangarriaren lehen  txostena aur-
kezteko antolatutako jardunaldia gauzatu zen: Euskadiko 
garapen jasangarriaren foroa 2012. EcoEuskadi 2020 Gara-
pan Jasangarrirako Estrategiaren helburuetako bat hiru zu-
tabetan –ekonomia, gizarte garapena eta ingurumenarekiko 
errespetua– oinarritutako garapena susta tzea da.

Era berean, Biz kaiko Foru Aldundiaren Parte-har tze Jardunal-
dian eta 2012-2016 Zarata Planean parte hartu genuen. Ber-
tan, Foru Erakundeko Ingurumen Saileko Biz kaia Soinuduna 
estrategia eta 2007-2012 Zarataren Ekin tza Planaren Balan-
tzea jorratu ziren eta ondoren datozen bost urteetan burutu 
beharreko lehentasunez ko jarduerak identifikatu ziren.

5.

Herritarren  
eskubideen egoeraren balorazioa

 ■ 2012. urtean zehar Arartekoa elkarteekin eta herritarre-
kin, orokorrean, harreman hurbilagoa izaten eta finka tzen 
saiatu da, ingurumenari eta osasun publikoari dagokionez 
euren kez ka eta arazo errealak ezagu tzen saia tzeko.

 ■ Herritarren kez ka nagusienetako batek hiri inguruetan 
arnasten dugun airearen kalitatea da. Biz kaiko hainbat 
herriren kasuan (Bilbo, Barakaldo, Muskiz, Abanto-Zier-
bana) herritarrek bereziki industria jardueretatik datozen 
usainen zenbait gertakari azal tzen diz kigute. Atmosfera-
ren ku tsadura horrek eremu publikoetan eragina dauka 
eta e txebizi tza partikularretan sar tzen da. Euren e txeetan 
sar tzeak ezinegona sor tzen du eragindakoengan eta, 
ba tzuetan, osasunerako arazo garran tzi tsuak ere. Beste 
hainbatetan herritarren kon tsumorako uraren kalitateaga-
tiko kez ka adierazi da.

Agente ku tsa tzaileek (kimikoak, elek tromagnetikoak edo 
zarata) e txebizi tzaren bor txaezintasunerako eskubidea 
errespeta tzeko botere publikoek esku hartu behar dute 
baliz ko edozein urraketa saihesteko eta legeriak onartu-
tako gehienez ko mugak bete tzen direla egiazta tzeko.

912012k o Tx o s T e n a

( I I ) . 6 .  I n G U R U M e n a

II

Aurrekoa ikusi

http://blogak.ararteko.net/ingurumena/eu/2012/03/08/la-coordinadora-vecinal-del-bajo-kadagua-denuncia-en-el-ararteko-la-contaminacion-atmosferica-en-bilbao-y-barakaldo/
http://zorrotzaelkartea.wordpress.com/
http://coordinadoraanticoke.blogspot.com/
http://turrunteroelkartea.blogspot.com/
http://pormuskizbai.blogspot.com/
http://pormuskizbai.blogspot.com/
http://kimaberdea.blogspot.com/
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-564/eu/contenidos/institucion/1703/eu_5149/r01hRedirectCont/contenidos/organo/1545/eu_4541/eu_dir_calidadambiental.html
https://es-es.facebook.com/ezpitsua.plataformaecologisa
http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-0002/eu/
http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-0002/eu/
http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-skorga01/eu/contenidos/institucion/1708/eu_5129/r01hRedirectCont/contenidos/organo/1522/eu_4578/eu_dir_saludpublica.html
http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-skorga01/eu/contenidos/institucion/1708/eu_5129/r01hRedirectCont/contenidos/organo/1522/eu_4578/eu_dir_saludpublica.html
http://blogak.ararteko.net/ingurumena/eu/
http://blogak.ararteko.net/ingurumena/eu/
http://www.eguzki.org/default.cfm?hizkuntza=1&atala=&id=0&azpiatala
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http://blogak.ararteko.net/ingurumena/eu/2012/06/05/dia-mundial-del-medio-ambiente-2012-por-un-modelo-de-economia-verde-y-participativo/
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http://www.ecoeuskadi2020.net/eu
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleDepartamento.asp?Tem_Codigo=9&idioma=EU&dpto_biz=9&codpath_biz=9


Gure ebaz penetakoren batean azaldu dugun moduan, 
ezinbestekoa da ingurumeneko kontrolean, osasun pu-
blikoan eta industria arriskuan eskumena duten adminis-
trazioek kalteengatik, herritarren osasuneko arazoengatik 
eta hiriko ingurumenaren eraginengatik egindako errekla-
mazioei egokitu ahal zaien izapidea ematea.

Erreklamazio horiei eran tzuna emateko jarraitu beharre-
ko administrazio neurri zeha tzen inguruan, Arartekoak 
Ingurumen Sailari eta Osasun Sailari proposatu dio 
osasunaren tzat kaltegarrienak diren konposatu organiko 
lurrunkorrekiko esposizio handietarako mugako balioak 
ezar tzeko aukera balora dezaten. Horixe da, besteak bes-
te, ben tzenoaren kasua. 

 ■ 2012. urteko beste kontu garran tzi tsuenetako bat Eusko 
Jaurlari tzak Araban an tzemandako ezohiko gas hobien 
erauz keta susta tzeko egindako proposamena izan da. 
Kasu honetan ingurumen egokiaz goza tzeko eskubidea 
eta baliabide naturalen arrazoiz ko erabilera egiteko bo-
tere publikoei emandako agindua aztertu dira. Haustura 
hidraulikoak ingurumenaren tzat eta, kasu ba tzuetan, per-
tsonen osasunaren tzat inpak tu eta arrisku handiak barne 
har tzen dituen sistema da. Horregatik, eskumena duten 
botere publikoek ezohiko hobietatik baliabide natural hori 
eskura tzeko erabaki estrategiakoaren gaineko ekonomia-, 
gizarte- eta ingurumen-balorazio bat egin behar dute. Pro-
zesu hori amaitu arte, proiek tu horien gauza tzeari dago-
kionez luzapen bat onar tzea egokia li tzateke, esplorazio 
zein ustiapen fasean. Eusko Jaurlari tzak Euskadi 2020 es-
trategia energetikoaren berrikuspenean Euskal Autonomia 
Erkidegoko gas naturaleko hobien azterketak eta ustiake-
tak duen ingurumen eraginari buruz ko gogoeta gaineratu 
behar du. 

 ■ Ingurumenaren arloko beste helburu estrategikoetako bat 
da Aarhusko Hi tzarmenak ingurumen-demokraziaren hiru 
zutabeak berma tzeko ekarri dituen konpromisoak gure 
antolamenduan izandako gainera tzearen balorazioa egi-
tea: ingurumenaren arloko informazioa, parte-har tzea eta 
justizia eskura tzea.

Ararteko erakundetik informazio publikoa az kar, erraz eta 
interesdunen tzako ahalik eta koste  txikienarekin eskura-
tzeko eskubideak duen garran tzia az pimarra tzen dugu. 
Eskura tzea uka tzeko arrazoiak araudiak azal tzen dituen 
arrazoi zeha tzetara mugatu behar dira, interes publikoan 
edo hirugarrenen eskubideetan oinarrituta daudenak. 
Zen tzu horretan, agiriak bere esku dituen administrazioak 
du informazioa eskain tzeko beharra. Legeriak ez du eska-
tzen administrazio hori informazio horren titular izatea edo 
administrazio bul tzadarako eskumena izatea. Ukapena 
amaitu gabe dauden datuak edo agiriak direlako bidera-
tzen bada, aginpidea buru tzapen prozesua modu ak-
tiboan duen kasuetara mugatu behar da. Era berean, herri 
administrazioek bitartekoak eskuratu behar dituzte euren 
esku dagoen informazioa erreproduzi tzeko eta eskura-
tzeko errazak diren euskarri elek tronikoetan eskura tzeko 
aukera eskain tzeko.

Ingurumeneko gaietako parte har tze publikoari dagokio-
nez, Arartekoak interesgarri tzat jo tzen du industria ku tsa-
tzaileenen ingurumeneko kontrolaren kudeaketan parte-
har tzea susta tzea, hala nola, Muskizeko petrolioa fin tzeko 
plantan. Era berean, erabaki publikoetan parte har tzeko 
hainbat proposamen bildu ditugu, besteak beste, Eus-
kadiko ezohiko gas hobien erauz keta eztabaidagarriaren 
kasuan.
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1.

Arloa kopurutan 

Aurten guztira 30 kexa jaso dira eremu honetan eta era-
gindako administrazioak gorabehera egindako sailkapena 
hauxe izan da:
–  Tokiko administrazioa ........................................................................  16
–  Foru administrazioa  ...........................................................................  7
–  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra 

(Eusko Jaurlari tza) ................................................................................  6

Az piarloen araberako banaketari dagokionez, sailkapena ho-
nakoa da:

–  Administrazioaren fun tzionamendua eta administrazio 
prozedura ..................................................................................................  8

–  Garraioak ...................................................................................................  6
–  Obrak egitea ............................................................................................  5
–  Kontratazio araubidea, ondare eta administrazioaren 

eran tzukizuna ..........................................................................................  4
–  Herri lanak eta az piegiturak ...........................................................  3
–  Herritarren eskubideak ......................................................................  2

–  Nahitaez ko desjabe tzea ...................................................................  2

Arlo honetako kexen informazio estatistikoa, ekitaldia i txi 
den unean, ondorengoa da.
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Jaso ditugun kexen izapide tzearen egoera arrazoiz koa da, 
izan ere, gu txi gorabehera jaso ditugun kexen bi herenetan 
gure jarduketak amaitu ditugu eta amai tzeke daudenak, 
batez ere, laugarren hiruhilekoan jasotako kexen jarduketa-
faseak dira. Beste ba tzuen kasuan, arazoa da ez dugula ad-
ministrazioaren eran tzunik jaso edo eran tzuna berandu jaso 
dugula eta, horrenbestez, gure balorazioa ere a tzeratu da. 
Oro har, herri-administrazioen eran tzuna zen tzuz koa izan da 
eta, jarduera okerren bat an tzeman dugunean, helarazi diz-
kiegun oharrei eran tzuna eman diete.

2.

Kexarik aipagarrienak

Atal honetan, izapidetu ditugun kexa guztien artean, eduki 
formalagatik edo mahai gainean jarri duten arazoagatik na-
barmendu nahi izan ditugun kexak zehaztuko ditugu.

2.1.  Administrazioaren 
funtzionamendua eta 
administrazio prozedura

Gipuz koan zein Biz kaian errepide sareetako seinaleek kexak 
eragin dituzte, az ken urteetan ahalmen handiko arda tz be-
rrien proiekzioak eta eraikun tzak eragin dituzten aldake-
tak direla-eta. Bide berri horiek hirietatik atera tzeko trafiko 
fluxuen tzako aukera desberdinak ezarri dituzte. Erreklama-
tzaileen ustez, jarritako seinaleek erabil tzaileak nahita nahas-
ten dituzte ordain tzekoak diren bideak erabil di tzaten.

Hala, errepideen gaineko az ken katalogoan Gipuz koako 
Foru Aldundiak erabili zituen seinaleekiko desadostasuna 
adierazi zuen per tsona batek aurkeztu zuen kexa aipatu 
dezakegu. Interesdunak foru erakundean aurkeztu zuen ha-
sierako kexaren eran tzuna jaso bazuen ere, ez zegoen ados 
eran tzunarekin, bere ustez, foru administrazioak aka tsak 
egin bai tzituen eta horrek herritarren tzako informaziorik eza 
eta, sarearen erabil tzaile diren heinean, eragoz penak eragin 
ziz kien. Beste alderdi ba tzuen artean eta beste bide ba tzuen 
onurarako, N-1 errepidera sar tzeko dauden seinale eskasak 
aipatu zituen.

Mugikortasun eta Bide Az piegituren Sailak idaz ki zabal ba-
ten bidez jakinarazi zigun helmuga berdinera hel tzeko bi bide 
desberdin daudenean, horren berri ematen duten ereduek 
ziurgabetasuna sor tzen dutela erabil tzaileen artean. Elkar-
gune batera hel tzen direnean, jarraibide zeha tzak eta erra-
zak espero dituzte baina bikoiztasunekin topo egiten dute 
eta aurreikusi gabeko iriz pideetan oinarrituta erabakia hartu 
behar izaten dute. Informazioa prozesa tzeko behar horrek 
hauxe eragiten du: abiadura modu borti tzean murrizteko be-
harra, errepidean arreta gal tzea edota elkargunean mapak 
kon tsulta tzeko geldi tzea, hau da, erabil tzaile guztiek saihes-
tu nahi dituzten eta arrisku tsuak diren egoerak.

Bere aburuz, gai horren inguruan ain tzat hartu behar den 
beste datu garran tzi tsu bat da N-1 errepidea ez dagoela Eu-
ropa Barneko Errepideen Sarean, gaur egun E5 eta E80 erre-
pideak AP-1 autopistatik doaz-eta. Horrez gain,  txostenak 
orientazioa seinalezta tzeko prin tzipioak jaso zituen, argita-
sunean, erraztasunean eta uniformetasunean oinarritutako 
ideiak abiapuntu tzat dituztenak eta “Errepideetako arauak. 
8.1-IC Araua” izenekoan definitutakoak. Honako hauek dira: 
kon tzentrazioa, irakurgarritasuna, ulergarritasuna, jarraituta-
suna eta osotasuna. Prin tzipio metodologiko horien testuin-
guruan, amaierako xedea elkarguneetan eraku tsi daitez keen 
helmugak zehaztea da. 

Laburbilduz, gure esku-har tzea amaitu tzat jo genuen onar-
tu genuenean seinaleek hainbat aukera onartu ahal dituztela 
eta, emai tzen inguruan desadostasunak badaude ere, admi-
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nistrazioak interpretazio eta zuhurtasun tarte zabala daukala, 
aukeratutako iriz pidea beste batekin ordez ka tzea eragozten 
duena (honako salbuespen honekin: boterearen desbidera-
tzea, arbitrariotasuna edo hautatutako iriz pidearen justifika-
ziorik eza egon denean). 

2.2.  Herritarren eskubideak
Atal honetan Euskal tzaindia plazan autobus geltokia eraiki-
tzeko aurreikuspena dela-eta eragindako per tsonen platafor-
mak aurkeztu zuen kexa gogora ekarri nahi dugu. Erabaki 
horrek Gasteiz ko Hirigin tzako Antolakun tzako Plan Oroko-
rrean ezarritako kultura erabilera alda tzea dakar, garraio 
az piegituren tzako erabil tzeko xedearekin, zehaz ki, autobus 
geltoki bat eraiki tzeko. Proiek tuarekin ados ez daudela azal-
tzeaz gain, plataforma kexatu zen informaziorik ezaren on-
dorioz eta udaleko arduradunekin harremanetan egon arren 
eta proiek tuaren garran tzia kontuan hartuta, herritarrek par-
te har dezaten prozesu ak tiboen sustapena eskatu zuen. 

Kexa aurkeztu zuten unean, Hirigin tzako Antolamenduko Plan 
Orokorra alda tzeko espedientea izapide tze fasean zegoen, 
beraz, bideratutako espedientea azter tzeko eta autobus gel-
tokiaren kokapena alda tzeko proiek tuaren aurka egoki tzat jo-
tzen zituzten alegazioak aurkezteko eskubidearen berri eman 
genien. Horretarako, proiek tua jendearen tzako eskuragarri 
zegoen webgunearen helbidea eman genien. Aldaketa horren 
memoriarekin bat eginez, herritarren parte har tzerako pro-
grama bat aurreikusi zen, bai eta gizarte e txe batean proiek-
tuaren aurkez pena egitea, proposamena deskriba tzen duten 
liburuxkak edita tzea eta Udal Plangin tzaren Kon tseilu Aholku-
lariaren  txostena ere. Az ken horretan, beste ba tzuen artean, 
auzotarren elkarteetako bi ordez kari eta hiriko sek toreetako 
kon tseiluetako beste ordez kari ba tzuk daude. 

2.3.  Nahitaezko desjabetzea
Atal honetan per tsona batek bere jabe tzakoak diren lursai-
letan eraikin bat jarri izanagatik aurkeztu zuen kexa nabar-
mendu nahi izan dugu. Aipatutako eraikina okupazio hori 
ahalbide tzen zuen titulurik gabe ezarri zen ETSk (Euskal 
Trenbide Sarea) Añorgako eremuan (Bilbo-Donostia linea) 
bidea bitan bana tzeko gauzatu zituen obren ondorioz. Iza-
pidetutako desjabe tze espedientean kalte-ordaina eman zie-
ten euren jabe tzakoa den lursail bat behin-behinean okupa-
tzeagatik eta, hala ere, esparru horretan behin betiko eraikin 
bat eraiki tzen hasi ziren, horretarako legez ko titulurik ez edu-
ki arren. Erreklamazioa Eusko Jaurlari tzako E txebizi tza, Herri 
Lan eta Garraio Sailean izapidetu ostean, arazoa konpondu 
zen, aka tsa onartu ostean derrigorrez koa zen okupazio titu-
lua bi alderdien adostasunarekin sinatu bai tzuten.

2.4.  Herri lanak eta azpiegiturak
Maiz arlo horretan eragindako per tsonek gauzatutako proiek-
tuekiko eta herri-lanaren amaierako emai tzarekiko desados-
tasunak mahaigainera tzen dituzte. Oro har, arazoak obren 
gauza tzeak berak eragiten dituen eragoz pen eta traben 
ondorioz koak dira baina proiek tuarekiko desadostasunak 
bil tzen dituzten kexak ere aurkeztu dira, hala nola, honako 

alderdi hauei lotutakoak: hartutako konponbidea, beharra 
zalan tzan jarri izana, proposatutako aukerak ez gai tze tsi edo 
nahikoa motibatu ez izana, etab.

Hala, aurten jabe batek Navarreteko az piegiturak berri tzeko 
proiek tuarekin izandako desadostasuna aipatu dezake-
gu. Kexaren arrazoia zen Navarreteko Administrazio Ba-
tzordeak hasiera batean onartutako proiek tua aldatu zuela, 
derrigorrez koak diren prozedurak jarraitu gabe eta, gainera, 
bere lursailaren sarreran hasten den bidea hormigoiarekin 
estal tzeko erabakia bertan behera u tzi zuen. 

Eragindako administrazioak azaldu zuen obra mota guz-
tietan eta, are gehiago, mota horretako eta garran tzi hori 
duten obretan, ohikoa dela, dena modu normalean garatu 
arren, aldaketa eta/edo bariazio  txikiren bat egitea, obren 
gauza tzearen ondorioz koak diren aldaketa arrunt eta ohiz-
koei eran tzuteko. Oro har, aldaketa horiek eskumeneko 
zuzendari tzaren eta esleipendunaren artean konpon tzen dira. 
Hala eta guztiz ere, kasu zeha tz horretan, aldaketa horiek es-
kumeneko zuzendari tzaren oniri tzia lortu zuten eta herriko 
Kon tzejuaren esku u tzi ziren, hau da, erabakiak har tzeko eta 
auzotar guztien parte har tzerako organoaren esku, eta ber-
tan gehiengoak onartu zituen. Bestalde,azaldu ziguten landa 
lursailetara sar tzeko bidean zegoen hormigoia egoera onean 
zegoela eta ez zutela beharrez ko tzat jo hori berri tzea.

Motibazio hori ikusita, gure esku-har tzea amaitu tzat jo ge-
nuen ez baikenuen jarduera okerrik an tzeman erreferen tziaz-
ko proiek tuaren gauza tzean. Dena den, az pimarratu genuen 
espediente mota horietan obra burutu bitartean gerta tzen di-
ren gorabeherak eta egiten diren aldaketak dokumenta tzeak 
eta arrazoi tzeak duen garran tzia. 

2.5.  Ondare erantzukizuna
Per tsona batek kexa bat aurkeztu zuen Are txabaletako Uda-
lak ez ziolako ondare eran tzukizuneko erreklamazio bati 
eran tzun. Erreklamazioak herri-lan ba tzuk gauzatu bitartean 
bere titulartasunekoak diren ondasun ba tzuetan eragindako 
kalte materialak zituen hiz pide. Erreklama tzailearen ustez, 
kaltea udaleko zerbi tzu publikoen fun tzionamenduari ego tz 
zekiokeen, obrak enpresa esleipendun baten bitartez garatu 
baziren ere.

Beraz, kasu horretan ordenamendu juridikoak prozedura 
mota hori amai tzeko ezarri duen sei hilabeteko epea gain-
ditu zen (ondare eran tzukizunaren arloan Herri Adminis-
trazioen Prozeduren Araudia one tsi zuen mar txoaren 26ko 
429/1993 Errege Dekretuaren 13.3. artikulua) eta udalak ez 
zuen aurkeztutako erreklamazioari berariaz ko eran tzuna 
emateko eginbeharra bete. Az kenean, udalak gataz karen 
fun tsaren inguruan hartu zuen erabakiak arazoa erreklama-
tzailearen interesen alde konpondu zuen –behin tzat zenbate-
ko ekonomikoari dagokionez-.

2.6.  Garraioak
Garraioen arloan az pimarratu behar dugu arazo horiek 
guztiek eragin berezia dutela ezintasunen bat daukaten 
per tsonengan, izan ere, per tsona horiek, gaur egun ere, 
gainerako herritarrek baino garraio egokituko eskain tza 
murri tzagoa daukate.
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Lehenik eta behin, EuskoTren enpresa publikoak abian ja-
rri dituen tren unitateen ezarpenaren ostean an tzeman diren 
irisgarritasun arazoak aipatu nahi ditugu. Alde batetik, nasen 
ezaugarrien ondorioz ko arazoak daude eta, bestetik, tren 
unitate berrien diseinuak eragin dituzten arazoak daude.

Geltokietan zenbait arazo an tzeman dira trenbidearen eta 
nasaren artean dagoen distan tzia dela-eta. 2012. urtean 
zehar, konponbideak eman izan dira trenbide sareko gel-
toki guztietan, arrapalak behar bezala fun tzionatu dezala 
beharrez koak diren parametroak bete tzen saiatuz. Halaber, 
tren geltoki guztietan seinaleak jarri dira, kendu daitekeen 
arrapalaren bidez bagoira sar tzeko aukera ematen duen 
nasaren eremua marka tzeko. Hala, seinale horizontalen bi-
dez arrapala duten tren unitatearen ateak dauden eremua 
muga tzen da eta seinale bertikalak geldi tzeko eremua non 
dagoen erakusten du.

Dena den, oraindik ere bagoien diseinuari lotutako zenbait 
kontu direla-eta, mugikortasun urria duten per tsonek zailta-
sunak dituzte horiek erabil tzeko.

Zen tzu horretan, gurpildun aulkien erabil tzaileek azaldu dute 
unitateetako arrapalaren diseinuak egoera arrisku tsuak era-
giten dituela gehiegiz ko aldapa duelako, ez delako jarraitua 
eta zenbait tartetan erabilera zaila delako, aulkietako gurpi-
lak katiga tzen baitira. Modu berean, adierazi dute arrapalak 
treneko gidariak besterik ezin dituela mar txan jarri, hau da, 
erabil tzailea ezin da modu autonomoan mugitu. Halaber, 
adierazi dute bagoiaren barruan mugikortasun urria dauka-
ten per tsonen tzat erreserbatuta dagoen esparrua biziklete-
kin partekatu behar dutela nahitaez eta, ba tzuetan, horrek 
eragin duena da ezintasunen bat duten per tsonak erreserba-
tuta dagoen eremutik kanpo geratu direla.

Bestalde, errepikatu dira garraio publiko guztietako 
 txar te letako prezioan aplikatu beharreko hobari-iriz pideak 
batera tzeko aukera mahai gainean jarri duten kexak. 

Bestalde, aipatu behar dugu erakunde honek jakin zuela 
zenbait arazo egon zirela Gasteiz ko autobus geltokian da-
goen eta Lurraldebus  txartela diruz bete tzeko balio duen 
makinari lotuta. Zerbi tzu hori eskain tzeko makina bakarra 
dagoenez eta enpresa horren  txartel-leihatilaren ordute-
gi murriztua dela-eta, makina hori hondatu eta ez dabilen 
bakoi tzean, erabil tzaileek,  txartela kargatu ezinik, ohiko 
tiketa ordaindu behar izaten dute,  txartela erabil tzeagatik 
dagokien tarifa murriztua aplikatu gabe. Lurraldebusetik 
azaldu digutenaren arabera, aldea ordain tzeko errekla-
mazioa jarri ondoren, erakunde horrek Gipuz koako Foru 
Aldundiko Mugikortasun eta Garraio Publikoen Zuzendari-
tzara bidal tzen du eskaera, kopuruak i tzul tzeko ardura duen 
erakundea baita. Hori dela-eta, prak tikan, az ken erakun-
de horrek karga burokratiko bat dakarten hainbat izapide 
abian jarri behar ditu Lurraldebusek ia garran tzirik gabeko 
kopuruak behar bezala kobratu dituelako (izan ere, ohiko 
tiketaren gehienez ko prezioa 10,10 eurokoa da eta  txartela 
erabil tzeagatiko tarifa murriztua 5,19 eurokoa da, beraz, 
gehienez ere 4,19  € erreklama zitez keen). Ondorioz, gure 
ustez, kexa konpon tzeko beharrez koak diren izapideak 
gehiegiz koak dira.

Dena den, erreklamazioaren izaera ekonomikoa kontuan 
hartuta, erreklamatutako kopurua  txikia bada ere, berariaz ko 
prozedura jarraitu behar dela uler tzen dugu. Horrelako kexak 

zuzenean  txartel-leihatilan (irekita dagoenean) bideratu eta 
konpondu ahal zirela uste izan arren, hiz pide dugun arazoa 
murrizteko  txartelak karga tzeko bigarren makina bat instala-
tu zitekeela pen tsatu genuen.

Hala, Gipuz koako Foru Aldundiaren Mugikortasun eta Bide 
Az piegituren Sailera jo genuen eta Gasteiz ko autobus gelto-
kian Lurraldebus  txartelak diruz bete tzeko beste makina bat 
jar tzeko aukera mahai gainean jarri genuen, izan ere, irtenbi-
de horrek aipatutako inguruabarrak saihestuko lituz ke. On-
dorioz, bigarren makina instalatu zen eta jakinarazi ziguten 
etorkizun hurbilean  txartelak eskudirutan bete tzeko aukeraz 
gain, kreditu  txartelen bidez karga hori buru tzeko aukera 
ematen duten makinak instalatu nahi dituztela.

3.

Herritarren  
eskubideen egoeraren balorazioa

Alor honetako kexa kopurua zer txobait murriztu da 2011. 
urteari dagokionez eta murriz keta hori nabarmenagoa 
da erakundeak izapidetutako kexa guztien kopuruarekin 
pareka tzen badugu, az ken horiek nabarmenki igo baitira. Az-
ken urteetan aurrekontuetan egon diren murriz ketak direla-
eta, obren eta az piegituren arloan jardun publiko  txikiagoa 
egon da eta ematen du hori dela eremu horretan gataz kak 
murriztu izanaren arrazoietako bat.

Edonola ere, aipatu behar da az piegituren eta herri-lanen ere-
muan izapidetu diren kexek az pimarratu dituztela obrek, hala 
nola, errepideetako obrek eragindakoetan dituzten zuzene-
ko ondorioak. Oro har, obren ondorioz bereziki eragindako 
per tsonak kexatu dira ez dutelako informazio nahikorik eta 
gauza tzearen ardura duen administrazioak edo erakundeak 
ez duelako az kar eta modu eraginkorrean eran tzuten euren 
jabe tzek pairatu behar dituzten eragoz penak gu txi tzeko bide-
ragarriak diren irtenbideak topa tze aldera. Izan ere, desjabe-
tzeengatik edo beste kon tzeptu ba tzuen ondorioz dagoz-
kien kalte-ordainek ez dituzte gai horren inguruko arazoak 
konpon tzen. Kasu horietan administrazioak beharrez koak di-
ren aurreikuspenak egin beharko lituz ke arreta goiztiarra eta 
elkarriz keta hurbila eta per tsonalizatua eskaini ahal izateko, 
zen tzuz koak diren alegazioei eta aldarrikapenei eran tzuteko 
edo, hala badagokio, nahi horiek onar tzeko ezintasuna behar 
bezala justifika tzeko. 

Garraio publikoaren arloan, aurten aurrera pausuak ematen 
jarraitu da zenbait  txartel bakar ezar tzeko. Momentuz,  txartel 
horiek lurralde historiko bakoi tzak kudea tzen ditu. Garraio 
publiko mota desberdinetan erabilgarriak diren  txartelak 
ordain tzeko sistemen integrazioan aurrera egiteak arazoak 
eta adostasunik ezak eragin ditu, sistema eragile berri batera 
pasa tzea zaila baita. Oso berriak diren teknologiak (kontak tu- 
txartelak eta sistema kudea tzeko plataforma teknologikoak) 
barne har tzen dituzten sistema berri horien helburua tarife-
tako hobarien aplikazioa ahalbide tzea da baina zerbi tzuaren 
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kudeaketaren hobekun tzan aurrera pausuak ematea ere 
erraztu behar dute; izan ere, tresna teknologiko horiek aukera 
ani tzak ematen dituzte bil tzen duten informazioa ustia tzeko 
eta, ondorioz, arazoak denbora errealean konpon tzeko, zein 
etorkizuneko jardueren plangin tza egiteko. 

Zen tzu horretan, garraio sistema integratuago batera migra-
tzeak arazoak eragin ahal diz kie erabil tzaileei desberdinak di-
ren tarifa sistemak batera tzean da tzalako eta, horrenbestez, 
 txartel bakarrarekin tratu onuragarriagoa jaso tzen zuten zen-
bait per tsonen tzat desabantaila bihur daiteke. Edonola ere, 
Gasteiz ko Lurraldebus  txartelen makina sal tzaileari buruz ko 
kexan ikusi ahal den moduan, aurreko II.6. epigrafean,  txartel 
bakarren sistema berriak kudea tzen dituzten erakundeek 
kanpainak eta informazio kanalak garatu beharko lituz kete, 
batez ere, ezarpen fasean eta euskarri berriekin batera le-
hengo  txartelak erabil tzen diren bitartean. Horrez gain, bi-
tarteko horien ezarpena dela-eta sortu daitez keen errekla-
mazioak izapide tzeko protokolo argiak eta errazak ezarri 
beharko lituz kete. 

Az kenik, garraio publikoaren gaiari dagokionez, aurreko 
II.6. atalean nabarmendu dugun moduan, az pimarratu be-
har dugu berriro ere zerbi tzu publiko horien hobekun tzak 
mugikortasun urria daukaten per tsonen tzako eskain tzan 
eragin berezia duten politika inklusiboen garapena ain tzat 
hartu behar duela. Egokitutako garraioaren eskain tza modu 
esangura tsuan hobetu behar da; izan ere, gaur egun gaine-
rako herritarren esku dagoena baino askoz murri tzagoa da.

Errepideei dagokienez, Gipuz koako Ba tzar Nagusiek hartu-
tako neurria aipatu dezakegu. Horren arabera, lurralde his-
toriko horretan bizi diren herritarrek gehienez ere 25 euro 
ordainduko dituzte hilean AP-1 eta AP-8 autopistak erabil-
tzearen truke. Autopista horien erabil tzaileek neurri hori es-
katu zuten euren ustez, eta zenbait hobari indarrean egon 
arren, gaur egungo erabileraren kostua bazter tzailea eta 
gehiegiz koa delako, lurraldeko beste eremu ba tzuetako au-
zotarrek doako errepideak erabil tzeko aukera baitute eta, 
ordain tzekoak ez diren errepideen ezaugarriak ain tzat har-
tuta, bide horiek hauta tzea ez delako zen tzuz ko aukera bat.
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(II).8.
Jarduera ekonomikoaren antolamendua

a t a l a

Aurrekoa ikusi





1.

Arloa kopurutan

2012. urtean zehar 58 erreklamazio izan dira arlo honetan; 
beraz, Erakundeak izapidetutako kexa guztien %2,29 arlo 
honetakoak izan dira. Ondoren administrazioka xehakatuko 
ditugu:
–  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra 

(Eusko Jaurlari tza) ................................................................................  20
–  Foru administrazioa .............................................................................  2

–  Tokiko administrazioa ........................................................................  2

Honela sailkatu ditugu aztertutako kexak, gaiak edo az piar-
loak kontuan hartuta:

–  Finan tza-erakundeak eta aseguru-e txeak ............................  30
–  Merkatari tza, turismoa eta kon tsumoa ...................................  16
–  Administrazioaren fun tzionamendua eta administrazio 

prozedura ..................................................................................................  9
–  Nekazari tza, abel tzain tza, arran tza eta industria ..............  2

–  Energiaz (elek trizitatea eta gasa) horni tzeko zerbi tzuak ...  1

Ondoko taulan 2012ko ekitaldian kudeatutako kexen esta-
tistikak ageri dira, ekitaldia i txi denean (abendua) eduki diren 
datuen arabera.

G
U

Z
TI

R
A

Iz
ap

id
et

ze
n

A
m

ai
tu

ta

Ja
rd

ue
ra

 
ok

er
ra

Ja
rd

ue
ra

 
ok

er
rik

 e
z

H
er

rit
ar

re
i 

ah
ol

ku
ak

 e
ta

 
in

fo
rm

az
io

a 
em

at
ea

G
er

or
a 

ez
 d

ira
 

on
ar

tu

 

36 8 26 5 21 0 2

2.

Kexarik aipagarrienak

2.1.  Nekazaritza, abeltzaintza, arrantza 
eta industria

Atal honetan Eusko Jaurlari tzako Industria, Berrikun tza, 
Merkatari tza eta Turismo Sailak baliatu behar duen kontrol-
jarduera nolabait zehazten duen kexa bat izango ditugu hiz-
pide, interes orokorreko zerbi tzuak ematen dituzten enpresei 
buruz koa.

Usansoloko auzokideen elkarte batek Arartekoaren esku-
har tzea eskatu zuen Usansolon az ken hilabeteetan pairatu-
tako energia elek trikoaren horniduraren etete jarraituengatik 
kez katuta eta haserre zeudelako.

Egindako eskaerari eran tzunez, sail horrek Iberdrola Distribu-
ción Eléctrica enpresak egindako  txostena bidali zigun. Ber-
tan, argi-etenak gerta tzeko izandako arrazoiak eta arazo hori 
konpon tzeko jarraitutako jarduerak azal tzen zituzten.

Zen tzu horretan, aipa dezakegu gertatutako ma txuren arra-
zoi nagusia Usansoloko elika tze-lineetatik gertu zegoen zu-
haiztia zela, zehaz ki, Bedia az piestazioko 3. zirkuituko Bedia 
lineatik gertu zegoen urer tzean kokatutako zuhaiztia.

Biz kaiko Foru Aldundiko Nekazari tza Sailaren baimena lortu 
ondoren, zuhaiztia moztu zen, beraz, gerta tzen ari ziren ma-
txurak nabarmenki murriztuko zirela pen tsa zitekeen.

Az kenik, Bedia eta Galdakaoko udal ordez kariekin hainbat 
bilera egin zirela aipa tzen zen. Bertan, Iberdrola enpresak li-
nea elek trikoa lurpera tzeko aukera azter tzeko konpromisoa 
har tzen zuen, zuhaizti horrekin etorkizunean egon zitez keen 
arazoen konponbide gisa.

2.2.  Merkataritza, turismoa eta 
kontsumoa

Aurreko urteetan bezala, atal honetan jasotako kexa ge-
hienak enpresa pribatuen jardunari buruz koak izan dira; bai-
na erakunde honek ezin du arlo horretan esku hartu, euskal 
herri-administraziorik ez delako tartean egon.

Oro har, planteatutako gai zeha tzaren inguruan egoki iri tzitako 
informazioa helarazi ondoren, kexa horiek susta tzen dituzten 
interesdunei esan diegu Kon tsumi tzaileen Informaziorako 
Udal Bulegoak eta Kon tsumobide direla kexa horiek izapide-
tzeaz ardura tzen direnak eta, legearen aginduz, une honetan, 
gure esku har tzeko ahalmena jarduerak ordenamenduarekin 
bat etor tzen ote diren azter tzera muga tzen dela.

Izapidetutako kexei dagokienez, batez ere jorratu duten gaia 
izan da interesdunak ez zeudela ados udal-bulegoek jarraitu 
duten prozedurarekin, hain zuzen, Eusko Jaurlari tzaren au-
rrean sustatu diren kon tsumo arloko erreklamazioak izapide-
tu eta ar txiba tzeko, organo honek ez baitu egiaztatu adminis-
trazioaren arau-haustea egon denik.

2.3.  Finantza-erakundeak eta aseguru-
etxeak

2012an zehar, euskal familia asko erakunde honekin harre-
manetan jarri dira euren banku erakundeek finan tza produk-
tu bat –lehentasunez ko partaide tzak– kontrata tzea go-
mendatu zietelako eta ez direlako ez inber tsioan i txarondako 
segurtasun mailei ez iragarritako errentagarritasunari eran-
tzuten ari.

Kexa horiek ikusita, Defensor del Pueblo erakundeari honen 
berri eman genion, eragindakoek onartu bai tziguten ez zie-
tela informazio egokirik eman produk tu horren ezaugarrien 
inguruan kontratatu zuten unean.

Banku erakundeen fun tzionamendua gainbegira tzea Espai-
niako Bankuari dagokio. Era berean, Balore Merkatuaren 
Ba tzorde Nazionalari (CNMV) dagokio balore merkatuen gar-
dentasuna, bertan prezioen buru tzapen zuzena eta inberti-
tzaileen babesa zain tzea. Bi erakunde horiek Ekonomia eta 
Lehiakortasun Ministerioan a txikita daude. Hori zela-eta, 
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Espainiako Herriaren Defenda tzailearekin harremanetan jarri 
ginen Estatuko Administrazioaren organo horiek jarraitutako 
jarduera azter zezan.

Jakinarazi izan da CNMVk finan tza produk tuen komer-
tzializazio okerra zigor tzen zuten hainbat espediente ireki 
dituela, eta horien artean lehentasunez ko partaide tzak dau-
de. Era berean, Herriaren Defenda tzaileak hainbat gomendio 
eman ditu CNMVri eta Ekonomia Ministerioari.

Onartu behar dugu banku erakunde baten kontrako zigor-
tzeko espediente bat izapide tzean, kalte-ordaina eskura tzea 
edo dirua berreskura tzea lor tzen ez bada ere, zigortutako 
banku erakundearen prak tika okerra egon denaren froga-
elementua da, oso erabilgarria dena banku erakunde hori 
auzitara eramanez gero. Gure antolamendu juridikoan or-
gano judizialek bakarrik dute eskumena banku erakundeen 
jarduera azter tzeko eta euren eran tzukizun zibila zehazteko.

Une honetan, ziurrenik, emai tzarik eraginkorrenak ematen 
dituen bidea organo judizialetara jo tzea da. Az ken hilabetee-
tan epaitegien adieraz pen oso irmoak eta banku erakundeen 
jarduerekiko oso kritikoak en tzun ditugu. Horien bidez, ka-
suaren arabera, bezeroari gomendatutako inber tsio  txarretik 
sortutako kalte-galeren kontratuz ko eran tzukizuna onartu 
da edo baimenean aka tsak egoteagatik finan tza produk tu 
horien salerosketa kontratuen baliogabetasuna aitortu da, 
finan tza erakundeak kontratuaren aurreko informaziorako 
beharrak urratu zituela bermatu baita eta, ondoren, aldeen 
baimena behar ez bezala eman zelako, horiek ez bai tzituzten 
ezagu tzen sinatutako erosketa aginduen ezaugarriak eta hel-
burua.

Zori txarrez, kreditu erakundeak berregituratu eta konpon-
tzeari buruz ko abuztuaren 31ko 24/2012 Errege Lege Dekre-
tuak burututako erreformak ez du baztertu bezero minoristei 
lehentasunez ko partaide tzak sal tzeko aukera. (3. xedapen 
gehigarria).

Hala eta guztiz ere, benetako ezbeharra, krisi ekonomikoaren 
ondorioz e txebizi tza galdu behar izan duten per tsonak bizi-
tzen ari dira, izan ere, euren diru-sarrerak nabarmenki mu-
rriztean, ezin izan dituzte ordaindu bere garaian euren e txeak 
erosi ahal izateko sinatutako hipoteka-kredituak.

hipoteka betearaz pena nahitaez e txebizi tzarako eskubi-
dearen ikuspuntutik aztertu behar da, konstituzio bidez 
babestutako eskubide bat bezala, beraz, bat-batean gerta-
tutako eta eragindakoaren erabaki eta esku-har tze eremu-
tik kanpoko arrazoiengatik gal tzean, administrazioak fede 
oneko kon tsumi tzailearen aldeko oinarriz ko eskubide hori 
defenda tzen duten neurriak burutu behar ditu. Herritarren 
legez ko aldarrikapen hori e txebizi tzaren alorrean sakonago 
jorra tzen da.

Hori bai, gertura tze hori kon tsumi tzaileen eta erabil tzaileen 
eskubideen ikuspuntutik ere egin behar da. E txebizi tza eros-
teko familiek euren baliabide kopururik handiena erabil tzen 
dute.

2012an kalera tzeen drama bidera tzen saiatu diren bi arau 
onartu dira, 6/2012 Errege Lege Dekretua, mar txoaren 9koa, 
baliabiderik ez duten hipoteka-zordunak babesteko presako 
neurriei buruz koa eta 27/2012 Errege Lege Dekretua, aza-
roaren 15ekoa, zordun hipotekarioen babesa sendo tzeko 
neurri urgenteei buruz koa.

Lehenengoak Jardunbide Egokien Kodea jaso tzen du bere 
eranskinean eta kreditu erakundeek nahi izanez gero hare-
kin bat egin dezakete. Hala ere, gure autonomia erkidegoan 
ez du birtualtasun handirik izan, 100.001 eta 500.000 biz-
tanle arteko udalerrietan –tarte horretan daude gure udale-
rri nagusiak– gehienez ere 150.000 eurorengatik erositako 
e txebizi tzen hipoteketan aplika tzen delako. Bestalde, arau 
horrek jaso tzen dituen xedapenak bazter tzeko atalasean 
dauden eta aldi berean euren ohiko e txebizi tzan hipoteka 
kreditu edo mailegu bat zor duten familien tzat bakarrik dira 
aplikagarriak.

Zordun hipotekarioen babesa sendo tzeko neurri urgenteei 
buruz ko azaroaren 15eko 27/2012 Errege Lege Dekretuak, bi 
urteko epean zehar bereziki zaurkorrak diren taldeen ohiko 
e txebizi tzen gaineko kalera tzeak eteten ditu.

Bi arau horiek baloratu behar diren alderdi positiboak jaso-
tzen dituzten arren (hipoteka zorra berregitura tzeko neu-
rriak, berandu tzako interesak murriztea, kalera tzeak etetea, 
e txebizi tzen gizarte fun tsa sor tzea familia horiei euren gain 
har di tzaketen errentak dituzten alokairu kontratuak eskura-
tzen lagun tzeko…) ez dira inolaz ere balio izaten ari arazo 
larri honi eran tzun egokia emateko, nahiz eta 27/2012 Errege 
Lege Dekretuak zioen azalpenean “berankortasun tasa gure 
herrialdean baxua” dela eta “aparteko egoera horren ondo-
rioz (zordunei) ekonomia– edo ondare-egoera aldatu” zaiela 
eta “babes-premia handia” dutela onar tzen duen.

Kalera tzeak ez dira gelditu eta familiek egoera oso gogor eta 
zailei aurre egin behar diete.

E txebizi tza galdu eta istripu baten ondorioz, langabezian ge-
ratu izanagatik, bikotekidearekin izandako harremana apur-
tzeagatik, etab. finan tza erakundeari ordaindu ezin diz kioten 
diru-kopuru handiak zor izaten jarrai tzeagatik Arartekora jo-
tzen duten per tsonen kopuruak gora egiten du.

Arartekoak ordainean ematearen alde egin behar dela 
defenda tzen du, hipoteka kreditu bat sina tzean bere gain 
hartutako eran tzukizun guztia iraungi tzeko bide gisa, gu-
txienez, ohiko e txebizi tzan eragina duenean, eta maileguaren 
ordainketan luzamendua ezar tzea gomenda tzen du, bat-ba-
teko arrazoiengatik, fede oneko mailega tzailea zaurkortasun 
egoeran dagoenean.

Familiaren gainzorpe tzearen aurrean, botere publikoen le-
hentasuna zordunari mailegua i tzul tzeko aukera eskain tzen 
dioten neurriak bidera tzera zuzendu behar da baina, aldi 
berean, posible den guztietan, e txebizi tza mantenduz. Hura 
gal tzea betiere az ken aukera izan beharko li tzateke, egoi tza-
eremua ezinbesteko baldin tza da nortasuna gara tzeko eta 
babes-elementua da gizarte bazterkeriaren aurrean.

Azaro hasieran, Europako Justizia Auzitegiko abokatu 
nagusiak, Juliane Kokottek, iri tzi oso kritikoa eman zuen 
Espainiako hipoteka legeriak Europar Batasuneko eskubi-
dearekin bat egiten ez zuela salatuz, C-415-11 gaia. Bere 
ondorio orokorretan, Kokottek gogorarazten du EBko esta-
tuetako kalera tzeen araudi prozesala kon tsumi tzaileak ba-
besteko Europako zuzentarauarekin bateragarria izan behar 
dela.

Horregatik, Arartekoak egoki tzat jo tzen du Euskadiko 
hainbat epaileren ekimena, 2012ko azaroan Euskal Autono-
mia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak bere egin zuena, 
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kalera tzeetan jarduera-protokolo bat ezar tzeari buruz koa. 
Protokolo horri esker eginbide judizial berri bat ireki ahalko 
da lehen inolako alegaziorik egiteko aukerarik ez zegoen 
lekuan, eragindakoak euren abokatuaren bidez en tzun ahal 
izateko. Eginbide berri horrek berehalakoak diren kalera tzeak 
eteteko aukera eskainiko du 27/20125 Errege Lege Dekre-
tuan jasotako kasuetan.

Hala eta guztiz ere, Kokott abokatu nagusiak bere ondo-
rioetan aipa tzen duen moduan, erkidegoko zuzenbidean 
indarrean dagoen eraginkortasuneko prin tzipioari jarraiki, 
deklarazioko prozedura ezagu tzen duen jurisdikzio-orga-
noak betearaz pen prozedura eteteko (aldi baterako) aukera 
izan behar du, kontratu-klausula gehiegiz koa den edo ez 
egiazta tzen den arte.

2012ko maia tzean Eusko Jaurlari tzako Familien Gainzorpe-
tzeari Aurre Egiten lagun tzeko zerbi tzua abian jarri zen. 
Doako eta aukerako zerbi tzu gisa sortu zen, bereziki eko-
nomiaren alorreko profesionalek osatuta, ohiko e txebizi-
tza ordaindu ezin denean finan tza erakundeen aurrean 
bitartekari tza lanak egiteko helburuarekin. Zerbi tzuaren xe-
dea sortutako zorrak kita tzeko ahalik eta baldin tzarik onenak 
bila tzea da, familia unitatearen gaitasun ekonomikoa aztertu 
ondoren. E txebizi tza Euskal Autonomia Erkidegoan egon be-
har da eta ohiko e txebizi tza eta familiak duen bakarra izan 
behar da. Era berean, erosketa balioa 350.000 € baino gu-
txiagokoa izan behar da. 

Arartekoak ondo hartu du Eusko Jaurlari tzaren ekimen 
hori. Hala eta guztiz ere, beharrez ko tzat jo tzen da lagun tza 
handiagoa eta eragindako familiarekiko babes egokiagoa 
bidera tzea prozesuaren fase guztietan. Halaber, hobe li-
tzateke egoi tza-eskubideak bete tzen direla berma tzea hel-
buru duen nahitaez ko bitartekari tza prozedura izatea. Horrek 
eska tzen du familien gainzorpe tzearen arau tzea ezinbestean 
bideratu behar izatea.

Az kenik, aipatu beharra dago gure autonomia erkidegoan 
borondatez ko gizarte-aurreikuspeneko erakundeak (BGAE) 
gainbegira tze, kontrol eta ikuskapen erregimen baten 
mende daudela eta, behar izanez gero, Eusko Jaurlari tzako 
Ogasun eta Finan tza Sailaren esku-har tzea bidera tzen dela, 
Borondatez ko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen 5/2012 
Legea, o tsailaren 23koa, bete tzea helburu duena.

Lege honek gizarte-aurreikuspen osagarria hedatu nahi 
izan du Euskal Autonomia Erkidegoko herritarren artean, 
eta, horre tarako, bereziki sistema kolek tiboak eta enplegu-
koak sustatu ditu. Era berean, BGAEak erregula tzen dituen 
araudia argitu eta eguneratu du eta erakunde horien ku-
deaketaren gardentasuna, eraginkortasuna eta kaudimena 
ere indar tzen saiatu da, baita botere publikoen tutore tza 
eta kontrol mekanismoak ere, eragindako taldeen interesak 
babesteko.

Taldeko eta laneko sistemen aldeko apustu irmo horrek ez 
du oztoporik jarri banakako edo taldeko BGAE bateko kide 
baten tzat, haren lehen ekarpenak hamar urte baino gehiago 
dituenean, eskubide ekonomikoak erreskata tzeko auke-
ra manten tzeko metatutako erreserben kargura, erabilitako 
finan tza sistemaren arabera.

Lehen ekarpena egin zenetik 10 urte igaro direlako meta tu ta ko 
eskubideak erreskata tzeko aukera ez da ohiko kontin gen tzia 

laneko BGAEetan, bertan ekin tza babeslea erretiroa, herio-
tza, ezgaitasuna, iraupen luzeko langabezia, eta abarren gatik 
Gizarte Seguran tzaren prestazioak osa tzera bideratuta dago. 
Hori dela-eta herritarren kexak sor tzen ari dira, denboran  
luza tzen ari den krisi ekonomiko sakona adieraz le duen  uneko 
egoera ekonomikoan, metatutako eskubide ekonomiko hor-
ien eskuragarritasuna une hauetan errenta osagarriak eskai-
niko liz kiokeelako familia unitateari.

3.

Jarduera-planaren esparruko 
bestelako esku-hartzeak

2012ko maia tzean “Euskal Autonomia Erkidegoan erabil-
tzaileen eta kon tsumi tzaileen eskubideak ezar tzea” izeneko 
lana aurkeztu zen, Farapi, SL ikerketa taldeak egina, izan ere, 
2011. urtean erakunde horrek deitutako ikerketa-bekaren 
enpresa esleipenduna izan zen. Azterlan analitikoa da, EAEn 
teknologiaren, telekomunikazioen eta aireko garraioaren 
sek toreetan per tsona erabil tzaile eta kon tsumi tzaileek di-
tuzten eskubideen egoera zabal tzeko eta sen tsibiliza tzeko 
helburua duena. Azterlanaren helburu nagusia erabil tzaileek 
hiru sek tore horietan erreklama tzeko eta defenda tzeko dituz-
ten moduak eta prozedurak eta esku har tzen duten agente 
ezberdinek erreklamazio-prozesuan buru tzen duten zeregina 
azter tzea izan da.

Farapiko iker tzaile nagusiak Ararteko erakundeak antolatutako 
2012ko UPV/EHUko Udako Ikastaroen esparruan egindako 
lana aurkezteko aukera izan zuen. Ikastaro horien helburua ez-
tabaida publikoa sor tzea zen, oinarriz ko tzat eta ezinbesteko-
tzat jo tzen diren interes orokorreko zerbi tzuetarako irismena 
herritar guztien tzat uniber tsala eta kalitatez koa dela berma-
tzeko herri administrazioek burutu behar duten kontrol era-
ginkorra eta errealaren irismenean sakon tze aldera.

Jardunaldi horietan  txostengile-mul tzo handia egon zen: 
Clara Asúa dok toreak kon tsumi tzaileen eskubideen zain-
tza mekanismoetara hurbildu gintuen hiru lurralde espa-
rruetan (Europa, Espainia eta Euskadi); Teresa Costa dok-
toreak eskumen-esparru hori osa tzen zuen ekonomiaren 
eta enpresaren ikuspuntuarekin; eta mahai-ingurua, Kon-
tsumobideko zuzendariak, Barakaldoko kon tsumi tzaileei 
arreta emateko bulegoaren arduradunak, Euskalteleko 
aholkulari tza juridikoko zuzendariak eta Farapi enpresako 
ordez kariak osatuta. Az ken horrek ikuspuntu ezberdinetatik 
kon tsumi tzaile eta erabil tzaileek enpresa pribatuen interes 
orokorreko zerbi tzuak eskain tzearen gainean dituzten es-
kubideen egunerokotasunari buruz ko ikuspegi erreala osa-
tu zuen. 

Bestalde, finan tza erakundeen jarduerei buruz ko atalean 
azal tzen genuenez, 2012an zehar herritar askok helarazi 
digute, ida tziz zein ahoz, banku eta aseguru erakunde ba-
tzuen jarduerarekin ados ez zeudela eta babesgabetasun 
sen tsazioa zutela.
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Euskal herri administrazio bati dagokion gataz ka baten 
 aurrean ez gauden arren, erakunde hau inplikatutako agente 
guztiekin lankide tzan egon da eragindako per tsonen babe-
sean aurrera egin ahal izateko, bereziki, hipoteka zordunen 
kasuetan.

Horrela bada, erakundeak Biz kaia Jaurerriko Abokatuen 
Baz kunak “Hipoteka zordunak babestearen eremuan jardu-
teko proposamenak” izenekoen inguruan antolatutako jardu-
naldien esparruan lagun tza eskaini zuen gogoeta batekin eta 
Familien gainzorpe tze egoeren aurreko proposamenekin. 

Era berean, Oviedon Asturiasko Prokuradore tza Nagusiak 
(Herriaren defen tsa-erakundeak) antolatutako lan-saio ba-
tean parte hartu zuen Iñigo Lamarca arartekoak, “Krisi eko-
nomikoko egoeran e txebizi tzarako eskubide konstituzionala 
eraginkortasunez babesteko neurriak” gaiaren gainean. To-
paketa horretan, Iñigo Lamarca arartekoak “E txe kalera tzeak: 
giza eskubideen ikuspegitik aztertu beharreko gizarte-arazo 
larria” izenburuko ponen tzia aurkeztu zuen.

Topaketan barrena, Espainiako Herriaren Defenda tzaileak, 
Arartekoak eta autonomia erkidegoetako gainon tzeko herria-
ren defenda tzaileek adieraz pen garran tzi tsu bat onartu zuten 
krisi garai honetan e txebizi tza izateko eskubideari buruz, eta 
hainbat neurri proposatu zituzten e txe kalera tzeen arazo la-
rriari aurre egiteko.

Era berean, 2013. urteko uPV/Ehuko udako Ikastaroen 
esparruaren barnean, Ararteko erakundeak per tsonek finan-
tza erakundeekiko harremanetan dituzten eskubideak ba-
besteari buruz ko gogoeta eta eztabaida jardunaldia antola-
tuko du, datorren uztailerako aurreikusita dagoena.

Gure gizartea paira tzen ari den krisi ekonomikoaren ondo-
rio gisa, bankuetako produk tuak eta zerbi tzuak erosi izana-
gatik sortutako zaurkortasun eta babesgabetasun egoeren 
aurrean eta kontrolatu gabe dauden eta familiaren bizi tzan 
eragin handia duten ondorioak sortu dituzten bankuen jar-
dueren aurrean babesik gabe gaude. Egoera hau larritasun 
maila handienera hel tzen da hipoteka betearaz penekin.

Bankuetako zerbi tzuak interes orokorreko zerbi tzuak al 
dira? Ikuspuntu horren alde egin behar dugu, izan ere, kon-
tsideratu izan da interes orokorrak eska tzen zuela banku-
erakundeak diru publikoarekin erreskatatu behar zirela. 
Babestu behar dugun ikuspuntu horretatik, zerbi tzu horien 
gaineko administrazioaren esku-har tze zuzena eskatu behar 
dugu, horiek arau tzeaz gain, kontrol eraginkorra ere gaine-
ratuko duena. 

Estatuak bermatu behar du herritarrek kon tsumi tzaile eta 
erabil tzaile gisa dituzten eskubideak legez babestuta daude-
la, eta bankuen esparruko kontrataziotik sortutako beharrak 
oinarriz ko eskubide horiek errespeta tzen dituztela.

4.

Herritarren 
eskubideen egoeraren balorazioa

Aurten ere esan behar da arlo honetan jorratu dugun kexa 
kopurua gu txitu egin dela, aurkeztu diz kiguten kexa guz-
tien artean az pimarragarriak badira ere oinarriz ko tzat jo di-
tzakegun zerbi tzuetako erabil tzaileek sustatutakoak –adibi-
dez, gas edo elek trizitate hornidurari edo telefonia zerbi tzuei 
buruz koak–. Dena den, zerbi tzu horiek enpresa pribatuek 
ematen dituzte baina herri-administrazioek interes orokorre-
ko zerbi tzuen ematearen gaineko nahitaez ko kontrol-lanak 
egin behar dituzte.

Hala eta guztiz ere, ekitaldi honetan autonomia erkidego 
honetako herritarrek ekonomia eta finan tza erakundeekiko 
izandako harremanetan sortu zaiz kien arazoen inguruan aur-
keztutako erreklamazio kopuruak nabarmenki egin du gora.

Zehaz ki, hori ez da Arartekoaren esku-har tzearen barruko 
esparru bat; izan ere, finan tza- eta kreditu-erakundeen jardu-
naren kontrola ez dago o tsailaren 27ko 3/1985 Legeak –Arar-
teko erakundea sortu eta arau tzekoak– erakundeari ematen 
diz kion eskumenen barruan: hala eta guztiz ere, per tsona ho-
riek orienta tzen saiatu gara, hau da, haien erreklamazioak eta 
kexak organo eskudunei aurkezteko informazioa eman diegu.

Euskal herri administrazio bati dagokion gataz ka baten au-
rrean ez gauden arren, Ararteko bulegoa ezin da alde ba-
tera geratu bizi tzen ari garen egoera larriaren aurrean eta, 
horregatik, inplikatutako agente guztiekin lankide tzan ari tzen 
saiatu da, eragindako per tsonen babesean, bereziki, hipote-
ka zordunen babesean, aurrera egin ahal izateko.

Ahaleginik handiena egin behar da e txebizi tza izateko es-
kubide konstituzionala babesteko, familiarik geratu ez dadin 
e txerik gabe.

Zen tzu horretan, Arartekoak ordainean ematearen alde egin 
behar dela defenda tzen du, hipoteka kreditu bat sina tzean 
bere gain hartutako eran tzukizun guztia iraungi tzeko bide 
gisa, gu txienez, ohiko e txebizi tzan eragina duenean, eta mai-
leguaren ordainketan luzamendua ezar tzea gomenda tzen 
du, bat-bateko arrazoiengatik, fede oneko mailega tzailea 
zaurkortasun egoeran dagoenean.

Familiaren gainzorpe tzearen aurrean, botere publikoen le-
hentasuna zordunari mailegua i tzul tzeko aukera eskain tzen 
dioten neurriak bidera tzera zuzendu behar da baina, aldi 
berean, posible den guztietan, e txebizi tza mantenduz. Hura 
gal tzea betiere az ken aukera izan beharko li tzateke, egoi tza-
eremua ezinbesteko baldin tza da nortasuna gara tzeko eta 
babes-elementua da gizarte bazterkeriaren aurrean.
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(II).9.
Herri administrazioaren zerbitzuko 
pertsonala

a t a l a

Aurrekoa ikusi





1.

Arloa kopurutan

Arartekoaren erakundeak 145 erreklamazio jaso ditu herri-
administrazioaren zerbi tzurako langileen arloan. Kopuru hori 
2012. urtean jasotako kexa guztien %5,73 da.

Honako hauek dira ukituriko administrazioak:
–  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra 

(Eusko Jaurlari tza) ................................................................................  91
–  Tokiko administrazioa ........................................................................  22
–  Foru administrazioa .............................................................................  9

–  UPV/EHU ...................................................................................................  3

Edukiari erreparatuta, az piarlo hauen inguruko kexak izan 
dira:

–  Fun tzio publikoan sar tzeko hautaketa-prozesuak ...........  35
–  Ordez kapenak ........................................................................................  28

–  Oporrak, lizen tziak eta baimenak ...............................................  27
–  Administrazioaren fun tzionamendua eta administrazio 

prozedura ..................................................................................................  17
–  Beste alderdi ba tzuk ...........................................................................  9
–  Lanpostuak bete tzea ..........................................................................  8
–  Ordainsariak .............................................................................................  7
–  Herritarren eskubideak ......................................................................  5
–  Hiz kun tz normalizazioa .....................................................................  3
–  Lanpostuen zerrenda .........................................................................  3
–  Laneko jazarpena .................................................................................  1
–  Diziplina-araubidea ..............................................................................  1

–  Administrazio egoerak .......................................................................  1

Urte honetan zehar kudeatu diren kexen (jasotakoak zein 
ebazteke egoteagatik horiei gaineratutakoak) izapide proze-
suaren xehetasunei dagokienez, az pimarra tzekoa da  txosten 
hau ida tzi den unean honako egoera honetan daudela:
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185 95 82 31 51 0 8

Datu horien arabera, jasotako kexa-kopurua handitu dela 
az pimarratu behar dugu. Horietako gehienak, %65 inguru, 
sarbiderako hautapen prozedurei, ordez kapenei, lizen tziei 
eta baimenei buruz ko kontuak izan dira, eta bereziki lehe-
nengoak nabarmendu dira, sarbide kontuei buruz koak, %25 
inguruko ehunekoa lortu dutenak. Administrazio orokorrak 
(Eusko Jaurlari tza) kexa gehienak har tzen jarrai tzen du.

Oro har, salbuespen gu txi ba tzuk izan ezik, kexek ukituriko 
administrazioek jarrera ondo izan dute, eta behar izan duen 
lagun tza eman dioten erakunde honi. Hala ere, hainbat kexa 
izapide tzeko beharrez koa ez den a tzerapena eragiten ari 

diren zenbait jarrera nakar ere an tzeman ditugu. Hala ger-
tatu da zenbait kasutan Osakide tza-Euskal osasun zerbi-
tzuarekin.

2.

Kexarik aipagarrienak

Enplegu publikoaren sek torean ere berdintasun prin tzipioaren 
irakurketa egon da eta, Espainiako Konstituzioaren 9.2. ar-
tikuluan xedatutakoari jarraiki, enplegu publikora sar tzeko 
zailtasun bereziak dituzten taldeen aldeko diskriminazio po-
sitiboko neurriak hartu dira.

Talde horietan ezgaitasunen bat duten per tsonek osatu-
takoa az pimarra tzekoa da. 2012. urte honetan arreta berezia 
eskaini diogu talde horri III. atalean azalduko ditugun hainbat 
jarduerekin.

Aurreko urteetako joera jarraituz, emakumeen sarbidea 
susta tzera bideratutako hainbat neurri positibo ere kexa-
hiz pide izan dira. Hala gertatu da, adibidez, Biz kaiko Foru 
Aldundiko su-i tzalketa eta salbamenduko ofizialen lanpos-
tuak bete tzeko iragarritako hautapen-proben deialdian. 
Erreklama tzaileak, erakunde honen aldez aurreko adieraz-
penetan oinarrituta, kexan ahalegin handia egin zuen pro-
ba fisikoetarako ezarritako gu txieneko markak egokiak ez 
zirela argudia tzen saia tzeko. Era berean, langabezian zeuden 
per tsonak kontrata tzeko onartutako enplegua susta tzeko 
programa positibo tzat balora tzeko aukera izan dugu, izan 
ere, gizarte eta lan alorreko beste parametro ba tzuk gainera-
tzeaz gain (langabeziagatiko prestazioa ez jaso tzea, etab.) 
hautagai emakumeen kontratazioa sustatu du.

Bestalde, ohikoa den moduan, hautapen prozesuen kon-
figurazioa eta kudeaketarekin loturiko kexak jaso ditugu. 
2012. urtean bereziki aipagarria izan da Euskadiko Orkestra 
Sinfonikoak (EOS) instrumentistak aukera tzeko iragarritako 
deialdiaren inguruan sustatutako kexa. Erakunde honen us-
tez, hautapen prozesu horien izapide tzean gerta daitez keen 
eragoz penek (jakin badakigu bereziak direla) ezin dute eragin 
lanpostu horiek eskuratu nahi dituzten interesdunek merezi 
duten tratamendu berdintasuna urra tzea. Zen tzu horretan, 
orkestrari ohartarazi diogu merezimenduak balora tzeko al-
dez aurreko fase batek hautapen prozesua hu tsaldu dezake-
ela, prin tzipioz interesdun guztien lehia askeko oposaketa 
irekiko sistema gisa konfigura tzen baita.

Eusko Legebil tzarreko langileen artean dauden atezain lan-
postuak bete tzeko iragarritako lehiaketa-oposaketa baten 
deialdiarekin loturiko kexa ere az pimarratu nahi dugu, aldez 
aurreko esperien tziaren balorazioaren ingurukoa. Kasu ho-
rretan egin ditugun kudeaketen ondorioz epaimahaiaren era-
bakia babestu dugu, hau da, aldez aurreko esperien tziaren 
inguruko merezimendu horren egiaztagiriak zuzen tzen ez 
uztea.

Az kenik, EITB erakunde publikoaren 2010. urteko Lan 
Eskain tza Publikoaren esparruan ezarritako kexa aipatuko 
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dugu. Erakunde honen esku-har tzeari esker epaimahaiak 
kontuan hartu zuen kexagilearen asmoa eta bere ariketa 
prak tikoa berrikusi zuen horren kopia eskainiz. Erakunde 
honetatik, gainera, erakunde publikoaren arduradunari pro-
posatu diogu deituko diren hurrengo hautapen prozesuetan 
epaimahai ebalua tzaileei jakinaraz diezaien proba bakoi tza 
egin aurretik horiek zuzen tzeko iriz pideak berariaz zehaztu 
behar dituztela.

Jakina den moduan, 2012. urtean neurri garran tzi tsuak har-
tu dira sek tore publikoan langileen gastua geldiarazteko, 
besteak beste, aldi baterako langileen kontratazioa, aldi 
baterako estatutupeko langileen izendapena eta bitarteko 
fun tzionarioena murriztu dira. Horren inguruan, interesgarri-
tzat jo dugu neurri hori dela bide sortu diren hainbat ondorio 
az pimarra tzea. Hala gertatu da, adibidez, udan zehar kirol 
eta aisialdi instalazioetan informazio, zain tza, etab. lanetara 
bideratutako langileen kontratazioarekin. Gasteiz ko Udalak 
aurreko enplegu publikoko eskain tzetatik lortutako aldi ba-
terako kontratazio-pol tsen bidez bete ohi zituen behar ho-
riek. Neurri horiek ezarritako mugen ondorioz (kontrata tzeko 
aukera lehentasuneko sek toreei edo oinarriz ko zerbi tzu pu-
blikoen fun tzionamenduan eragiten duten sek toreei buruz ko, 
ezohiko eta larrialdiko beharretara lo tzen dute), udalak ohiko 
jardunbide hori alde batera u tzi du eta kanpo-kontratazioaren 
formulara jo behar izan du zerbi tzuen kontratu publikoaren 
irudiaren bidez.

Aldi baterako langileen atal horri dagokionez, aldi baterako 
kontratazio zerrendak buru tzeko eta kudea tzeko Osakide-
tza-Euskal osasun zerbi tzuko Administrazio Kon tseiluaren 
2011ko maia tzaren 9ko Erabakiaren 4.1.2 b. ataleko biga-
rren paragrafoan ezarritako xedapenaren eragina pairatu du-
ten per tsonek sustatutako hainbat kexa jaso ditugu. Agindu 
hori aplika tzean, enplegu eskain tza publikotik sortutako aldi 
baterako kontratazio-zerrendak osatuko dituzten per tsonen 
lehentasun ordena ezar tzerakoan herri administrazio guztie-
tan eskainitako zerbi tzuak balora tzen diren arren, zerrenda 
horiek urtero egunera tzerakoan, Osakide tza-Euskal osasun 
zerbi tzuan eskainitakoak bakarrik zenbatuko dira. Kexagileen 
arabera, erakunde publikoan eskainitako lan-esperien tzia 
bakarrik egunera tzean, beste herri administrazio ba tzuetan 
zerbi tzuak eskain tzen dituzten profesionalek erakunde pu-
blikoan an tzeko fun tzioak buru tzen dituzten profesionalen 
lehentasuna paira tzen dute, arrazoiz ko justifikazio objek-
tiborik ez duen desberdintasuna sortuz. Oraindik ere ez dugu 
horren inguruan min tza tzeko aukerarik izan, aipatu dugun 
moduan, Osakide tza-Euskal osasun zerbi tzuaren lankide tza 
falta dela-eta.

Sek tore publikoan langileen gastua geldiarazteko hartutako 
neurrien inguruko lehen aipamen bat egin dugu jada. Erakun-
de honen aurrean aurkeztu dituzten kexen eragile izandako 
beste neurri ba tzuk abenduko aparteko ordainsaria kendu 
izana eta borondatez ko erretiroagatiko primak aldi baterako 
etetea izan dira. Lehenengoei dagokienez, Espainiako He-
rriaren Defenda tzailera bidal tzea erabaki dugu eta erakunde 
horrek kexetan proposa tzen zen moduan konstituzio-kon-
trakotasuneko errekur tsoa susta tzea baztertu du.

lizen tzia eta baimenen atalari dagokionez, aurten ger-
tutik jarraitu dugu EAEko Administrazio Orokorrak burutu-
tako kudeaketa minbizia edo beste gaixotasun larriren 

bat duen seme-alaba adingabea zain tzeko baimenaren 
inguruan. Arlo pribatuan lanaldiaren murriz keta %99,99ra 
hel tzeko arazorik jar tzen ez dituztela jakin izan dugu. Hala 
eta guztiz ere, aukera hori fun tzio publikoko zenbait alder-
ditan mahaigainera tzean, hala nola, irakaskun tzan, adostu-
tako murriz ketak, gu txienez eta modu eraginkorrean, fun-
tzionarioak eskain tzen duen zerbi tzua ematea ahalbidetu 
behar duela uste izan da. Horren ondorioz, hainbatetan, bai-
mendutako murriz ketak lanaldiaren bi herenak gainditu ezin 
dituela defendatu izan da. Hala eta guztiz ere, az kenik, Fun-
tzio Publikoko Sailburuorde tzak instrukzio berri bat eman du 
lanaldiaren %99 murri tzeko aukera eskain tzeko adingabea 
ospitalera eramaten duten bakoi tzean eta tratamenduaren 
fase kritikoan zehar.

Era berean, kexa gisa, lan esparruan gerta tzen denarekin 
alderatuz, fun tzio publikoaren esparruan legez ko zain tza 
arrazoiengatik lanaldiaren murriz ketaren irismen kuanti-
tatiboa legez ezarri ez izana salatu izan da. Oinarriz ko Es-
tatutuaren isiltasunaren zein oraindik ere buru tzeke dagoen 
Euskal Fun tzio Publikoari buruz ko Legearen (horren 72.2. 
artikuluak legez zain tzeko arrazoiengatik lanaldiaren herena 
edo erdia gu txi tzeko aukera besterik ez du jaso tzen) errefor-
maren ondorioz , une honetan, lan baldin tzen negoziazio es-
parruetan lortutako adostasunetara jo beharra dago murriz-
ketarako eskubide horren irismen doi-doia zehaztu eta ezarri 
ahal izateko. 

Hain zuzen ere, aurreko horri zuzenean lotuta, garran tzi-
tsua irudi tzen zaigu Osakide tza-Euskal osasun zerbi tzuaren 
erakunde publikoan a txikitako langile baten kasua az pimarra-
tzea. Bere erakundean ezarri den lanaldiaren murriz ketaren 
ordutegiaren araubidean ezarritako iriz pideekin ados ez ze-
goenez, guregana jo zuen iriz pide horiek bere lana eta familia 
batera tzeko aukera eskain tzen ez diotela alegatuz. Kexa hori 
jorra tzean “Familia, lana eta norberaren bizi tza batera tzeko 
neurri gisa bidera tzea lanaldia murrizteko eta molda tzeko edo 
alda tzeko eskaerak” abenduaren 28ko Arartekoaren 5/2010 
Gomendio Orokorrean jasotako ondorioak mahaigaineratu 
ditugu.

Era berean, garran tzi tsua irudi tzen zaigu familia eta lana 
batera tzeko lagun tzekiko interesa zuen langile baten kexa 
az pimarra tzea. Kexagileak adierazi duenaren arabera, zain-
tza bere gain ez duen aita dibor tziatua denez lagun tza horie-
tatik kanpo gera tzen da. Erakunde honetan jakin badakigu 
ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuak hobekun tza nabarmena 
eragin zuela aurreko araudiarekin alderatuz, zain tza parte-
katua gaineratu bai tzuen eta, aurrekontu horri esker, gura-
soek batera tzeko lagun tzak jaso tzeko aukera daukate. Hala 
ere, uste dugu az ken xedapen horren erabateko eraginkor-
tasunak araudiaren doikun tza berri bat eska tzen duela, diruz 
lagundu daitez keen egoerak zabal tzen dituena eta batera-
tzea beharrez koa dela egiazta tzen duten egoera guztiak 
barne har tzen dituena, hala nola, oporraldietan zain tza bere 
gain ez duen gurasoak seme-alabak zaindu behar ditue-
nean –hi tzarmen arau tzaileak hala ezarri baitu–. Familia eta 
Komunitate Politikako zuzendariak gai horren inguruan az-
terlan bat buru tzeko adierazitako konpromisoak hasitako 
esku-har tzeari amaiera emateko erabakia har tzera bul tzatu 
gintuen. Hala eta guztiz ere,  txosten honen buru tzapena ixte-
rako unean, aldaketarik gertatu ez dela eta kexa eragin zuen 
egoera manten tzen dela jakin izan dugu.
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Beste kontu mota ba tzuk azter tzean aipatu behar dugu, 
zalan tzarik gabe, 2012. urtean berri tzailea izan dela Herri-
zaingo Sailak Aldi baterako Ezintasunen inguruan onar-
tutako instrukzioari dagokionez aurkeztutako kexa, izaera 
per tsonaleko datuen babesaren alorreko araudira egoki-
tzen ez dela uste izanagatik. Jakin izan dugu Datuak Babes-
teko Euskal Agen tziak instrukzio horren edukiaren inguruko 
iri tzia emateko aukera eduki duela eta adierazi duela Er tzain-
tzako kideen osasunari buruz ko informazioaren exijen tziaren 
inguruko gai tzespenak oinarrituak daudela. Kexa izapidetu 
bitartean, Herrizaingo Sailak, nahita sortutako anbiguota-
sunez, honako hau besterik ez du adierazi: “kontuan hartuko 
du, egokia bali tz, gai horren inguruan aurrerago har di tzakeen 
jokabideetan”. Horren ondorioz, hasitako esku-har tzearekin 
jarraitu behar dugu.

Kexa bat sortu duen polizia esparruko beste instrukzio bat 
Er tzain tzaren irudi korporatiboari buruz koa izan da. Kasu 
honetan, Herrizaingo Saileko arduradunek irudiari eta i txura 
per tsonalari dagokionez aurkeztutako eskaerak, eragindako 
ba tzuek arbitrario tzat eta diskrimina tzaile tzat jo zituztenak, 
justifikatu dituzte apaindura per tsonaleko elementuak zerbi-
tzua eskain tzeko oztopo ez direla eta herritarren tzat edo 
agenteen tzat arrisku fisikoa sor tzen ez dutela argudiatuz.

Aipamen labur bat egin behar dugu Euskadiko Erizain tza 
Sindikatuak (SATSE) aurkeztutako kexaren inguruan. Ber-
tan, hainbat osasun zerbi tzuri, hala nola, aldez aurreko hi-
tzorduari, osasun kon tseiluari, etab. emandako publizitatea-
ren edukia salatu zuten. Sindikatu horren ustez, publizitate 
horrekin lan-baldin tzak arau tzen dituen Akordioko Aukera 
berdintasunerako Ba tzordearen inguruan hartutako konpro-
misoak urratuko lirateke eta EAEko Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako V. Planaren esparruan aztertu beharko li-
tzateke. Kexa horrek, gainera, Osakide tza-Euskal osasun 
zerbi tzuaren lankide tza faltaren adibide berri bat azal tzeko 
aukera eskain tzen digu.

Dagoeneko amai tzeko, Eusko Jaurlari tzako Hez kun tza, 
Uniber tsitate eta Ikerketa Sailarekin lan-kontratu baten bi-
dez lotutako langile batek sustatutako kexa aipatu beharko 
genuke. Langile horrek, bateraezintasunagatiko eszeden tzia 
eskatu izan arren, 2011-2012 ikasturtean ezin izan zuen li-
beratutako irakasle baten ordez kapena egin. Kexak hiz pide 
zuen gaia aztertu ondoren lortu genituen ondorioak 2012ko 
azaroaren 15eko Arartekoaren Ebaz penean islatu dira. Ho-
rren bidez, Eusko Jaurlari tzako Hez kun tza, Uniber tsitate eta 
Ikerketa Saileko langile batek eskatutako bateraezintasuna-
gatiko eszeden tziaren adieraz pen bati buruz ko kexa-espe-
dientea amai tzen da.

Halaber, aurten laneko jazarpeneko salaketei buruz ko gaie-
tan bi ebaz pen eman ditugula jasota u tzi behar dugu (Arar-
tekoaren ebaz pena, 2012ko mar txoaren 13koa. Horren 
bidez laneko arriskuen preben tzioa ez bete tzeagatik jarritako 
salaketa bati buruz ko jarduera amai tzen da. Arartekoaren 
ebaz pena, 2012ko uztailaren 26koa. Horren bidez, Er tzain-
tzan ustez ko laneko jazarpen kasu bat iker tzeko prozedura-
ren inguruko jarduera amaitu tzat jo da).

Halako kontuetan burutu dugun lanaren ondorio gisa, berriro 
ere az pimarratu beharko genuke laneko jazarpeneko salake-
tak iker tzeko dagoeneko onartu diren ikerketa protokoloak 
edo prozedurak behar bezala izapide tzeak duen garran tzia.

3.

Jarduera-planaren esparruko 
bestelako esku-hartzeak

Aurten, arlo horretan jarduteko planean finkatutako ildoei 
jarraiki, ezgaitasunen bat duten per tsona-taldean jarri dugu 
arreta berezia eta, zehaz ki, euskal herri administrazioek 
euren aldi baterako kontratazio-pol tsak osa tzen dituzten 
halako per tsonei eskain tzen dieten tratamenduan sakon tzea 
erabaki dugu.

Horretarako, bi premisatik abiatu gara: lehenengoa, Langile 
Publikoaren Oinarriz ko Estatutuak eta Euskal Fun tzio Pu-
blikoari buruz ko uztailaren 6ko 6/1989 Legeak, lan-eskain tza 
publikoetan ezgaitasunen bat dutenen tzako lanpostuak na-
hitaez gorde tzeko beharra erregula tzen duten arauak izanik, 
karrerako fun tzionario edo langile finko bihur tzeko aukera 
bakarrik azal tzen dutela eta ez dutela inolako zehaztapenik 
ezarri ezgaitasunen bat duten per tsonak aldi baterako edo 
bitarteko langile izateko formulen inguruan; eta bigarrena, 
gure ustez, egoera horrek ez duela oztoporik jar tzen for-
mulak burutu daitezen administrazioak kontratatutako edo 
bitarteko izendatutako kopuru jakin bat talde horretako per-
tsonak izateko beharra ezar tzeko.

Hain zuzen ere, aldi baterako lan-pol tsak erregula tzen dituz-
ten arauak, orokorrean, bi iriz pideren arabera bakarrik zehaz-
ten dute euren kideen ordena: lan-eskain tza publikoetatik 
sortutako hautapen-prozesuen kalifikazioak eta administra-
zioan eskainitako zerbi tzuak; baina, gure ustez, hautagaiak 
lanpostua bete tzeko duen gaitasuna, Espainiako Konsti-
tuzioaren arabera fun tzio publikorako sarbidea arautu behar 
duena, betiere berma tzen bada, ez dago arrazoirik hiz pide 
dugun per tsona-taldeari aldi baterako lana eraginkortasunez 
berma tzen dioten bestelako formulak ez bila tzeko, bai horiei 
lanpostu jakin ba tzuk gordez, bai horiek hartuta lortu nahi 
den helburua lor tzea errazten duen beste edozein neurri ar-
bitratuz.

Helburu hori lor tze aldera, hau da, ezgaitasunen bat duten 
per tsonek aldi baterako lanpostuak lor tzeko dituzten auke-
rak handiagoak izan daitezen berariaz ko formulak buru tzeko, 
eta horretarako gure autonomia erkidegoko administrazioek 
gaiaren inguruan duten egoeratik abiatu beharko ginatekeela 
kontuan hartuta, horietako ba tzuen lagun tza eskatu genuen 
gu txienez honako datuak jasoko lituz keen  txostena helaraz 
ziezaguten: (1) auren erakundean aldi baterako zerbi tzuak 
eskain tzen dituzten ezgaituen kopurua guztira eta kopuru 
horrek osa tzen duen ehunekoa aldi baterako langile guz-
tiekiko eta (2) euren erakundean ezgaitasunen bat duten 
per tsonak aldi baterako kontrata tzeko pol tsen kudeaketa 
erregula tzen duen araudian jasotako erreserba kupoen edo 
an tzeko neurrien xehetasunak.

Txosten hau ida tzi dugunean oraindik ere eskatutako infor-
mazio guztia jaso ez badugu ere, gaur arte erakunde honetan 
sartu dena azter tzean egiaztatu ahal izan dugu gaiaren ingu-
ruko berariaz ko araudirik ez egotea ez dela oztoporik izan 
euskal herri administrazio ba tzuek ezgaitasunen bat duten 
per tsonak lan publikora sar daitezen neurri positiboak eza-
rri ahal izateko; hori bai, asko harritu gaitu beste ba tzuek, 
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zehaz ki aldi baterako langile kopururik handienak dituztenek, 
zen tzu horretan aurreratu ez izanak.

Adibide gisa, ez Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio 
Orokorrean eta bere erakunde autonomoetan aldi baterako 
zerbi tzuak emateko langileak hauta tzeari buruz ko 2006ko 
maia tzaren 30eko Akordioak ez lan-pol tsak era tzeko proze-
sura dei tzeko Fun tzio Publikoaren sailburuordearen 2006ko 
ekainaren 14ko Ebaz penak, ez dute inolako neurri positiborik 
jaso tzen ezgaitasunen bat duten per tsonen tzako.

Hori dela-eta, euskal herri administrazio guztiei, bereziki 
horren inguruan une honetan xedapenak ez dituztenei, lan 
publikorako sarbidea arautu behar duten prin tzipioak berma-
tuta, aldi baterako kontratazio-pol tsak erregula tzen dituzten 
arauetan ezgaitasunen bat duten per tsonak euren ezauga-
rrietarako egokiak diren lanpostuetarako sarbidea errazten 
duten diskriminazio positiboko neurriak ezar di tzaten eskatu 
diegu.

4.

Herritarren 
eskubideen egoeraren balorazioa

2012. urtean herri administrazioen zerbi tzura dauden langi-
leen alorrean jasotako kexa-kopurua handitu da. Hala eta 
guztiz ere, aldi baterako kontua dela uste dugu, ez dela arlo 
honetan aipatu beharreko inolako aldaketa nabarmenaren 
ondorio, izan ere, azaldutako kontuak, gehien bat, kexak 
sortu izan ohi dituzten gaiei buruz koak izan dira.

Orokorrean, kexen eragina izan duten administrazioek lagun-
tza eskaini izan diote erakunde honi, baina jokabide nakarren 
kasuak ere egon dira, horietako ba tzuk izapide tzea zaildu 
dutenak. Hala gertatu izan da, adibidez, Osakide tza-Euskal 
osasun zerbi tzuarekin.

Zalan tzarik gabe, aurten az pimarratu beharreko kontua da 
sek tore publikoko langileen gastua geldiarazteko neurrien 
ezarpena. Jakina den moduan, neurri murriztaileak ezarri di-
tuzten arauz ko xedapenak onartu dira. Neurri horiek ez dira 
ordainsariari buruz koak bakarrik izan, hala nola, soldataren 
murriz keta, borondatez ko erretiro primak etetea, pen tsio-
planetarako ekarpenak etetea... beste arlo ba tzuei buruz-
koak ere egon dira, adibidez: langile berrien gainera tzea 
etetea, baimenen erregimena norberaren aukerako eta an-
tzinakotasuneko egunen murriz ketarekin homogeneiza tzea, 
ordez kapen-kontratuak buru tzeko hi tzarmenak etetea, etab.

Neurri sorta hori herri administrazioen fun tzionamendua 
hobe tzeko eta uneko egoerara eraginkortasunez egoki-
tzeko eta herritarrei eskain tzen zaien zerbi tzuaren kalitatea 
manten tzeko aukera eskainiko duen egitura-aldaketa gisa 
aurkeztu da. Hala ere, eztabaida juridiko handia sortu du, 

aurkako ikuspuntuekin, eta, az kenik, hainbat kasutan, Kons-
tituzio Auzitegiaren aurrean konstituzio kontrakotasuneko 
errekur tsoak aurkeztea eragin du.

Beharbada, komunikabideetan oihar tzun gehien izan duen 
eztabaida gataz ka tsuenetako bat 2012ko abenduko apar-
teko ordainsaria eteteari buruz koa izan da. Hala eta guztiz 
ere, azaldutako gataz kek beste ekimen ba tzuetan ere eragi-
na izan dute, hala nola, pen tsio-planetarako ekarpenak ete-
tean edo hez kun tza arloko gastu publikoa arrazionaliza tzean 
(irakastegunak, irakasleen ordez kapenak, etab.).

Ez dugu une honetan gizarte eta politika arlo guztietan na-
gusitu behar den ezinbesteko elkartasunaren prin tzipioa 
eskatuz nahitaez ko neurri gisa aurkeztu diren neurri horien 
inguruko eztabaida piztu nahi. Hala ere, langile publikoek 
gara tzen duten lan garran tzi tsua balora tzeko unea dela uste 
dugu, horien lagun tza ezinbestekoa baita kalitatez ko zerbi-
tzu publikoak eskain tzeko eta, hain zuzen ere horregatik, 
gure ustez saihestu behar den euspen-egoera honen ustez-
ko arriskuen berri eman behar dugula uste dugu.

Zen tzu horretan, erakunde honetatik berariaz ko oharra egin 
nahi dugu langile berriak barnera tzeko ezarri diren mugek 
ez dezaten alde batera u tzi enplegu publikoetara sar tzeko 
zailtasun gehien dituzten taldeak babesteko ezinbestekoak 
diren diskriminazio positiboko neurrien aplikazioa. Izan ere, 
iri tzi hori izanagatik, 2012an euskal herri administrazioei 
gomendatu diegu aldi baterako euren kontratazio pol tsak 
erregula tzen dituzten arauetan diskriminazio positiboko neu-
rriak ezar di tzaten ezgaitasunen bat duten per tsonek erra-
zago eskura di tzaten euren ezaugarrietarako egokiak diren 
lanpostuak.

Era berean, gure ustez, sarbiderako hautapen prozesuen 
kudeaketan ahalik eta gardentasunik handiena berma tzeko 
eta bertan parte har tzen dutenak babesten dituzten bermeak 
zain tzeko kontu handia izan behar da. Inoiz baino gehiago 
lan publikoak eskuratu nahi dituzten herritarren erabateko 
aukera-berdintasuna bermatu beharra dago.

Familiak eta lanak ezarritako eran tzukizunak batera tzeari 
buruz ko eremuak ere euspen-egoera honen eragina pai-
ra dezake. Dagoeneko adierazi dugun moduan, 2012. ur-
tean onartu diren neurrien artean, lizen tzia eta baimenen 
araudiari buruz koak daude (norberaren aukerako eta an-
tzinakotasuneko egunak murriztea) eta argi dago langile 
publikoek arlo horiek batera tzeko dituzten aukeretan an-
tzemango direla. Zen tzu horretan, bereziki kez kagarria irudi-
tzen zaigu zenbait batera tze beharri eran tzuna emateko era-
bakigarriak diren baimenei eman dakiekeen tratamendua. 
Horixe da aurten kexak eragin dituzten hainbat baimenen ka-
sua: minbizia edo beste gaixotasun larriren bat duen seme-
alaba adingabea zain tzeko baimena, legez ko zain tzagatiko 
lanaldiaren murriz keta, etab. Erakunde honen ustez, baimen 
horiek eran tzuten saia tzen diren egoeren garran tzia eta larri-
tasuna dela-eta (bertan norbere zain tzapean dauden adinga-
been beharrez ko arreta eta babesa bezalako betebeharrak 
arrisku handian egon daitez ke), arreta berezia jarri behar 
dugu ustez ko euspen-neurrien eragina ahalik eta  txikiena 
izan dadin.
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Animaliak babestea eta edukitzea
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1.

Arloa kopurutan

2012. urtean 7 kexa jaso dira animalien babesaren arloan, 
alegia, erakundeak ekitaldi osoan zehar izapidetu dituen 
kexen %0,28.

Ondoko taulan kudeatutako kexen izapide tzearen gaineko 
xehetasunak ageri dira. Datuak 2012ko abendukoak dira, 
hau da, ekitaldiaren i txierakoak. Hauxe da informazio esta-
tistikoa:
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2.

Kexarik aipagarrienak

Lehenik eta behin, erakunde honetan jaso ditugun zenbait 
kexa-idaz ki aipatu nahi ditugu. Bertan desadostasuna adie-
razi zen Andoaingo Udalak gune zoologiko bati esleitu zio-
lako udalerrian dagoen katuen kolonia baten gaineko kon-
trolaren kudeaketa.

Alde batetik, erreklama tzaileek salatu zuten udalak mugatu 
zuela zenbat bider elikatu ahal zituzten katuak, bai eta hori 
egiteko leku zeha tza ere.

Bestalde, toki korporazioak aukeratu zuen gune zoologikoak 
katuak harrapa tzeko erabil tzen zuen kaiola mota ere salatu 
zuten, bai eta katuek inolako arretarik jaso gabe bertan gil-
tzapetuta pasa tzen zuten denbora luzea ere.

Gure eskaerari eran tzunez, aipatutako toki erakundeak jaki-
narazi zigun kaleko katuek herriko eremu jakin batean era-
giten zituzten arazoen berri eduki zutela (auzotarren artean 
arazoak sor tzen ari zirela jakin zuten) eta gai horretan esku 
har tzea erabaki zutela, hortaz, beste udalerri ba tzuetan an-
tzerako zerbi tzuak burutu dituen zentro espezializatu batekin 
harremanetan jarri ziren.

Hasiera batean, gai horren inguruan iri tzi desberdinak zeu-
dela ain tzat hartuta, jarduera horretan parte hartu nahi zuten 
talde, elkarte eta partikularrekin bilera bat egitea beharrez-
ko tzat jo zen, horrela, garatu beharreko zereginak denen 
artean adostu ahalko ziren. Izan ere, udalak ez zuen onartu 
behar herritarren osasun publikoan eragina eduki zezakeen 
egoerarik eta neurri zorro tzagoak har tzea saihestu nahi zuen.

Egindako deialdiaren ondorioz, bilera horietan partikularrez 
gain, animaliak babesteko zenbait erakundek parte hartu zu-
ten. Egin zituzten ekarpen guztiekin jarduteko protokolo bat 
osatu zen. Parte har tzaile guztiek adostu zuten ardura handiz 
eta lankide tza garatuz jarduteko beharra zegoela. Halaber, 
ahoz batez onartu zuten boluntario talde batekin batera ka-
tuei jaten emateko modurik onena eta aldiz kakotasun ego-
kia zehaztu behar zirela. Gauzak horrela, hurrengo jarduerak 
programatu ziren:

“–  Katuak ba tzea, zenbat dauden zehazteko.

–  Kontrol higieniko-sanitarioa egitea eta katuen osasun 
egoera ezagu tzea.

–  Gaixo dauden katuak senda tzea beharrez koa izango 
bali tz.

–  Emeak esteriliza tzea eta arrak zikira tzea egokia iri tziko 
bali tz.

–  Katuak dituzten parasitoak hil tzea, aske u tzi baino 
lehenago.

–  Egokia irizten den katuen kopurua aske uztea.

–  Aske uzten ez diren katuak bilketa zentroan har tzea, 
adopzioan emateko.”

Erabilitako kaiolen inguruan esan ziguten animaliak babeste-
ko elkarteek eta katuak jaso tzen dituzten zentroek erabili ohi 
dituztenak erabili zituztela eta horiexek zirela bileretan esku 
hartu zuten elkarteekin adostu zituztenak.

Az kenik, arretarik jaso gabe katuek gil tzapetuta pasa tzen zu-
ten denborari dagokionez, ohartarazi zuten katuak harrapa-
tzen zituztenean beti egoten zela norbait, bai zentroko lan-
gileren bat, bai boluntarioren bat, beraz, beti egoten zela 
lekuko bat. Horrez gain, azaldu zuten katuak harrapa tzen 
zirenetik gehienez ere bi ordu pasa tzen zituztela kaioletan.

Hori guztia ikusita eta udala zerbi tzua hobe tzeko ekarpen eta 
proposamen berriak onar tzeko prest zegoela ikusita, ondo-
rioztatu genuen udalaren jarduna egokia izan zela eta horrela 
jakinarazi genien gure esku-har tzea eskatu zuten per tsonei.

Urte honetan zehar, per tsonen eta animalien arteko bizikide-
tzaren ondorioz sor tzen diren arazoen inguruko zenbait kon-
tsultari eran tzun diegu, izan ere, gure udalerrietan gero eta 
 txakur gehiago daude.

Az kenik, aipatu nahi dugu Animaliei Tratu Etikoa Ematea-
ren Aldeko Elkarteak (ATEA) egindako erreklamazio ba tzuk 
jaso zirela eta bertan desadostasuna adierazi zutela arreta-
rik ezaren ondorioz, hau da, administrazioaren isiltasunaren 
erabilera dela-eta. Izan ere, zenbait toki administrazioren 
aurrean salaketak aurkeztu zituzten Euskal Autonomia Erki-
degoan animaliak dituzten zirkuetan animalien babeserako 
6/1993 Legearen urraketa posible bat adi tzera emateko as-
moz eta ez zuten eran tzunik jaso.

Horri dagokionez, interesgarria iruditu zaigu gogora ekar-
tzea Gasteiz ko Udalak kontu horren inguruan egin zituen 
ohar ba tzuk:

“1º.- La Ley 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de 
los Animales parte de un principio de creciente sensibili-
dad de la sociedad vasca ante los seres vivos que inte-
gran el mundo animal, y pretende establecer un régimen 
normativo que garantice y promueva dichos principios, 
estableciendo las obligaciones de los propietarios o po-
seedores de los animales.
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2º.- En dicho marco legal, y en concreto en el artículo 4 O 
no se establece prohibición sobre los circos, ni sobre la 
utilización de animales en los circos, que son uno de los 
números clásicos y permanentes en este tipo de espec-
táculos circenses.

3.- En el artículo 4 de la Ley de Protección Animal se ha 
establecido en todo caso la prohibición de “imponerles la 
realización de comportamientos y actitudes ajenas e im-
propias de su condición o que impliquen trato vejatorio”.

4.- El Síndico del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en re-
comendación relativa a “la protección de los animales y 
los espectáculos circenses a la luz de la Ley 6/1993, del 
Parlamento Vasco en relación con las competencias mu-
nicipales” y solicitada a instancias de ATEA manifestó lo 
siguiente en relación a la interpretación del artículo 4 de 
la Ley 6/93.

“El articulo 4.2.f de la Ley 6/1993 distingue dos tipos 
prohibitivos distintos:

1.- Imponer a los animales conductas que les son 
ajenas,

2.- Darles un trato vejatorio.

Parece evidente que aunque no consideremos vejato-
ria la exhibición de animales salvajes en el espectáculo 
de doma del circo, es sin duda una violencia sobre la 
conducta del animal. ¿Significa eso que los espectácu-
los tradicionales del circo están irrevocablemente pro-
hibidos con carácter absoluto? Entendemos que no.

La propia práctica administrativa ha establecido un 
precedente interpretativo, que no ha sido alterado por 
la decisión jurisprudencial, aunque sólo sea promisión. 
No ha habido una acción de policía administrativa re-
lativa a la actividad del circo más allá de los aspectos 
vinculados con las cuestiones relativas a la higiene y 
seguridad y con la policía de espectáculos prevista en 
la Ley del Parlamento Vasco 4/95 de 10 de noviembre 
conforme al catálogo de locales, instalaciones, espec-
táculos públicos y actividades recreativas anejo a la 
misma, normalmente consistente exclusivamente en 
la licencia de instalaciones eventuales y autorizaciones 
definidas en los artículos 15, 16, 17 “.

4ª.- La actividad de circo con animales está sujetos a ri-
gurosos sistemas de inspección con carácter previo al 
desarrollo de la actividad de circo y todo ello en cumpli-
miento de lo establecido en el Decreto 81/2006, de 11 de 
abril, de núcleos zoológicos. De esta forma, los Servicios 
Técnicos de Diputación Foral, en colaboración con los Ve-
terinarios Municipales controlan los siguientes requisitos 
establecidos en el Anexo 1 a este Decreto:

I.- Deberán estar ubicados en un emplazamiento ade-
cuado.

II.- Deberán poseer las instalaciones y equipos idóneos 
que permitan el manejo higiénico de los animales.

III.- Deberán estar dotados de agua en cantidad y ca-
lidad suficientes para llevar a cabo la limpieza del nú-
cleo zoológico. En los núcleos zoológicos que tengan 
finalidad mercantil será exigible como mínimo la dota-
ción de una red de conducción de agua sanitaria fría 
y caliente.

IV.- Deberán tener previsto un sistema adecuado de 
eliminación de residuos que evite los riesgos sanitarios 
y de polución para el entorno, para otros animales y 
para las personas.

V.- Estarán dotados de medios suficientes para llevar 
a cabo la limpieza y desinfección de las instalaciones, 
materiales y vehículos utilizados para el manejo de los 
animales. En los núcleos zoológicos, con la excepción 
de las colecciones zoológicas, aviarios y perreras de 
carácter privado que tengan instalaciones de menos 
de 20m2, serán exigible la tenencia y uso periódico de 
una máquina de limpieza a presión y/o vapor, así como 
la existencia de un lugar expresamente destinado al 
almacenamiento de los productos de limpieza y des-
infección.

VI.- Las instalaciones y equipos deberán garantizar en 
todo momento unas condiciones adecuadas de con-
fort de los animales, tanto en el lugar de alojamiento 
como en los espacios dispuestos para su esparci-
miento y ejercicio físico, la que obligatoriamente debe 
darse oportunidad, así como en los dispuestos para la 
atención sanitaria y el transporte. En aquellos casos en 
que las especies o especímenes albergados no estén 
adaptados a soportar la intemperie y la meteorología 
adversa, los animales deberán ser convenientemente 
protegidos. Las instalaciones deberán permitir que los 
animales reciban regularmente alimento y agua de be-
bida en cantidad y calidad suficientes.

VII- Dispondrán de un sistema previsto de eliminación 
de excrementos, orines, estiércoles, cadáveres, ma-
terias contumaces y de cualquier otro residuo que el 
núcleo pueda generar en el desarrollo de su actividad 
habitual.

VIII.- Deberán poseer un programa de limpieza, des-
infección, desinsectación y desratización de las insta-
laciones y materiales que en el caso de los núcleos 
con fines mercantiles deberá ser supervisado por un 
especialista.

IX.- Cuando sea exigible el programa de profilaxis sani-
taria de los animales, en él deberá estar prevista la ac-
tuación sanitaria a llevar a cabo sobre los animales de 
nueva entrada y en los casos en que se presenten las 
patologías previsibles más habituales en cada núcleo 
zoológico. Además el núcleo zoológico deberá contar 
con los espacios y medios materiales adecuados para 
llevar a cabo las medidas sanitarias previstas en el plan 
de profilaxis con el suficiente grado de asilamiento 
para animales y personas.

X.- Deberán tener unos espacios y materiales adecua-
dos a la capacidad máxima prevista para cada especie 
y tipo de animal, adecuándose además a las condicio-
nes específicas desde el punto de vista etológico, sa-
nitario, de seguridad y otros.

XI.- Deberán disponer de las instalaciones y medios 
necesarios que eviten la fuga de animales o la entrada 
no autorizada de animales extraños.”

5º.- Sin perjuicio del nivel de exigencia establecida en 
la normativa sobre núcleos zoológicos, el sistema de 
control e inspección realizada por las Administraciones 
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 Públicas del Territorio Histórico de Álava es especial-
mente riguroso, de tal manera que no sólo son pocos los 
circos que quieren actuar en la Comunidad Autónoma de 
Euskadi por el nivel de exigencia de la normativa estable-
cida, sino los que se instalan, cada vez realizan menos 
números relacionados con animales, basando su espec-
táculo básicamente en atracciones de payasos, cómicos, 
equilibristas, funambulistas, etc, y no en animales.

6º.- Entendemos que la realización de estas actuaciones 
con animales, no suponen una actuación vejatoria ni se 
tratan de las actividades prohibidas establecidas por la 
Ley de Protección Animal, porque de lo contrario, y si se 
considerara que todas las actuaciones realizadas por el 
mundo del circo con los animales se tratan de “comporta-
mientos y actitudes ajenas e impropias de su condición”, 
debiera haber sido el legislador quien prohibiera todos los 
espectáculos animales en los circos.

Prohibición que no se ha aprobado, ni se ha modificado la 
Ley de Protección Animal hasta el momento, llevando ya 
en vigor casi 20 años.

7º.- Entendemos, en cualquier caso, que a la vista de 
la evolución social y del continuo movimiento de movi-
lización a favor del reconocimiento de los principios de 
respeto y protección animal puedan ser impulsadas en 
el futuro regulaciones legales más restrictivas en esta 
materia.”

3.

Herritarren 
eskubideen egoeraren balorazioa

Ikusi dugun moduan, zirkuko jarduna garatu baino lehena-
go, animaliak dituzten zirkuen jarduera ikuskapen sistema 
zorro tzen menpe dago. Hori guztia gune zoologikoei buruz-
ko apirilaren 11ko 81/2006  Dekretuan ezarritakoa betez. 
Hori dela-eta, foru aldundietako zerbi tzu teknikoek zein 
udaleko albaitarien zerbi tzuek modu zorro tzean kontrolatu 
behar dituzte dekretuaren 1. eranskinean ezarri diren baldin-
tza guztiak.

Hala eta guztiz ere, transkribatu den udalaren  txostenean 
baieztatu den moduan, gero eta mugimendu eta elkarte ge-
hiago animaliarik gabeko zirkuen aldekoak dira. Beharbada, 

bizikide tza eta errespetuaren aldeko gizarte batean hausnar-
tu beharko li tzateke per tsonek ongi pasa tzeko asmoz zirkuan 
erabil tzen diren animalien sufrimendua benetan beharrez koa 
ote den. Gaur egun ikusi dezakegu euren artisten gaitasunen 
bitartez eta animaliarik esplotatu gabe publikoa irabazten ari 
diren zirkuak aurrera doazela.

Zen tzu horretan, az pimarragarriak dira animaliak erabil tzen 
dituzten ikuskizunak barne har tzen dituzten zirkuak debeka-
tu dituzten herrialdeak, hala nola, Kanada, Brasil, Finlandia, 
Danimarka, Sui tza edo Suedia.

Az kenik, aipatu beharra dugu aurtengo ekitaldian, per tsona 
eta animalien arteko bizikide tzak zenbait esparrutan eragin-
dako gataz ken inguruan jasotako kexen kopurua gailendu 
egin dela animalien egoera edo jasotako tratua zalan tzan 
jarri duten kexen kopuruarekin alderatuta. Ezin dugu ukatu 
EAEko udalerrietan gero eta  txakur gehiago daudela, begi 
bistakoa baita. Herritarrek aurten ere erakunde honetara jo-
tzen jarraitu dute administrazioek zenbait animaliek espazio 
publiko jakin ba tzuetan jasan dituzten eraso edo gertakarien 
aurrean eran tzun ez dutela sala tzeko.

Horren harira, gogora ekarri behar dugu berriro ere udalen 
zeregina dela per tsonei kalteak eragitea ekiditeko xedearekin 
animaliak eduki tzeari buruz ko araudia bete tzen dela ziurta-
tzea. Hartara, hiriko bide eta espazio publikoetan  txakurrek 
kontrolaturik eta loturik egon behar dute eta, horretarako, 
kateak edo uhalak erabili behar dira. Halaber, animalia horiek 
mikro txiparekin identifikaturik, erroldaturik eta kasuan ka-
suko 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.

Horrenbestez, udalerrien eskutik kontrol politikak ezar tzea 
ezinbestekoa den arren, agian, komenigarria izango li tzateke 
e txeko animaliak dauz katen per tsonen eta gainerako herri-
tarren arteko bizikide tza orekatua lor tze aldera bestelako 
irtenbideak har tzea. Hala, elkarteek adierazi dute animalien-
tzako aisialdirako eremu zeha tzak egoki tzea beharrez koa 
dela, izan ere, animaliak etengabe uhalekin daudenean eta, 
zenbaitetan, baita muturrekoekin ere, jarrera eraso tzaileak 
garatu di tzakete. Horrez gain, az pimarratu dute hiriko bitar-
teko nahikoak ezar tzea ezinbestekoa dela animaliak dituzten 
per tsonek  txakurren goroz kiak jaso ahal izateko.

Amai tzeko, informazio kanpainak erabakigarriak dira ani-
maliak dituzten herritarrak animaliak eduki tzearen inguruko 
gaien inguruan kon tzien tzia tzeko eta hezteko, euren betebe-
harren eta horiek ez bete tzearen ondorioen gaineko informa-
zio nahikoa izan dezaten. 
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(II).11.
Herri-administrazioen araubide 
juridikoa, ondasunak eta zerbitzuak
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1.

Arloa kopurutan

Aurten arlo honetan 133 erreklamazio jaso dira guztira. Kexa 
horiek honako administrazio hauei buruz koak izan dira:
–  Tokiko administrazioa ........................................................................  108
–  Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorra 

(Eusko Jaurlari tza) ................................................................................  12

–  Foru administrazioa .............................................................................  3

Az piarloen araberako banaketari dagokionez, sailkapena ho-
nakoa da:
–  Administrazioaren fun tzionamendua eta administrazio 

prozedura ..................................................................................................  46
–  Kontratazio-araubidea ondarea eta administrazioaren 

eran tzukizuna ..........................................................................................  41
–  Tokiko zerbi tzu publikoak ................................................................  22
–  Udal erroldaren kudeaketa .............................................................  14
–  Informazioa eta herritarren parte-har tzea ..............................  6
–  Herritarren eskubideak ......................................................................  2

–  Beste alderdi ba tzuk ...........................................................................  2

Arlo honetako kexen informazio estatistikoa, ekitaldia i txi 
den unean, ondorengoa da:
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Jasotako kexa gehienen izapide tze egoera arrazoiz koa da, 
eta gure jarduna, gu txi gorabehera, amaitu egin da eskuratu-
tako guztien bi herenetan. Batez ere, laugarren hiruhilekoan 
jasotako kexei dagoz kien jarduera fase ezberdinetan daude-
nak falta dira. Orokorrean, herri administrazioen eran tzuna 
arrazoiz koa izan da eta helarazi diz kiegun gogoetak kontuan 
hartu dituzte, jarduera okerren bat an tzeman dugun kasue-
tan. Hala ere, emandako gomendioen alorrean, ondorengo 
ataletan an tzemango dugun moduan, Arartekoaren propo-
samenaren onespen-maila, gu txi gorabehera, kudeatutako 
kexa-espedienteen erdia izan da.

2.

Kexarik aipagarrienak

Ida tz zati honetan, izapidetu ditugun kexa az pimarragarrienen 
laburpen bat egingo dugu aurten garatutako jarduera isla-
tzeko, bereziki helduz gomendio edo iradokizunen baten xede 
izan direnei. Kexak az pieremu materialei jarraiki mul tzokatuko 
dira, jarraian xehatuko ditugun epigrafeak gorabehera.

2.1.  Administrazioaren 
funtzionamendua eta 
administrazio prozedura

Atal honetan hainbat herri administraziori zuzendutako go-
mendioak jorratuko ditugu. Bertan, legez kotasun formala 
eta materiala bete ez dela agerian gera tzen da eta, bereziki, 
izapidetutako kasu ba tzuetan, zenbait udal-zerbi tzu arau tzen 
dituzten araudi eta ordenan tzak berrikusteko eta alda tzeko 
beharra az pimarra tzen da.

Horrela bada, 2012ko abuztuaren 9ko Arartekoaren ebaz-
pena az pimarra dezakegu. Horren bidez, Gasteiz ko Udalari 
gomenda tzen zaio gizarte e txe eta kirol instalazioetako udal 
araudia ez bete tzearen ondotik hasitako zigor tzeko espe-
dientea berrazter dezan. 

Gure ustez, udal administrazioak, udal araudia urra tzeagatiko 
zigor tze-espedientea ebazterakoan, ez zituen behar bezala 
eta elkarrekin aztertu kasuko egoera salbuesleak eta arin-
garriak, beraz, izapidetutako espedientea zigor tzeko esku-
menaren erabilerarako fun tsez ko arau orokorren araberakoa 
ez zela uste dugu, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Ad-
ministrazioen zigor tzeko ahalmenari buruz ko o tsailaren 20ko 
2/1998 Legearen arabera. 

Ondorioz, espedientea egoera horiek balora tzeko izapide-
ra a tzera eramatea egokia zen, erreklama tzaileak egindako 
alegazioen arabera. Kexaren harira, era berean, udalari go-
mendatu genion Gizarte E txeen eta Kirol Instalazioen Udal 
Araudia berrikus zezan, instalazioen erabilera gabe tzeko zi-
gorraren graduazioa bideratu ahal izateko denbora muga bat 
ezarrita eta irismena argi tze aldera (zigor independentea edo 
osagarria, erabil tzaile eta abonatuaren zehaztapena, etab.). 
Ez zen gomendioa onartu.

Bestalde, 2012ko o tsailaren 1eko Arartekoaren ebaz pena ere 
eman genuen. Horren bidez, Errenteriako Udalari gomenda-
tzen zaio Salmenta Ibiltaria arau tzen duen Ordenan tza be-
rrikusteko. 

Ebaz pen horretan, Europako araudia aplika tzetik sortutako 
aldaketa sakonen aurrean, salmenta ibiltariaren esparruan 
legez ko araudia bete tzearen arazoa azaldu zen. Europako 
Parlamentuaren eta Kon tseiluaren 2006ko abenduaren 
12ko 2006/123/CE Zuzentarauak, barne-azokako zerbi tzuei 
buruz koak, establezimendu-askatasunerako eta zerbi tzuen 
prestaziorako oztopo juridiko eta barrera administratibo jus-
tifikatu gabe guztiak ezaba tzeko betebeharra ezar tzen die 
estatu-kideei. 

Zuzentarau hori betez, zerbi tzuetako jardueren sarbide li-
breari eta horien egikari tzari buruz ko azaroaren 23ko 17/2009 
Legeak zerbi tzuen jardueretan esku-har tze publikoa arautu 
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behar duten prin tzipio eta xedapen orokorrak sar tzen ditu, 
eta, beraz, arauen aniztasunean aldaketa garran tzi tsuak egin 
behar dira. Salmenta ibiltariaren arloan, zehaz ki, Txikiz kako 
Merkatari tzaren Antolamenduari buruz ko urtarrilaren 15eko 
7/1996 Legea erreforma tzeko mar txoaren 1eko 1/2010 Le-
gea eta salmenta ibiltariaren edo ez sedentarioaren jarduna 
arau tzen duen O tsailaren 26ko 199/2010 Errege Dekretua 
one tsi dira. 

Errenteriako Udalak, erreferen tziako ordenan tza eguneratu 
izan arren, aipatutako sek toreko arauak kontuan hartu zirela 
adieraziz, prak tikan ez zuen kontuan har tzen, araudian de-
bekatutako baldin tzak barne. Udal administrazioak indarreko 
ordenan tza legez kotasunera egoki tzeko berrikustea onartu 
zuen, baina unera arte ez dugu abian dauden izapideen in-
guruko informaziorik.

Az kenik, atal honetan interesgarria li tzateke agirien sarrera 
erregistroari eta administrazio elek troniko barnera tzaileari 
buruz ko iradokizun bat aipa tzea. 2012ko ekainaren 21eko 
Arartekoaren ebaz penari buruz ari gara. Horren bidez Pa-
saiako Udalari iradoki tzen zaio agiriak erregistra tzeko zerbi-
tzua hobetu dezan, barrutietan egindako agirien aurkez pena 
erraztuko duten neurri antola tzaile eta teknikoak hartuta. 

Ebaz pen horretan Pasaiako Udalari iradoki genion barrutie-
tako egoi tzetan agiriak aurkezteko aukera emango zuketen 
neurri antola tzaile eta teknikoak aztertu zi tzala, aurkeztutako 
agiri horien kopia zigilatua lor tzeko bermearekin, gehiegiz-
ko gasturik gabe eta eskuragarri dauden baliabideak opti-
mizatuz. Zerbi tzu elek tronikoen nahitaez ko garapen horrek 
ez du inolaz ere ekarri behar erabil tzaile gehienek erabilitako 
zerbi tzu presen tzialen hobekun tza uka tzea eta, ildo horre-
tan, herri-administrazioek baliabide teknologikoek erakusten 
duten ahal guztia erabili beharko lukete aipatu baliabideak 
antola tzeko eta haien zerbi tzuetako erabil tzaile guztiei zerbi-
tzu publiko hobea emateko. 

2.2.  Udal erroldaren kudeaketa
Iaz azal tzen genuenez, eragindakoen tzat aldeko ebaz pena 
lor tzen duten arte pilatutako a tzerapenak kalte larria sor tzen 
duela badakigun arren, gure esku-har tzearen ondotik, arlo 
honetan aurkeztutako kexa gehienak eba tzita geratu ziren. 

Ekitaldi honetan, hala ere, izapidetutako kexa ba tzuetan 
oraindik ez dugu eran tzunik lortu edo lortutakoa gai tzeslea 
izan da eta kasuren batean ere, interesduna az kenik bere 
egoi tzaren helbidean erroldatu den arren, alta baimen tzeko 
eskatutako baldin tzak ez ziren indarreko legez kotasunaren 
araberakoak.

Lankide tza faltaren eta legez ko araudiaren kontrako errolda-
tze ukapenaren adibide gisa, 2012ko urtarrilaren 31ko Arar-
tekoaren ebaz pena aipa dezakegu, Horren bidez, Ortuellako 
Udalari gomenda tzen zaio senar-emazte erreklamazio-egi-
leak biztanleen udal-erroldan inskriba tzeko. 

BLMAren 59.2. artikuluan xedatutako udalen eskumenak ez 
du berekin ekar tzen okupazio tituluaren legez kotasuna edo 
legez kotasun eza azter tzeko ahalmena duenik, bere helburua 
identitatea eta egoi tza eraginkorra benetakoa dela egiazta-
tzea baita. “El Ayuntamiento podrá comprobar la veracidad 
de los datos consignados por los vecinos, exigiendo al efecto 

la presentación del documento nacional de identidad o tar-
jeta de residencia, el libro de familia, el título que legitime la 
ocupación de la vivienda u otros documentos análogos”. Ti-
tulu edo agiririk ez izatekotan, udalek aipatutako helbidean 
benetan bizi dela beste bitartekoen bidez, adibidez, udal-
tzaingoaren  txostenen bidez, egiazta tzeko eskumena dute, 
baina egoera hori inolaz ere ezin izan da errolda tzea uka tzeko 
arrazoi. Laburbilduz, udalaren eskumenaren helburua alta 
jaso nahi duen helbidean benetan bizi dela berma tzea da.

2.3.  Informazioa eta herritarren  
parte-hartzea

Arlo honetan kontu ugari jorra tzen dituzten kexak aurkez-
tu dira, baina guztiak informazio publikorako irisgarritasun 
handiagoa, informazioaren edukiak kalitate hobea izatea eta 
herritarren parte-har tzeari dagokionez legez ko xedapenak 
bete tzea eska tzeko helburuarekin.

2012ko ekainaren 11ko Arartekoaren ebaz pena aipatu be-
harra dago, Duranako udalba tzako saioen aldiz kakotasunari 
buruz koa. 

Herritar batek kexa bat aurkeztu zuen erakunde hone-
tan Duranako Administrazio Ba tzarrak ez zituelako dei tzen 
udalba tzako saioak legeak eskatutako gu txieneko aldiz-
kakotasunarekin. Administrazio Ba tzarrak, bestalde, herri-
tarren ba tzordea deitu ez izana justifikatu zuen jorratu be-
harreko inolako gairik ez zutela eta formalismorik gabeko 
erakundea zela esanez.

Erakunde hau ados dago udalba tzen antolamenduaren fun-
tzionamendua arina eta beharrez koak ez diren formalismo-
rik gabekoa izatearekin, haien egitura eta eskura dituzten 
bitarteko urriak kontuan hartuta, baina nahitaez errespetatu 
behar diren gu txieneko elementuak daude eta Arabako Lu-
rralde Historikoko Herri-ba tzarrei buruz ko mar txoaren 20ko 
11/1995 Foru Arauak nahitaez bete beharreko estatu juri-
dikoa eratu du eta gu txienez hiru hilabetean behin bilerak dei 
daitezen eska tzen du. 

Aurrekoaren harira, eta udalba tzen fun tzionamenduari dago-
kionez, Kaizedo Beheko Administrazio Ba tzarraren ak ta bat 
eta kontuak aztertu ezin izanagatik izapidetutako kexa aipa-
tu behar dugu. Kasu honetan adierazitako arazoa konpon-
du zen eta, bide batez, aldeei gaiaren inguruko amaierako 
gogoeta helarazi genien. Komunitateko gaietan herritarrek 
zuzenean parte-har tzeko, Administrazio Ba tzordea eta erre-
jidore-presidentea bezalako gobernuko organoak apartak 
izan behar dira interesa duten herritar guztiei erakundeak 
duen informazioa eskain tzean, euren kudeaketaren emai tza 
kontuan hartuta eta erabakian errespetatuz eta betearazten, 
legez kotasunaren esparruan. 

Bestalde, herritarrek ere udalba tzaren eguneko kudeaketa 
bere gain har tzen duten per tsonen lanean lagun tzeko eta 
errazteko eran tzukizuna dute, komunitate guztiaren onerako 
bidera tzen duten jarduera behar izan gabe oztopatu gabe, 
izan ere, orokorrean, ez dago administrazio egiturarik lan hori 
egin ahal izateko eta ba tzordeko kideek bete behar izaten 
dute. 

Informazio publikoa eskura tzeari dagokionez, elkarte ba-
tek erreklamazioa aurkeztu zuen Busturiako Udalak berak 
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ez zuelako bete Auzotarren partaide tza eta informaziorako 
araudia (2010eko azaroaren 23ko 225. z k.ko BAO), ez elkar-
teari ez herritarrei orokorrean ez zielako behar bezalako in-
formazioa eman udal jardueraren eta gobernuko eta osoko 
bilkurako organoen inguruan. Udaleko iturriek ahoz esan zie-
ten informazio hori argitara emateko mugak zeudela Izaera 
Per tsonaleko Datuak Babesteari buruz ko abenduaren 13ko 
15/1999 Lege Organikoaren babesean.

Orokorrean, elkarte erreklama tzaileek aurkezten zuen kontua 
koka tzeko, propor tzionaltasun eta arrazionaltasun prin tzipioak 
aplikatu behar direla uste dugu datuak erabil tzerakoan pri-
batutasun eta gardentasun eskubideak zein kontu publi-
koetarako informazioa eta parte-har tzea lor tzeko eskubidea 
jokoan egon daitez keenean. Hala azal tzen du Datuak Babes-
teko Euskal Bulegoak (DBEB) (CN06-015) iriz penean.

Kontu hori tokiko administrazio askok ebazten dute datu 
izendunak banan tze teknikaren bidez, unean dauden bitar-
teko informatikoekin arazoa modu prak tikoan eta eraginko-
rrean konpon tzen duen formula, sesioz sesio ikerketa zorro-
tzik egin behar izan gabe jakiteko zer datu izendunek izan 
zezaketen berariaz ko legez ko estaldura eta zein egoeratan 
ez. Hori guztia gai baten inguruko berariaz ko informazioa 
jaso tzeko eskaerak unean dagoen legez ko estaldurari buruz-
ko azterketa eska tzeko kaltetan izan gabe, horren bidez 
hainbat datu eman ahal izateko interesdunaren baimenik 
gabe. Az kenik udalak gaia konpondu zuen, deialdiak eta 
ak tak Web orrian zein auzo ezberdinetako iragarki-tauletan 
argitara emango zituela adostuta eta interesa zuten elkarteei 
informazioa posta elek troniko bidez bidal tzeko konpromisoa 
hartuta.

2.4.  Herri-administrazioen ondarea
Iaz ko memorian adierazitakoaren ildoari jarraiki, ekitaldi 
honetan ere az pimarratu behar dugu herri administrazioek 
eskura dituzten legez ko bitartekoak erabili behar dituztela 
ondare publikoa defenda tzeko. Horrela xeda tzen da 2012ko 
ekainaren 26ko Arartekoaren ebaz penean. Horren bidez, 
Ar tzentalesko Udalari gomenda tzen zaio erregistroko izen-
emate baten aurrean esku hartu dezan, bide publiko bat par-
tikular baten izenean baitago. 

Desadostasuna sor tzen zen, alde batetik, herritarren era-
bilera orokorrerako irekita dagoen bide publikoaren erreali-
tate fisiko eta jabe tza-egoeraren eta, bestetik, erregistroko 
errealitatearen artean, az ken horren arabera lursail pu-
blikoaren zati hori onibar partikular baten zati gisa gainera-
tuta geratu bai tzen. Erregistroko titularraren aldeko presun-
tzioa iuris tantum izaerakoa denez, hau da, argudia tzen 
duenak egiaztatu behar duen frogaren karga alderan tzikatu 
egiten denez, espediente horiek izapide tzea zaila da, lor-
tzeko erregistroaren izen-ematea baliogabe tzen duten 
aurkako frogak aurkeztu behar baitira. Gainera, kasu asko-
tan, bide judizialera jo beharra dago, erreibindikazio-akzioa 
auzitegi zibilen aurrean erabiliz, deklarazioko judizioaren 
bidez eta, bitartean, ezin da dagokion erregistro inskripzioa 
zuzendu, inskripzioaren titularra borondatez zuzen tzearekin 
ados egon ezean. Ar tzentaleseko Udalak izapidetutako go-
mendioa onartu zuen.

2.5.  Ondare erantzukizuna
Arlo honetan kexa ugari jaso ditugu, herri administrazio 
ezberdinei zuzendutako erreklamazioak oinarri zituztenak. 
Bertan, fun tsean, aurreko ekitaldietan an tzemandako gaiak 
errepika tzen dira. Horrela bada, kexa-bloke bat izapide ezari 
buruz koa da, hau da, eragindako administrazioek ez dutela 
espediente egokia izapide tzen eta kexa aurkezten duen per-
tsona guztiz babesik gabe gera tzen dela administrazioaren 
jarduera ezaren aurrean. Beste kexa-bloke bat espedien-
teak amai tzeko justifikaziorik gabeko a tzerapena dutenei 
buruz koa da, horrela bada, administrazioak erreklamazioa 
abian dagoela esan arren, ez da behar bezala ebazten, 
eragindakoen tzat horrek dakar tzan ondorioekin. Az kenik, 
beste kexa-mul tzo batean erreklama tzaileek erreklamazioa 
ukatu izanarekin ados ez daudela azal tzen dute.

2.6.  Tokiko zerbitzu publikoak
Landa guneko oinarriz ko zerbi tzu publikoak erreklamazio 
iturri izaten jarrai tzen dute, eragindakoek ur-hornidura, ar-
giteria publikoa eta ibilgailuak sar tzeko bideak manten tzea 
bezalako zerbi tzuak hiri inguruan eskain tzen diren baldin-
tza beretan eskain tzea eska tzen baitute. Arazoa da zerbi tzu 
horiek, kasu ba tzuetan, ezin direla proposatu hiri inguruan 
eska tzen diren inten tsitate eta ezaugarriekin (argiteriaren 
kasuan, adibidez), eta beste kasu ba tzuetan, sare publikoen 
urruntasunak, ur-hornidurarekin gerta tzen den moduan, 
hodi orokorrera lo tzea zail tzen edo galarazten du eta hi-
tzartutako beste konponbideak hartu behar dira, nahita ez 
eragindakoen parte-har tze ekonomikoa eska tzen dutenak, 
udal administrazioak ez baitu zertan zerbi tzu horiek isolatu-
tako e txeetaraino eraman.

Bestalde, jabekideen elkarte batek aurkeztutako kexa-
idaz ki bat ere izapidetu dugu, ur-emakidaren titulartasuna 
eskualda tzeko espedientea behar bezala izapidetu eta eba-
tzi ez izanagatik. Kasu honetan kexa aurkeztu zen Uraren 
Euskal Agen tziak (URA) elkartea behartu zuelako Txingudi 
Zerbi tzuen udal sarearekin lo tzera eta emakida iraungi tzeko 
espedientea hasi zuelako, eta ez zegoen horretarako arra-
zoirik, aldaketa berariaz zegoela justifikatu ondoren, ez bai-
tzi tzaiz kion eman emakidaren inskripzioaren baldin tzetara 
egoki tzeko izapideak. Uraren Euskal Agen tziak jarduerak 
emakidaren titular berria inskriba tzeko izapidera a tzera era-
mateko helarazi genion proposamena onartu zuen.

Az kenik, interesgarria irudi tzen zaigu zaborra bil tzeko AAB 
(atez ateko bilketa) sistemari dagokionez jasotako hainbat 
kon tsulta aipa tzea. Interesdunek udalak zaborrak bil tzeko 
sistema zehazteko duen eskumenaren inguruko informazioa 
eskatu dute eta zabor-pol tsak ikuska tzeari dagokionez eska 
di tzaketen bermeen inguruko kez ka helarazi dute. Hondaki-
nei buruz ko apirilaren 21eko Legeak, alor honetako esparru 
orokorra ezar tzen du eta hiri-hondakinak bildu, garraiatu eta, 
gu txienez, bazter tzea, derrigorrez ko zerbi tzu gisa, udalei da-
gokiela xeda tzen du, dagoz kien ordenan tzek ezarritakoari 
jarraiki. Bestalde, hiri-hondakinak dituztenei toki erakundeei 
emateko beharra ezar tzen die, horiek birziklatu, balioztatu 
edo baztertu di tzaten, eta zaborra jaso tzen dutenetik erakun-
de horiek horien jabe tza izango dute.
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3.

Ofiziozko jarduerak

Ofizioz ko espediente bat izapidetu dugu, Errenteriako sal-
menta ibiltaria jorra tzen duena. Zehaz ki, eta administra-
zioaren fun tzionamenduaren atalean gai honen inguruan 
aipatu dugun gomendioari dagokionez, egoki tzat jo genuen 
espediente hori hastea salmenta ibiltariari eta egon zite-
keen eskaerarekiko udalaren eran tzunari buruz ko informazio 
zeha tza bil tzeko, bien bitartean, indarrean zegoen ordenan-
tza azter tzen zen. Une honetan udal administraziotik jaso-
tako eran tzuna balora tzeke dago.

Bestalde, beste kexa-espediente bat ere izapidetu genuen 
Zarau tzen agertutako zinego tzien kontrako pintada meha-
txagarrien inguruan pren tsan agertutako informazioa eta 
udalaren jarduera faltari buruz ko salaketa zirela-eta. Zarauz-
ko Udalak eskainitako informazioa kontrastatu ondoren, udal 
administrazioak paramentu bertikalak, pintadak, graffitiak 
eta baimenik gabeko pankartak eta kartelak ken tzeko udal 
administrazioak ezarrita duen jarduera-protokoloa behar be-
zala bete zela ondorioztatu genuen. Zehaz ki, zerbi tzu ardu-
radunek, hainbat egunetan zehar, 101 pintada ezabatu, 24 
pankarta eta i tsa tsitako kartel ugari kendu zituzten, pintade-
takoren bat egin eta hainbat egin geroago ezabatu ez izana-
ren kaltetan izan gabe. 

4.

Herritarren 
eskubideen egoeraren balorazioa

Ekitaldi honetan izapidetu ditugun kexa-sorta zabala da, 
autonomia erkidegoko hainbat udali zuzendu diz kiegun go-
mendioetan eta arloko II. epigrafean az pimarratu ditugun 
kexa laburtuetan isla tzen den moduan. Kasuistika horreta-
tik abiatuta, herri administrazioek herritarrei eskain tzen diz-
kieten zerbi tzuak hobe tzeko politika publikoetan aurrera 
egite aldera az pimarratu behar diren gai garran tzi tsuenak 
zer tzelada ba tzuetan laburbildu ditugu.

Zen tzu horretan, herritarrek, herri administrazioekiko harre-
manetan dituzten zailtasunengatik, urtero erakunde honen 
aurrean izapidetutako kexetan azal tzen diz kiguten arazoak 
ez dira berriak. Horrela bada, herri administrazioek aurkezten 
diren eskaerei eran tzuna emateko duten beharra az pimarra-
tzen jarraitu behar dugu. Administrazio isiltasuna, ondoz 
ondoko memorietan aipa tzea errepikakorra gerta tzen den 
arren, herritarren administrazioaren jarduera faltaren aurrean 
eran tzun ahal izateko pen tsatutako mekanismoa da, baina 
ez da i txierako administrazio mekanismoa edo, Herri Ad-
ministrazioen Araubide Juridikoari buruz ko azaroaren 26ko 
30/1992 Legeak (HAAJAPEL) zioen azalpeneko IX. atalean 
azal tzen duen moduan, ez da ahalmen juridiko arrunta, ad-
ministrazioak euren xede diren fun tzioak eraginkortasunez 

eta behar bezalako az kartasunez buru tzen ez dituztenean 
partikularren eskubideek edukia gal tzea eragozten duen ber-
mea baizik. 

Administrazioaren jarduera eza horrek administrazio jardue-
ra zuzendu behar duten prin tzipio orokorrak urra tzen ditu, 
HAAJAPELko 3. artikuluaren xedapenen babesean. Zehaz ki, 
eraginkortasunaren eta herritarren zerbi tzuaren prin tzipioei 
buruz ari gara, baina baita gardentasun eta parte-har tze prin-
tzipioei buruz ere. Dagoz kion legez ko izapideak eta baldin-
tzak bete ondoren, aurkezten zaiz kion eskaerak behar beza-
la edo inolaz ere izapide tzen ez dituen administrazio batek 
nekez adierazi ahalko du bere jarduera herritarren zerbi tzura 
dagoela. Publikoak eragin nabarmena dauka gure eguneroko 
bizi tzaren alor guztietan (osasuna, hez kun tza, oinarriz ko to-
kiko zerbi tzuak, etab.) eta, ondorioz, herri administrazioei 
eska dakieke euren jarduera eraginkorra izan dadin. 

Aurrekoarekin lotuta, gorago aipatutako artikuluak eskain-
tzen duen legez kotasun prin tzipioa ere aipatu behar dugu, 
baita administrazioak, mugi tzen garen esparruan, bere jar-
duera administrazio-zuzenbidearen diziplinaren mende jar-
tzeko duen beharra ere. Beste ba tzuetan adierazi izan dugun 
moduan, herri administrazioek legez ko tresna garran tzi tsuak 
dituzte, nolabaiteko “lehentasunak” partikularren aurrean 
(zeha tzeko ahala, jabe tza ken tzeko ahala eta bere burua ba-
besteko ahala, besteak beste). “Lehentasun” horiek dituzte 
legeak herri administrazioei eskain tzen diz kien tresnak di-
relako berez koak dituzten helburuak bete di tzaten eta, ho-
rren guztiaren ordainean, herritarren eskubideak berma tzeko 
mekanismoak ezar tzen dira, kalitateari, arintasunari eta az-
kartasunari dagokienez. Herritarren tzako berme horietako 
bat dagokien prozedura bidera tzean zein kasu zeha tz bakoi-
tzari dagokion legearen aplikazio zuzenean legez ko izapi-
deak eta formaltasunak bete behar izatea da. Az ken finean, 
elkarrekiko harremanetan legez ezarritako jolasaren arauak 
zorroz ki bete tzean da tza.

Bestalde, iaz ko memorian iragarki-ohol elek tronikoa garatu 
eta ezar tzeak zuen interesa eta tresna horien erabilera he-
rritarrei orokorrean errazteko bitarteko ezberdinak eskain-
tzearen prak tika ona az pimarra tzen genituen bitartean, aur-
ten administrazio elek tronikoa ezar tzetik, zerbi tzu publikoak 
aurrera tzeko eta hobe tzeko tresna bakar tzat jo tzen badugu, 
ondoriozta daitez keen arazoak aipatu nahi ditugu. Gogoeta 
hori arlo honetako II. epigrafean aipatu dugun Pasaiako Uda-
lari zuzendutako iradokizunaren harira dator. Bertan, herritar 
batek erregistro orokorraren zerbi tzua hobe tzeko beharra 
azal tzen zuen eta udalerriko barruti bakoi tzean (lau barruti 
daude, garran tzi handiko oztopo fisiko natural eta artifiziale-
kin) erregistro bat ireki tzea eska tzen zuen. Udalak eran tzun 
zion ez zutela herritarren arretarako bulegoak ireki tzeko as-
morik, izan ere, udalak administrazio elek tronikoa susta tzea 
erabaki zuen.

Gure ustez, administrazio elek tronikoaren garapenak kon-
tuan hartu behar du zerbi tzu elek troniko horiek pixkanaka-
pixkanaka ezarri behar direla herritar ba tzuek erabil tzen di-
tuztelako, erabilera oraindik ez baita orokorra, eta, ondorioz, 
garapena ezin da kaltegarria izan edo administrazioak ema-
ten dituen zerbi tzu presen tzialak hobetu eta moderniza tzeko 
aukera tzat jo, bai, ordea, dagoeneko badauden bideei gehitu 
beharreko bide tzat.
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Administrazioak ematen dituen zerbi tzuen maila eta zerbi-
tzu elek tronikoetako erabil tzaileak izan daitez keenak dimen-
tsionatu eta zehazteko, interesgarria da herritarrek administra-
zio elek tronikoaren inguruan duten asetasunari buruz ko 2011ko 
 txostenaren datuak aipa tzea. Txosten hori AEVALek egin zuen 
(Zerbi tzu Publikoen Kalitatearen Behatokiko  txostena. Politika 
Publikoen Ebaluazioa eta Zerbi tzuen Kalitatearen Estatuko 
Agen tzia). Txostenak agerian jarri du herritarren herena duela 
gu txi bihurtu dela e-administrazioaren zuzeneko erabil tzaile 
eta erabil tzaile horietako gehienek administrazio elek tronikoa 
informazioa bila tzeko eta inprimakiak deskarga tzeko erabili 
dutela eta ehuneko 25ak bakarrik adierazi duela bide honen bi-
tartez gauzatu dituela izapideak osorik. Hala ere, ia herritarren 
erdiak ez du inoiz erabili zuzenean edo zeharka administrazio 
elek tronikoa, adinak, hez kun tza-mailak eta gizarte-klaseak  
e-administrazioaren erabileran garran tzi handia duten alda-
gaiak direla az pimarratuz. 

Horregatik, administrazio elek tronikoaren garapena eta ezar-
pena herritarren tzat onurarik handia dela agerian jar dadin, 
per tsonek baliabideak (Interneterako sarbidea), prestakun tza 
jaso di tzaten eta horiek erabil tzeko beharrez ko tresna elek-

tronikoak (NANaren irakurgailu elek tronikoa eta beste egiaz-
tapen mota ba tzuk) eduki di tzaten ain tzat hartuko duten po-
litika inklusiboak diseinatu beharko dira, e-administrazioaren 
erabil tzaile izan daitez keenak gerturatuko dituzten baliabide 
per tsonalak eta materialak eskuragarri jarrita. 

Dena den, zerbi tzu elek tronikoen garapen horrek ez du ino-
laz ere ekarri behar erabil tzaile gehienek erabilitako zerbi tzu 
presen tzialen hobekun tza uka tzea eta, ildo horretan, herri-
administrazioek baliabide teknologikoek erakusten duten 
ahal guztia erabili beharko lukete aipatu baliabideak antola-
tzeko eta haien zerbi tzuetako erabil tzaile guztiei zerbi tzu 
publiko hobea emateko, eta hori guztia, gehiegiz ko gasturik 
burutu behar izan gabe. Horrela bada, agiriak erregistra tzeko 
kasu zeha tzean, adibide gisa, hainbat aukera aipa geni tzake: 
administrazio egoi tzetan edota bestelako udal bulegoetan 
erabilera askeko terminal informatikoak ezar tzea, erabil tzaile 
gehienek euren kabuz edo udalak gaitutako langileen lagun-
tzarekin agiriak erregistratu ahal izateko; erregistro orokorra-
ren erregistro lagun tzaileak sor tzea (gaur egun, sarean lan 
egiten dela eta eskanerra bezalako bitartekoak daudela kon-
tuan hartuta, aukerak ugari tzen dira).

1232012k o Tx o s T e n a

( I I ) . 1 1 .  H e R R I - a D M I n I s T R a Z I o e n  a R a U B I D e  J U R I D I k o a ,  o n D a s U n a k  e Ta  Z e R B I T Z U a k

II

Aurrekoa ikusi





(II).12.
Osasuna

a t a l a

Aurrekoa ikusi





1.

Arloa kopurutan

2012. urtean zehar 97 erreklamazio izan dira Osasunaren ar-
loan; beraz, Erakundeak izapidetutako kexa guztien %3,84 
arlo honetakoak izan dira.

Honela sailkatu ditugu aztertutako kexak, gaiak edo az-
piarloak kontuan hartuta:
–  Erabil tzaileen eskubideak ................................................................  45
–  Administrazioaren fun tzionamendua eta administrazio 

prozedura ..................................................................................................  19
–  I txaron zerrendak ..................................................................................  14
–  Osasun lagun tza ...................................................................................  12
–  Kontratazio-araubidea, ondarea eta administrazioaren 

eran tzukizuna ..........................................................................................  5

–  Osasun publikoa ...................................................................................  2

Ondoko taulan 2012ko ekitaldian kudeatutako kexen esta-
tistikak ageri dira, ekitaldia i txi denean (abendua) eduki diren 
datuen arabera. 
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2.

Kexarik aipagarrienak

Arlo honetan jaso ditugun kexa ba tzuek 2012. urtean osa-
suna babesteko eskubidearen inguruan egon diren legez-
ko aldaketekin lotura zuzena izan dute. Adingabe a tzerritar 
baten eskubidea onar tzeko zailtasunari eta neurri berriek 
farmazia-zerbi tzuaren hainbat alorretan izan duten eraginari 
buruz koak izan dira.

2012ko maia tzaren 28ko Arartekoaren ebaz penean –horren 
bidez Eusko Jaurlari tzako Osasun eta Kon tsumo Sailari 
gomenda tzen zaio eskola tzeko asmoz aldi baterako egonal-
dian dagoen adingabe a tzerritar bati osasun arreta onar die-
zaioten– adingabe a tzerritar horrek osasun  txartela eskura-
tzeari buruz ko gure balorazioa jaso genuen. 

Farmazia zerbi tzuari dagokionez, bi arazo adierazi diz kigute, 
biak sendagaiak bana tzeari buruz ko neurri berriekin eta iriz-
pide berrien arabera dagokion sendagaiarekiko intoleran tzia 
dagoenean bestelako aukerarik ez izatearekin lotuak. 

Estatuko Osasun Sistemaren iraunkortasuna berma tzeko eta 
prestazioen kalitatea eta segurtasuna hobe tzeko premiaz ko 
neurriei buruz ko apirilaren 20ko 16/2012 Errege Lege Dekre-
tuak osasun produk tuen eta medikamentuen garantiei eta 
arrazoiz ko erabilerari buruz ko uztailaren 26ko 29/2006 Legeari 
emandako idaz keta berriaren arabera, sendagaien banaketa 
prezioaren mende egoteaz gain generikoa izatearen mende 
ere badago. 

Horren ondorioz, gerta liteke dagokion sendagaiarekiko 
intoleran tzia arrazoiengatik medikuak gaixoari beste bat 
agindu badio hura finan tza tzeko eskubiderik ez izatea, biek 
prezio bera izan arren. 

Sendagaia bana tzeko beste egoera batean, en tzefalopatia 
mioklonikoa paira tzen duen per tsona baten gurasoek arazoa 
azaldu zuten Estatuko Osasun Sistemaren farmazia-presta-
ziotik kanpo gera tzen diren sendagaien zerrenda egunera-
tzeko Estatuko Osasun eta Farmazia Sistemaren Oinarriz ko 
Zerbi tzu Zorroaren Zuzendari tza Nagusiaren 2012ko abuz-
tuaren 2ko ebaz penak bere medikuak agindutako senda-
gaiaren finan tziazioa kanpo uzten duelako. 

Intoleran tziari eta intoleran tzia hori sor tzen duen bestelako 
sendagairik ez dagoenari buruz ko  txosten xehatua ikusita, 
Osasun eta Kon tsumo Sailari kasuaren banakako azterketa 
aurkeztu genion. Txosten hau i txi zeneko unean prozedura 
irekita zegoen. 

2.1.  Erabiltzaileen eskubideak
Kexa ba tzuek osasun zerbi tzuak eskura tzeko koordinazio 
prin tzipioak duen garran tzia gogorarazten digute.

Bitiligo gaixotasuna ospitale jakin batean fototerapiaren 
bidez trata tzeko ukapenarekin loturiko espediente batean 
jakinarazi zi tzaigunez, kexan adierazitakoari aurre eginez, 
bitiligoa duten gai txoen tratamendu hori ez zen kanpo u tzi 
zentroko fototerapia unitatearen uneko saturazioarengatik, 
dermatologia zerbi tzuak patologia hori zuten gaixoen ingu-
ruan egindako sesio kliniko batengatik baizik. 

Eran tzun hori gaixoarekin kontrastatuta, berriz, horrek adie-
razi zigun, berak hala proposatuta, beste zentro bateko 
i txarote-zerrendan onartu zutela. Jarduera horrek Osakide-
tzak emandakoarekin bat egiten ez zuenez, gure esku-har-
tzea eten genuen fototerapia tratamendua benetan ematen 
zioten ikusi arte.

Paziente horrek tratamendua hasi zuela baieztatu ondoren, 
berriro ere Osakide tzara jo genuen horren berri emateko eta, 
tratamenduaren lehen eskaera ukatu zuen zentroko dermato-
logia zerbi tzuaren iriz pideak zalan tzan jar tzea ez dagokigun 
arren, osasun sistemaren informazio sistemak erabil tzaile 
horren asmoa birbidera tzeko bide egokia eskaini ez zuela 
kontuan hartu beharra zegoela aipatu genion. Tratamendua 
behin eta berriro saiatu izanagatik eta ahalegin handia egin 
izanagatik lortu zuen eta halako kasuen azterketek erabil-
tzaileek sistema publikoan dauden zerbi tzuen inguruko infor-
mazioa jaso tzeko duten eskubidearen inguruko hu tsuneak, 
aztertutakoaren modukoak, hobe bidera tzen saia tzeko balio 
beharko lukete.

Gaixoen hainbat behar prestazio ortoprotesikoen katalogoan 
jasotako xedapenekin lo tzeko sor tzen diren zailtasunak az-
tertu ahal izan ditugu. 
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Atal honetako zenbait kexen azterketak ez zuen zalan tzarik 
uzten uka tzeko arrazoiek legez kotasunaren inguruan (adibi-
dez, Osasun sistema nazionaleko zerbi tzu erkideen zerrenda 
eta horren egunera tze-prozedura ezar tzeko irailaren 15eko 
1030/2006 Errege Dekretuaren 6. eranskineko 7. atalean 
karbonoarekin egindako elementuak kanpo uzteko xedatu-
tako agindua). Hala eta guztiz ere, hainbat produk tu eskura-
tzeko aukera ireki beharko li tzatekeela uste dugu, beharra 
duen per tsonaren baldin tzak oinarri izanik horien beharra eta 
abantaila justifika daitez keenean. 

Zen tzu horretan, produk tu berrienen eskutik etor litez-
keen abantaila logikoez gain (adibidez, arestian aipatutako 
karbonoz ko protesiak), horien kostea gaineratuta dauden 
produk tuak berri tzeko aurreikusitakoarekin konpen tsatuta 
gera liteke erabilera luzeagoa izango luketelako. Ikuspuntu ho-
rretatik, osasun administrazioari proposatu genion kanpo uz-
tearen arau orokorra salbuespenak onar tzearekin bateraezina 
izan ez zedila salbuespen hori zein egoeratan onar daitekeen 
modu objek tiboan har daitekeenean. Osasun eta Kon tsumo 
Sailak asmo hori gainera tzearen aldeko iri tzia helarazi zigun 
zegokion Osasuneko Lurralde arteko Kon tseiluaren aurrean.

Berriro ere kexak jaso ditugu beste prestazio ortoprotesikoen 
inguruan, gurpil-aulki motordunen erabilerarako eskatutako 
gaitasuna egiazta tzeari dagokionez eska tzaileek aurkeztu-
tako  txostenak baloratu ez direlako. Eskainitako  txostenen 
balorazio bat eskatu genuen arren, osasun administrazio-
ak, gaitasunari buruz ko an tzeko beste espedienteetan be-
zalaxe, ez zuen kontuan har tzeko arrazoirik ikusi eta haren 
 txostenetan oinarritutako dagoeneko hartutako erabakia 
mantendu zuen.

Eska tzaileek aurkeztutako  txosten medikoak kontuan hartu 
ez izanari dagokionez an tzeko egoeran daude inkontinen tzia 
paira tzen duten per tsonek behar dituzten pixoihal kopurua-
ren inguruan kexa ba tzuek aurkeztu diz kiguten arazoak.

Egoera horietan banakako beharrak azter tzeko aukera bi-
deratu behar da, pixoihal kopurua ez baita produk tu honen 
arauz ko konfigurazioak ezarritako muga.

Zerbi tzu-zorroko hainbat prestaziok horiek eskuratu ezin di-
tuzten per tsonen zailtasunak kontuan har tzen dituzte. Hala 
ere, uneko xedapenak ez dira nahikoak. 

Ezgaitasunen bat duen per tsona baten gurasoek kexa bat 
aurkeztu zuten ebakun tza odontologiko baterako lagun tza 
ukatu zietelako. Bertan, osasun arloen arteko tratu ezberdina 
egon zela adierazi zuten. Kexa hori oinarri tzat hartuta, Osa-
sun eta Kon tsumo Sailera jo dugu egoera hau argi tzeko eta 
adimen urrituen tzako kalitateko hor tz-arreta berrantola tzeari 
buruz ko  txostena gara tzeko xedapenak ezagu tzeko. 

Lagun tza bidez ko ugalketa-tratamenduak (LUT) eskura tzeari 
buruz ko kexa berriak jaso ditugu. Horien artean, ezarpenaren 
aurreko diagnosi genetikoa (DGP) duten tratamenduen finan-
tziazioa handi tzeko (une honetan hiru saiakeratan ezarrita 
dago) hainbat eskaera az pimarratu behar ditugu. 

Kasu horiek bereziak dira, izan ere, ez da gauza bera gaixo-
tasun genetikorik gabeko ondorengoak bila tzea edo modu 
naturalean ondorengorik izan ezin duen emakume batean 
ondorengo biologikoak bila tzea. 

Aurrekoari jarraiki, kexa hau izapide tzera eraman gintuen 
beste arlo bat DGPa baimen tzeko prozedurarekin lotuta 

dago, izan ere, ez dirudi uneko prozedurak Osasun eta Kon-
tsumo Sailak ondorengo saiakera batean arrakasta izateko 
tratamendurik egokiena zein izan zitekeen balora tzeko eta 
helarazteko bidea bul tza tzen duenik. 

Oinarri hori kontuan hartuta, laugarren saiakera bat buru-
tzeko aukera proposatu genuen, baita transferen tziaren une-
ra haurdun gera tzeko probabilitate gehiagorekin hel tzeko 
aukera eskain tzen duen enbrioi kopurua lor tzeko prozedura 
ere. Aipatutako kasuan, tratamendu bakar batean egon zen 
enbrioiak transferi tzeko aukera.

Proposamen horri emandako eran tzunean, Osasun eta Kon-
tsumo sailak helarazi zigun Osakide tzako lagundutako giza 
ernalkun tzako (LGE) Ba tzorde Aholkulariak protokoloa eta deri-
bazio zirkuituak berrikusteko asmoa zuela kasuen izaeraren eta 
baldin tzen arabera eraginkorrena denera egoki tzeko. Ez zuten 
arrazoi nahikorik an tzeman DGP saiakera berri bat egiteko. 

LUT horien inguruan bikote batek kexa bat aurkeztu zuen, 
tratamenduaren fase baterako 10 hilabetez i txaron ondoren, 
emakumeak adinaren baldin tza bete tzen ez zuela jakinarazi 
ziotelako.

Sarbiderako iriz pideen inguruko alderdiak aipa tzeaz gain, 
hasiera batetik adinaren baldin tza eta i txarote-zerrendaren 
aurreikuspenen arabera hura bete tzeko zailtasuna helarazi 
behar izan ziz kietela adierazi zuen.

Une horretan i txaroteko aurreikuspen jakin batean oinarri-
tuta, baldin tza bat beteko ez zela aurreratu izango zukeen 
Osakide tzaren erabakia ez li tzateke egokia izango bazter-
tzea eragin izan balu. Hala ere, fun tsez ko inguruabarra de-
nez, prestazio hori jaso nahi duten per tsonei jakinarazi behar 
zaie zein den aurreikusitako i txaronaldia, batez ere, baldin tza 
baten bete tzean eragina izan dezakeenean.

Hain zuzen ere sarbide-baldin tzak hiz pide zituzten beste kexa 
ba tzuetan erabil tzaileei horren berri eman zaiela ikusi dugun 
arren, kasu honek prozesuak berrikusteko eta luzez i txaron 
izan ondoren frustrazioak saihesten saia tzeko balio izan zuen.

Eskubideen inguruko atal honetan haurrak norbaitekin bate-
ra joateko duten eskubideari buruz ko kexa bat jaso genuen. 
Ararteko erakundera jo zuten ZIUn ospitaleratuta zegoen 
semearekin batera gaua igaro tzeko gurasoek zituzten zailta-
sunak azal tze aldera. 

Gertakariak jazo zirenean (ingresatuta egon zen bitartean 
ZIUn egon zenean) bideratu genuen esku-har tzeari dagokio-
nez, iruditu zi tzaigun, beste gurasoek aldi berean egindako 
eskaerei eran tzuna eman ezin izango zietela aurreikusita, 
zentroko arduradunek uste izan zutela eskaera bati eran-
tzuna ematea lehentasunez ko tratua ematea izango zela 
ZIUn egoteko barneko arauak errespetatu zituztenekiko. Ez 
genuen an tzeman, beraz, ospitaleak adingabearekin batera 
egoteko eskubidea berez eztabaidatu zuenik.

Haurrekin batera egoteari buruz ko eskubideak ospitalearen-
tzat oharkabeak direla ikus daiteke, besteak beste, bisiten 
hasierako mugaketa handitu dutela an tzematean (lehen ordu 
erdikoa eta orain 9.00etatik 21.00etara, salbuespenez ko 
egoeretan luza tzeko aukerarekin).

Adingabeekin egoteari buruz ko beste espedienteak zirela-
eta, antolamenduan onartutako haurren eskubideak burutu 
ahal izateko eremuak egokitu behar direla egiaztatu dugu.
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Kasu honetan jazotako egoera zela-eta –per tsona ba tzuen 
nahia bideratu ahal izateko beste ba tzuek (gu txienez ez as-
kok) ez zuten halakorik eskatu beharko–, arau malguagoak 
aplika tzea egokia zela ikusi genuen, eskaera kopuru handia 
jaso tzeko aukera hu tsak haurrekin egoteko nahi hori helaraz-
ten duten gurasoen eskaera aldez aurretik erago tzi ez dezan.

Osakide tzari helarazitako gogoeta da, per tsona horien nahia 
legez koa dela oinarri tzat hartuta. 

2.2.  Osasun laguntza
Osasun lagun tzari buruz ko atal honetan ohikoa izaten da 
Osakide tzaren jarduera zabar bati buruz ko iri tziak helaraztea. 

Prin tzipioz, kontu tekniko medikoak direnez, ezin ditugu per-
tsona horiek sala tzen dituzten medikuen prozesuak baloratu. 
Halakoetan, gure muga helarazteaz gain, bide batez, prak-
tika oker baten eta hasiera bateko diagnosia eta ondoren zu-
zena dena ezberdinak izatearen arteko aldea azal tzen dugu 
eta, nolanahi ere, erabil dezaketen ondare eran tzukizuneko 
bidearen berri ematen diegu. 

Baina beti ez dugu herritarra bul tzatu behar ondare eran-
tzukizuneko prozedura luzea hastera, bertan prak tika oke-
rra egon zen edo ez besterik ez baita argituko. Informazio 
osatuago batek erreklamazio batek azal tzen duen desados-
tasuna birbideratuko duela aurreratu ezin dezakegun arren, 
kexa ba tzuek euren lagun tza prozesuari buruz ko informazio 
nahikorik ez duten per tsonak aurkezten diz kigute. 

Osakide tzari ikuspuntu hori helarazi diogu erreklama tzaile 
batek informazio nahikorik ez duela an tzeman izan dugu-
nean.

Zentro pribatu batean diagnosi-proba baten kostearen gas-
tuak i tzul tzea ukatu izanagatiko kexa baten ondorioz, hiz pide 
zuen lagun tza-prozesuaren hainbat alderdi formal aztertu 
genituen. Helarazi ziotenaren arabera i txaron behar izango 
zuen denborak lotura zuzena izan zuen i tzul tzeko eskaeraren 
justifikazioarekin.

Azterketa horren bidez ondorioztatu dugu agindu zioten 
diagnosi-probarako sistema publikoan aurreikusita zegoen 
i txarote-denborak per tsona horrek zentro pribatu batera jo-
tzeko hartutako erabakia justifikatu zuela. Probaren aginduak 
larria zela jaso tzen zuen eta medikun tza pribatura jo aurretik 
kontuan hartu ez zen aurrerapena eskatu zuen. 

Gure balorazioa medikun tza pribatua erabil tzeagatiko gas-
tuak i tzul tzea uka tzeari buruz ko kexa-espedientea bukatu-
tzat eman duen 2012ko uztailaren 12ko Arartekoaren ebaz-
penean jasota geratu da. 

2.3.  Itxaron zerrendak
Aurreko urteetan bezalaxe, ohiko i txarote-denbora gainditu 
duten kexak oinarritu tzat jo ditugu. 

Kexa askoren elementu komuna esku-har tzeko aurreikuspe-
na izan zitekeenaren inguruko informazio falta zela an tzeman 
dugu, zegokien arreta zerbi tzura jo izan arren. 

Kexaren arlo hori, informazioari dagokiona, garran tzi tsua 
irudi tzen zaigu. Zen tzu horretan, benetako data aurrerape-

narekin jakinarazteko zailtasunari informaziorik eza gehitu 
behar zaio. Beraz, ebakun tzaren zain dagoen per tsonaren 
ziurgabetasuna murrizteko aukera emango lukeen informa-
zio maila beharrez koa li tzateke. 

Az kenik, i txarote-zerrendaren atal honen barruan zenbatu-
tako kexen zati bat osasun lagun tzaren atalean jaso zitez-
keela esan dezakegu, i txarondako denborarengatik jaso ge-
nituen ba tzuk larrialdi-gertaerekin batera jazotako patologia 
mingarriak paira tzen zituzten gaixoenak bai tziren.

2.4.  Administrazioaren 
funtzionamendua eta 
administrazio prozedura

Ekitaldi honetan eran tzukizun-espedienteak ebaztean 
a tzerapenak egon izanagatik kexa berriak jaso ditugunez, 
aipatu beharra ditugu, kexa horiek azal tzen zuten izapide-
tze-denbora gehiegiz koa zelako. Hala azal tzen da 2012ko 
azaroaren 7ko Arartekoaren ebaz penean. Horren bidez, 
Osakide tzari gomenda tzen zaio ondare eran tzukizuneko es-
pediente bat espresuki ebazteko neurriak har di tzan. 

Kexa ba tzuek azaldu dute zaila dela agindutako diagnosi-
proba prest izatea hura agindu zuen espezialistarekin ondo-
ren izandako kon tsulta baterako. Per tsona horiek, gainera, 
daten egoki tzapena kudea tzeko koordinazio arazoa azal tzen 
zuten. 

Horregatik, berriro ere aurreko  txostenetan egindako gogoe-
ta jaso behar dugu, zerbi tzu edo fun tzio ezberdinak diren 
arren –proba agin tzen duen medikua eta probak kudea tzen 
dituen zerbi tzua– biek lagun tza prozedura berean parte har-
tzen baitute.

Ezinbestekoa da osasun antolakun tzak berak medikuaren 
agindua probak egiteko datak libre egotearekin batera tzeko 
dauden zalan tzak argi tzea edo oztopoak ken tzea. Horre-
lako egoeretan, ikusten dugu gaixoari ematen zaiz kiola hi-
tzorduak edo probak eska tzearen izapide tze soiletik harago 
doazen eran tzukizunak.

Tratamendu bat jaso tzeke duen gaixo baten kexa jaso be-
harko genukeen informazioa jaso tzen ez dugunean bizi di-
tzakegun egoeren isla izan daiteke. 

I txaronaldia 2011n hasi zen, sendagairen bat merkaturatu 
arteko denbora gehiegiz ko tzat jo tzen denean, sendagai hori 
eskura tzeko berariaz ko programa baten bornean, Senda-
gaien eta Osasun Produk tuen Espainiako Agen tziak onartu-
takoa.

Gaixoak erreklamazio bat aurkeztu zuen 2012ko urrian, hau-
tatu zuten arren, i txaroten jarrai tzen zuelako.

Osakide tzak jakinarazi zigun sendagaia 2011ko abenduan 
merkaturatu zela, beraz, berariaz ko programa hark eskura-
tzeko bidea izateari u tzi zion. 

2012ko ekainaz geroztik tratamendua (terapia hirukoi tza he-
patitis C kronikoan) eskura tzeko prozedura Asisten tzia Sani-
tarioko Zuzendari tzak eta Ekonomia eta Finan tza Zuzendari-
tzak bere erabilerarako aurtengo ekainaren 8an emandako 
jarraibideetan xedatutakoa da.

2012ko urrian, zentroan erreklamazioa aurkeztu zuenean, 
gaixoak oraindik ez zekien zein izan zen a tzerapenaren arrazoia. 
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3.

Araudi-testuingurua

Estatuko Osasun Sistemaren iraunkortasuna berma tzeko eta 
prestazioen kalitatea eta segurtasuna hobe tzeko premiaz ko 
neurriei buruz ko apirilaren 20ko 16/2012 Errege Lege Dekre-
tua onar tzeak aldaketa eragin du osasun lagun tza publiko-
rako eskubidearen oinarriz ko alderdietan, besteak beste, 
aseguratuaren izaera berria, hainbat talde kanpo uzten di-
tuena, eta per tsona onuradunek prestazioen finan tziazioan 
parte hartu behar izana.

Autonomiako ondorengo araudia, Euskal Autonomia Erki-
degoaren eremuan Osasun Sistema Nazionalaren osasun-
prestazioak emateko araubideari buruz ko ekainaren 26ko 
114/2012 Dekretua, aseguratu izateko eta finan tziazioan 
parte har tzeko baldin tzak bere esparruan egoki tzeko onar-
tutakoa, kautelaz eten egin da estatuak jarritako eskume-
nen gataz ka positiboaren ondorio gisa, lagun tza publikoa 
eskura tzeko eskubidearen esparru subjek tiboa aplika tzeari 
buruz ko 2012ko abenduaren 13ko Auzitegi Konstituzionala-
ren Autoak etenetik salbue tsitako artikuluetan izan ezik. 

Bestalde, Eusko Jaurlari tzak abenduaren 20ko 16/2012 Erre-
ge Lege Dekretuaren aurkako errekur tsoa aurkeztu du, bere 
eskumenak gainditu dituelako, Eusko Legebil tzarrari bidali-
tako  txostenean jasotako arrazoiak oinarri izanda. 

Testuinguru horretan, oraingoz garbi gera tzen da gure au-
tonomia erkidegoan 16/2012 Errege Lege Dekretu horren 
babesean aseguratuak edo osasun publikoaren onuradunak 
ez diren taldeak osasunera modu arruntean hel tzeko bidea. 

Legez ko testuinguru berri honetan osasun sistema nazio-
nalaren zerbi tzuen zorroaren inguruan xedatutako egoki-
tzapena, prestazio ortoprotesikoari dagokionez dagoeneko 
onartu dena, Osasun Sistema Nazionaleko prestazio or-
toprotesikoaren zorro erkide osagarria arau tzen duen eta 
prestazio ortoprotesikoan finan tziaziorako gehieneko zenba-
tekoak ezar tzeko oinarriak ezar tzen dituen azaroaren 2ko 
1506/2012 Errege Dekretuaren bidez. 

4.

Jarduera-plana

Gure jardueraren zati handi bat banakako kexekin lotu-
ta dago. Kexa horietatik abiatuta, Ararteko erakundearen 
jarduera planak aurreikusi egiten du espedienteak ofizioz 
hastea, kexa horiek gizabanakoen egoeretatik harago joan 
daitez keen arazoak erakusten diz kigutenean. 

4.1.  Ofiziozko jarduerak
Hainbat bideren bitartez Guru tzetako Ospitaleko Larrialdi 
zerbi tzura jo tzen zuten per tsonek aurkitu zuten arazoaren 

berri eman ziguten. Egoerak zerbi tzu horren asetasun 
egoerarekin zerikusia zeukan, izan ere, boxak ospitalean 
sar tzeko zain zeuden per tsonekin okupatuta egonda, gaixo 
asko korridoreetan artatu behar izan zituzten.

Gure balorazioa 2012ko apirilaren 4ko Arartekoaren ebaz-
penean jaso tzen da. Horren bidez Guru tzetako Ospitaleko 
larrialdi zerbi tzuko osasun arreta dela-eta irekitako espe-
dientea amai tzen da. 

Bigarren espediente bati hasiera eman zi tzaion istripua izan 
zuten per tsonen familiei gertakaria helarazten zi tzaiela berma-
tzeko mekanismoak garatu ote ziren jakiteko. Jaso ditugun 
datuak azter tzeak gomendio orokorren atalean aipa tzen du-
gun baloraziora eraman gaitu, esku har tzen duten adminis-
trazioak koordina daitezen istripuren bat izan duten bik timen 
familiek informazioa albait lasterren jaso tzeko helburuarekin.

2011n lagun tza bidez ko ugalketa teknikei buruz ko azter-
lana aurkeztu zen, prestazio horren gaur egungo egoera 
ezagu tzeko asmoz, bai eta hobe tzeko aukerak ere. Ikerketa 
Osasun eta Kon tsumo Sailak aurkeztu zuen Eusko Legebil-
tzarraren aurrean. 

Bideratu dugun jarraipenari esker, urteko  txosten hau buru-
tzeko unean Osasuneko Sistema Nazionalaren zerbi tzu zo-
rroaren berrikuspena onar tzeke dagoela jakin izan dugu; 
prestazio horri dagokionez, Lagundutako Giza Ernalkun-
tzako Aditu Taldearen Txostenaren zain dago. Egoera hau 
kontuan hartu izan da Osakide tzako Asisten tzia Sanitarioko 
Zuzendariorde tzaren jarraipenerako ba tzordetik burutu diren 
jardueretako ba tzuetan, lagun tza bidez ko ugalketa teknikoen 
inguruan Eusko Jaurlari tzak Legebil tzarrean aurkeztu zuen 
azterlanaren jarduera-ildo nagusietan, besteak beste, tek-
nika ezberdinetara hel tzeko iriz pide eta baldin tzetan. 

Osakide tzako uneko zerbi tzu zorroari dagokionez, 2012an 
Donostiako Ospitalean teknika berriak (in vitro ernalketa FIV) 
gainera tzeko aurreikuspena gauzatu da. 

Donostiako Ospitalean FIV jarduera berri horrekin hasteak 
i txarote-zerrenda berrantola tzeko aukera eskaini du, ordura 
arte Guru tzetako Ospitalean gauza tzen bai tzen. Era berean 
az ken ospitale horretan obozitoak kriokon tserba tzeko tek-
nika abian jarri dela az pimarratu behar da, medikuaren agin-
du her tsia dagoenean bidera tzen dena. 

Arabako Txagorri txu Uniber tsitate Ospitaleari dagokionez, 
jarduera horri esleitutako langile-kopurua handitu da, bai gi-
nekologian bai laborategian. 

4.2.  Gomendio orokorrak
Aurreko  txostenetan jaso dugunez, an tzeman ditugun zen-
bait egoeren arabera ondorioztatu dugu auto antolaketarako 
ahalmenaren eta erabil tzaileen eskubideen arteko jokoa  
–hala nola, familia-medikua edo espezialista alda tzerakoan– 
malguagoa izan beharko li tzatekeela.

Egokia iruditu zaigu zerbi tzu espezializatuen aukeraketaren 
alderdi zeha tzean arreta jar tzea. Horrela bada, Euskal Osa-
sun Sistema/Osakide tzaren esparruan zerbi tzu espezializa-
tua eta ospitalea aukera tzeko urriaren 30eko Arartekoaren 
1/2012 Gomendio Orokorrean gure uler tzeko modua jaso-
tzen da eta Osakide tzan ospitalea eta zerbi tzu espezializatua 
aukera tzeko eskaerak malgutasunez balora daitezen.

130 2012k o Tx o s T e n a

II

( I I ) .  EuSKAl hErrIKo AdmINIStrAzIo PuBlIKoEN JArduErA IKuSKAtzEA

Aurrekoa ikusi

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/24/pdfs/BOE-A-2012-5403.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/24/pdfs/BOE-A-2012-5403.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012002973
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012002973
http://www.parlamento.euskadi.net/irud/09/00/034653.pdf
http://www.parlamento.euskadi.net/irud/09/00/034653.pdf
http://www.parlamento.euskadi.net/irud/09/00/034653.pdf
http://www.parlamento.euskadi.net/irud/09/00/034653.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-13647
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-13647
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?codMenuPN=1&contenido=8387&codResi=1&layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&tipo=5&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1&language=eu
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?codMenuPN=1&contenido=8387&codResi=1&layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&tipo=5&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1&language=eu
http://www.parlamento.euskadi.net/irud/09/00/022748.pdf
http://www.parlamento.euskadi.net/irud/09/00/022748.pdf
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?codMenuPN=1&contenido=8727&codResi=1&layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&tipo=5&codMenu=43&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&codMenuSN=14&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?codMenuPN=1&contenido=8727&codResi=1&layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&tipo=5&codMenu=43&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&codMenuSN=14&nivel=1400&language=eu


Iaz aipatu genuenez, egokia li tzateke istripu bat pairatu duen 
per tsona arta tzen duten ospitale zentroek familiak egoeraren 
berri izan duen edo ez kontuan har tzea eta dagokien mo-
duan jardutea. Egin dugun azterketa, Herrizaingo eta Osa-
suneko arloei dagokiena, abenduaren 17ko 3/2012 Ararte-
koaren Gomendio Orokorrean jasota dago. Horren arabera, 
Eusko Jaurlari tzako Segurtasun Sailak, Osakide tzak eta 
Udal tzaingoek koordinazio mekanismoak ezarri behar dituz-
te istripuetako bik timen familiei informazioa ahalik eta laste-
rren eman dakien berma tzeko. 

5.

Herritarren 
eskubideen egoeraren balorazioa

 ■ 1.  Kexek osasunerako eskubidea eskura tzeko legez ko 
konfigurazio berriaren hainbat ondorio eraku tsi diz-
kigute.

a.  Apirilaren 20ko 16/2012 Errege Lege Dekretuaren 
babesean aseguratuaren izaeratik kanpo u tzitako 
taldeen arretari dagokionez, ekainaren 26ko 
114/2012 Dekretuaren kautelaz ko etetea kendu 
duen 2012ko abenduaren 13ko Auzitegi Konsti-
tuzionalaren Autoak segurtasun juridikoa emango 

die euskal osasun sisteman normaltasunez sar-
tzeko aukera eskain tzeko neurriei.

b.  Ikusi dugunez, alorrean gertatu diren aldaketen on-
dorioz, sendagaiekiko intoleran tzia egoerak eran-
tzunik gabe gera daitez ke. Intoleran tzia egoera hori 
behar bezala bermatuta dagoenean, ate bat ireki 
behar da, osteran tzean tratamendu osoa jaso tzeko 
eskubideak eragina pairatu dezake.

 ■ 2.  Ezin dugu egoera orokorra isla tzen dutenik, baina 
ondare eran tzukizuneko espedienteak ebazterakoan 
gehiegiz ko a tzerapenari buruz oraindik ere hainbat 
kexa daudenez, aipatu behar ditugu. 

Hala gerta tzen denean, eran tzukizuneko espedientea 
eba tziko dela eta eragindakoak Osakide tzak gaiaren 
inguruan hartutako erabakia ezagutuko duela espero 
dugun arren, beti ondo egongo da a tzerapenak eragin 
duen prak tika okerrarengatik barkamena eska tzea.

 ■ 3.  I txaronaldien ondorioz ko hainbat kexek adierazten 
diz kiguten egoeren ondorioz pen tsa dezakegu euren 
egoera bereziak azal tzen dituzten per tsonek ez dutela 
ikusten euren egoera kontuan har tzen denik. 

I txaronaldiak saihestezinak diren arren ezin dugu alde 
batera u tzi aztertu eta bidera tzen saiatu behar direla 
hasierako egoeratik izan ahal izan duten bilakaeraren 
arabera.

Nolanahi ere, esku-har tze baten zain dauden per-
tsonek euren i txaronaldiaren gu txi gorabeherako ideia 
bat eduki dezaten informazio-sistema bat gara tzea 
lagungarria izango da jaso tzen ditugun hainbat kexek 
aipa tzen duten ziurgabetasuna gaindi tzeko. 
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(II).13.
Informatzeko eta ezagutzeko teknologiak 
eta datuak babestea

a t a l a

Aurrekoa ikusi





1.

Arloa kopurutan

2012. urtean zehar 5 erreklamazio izan dira IETen (Informa-
zioaren eta Ezagu tzaren Teknologiak) arloan ; beraz, Erakun-
deak izapidetutako kexa guztien %0,20 arlo honetakoak izan 
dira. 

Honela sailkatu ditugu jasotako erreklamazioak, az piarloak 
kontuan hartuta:
–  Administrazioaren fun tzionamendua eta administrazio 

prozedura ..................................................................................................  2
–  Datuen babesa .......................................................................................  2
–  Informazioaren eta ezagu tzaren teknologiak ......................  1

Kopuru orokorrak oraindik ere  txikiak diren arren, IET az-
piarloa mailaka handituz doa eta bere pisua areagotu da 
datuen babesaren az piarloarekiko, iraganean arlo honen 
oinarriz ko gunea zenarekiko. 

Aurkeztutako datuen harira, jarraikako bi hausnarketa egin 
behar da:

 ■ Datuen babesaren gaian, berariaz ko erakunde bat dago 
–Datuak Babesteko Euskal Bulegoa– euskal administra-
zioek datuen babesaren araudia bete dezaten, eta horrek 
eragin egiten du gai honi buruz ko kexa gehienak erakun-
de hari aurkeztea.

 ■ IETen eskubideen gaian jasotako kexa kopurua ez da  
IETen gaiko legedia behar bezala bete tzen ari tzearen isla 
eta, are gu txiago, administrazio elek tronikorako sarbide 
eskubideak bete tzen ari tzearena. Aldiz, jatorria adminis-
trazioarekiko harreman elek tronikoak gu txi erabil tzean 
kokatu behar da, eta, are kez kagarriagoa dena, herritarrek 
administrazio elek tronikoarekiko dituzten eskubideei eta 
eskubide horiek balia daitezen zer organorengana jo tzeari 
buruz duten ezagu tza mugatua da.

Aipatutako gogoetei jarraiki, ezinbestekoa da administra-
zioarekiko harremanetan IETen erabilera susta tzen duten 
ekimenak heda tzea, baita berariaz ko esparru horretan he-
rritarrek dituzten eskubideak ezagu tzea eta zabal tzea ere. 
Horretarako, Arartekoak hainbat ekimen sustatu ditu, VI. ka-
pituluko 4. atalean azal tzen direnak.

Ekimen horiek justifika tzen dituen datu enpiriko gisa, kontuan 
hartu behar dugu Eusko Legebil tzarreko 2011ko Soziome-
troaren arabera, euskal herritarren %32k administrazioare-
kiko izapideak online egitea nahiago duela, bulego fisiko 
batera jo tzea erabaki tzen duten % 65en aurrean. Hala ere, 
herritarrak pozik daude Internet bidez ko zerbi tzu publikoen 
kudeaketarekin, izan ere, inkestatutako per tsonen % 57k ad-
ministrazioek teknologia berriak gainera tzean hobetu dutela 
uste dute, batez ere Internet bidez ko sarbideari esker.

2.

Kexarik aipagarrienak

2.1. Izenpe: Enpresa batek Izenperen ziurtagiria berri-
tzeko kostua zein informazioa zalan tzan jarri zuen. Izenperen 
weban informazioa eta gure informazio-eskaerari emandako 
eran tzuna aztertuta, irregulartasunik ez zegoela eta Izenpek 
zen tzu horretan eskainitako informazioa behar bezain argia 
zela ondorioztatu genuen.

2.2. Herrizaingo Saila: Sail horrek aldi baterako 
ezgaitasunen inguruan onartutako instrukzioak talka egiten 
du Er tzain tzako kideen osasun-datuak babesteko eskubi-
dearekin, herri administrazioetako langileen atalean jaso tzen 
den moduan.

2.3. Getxoko Udala: Elkarte batek Arartekora 
jo zuen Udalak salaketa bat ukatu zuelako bitarteko elek-
tronikoen bidez aurkeztu izanagatik. Bi aldeen arteko gaiz-
kiulertua konpon tzeko aukera eskaini zuen gure esku-har-
tzearen esparruan, herritarrek administraziora bitarteko 
elek tronikoen bidez zuzen tzeko duten eskubidea gogoratu 
ahal izan genuen.

2.4.  IETen eta datuen babesaren 
arloarekin loturiko beste kexa 
batzuk

Hainbat web orri pribatutan ager tzen diren datu per tsonalei 
buruz ko beste kexa ba tzuk ere nabarmendu nahi ditugu. 
Bertan, Arartekoaren eskumena euskal herri administrazioen 
kontrolera muga tzen denez, ezin izan dugu esku hartu eta 
Datuak Babesteko Espainiako Agen tziara bideratu ditugu.

Beste arloek kudeatutako kexak bideratu bitartean, IETen eta 
datuen babesaren inguruko kontuak agertu dira eta duten 
interesarengatik aipatuko ditugu:

 ■ Pasaiako udala: Udaleko agirien erregistro orokorraren 
antolamendua zela-eta udal horrek aurka aurkeztutako 
kexaren ondorioz,  txosten honen Araubide Juridikoaren 
arloan gaineratu duguna. Arartekoak proposatu zuen, 
zerbi tzu elek tronikoak susta tzen diren heinean, idaz kiak 
elek tronikoki aurkeztea barne, ezin dela baztertu aurrez 
aurreko erregistroaren ohiko aukera, izan ere, herritarrek 
zerbi tzu publikoetara bitarteko elek tronikoen bidez jo-
tzeari buruz ko ekainaren 22ko 11/2007 Legeak xeda tzen 
duen bide ani tzeko eskubideak bitarteko guztiak izatera 
derrigor tzen du, herritarrek askatasunez aukera dezaten 
zeinen bidez jarriko diren administrazioarekin harremane-
tan eta, ondoren aldatu ere egin ahalko dute.

 ■ Eusko Jaurlari tzako osasun Saila: Jaso ditugun hainbat 
kexatan interesdunek euren espediente klinikoen datuak 
eskuratu nahi zituztela azal tzen ziguten. Kasu horietan, 
ospitalek eskatutako informazioa eskaini ez zietenean, 
oinarriz ko arazoa historial klinikoak existi tzen ez zirela 
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http://www.avpd.euskadi.net/s04-5213/eu/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/sociometro_vasco_46/eu_soc46/adjuntos/11sv46_eu.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/sociometro_vasco_46/eu_soc46/adjuntos/11sv46_eu.pdf
http://www.izenpe.com/s15-12010/eu/
http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-423/eu/
http://www.getxo.net/es/
http://www.pasaia.net/eu/html/index.shtml
http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/23/pdfs/A27150-27166.pdf
http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-ghhome00/eu/


izaten zen, agiri klinikoen araudia, existen tziari zein edu-
kiari dagokionez, eskatutako jaio tzen datu klinikoen data 
baino askoz ondorengoak dira.

 ■ lanbide. Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila: Lanbide-
ren jardueraren arazoengatik 2012. urtean jasotako kexa 
ugarien artean, kudeaketarako eta prestazio eta orienta-
ziorako aplikazio informatikoen ustez ko integrazio falta-
rekin loturiko prak tika az pimarratu nahiko genuke. Ku-
deaketa aplikazio ezberdinen arteko integrazioa edozein 
erakundek ahalik eta eraginkortasunik handiena lor tzeko 
eskuratu nahi duen helburua izanik, salatutako disfun-
tzioak ( txosten hau ixtean bere garaian Enplegu eta Gi-
zarte Gaietako Sailari gai honen inguruan kontrasta tzeko 
eskatu genion informazioa oraindik ere jaso tzeke dugu) 
diru-sarrerak berma tzeko errentarekin loturiko oinarriz-
ko kontuetan eragin zuzena dutela kontuan hartuta, 
beharrez koa den koordinazioaren bidez, aplikazio infor-
matikoen arteko informazio truke falta saihesteko beharra 
az pimarratu nahi dugu, teknologia ez dadin zian zerbi tzu 
horien kudeaketa egokia buru tzeko eragoz pena.

3.

Araudi- eta gizarte-testuingurua

2012. urtean zehar Euskal Autonomia Erkidegoan bi arau 
garran tzi tsu onartu ziren esparru honetan:

 ■ 21/2012 Dekretua, o tsailaren 21ekoa, Administrazio Elek-
tronikoari buruz koa. herritarrek administrazioarekin ba-
liabide elek tronikoak erabiliz jarduteko duten eskubidea 
gara tzen du, prozedurak elek tronikoki izapide tzeko for-
mulak ezar tzen ditu eta sarbide elek tronikoari buruz ko 
legearen gainon tzeko eskubideak gara tzen ditu; gaine-
ra, Eusko Jaurlari tzako egoi tza elek tronikoa eta agiri eta 
jakinaraz pen elek tronikoekin loturiko beste kontu ba tzuk 
ere arau tzen ditu. Laburbilduz, arlo honetako herritarren 
eskubideak Eusko Jaurlari tzarekiko zein esparrutan erabil 
daitez keen zehazten du.

 ■ 159/2012 Dekretua, uztailaren 24koa, Euskal Autonomia 
Erkidegoko administrazio publikoko aplikazio informa-
tikoak ireki tzea eta berrerabil tzea arau tzen duena. Uneko 
gardentasun, lankide tza eta irekiera joeretan kokatuta, 
administrazioak garatutako aplikazio informatikoak herri-
tarren eta enpresen esku jar tzen ditu eta, aldi berean, sek-
toreko kostuak eta lehiakortasuna merka tzen ditu.

Urtero ohikoa izaten den moduan, Eustatek Euskal Auto-
nomia Erkidegoko Informazioaren Gizartearen Ikuspegia 
2012 argitaratu berri du, familiei, enpresei eta landa mun-
duari buruz. Ondorioetan argi uzten da euskarri digitalen 
eta horiekin lotutako ekipamenduen kopuruak pixkanaka 
hazten doala eta Euskadin aro analogikotik digitalera biz kor 
pasa tzen ari garela, izan ere, Euskadi buruan dago Esta-
tuko beste komunitateekin zein inguruko herrialdeetakoekin 
alderatuta.

Estatuan, berriz ere, ezagu tzera eman behar dugu 11/2007 
legeko amaierako zaz pigarren xedapeneko 4c) artiku-
luaren lege garapena ez dela egin, minusbaliotasuna duten 
per tsonei eta adinekoei sar tzeko berdintasuna berma tzeko, 
zein ere diren haien egoera per tsonalak, baliabideak edo 
ezagu tzak; izan ere, Arartekoaren tzat talde horienganako 
arretak lehentasuna dauka eta IETak bereziki erabilgarriak 
dira haien tzat.

Europako eremuan, indarrean jarrai tzen du Malmöko 
adieraz penarekin administrazio elek tronikoa estrategikoki 
birbidera tzeko hartutako erabakia. Horren ondorioz, Europar 
Ba tzordeak “Europarako Administrazio Elek tronikoaren Ekin-
tza Plana, 2011-2015” diseinatu zuen, Ministerioen arteko 
erabaki horrek dakarren garran tziarekin, baina haren ekin tza 
ba tzuk Europarako Agenda Digitalean daude sartuta. Ekin tza 
planaren helburu orokorra IETek dauz katen gaitasunak ustia-
tzea da, administrazio adimen tsu, berri tzaile eta iraunkorrak 
susta tzeko.

2012ko mar txoan, Auzitegi Nazionaleko Administrazioare-
kiko Auzien Salak Europar Batasuneko Justizia Auzitegia-
ren mende jarri du Google-i eta datuak babesteko Europako 
legeriaren (95/46/CE Zuzentaraua) bilakaerari buruz ko epaitu 
aurreko arazoa eta hainbat kontu azaldu ditu, besteak bes-
te: zuzentarau horren lurralde aplikazioa, interneteko bila-
tzaileen jarduera edukien horni tzaile gisa zuzentarauaren 
zen tzuan edo ezerezteko eta aurre egiteko eskubidearen 
irismena ahazteko eskubidearekiko, besteak beste. Inolako 
zalan tzarik gabe, Justizia Auzitegiak aurkeztutako kontuei 
emango dien eran tzunak egoera berria marraztuko du alo-
rrean Europar Batasun guztirako.

4.

Jarduera-planaren esparruko 
bestelako esku-hartzeak

Arestian aipatu dugunez, Arartekoaren lan arlo hau 2010ean 
sortu zen eta haren helburuen artean datuen babesari eta 
administrazio elek tronikotik eratorritako eskubideei buruz 
herritarrek dituzten eskubideei balioa ematea eta haiek 
heda tzeko eginkizun ekin tzailea izatea daude. Izan ere, uler-
tzen dugu eskubide horiek erabil tzeak eta haiek babesteak 
berri tzeko ahalmen handiagoa duten herritarrak susta tzen 
lagun tzen dutela, eta hori lehen mailako elementu estrate-
gikoa da krisi ekonomikoko eta enplegua sun tsi tzeko egun-
go testuinguruan.

Horrexegatik, 2012an helburu horri lotutako zenbait jarduke-
ta planifikatu eta burutu dira.

4.1.  Ofiziozko jarduerak
Komunikabideen bidez jakin izan genuen Internet eta telefono 
mugikorren bidez an tza Deustuko Uniber tsitatearekin loturiko 
hainbat per tsonen argaz ki eta bideo intimoak baimenik gabe 
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http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/eu/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/03/1201134e.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/08/1203841e.pdf
http://www.eustat.es/elementos/ele0010000/ti_Panorama_de_la_Sociedad_de_la_Informacion_Euskadi_2012_pdf_1153_KB/inf0010054_e.pdf
http://www.eustat.es/elementos/ele0010000/ti_Panorama_de_la_Sociedad_de_la_Informacion_Euskadi_2012_pdf_1153_KB/inf0010054_e.pdf
http://www.eustat.es/elementos/ele0010000/ti_Panorama_de_la_Sociedad_de_la_Informacion_Euskadi_2012_pdf_1153_KB/inf0010054_e.pdf
http://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/ministerial-declaration-on-egovernment-malmo.pdf
http://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/ministerial-declaration-on-egovernment-malmo.pdf
http://ec.europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/index_es.htm
http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=P60255901274204223204&langPae=es&detalleLista=PAE_12936373208387823
http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=P60255901274204223204&langPae=es&detalleLista=PAE_12936373208387823
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:es:HTML


hedatu zirela. Hori ikusita, Arartekoak ofizioz ko espediente bat 
ireki tzea erabaki zuen gertatutakoaren inguruko informazioa 
bil tzeko intimitaterako, duintasunerako, osotasun moralerako 
eta nortasunaren garapen askerako eskubideekiko errespe-
tuaren ikuspuntutik eta, hala zegokionean, baita izaera per-
tsonaleko datuen babesaren ikuspuntutik ere.

Gertakariak ezagu tzeko eta jazotakoa argi tzeko burututako 
jarduera horretan informazioa jaso eta kudeaketak burutu 
bitartean (horren amaierako ebaz pena  txosten hau argitara-
tu aurretik eman da), uniber tsitateak eran tzukizunik ez zuela 
ondorioztatu da eta bide batez, hez kun tza erakundeei eta 
herritarrei orokorrean, bereziki gazteenei, gizarte sareetako 
datuek eta irudiek babesik ez dituztela eta horrek ondorioak 
eragin di tzakeela gogorarazi zaie, baita datu eta irudi horiek 
zain tzeko gu txieneko neurriak hartu behar direla ere. Labur-
bilduz, Internetek eta sareen bidez ko informazio-trukeak 
eskain tzen dituzten abantaila handiak informazio per-
tsonalaren babesaren inguruko prak tika onekin batera tzea, 
sare publiko edo pribatuen erabileran arreta berezia jarriz, 
horiek ondo erabil tzearen eran tzukizuna erabil tzaile bakoi-
tzari baitagokio.

4.2.  Txosten bereziak
2012an e-inklusioari eta Euskadiko herritarrek IETen bidez 
gizarte esparruan eta esparru publikoan duten partaide tzari 
buruz ko  txosten berezia amaitu da eta,  txosten hau buru-
tzean argitara tzeke bazegoen ere.

Txostenaren esparruan lau eten digital aztertu dira:

 ■ Irisgarritasunaren araberako eten digitala

 ■ Erabileraren araberako eten digitala

 ■ Eskura tzearen araberako eten digitala

 ■ Parte-har tzearen araberako eten digitala

Eta kategoria horietan guztietan gomendioak egin dira, bes-
teak beste: tokiko agenda digitalak susta tzea, gaitasun di-
gitalen inguruko esparru estrategikoa defini tzea, e-Adminis-
trazioa eten digitalak dituzten edo arriskuan dauden taldeei 
hurbil tzea, aniztasun fun tzionala duten per tsonen edo men-
deko per tsonen autonomia IETen bidez bul tza tzea, Euskadin 
IETen bidez ko parte-har tzearen inguruko agiri estrategikoa 
buru tzea; identitatearen kudeaketarako teknologiak gara tzea 
edo e-partaide tzarako prestatu diren bide digitalen irisgarri-
tasuna era erabilgarritasuna berma tzea.

4.3.  Arloan giza eskubideak eta 
praktika onak sustatzeko 
jarduketak

Arartekoak zenbait ekimen abiarazi ditu. Halakoak Ararte-
koaren berrikun tza jarduketei buruz ko VI. kapituluan jaso di-
tugu Horien artean, herritarrek herri-administrazioarekin 
bitarteko elek tronikoen bidez harremanetan egoteko 
dauz katen eskubideen dekalogoa bereziki az pimarratu 
behar dugu. Horren helburua, herritarrek administrazioarekin 
dituzten harremanetan IETen erabilera susta tzea eta esparru 
horretan herritarrek dituzten eskubideak susta tzea da. 

Tresna honekin, Arartekoak eskubide horiek ulertu eta he-
datu daitezen lagundu nahi du, honelaxe laburbil tzen dena:

 ■ Bide-aniztasuna: administrazioarekiko harremanetarako 
bidea aukera tzea eta herritarraren nahiaren arabera alda-
tzea.

 ■ Elkarreragingarritasuna: administrazioaren esku dauden 
datuak eta dokumentuak ez ematea.

 ■ Irisgarritasuna: herritarren eta administrazioaren arteko 
berdintasuna.

 ■ Gardentasuna: zure prozeduren izapide tze-egoeraren 
berri izatea.

 ■ Kopia: prozeduretako agirien kopia elek tronikoak lor tzea.

 ■ Ar txiba tzea: espedienteko agiriak elek tronikoki gorde-
tzea.

 ■ Segurtasuna eta konfiden tzialtasuna: identifikazio elek-
tronikorako bitartekoak lor tzea.

 ■ Bermea: datuen segurtasuna eta konfiden tzialtasuna.

 ■ Kalitatea: kalitatez ko zerbi tzu publiko elek tronikoak.

 ■ Neutraltasun teknologikoa: administrazioekin harrema-
netan jar tzeko erabiliko diren aplikazioak edo sistema in-
formatikoak aukera tzea

Herritarrek herri-administrazioekin bitarteko elek-
tronikoen bidez harremanetan egoteko dauz katen es-
kubideen dekalogoa euskarri digitalean editatu da. Arar-
tekoaren webgunean(www.ararteko.net) eskuragarri dago, 
hainbat formatutan burututa eta, era berean, edozein webgu-
netan integra tzeko kodea eskain tzen da, heda tzeko aukera 
emanez.

4.4.  Ikerketarako beka
2012n emandako ikerketarako beka amaitu eta argitara-
tu da. Haren helburuak telekomunikazioei, teknologiari eta 
garraio mota orori buruz ko erabil tzaile eta kon tsumi tzaileen 
eskubideak aplika tzea eta eskubide horiek gure erkidegoan 
defenda tzea eta eska tzea dira. Ikerketa lan honetan (haren 
edukia  txosten honen IV. kapituluan ezagutu daiteke xehe-
tasun gehiagorekin kon tsumi tzaile gisa ditugun eskubideen 
kon tzien tzia eta ezagu tza zer txobait eskasak izaten jarrai-
tzen dutela an tzeman dugu, izan ere, kon tsumoaren alorrean 
eskubideak defenda tzera bideratutako legeria ugaritu bada 
ere, horrek ez du saihestu kon tsumi tzaileen eskubideak 
urra tzen jarrai tzea. 

Horrela bada, teknologiei dagokienez, bai telefonia mugiko-
rra eta finkoaren sek torean, bai Interneteko zerbi tzuetan, 
erabil tzaile eta kon tsumi tzaileen ez-gogobeteko maila urte-
beteko tartean pairatutako arazoen rankinean mailarik altue-
nean dago: Euskal Autonomia Erkidegoan inkestatutakoen 
artean, % 12,7k Internetekin arazoren bat izan du, % 6k te-
lefonia finkoan eta % 5,6k telefonia mugikorrean (EIN, 2006). 

Ikerketa beka horren esparruan, ikerketa horren bidez lortu-
tako azterlanaren edukiaz gain, erabilera prak tiko handiko 
hiru tresna osagarri izateko bidea eman da:

 ■ Enpresei zuzendutako gomendioak, 

 ■ Eskubideen defen tsa erakundeei zuzendutako gomen-
dioak, eta

 ■ Kon tsumi tzaileen tzako bidea.
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http://www.ararteko.net/p_5_final_principal.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=293&language=eu&codResi=1&layout=p_5_final_principal.jsp&codAdirecto=141&title=Herritarrek+Herri-administrazioekin+bitarteko+elektronikoen+bidez+harremanetan+egoteko+dauzk
http://www.ararteko.net/p_5_final_principal.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=293&language=eu&codResi=1&layout=p_5_final_principal.jsp&codAdirecto=141&title=Herritarrek+Herri-administrazioekin+bitarteko+elektronikoen+bidez+harremanetan+egoteko+dauzk
http://www.ararteko.net
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?codMenuPN=1&title=Aplicaci%F3n+de+los+derechos+de+las+personas+usuarias+y+consum&contenido=8553&codResi=1&layout=p_1_final_Home.jsp&tipo=5&codMenu=376&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?codMenuPN=1&title=Aplicaci%F3n+de+los+derechos+de+las+personas+usuarias+y+consum&contenido=8553&codResi=1&layout=p_1_final_Home.jsp&tipo=5&codMenu=376&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_2882_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_2883_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_2883_1.pdf
http://www.ararteko.net/apl/publicaciones/aplicacion_derechos_personas_usuarias_consumidoras/euskara.swf


5.

Herritarren 
eskubideen egoeraren balorazioa

datuen babesaren esparruan, herritarrek askotan helaraz-
ten diz kigute euren ulertezintasuna eta kexa Google beza-
lako bila tzaileetan edo Facebook bezalako gizarte-sareetan 
haiei buruz ager tzen den informazioa ezaba tzen ez delako, 
eta kaltegarri tzat jo tzen dituzten hainbat informazio bizi tzan 
guztian zehar jasan behar dituzte web pribatuetan edo ko-
munikabideetako berrietan argitaratutakoaren ondorioz. 

Horregatik, datuen babesaren esparruan Arartekoak jarrai-
tzen dituen kontuen artean, intimitaterako eskubidearen eta 
ohorerako eta norbere irudirako eskubidearen adieraz pen 
gisa (Europar Batasuneko oinarriz ko eskubideen gutunaren 
8. artikuluaren barnean babestuta) “ahazteko eskubidea” 
izendapenarekin ezagututakoa dago, mugaz haraindi gerta-
tzen den interneteko fenomenoaren gizartera tzearen ondo-
rio. 

Zen tzu horretan, ez dago zalan tzarik Europa mailako egu-
neratu gabeko legeriak datu per tsonalak kalte tzeko bide 
ematen duen hazitegia eskain tzen duela, beraz, Europar 
Batasuneko Justizia eta oinarriz ko eskubideen komisarioak, 
Viviane Redingek, 2013an datuak babesteko Europako le-
gea egunera tzeko aurkeztutako ekimena geureganatu dugu 
eta datorren urtean zehar bereziki hausnartuko dugu, datu 
per tsonalak eta norbere irudia babestearekin loturiko eskubi-
deen defen tsa egokia buru tzeko aukera eskain tzen duten 
ekimenak hartuz.

Internet bidez argaz ki eta bideo pribatuak hedatu izanaren 
ondorioz hasitako ofizioz ko jardueraren esparruan, gizarte 
sareen eta komunikazioko sare publikoen erabileran infor-
mazio, kon tzien tziazio eta arrisku jokabideen saiheste falta 
orokorra an tzeman ahal izan dugu. Horren ondorioz, datuak 
nahi izan gabe hedatu dira, ar txibo horien zain tza eta igorpe-
naren zaurkortasuna dela medio.

IEt eskubideei dagokienez, Arartekoak herritarrek herri-ad-
ministrazioekin bitarteko elek tronikoen bidez harremanetan 

egoteko dauz katen eskubideen dekalogoa argitara tzean 
hedapen-tresna berri bat eskaini du euskarri erabilgarrian 
eta terminologia ulergarriarekin. Zalan tzarik gabe, erronka 
honako hau da: eskubide horiek abian jar tzean, herritarrek 
euren izapideak errazago burutu eta gehiago erabili ahal iza-
tea, informazio publikoa eskura tzeko hurbiltasun gehiago 
izatea eta administrazioen gardentasun handiagoa lor tzea. 
Horretarako, administrazio eta erakundeok betiere hiru al-
derdi kontuan hartu behar ditugu:

 ■ Administrazio elek tronikoak herritarrei parte har tzeko 
aukera eskaini behar die, eta ez soilik izapideak egiteko.

 ■ Herritarrek administrazioarekiko harremanetan egoki tzat 
jo tzen duten bidea erabil tzeko eskubidea dutela eta inolaz 
ere ezin dela eten digitalik sortu bitarteko elek troniko berri 
hauek erabil tzeagatik.

 ■ Administrazio elek tronikoaren ezarpena herritarren bidez 
eta herritarren tzat pen tsatu behar dela, administrazioaren-
tzat dakar tzan abantailak eta aurrez pena –horregatik sus-
tatu behar da– aplikazio informatikoen informazio-anto-
lamenduarekin eta erabilgarritasunarekin bateratuz, lortu 
nahi ez diren zailtasunak edo oztopoak ekidite aldera.

Datozen hilabeteetan inklusio digitalari eta gizarte parte-
har tzeari buruz ko Arartekoaren  txosten berezia argitara-
tzean, iriz pide-elementu berriak eskainiko ditu uneko egoera-
ren diagnosia egiteko, baita proposamen eta ekimen mul tzo 
bat ere euskal herri administrazioekiko gomendio gisa.

Ondorioen harira, eskubide horien garapenaren esparruan 
hemendik gu txira erakunde guztiok eran tzun beharko du-
gun galdera da IETek benetan herritarren izaera ak tiboa eta 
barnera tzailea susta tzen eta haien parte-har tzea bul tza tzen 
ote duten. Europako kaleetan dauden gizarte-mugimenduak 
ikusita agerikoa dirudi IETak eta, zehaz kiago, gizarte sareak, 
informazio trukerako tresna az karra eta indar tsua era tzen ari 
direla eta prak tika demokratikoa ak tiba tzen dutela. 

Europar Batasunak 2013. urtea Europako herritarren ur-
tea izendatu du eta Europako herritarrak eta partaide tza-
demokrazia agendaren erdigunean egongo dira. Horri esker, 
europarrek eta, bereziki, gazteek, euren eskubideen berri du-
tela eta horiek erabil tzeko modurik onena ezagu tzen dutela 
bermatuko da, baita, zalan tzarik gabe, IETen esparruan ere.
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1.

Arloa kopurutan

Aurten arlo honetan 22 kexa jaso dira guztira. Kexa horiek 
az pieremutan sailkatu ahal dira:
–  Administrazioaren fun tzionamendua eta administrazio 

prozedura ..................................................................................................  16
–  Enplegua susta tzeko neurriak ......................................................  3
–  Laneko administrazioa ......................................................................  2

–  Beste alderdi ba tzuk ...........................................................................  1

Ondoko taulan 2012ko ekitaldian kudeatutako kexen esta-
tistikak ageri dira, ekitaldia i txi denean (abendua) eduki diren 
datuen arabera.
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2.

Kexarik aipagarrienak

2.1  Administrazioaren 
funtzionamendua eta prozedura 
administratiboa

Jaso ditugun kexa asko zerbi tzuen fun tzionamenduari lotuta 
daude, enplegu-eskarien kudeaketa sistemaren edo enplegu 
eta lanbide prestakun tza sustatu eta babesteko jardueraren 
alorrean.

Prestakun tzari dagokionez, ikastaroen edukiaren eta hauta-
pen iriz pideen arteko egoki tzapenari lotutako alderdiez gain, 
aurreko deialdietan ikastaroak antola tzeaz ardura tzen ziren 
erakundeei dagoeneko emandako zenbatekoen ordainkete-
tan jazotako a tzerapenaren zioz ko arazoa mahaigaineratu da, 
baita ikastaro horiek emateko lagun tza berriak onar tzerakoan 
jazotako a tzerapenagatik ere. Hala, erakundeei kalteak eragin 
zaiz kie, haien fun tzionamendua neurri handi batean lagun tzen 
ordainketak baldin tza tzen baitu. Horrez gain, deialdi berrian 
jazotako a tzerapenak ikastaro berriak emateari eragin dio.

Zor diren zenbatekoen ordainketari dagokionez, adierazi zi-
guten kontabilitatea Lanbidera egoki tzeko premiagatik izan 
dela eta, orain organismo autonomo bihurtuta, kontabilitate 
publikoaren prin tzipioei lo tzen zaiola. Arrazoi horri organismo 
autonomorako eraldaketa horren ondorioz ko garapen infor-
matikoari buruz ko zailtasunak batu zaiz kio.

Kultura Ekin tzailea eta Enpresa Sor tzeko Aukera babes-
ten duen abenduaren 23ko 328/2003 Dekretuko lagun tzen 
eremuan, zehaz ki langabezian dauden per tsonek enpresa 
egitura berriak sor di tzaten, kexa bat izapide tzearen zioz 
ondorioztatu genuen diruz lagundutako jarduera geldi tzeko 
aukera kontuan hartu zela, behar ez bezala, dagoeneko or-
daindutako lagun tza baten i tzulketa eska tzeko arrazoi gisa.

Gure balorazioaren ondotik –Lanbidek egindakoarekin bat 
ez datorrena– erabakia berrikusteko eskatu zen, hain zuzen, 
328/2003 Dekretuan jasota ez dagoen baldin tza bat –jardue-
ran epe zehaztugabean egotea– ez bete tzea oinarri izateaga-
tik. Onartu gabeko gomendioa 2012ko mar txoaren 6ko Arar-
tekoaren ebaz penean jaso tzen da. Horren bidez Lanbideri 
gomenda tzen zaio enpresak sor tzeko aukerari diru-lagun tza 
bat i tzul tzeko betebeharra aitor dezan.

Enplegu-eskarien kudeaketari dagokionez, kexa ba tzuek 
agerian jarri zuten hautagai tzak nola aukera tzen diren –gero 
enpresetara bidal tzeko– gaiari buruz ko zalan tza jakinak argi-
tzeko emandako informazioa eskasa zela.

Gure informazio-eskaerari emandako eran tzunak aukera 
eman zigun hautagai tzak kudea tzeko prozeduraren berri iza-
teko (prozedura hori eskarien kudeaketa eskuliburuan jasota 
dago). Hain zalan tza zeha tzen inguruko galderak segur aski 
ez dira ohikoak eta, horregatik, ez dago halakoak plantea-
tzen dituztenei informazio hain zeha tza emateko xedatutako 
biderik. Nolanahi ere, Lanbideri adierazi genion kexaren bi-
dea izan zela eta ez, ordea, Lanbideren ohikoak aukera eman 
zuena informazio zeha tz hori eskura tzeko.

Enplegu-eskariak izapide tzeko ida tz-zati horren barruan, 
joan den urtean, Lanbideri adierazi genion bizilekuari lotu-
tako baldin tza erraz bete daitekeenez, “a priori” bazter tzaile 
moduan ez aplika tzeko, ordura arte egiten ari zen moduan. 
Argudio horiek ain tzat hartuta, erakunde horrek bizilekuari lo-
tutako baldin tzaren aplikazioari buruz ko jarraibide bat eman 
du, baldin tza hori beharrez ko tzat jo tzeko egoerak batu eta 
argi tzeko: oro har, bizilekua enplegu-eskarietako hautagai-
tzen baldin tza bazter tzaile gisa ain tzat ez har tzen saiatuko da; 
salbuespen bakarra eremu jakin bateko eska tzaileen bereiz-
keria positiboaren programa publikoei dagoz kien eskain tzak.

Enplegu-eskarian alta emanda izateak ondorioak ditu pres-
tazioak eskura tzerakoan eta ba tzuetan, gainera, estatuko 
eskumenak dira. Datuek, hortaz, egoera agerian jarri behar 
dute, per tsona bati lotutako datuak eremu batean eta bes-
tean desberdin islatu gabe. Ohar hori egin dugu a tzerritar 
batek egindako kexaren harira, izan ere, Lanbidek eska tzaile 
gisa baja eman zion bizileku baimena iraungi zi tzaiolako.

Lanbideren sistema informatikoak an tzematen du baimen bat 
iraungi denean, hura berri tzeko izapidea hasi ahal izan dela 
eta prozedura horrek dirauen bitartean aurreko egoi tza bai-
mena luzatuta gera tzen dela kontutan hartu gabe. Alegia, gaur 
egun egoi tza baimen jarraitua duen per tsona bati, ordea, baja 
eman diezaiokete baimenaren luzapena saihesten duelako.

Arazoa bideratu bazen ere eta interesdunak zegokion baldin-
tzetan izen-ematea lortu bazuen ere, egokia iruditu zi tzaigun 
Lanbidera jo tzea gure balorazioaren berri emateko, hau da, 
gertatutakoak balio behar izan zuela informazio sistemak 
egoki tzeko, kontuan hartuta, hala izan ezean, eragindakoak 
jarduerarik bideratu izan ez balu, administrazio baten eta 
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bestearen (Lanbide eta Estatuko Enplegu Zerbi tzu Publikoa) 
informazioaren arteko koordinazio faltaren zioz ko aka tsaren 
ondorioak pairatuko zituela.

Enplegu-eskari bati emandako bajaren ondotik bideratu-
tako beste kexa batean eskari horri berri tzeko denboraren 
zenbaketari buruz ko arazo bat mahaigaineratu ziguten.

Bazirudien arazoak igarotako denboraren kalkuluari lotutako 
datuen tratamenduarekin zerikusia zuela. Kexarekin aurkez-
tutako datuen azterketak agerian jarri zuen unean-unean 
haren  txartela 2008ko abuztuaren 18an alta eman zuenetik 
berritu zuela baina Lanbidek baja eman ziola 2012ko urriaren 
17an, azaroan beharrean.

2.2.  Laneko osasuna
Laneko osasunaren esparruan, ASVIAMIE eta OSALANekin 
amiantoak eragin dien per tsonen arazoaren inguruan izan-
dako bilera gailen tzen dugu.

Aipatu elkarteari gai horri lotutako hainbat jarduerei buruz-
ko OSALANen  txostenaren edukia helarazi ondoren, hainbat 
zehaztasun egin ziz kigun eta horietatik honako hauek gailen-
tzen ditugu, Laneko Segurtasun eta Osasun Estrategian 
jasotako ba tzuk: Jarduerei buruz ko informazio zeha tzagoa, 
adibidez, amianto zun tzen eraginpean dauden langileei 
buruz ko  txostenak egitea, jardunaldi informatiboak presta-
tzea, gaixotasun profesionalen ikerketarako barne prozedu-
ra, eraginpean egon daitez keenen erregistroa, Enplegua-Era-
gina matrizea azter tzea, lehen mailako arretarako jarduerak 
optimiza tzea, etab.

Gure ustez, ohar horiek ondoen jorra tzeko modua elkarte 
horren eta OSALANen artean bilera bat egitea zen eta, hala, 
aurrerago (IV. atala) jaso tzen den moduan gauzatu genuen.

Laneko osasunaren atal horretan ezin dugu alde batera u tzi 
laneko ezbehar-kopurua. Bertan, estatistikek, zifra hobeak 
eman badi tzakete ere, istripuak oraindik ere jazo jazo tzen di-
rela gogora ekar tzen digute. Gasteiz ko Gizarte Langin tzako 
Eskolan antolatutako ikastaro batean arazo horren inguruan 
hausnar tzeko aukera izan genuen –Laneko Segurtasun eta 
Osasun estrategiak horixe jorratu nahi du–. 

Ekonomiak gizarte eskubideen gainean eragina duela jakina 
denez, adi egon behar dugu egungo egoerak a tzera egiteaz 
gain, langileen osasunean aurrerapausoak eman di tzan, lan-
gile horien baldin tzak hobetuz. Horregatik, administrazioak 
diseinatutako estrategiak aurreikusitako aldian zabal tze era-
ginkorra lortuko duelakoan gaude.

3.

Araudi testuingurua

Garran tzi tsua da atal honetan aipa tzea zer garran tzi izan de-
zakeen Laneko Segurtasun eta Osasunaren Euskal Estrate-
gia 2011-2014 izenekoak, hain zuzen, erreferen tzia bat baita 

laneko ezbehar-kopuruaren arazoa jorra tzeko dagoeneko 
egindako arauz ko garapena osa tzeko jardueretan.

4.

Bestelako jarduerak. 
Bilerak elkarteekin

Amiantoak eragindako per tsonen elkarteen eta OSALANen 
artean harremanetarako bide bat bilatu nahian, aipatu orga-
nismoaren eta ASVIAMIEren artean bilera bat sustatu zen eta 
Ararteko erakunde bertan izan zen.

Jorratutako gai nagusiak hauek izan ziren: Administrazioek 
–osasun, laneko osasun arlokoak, GSIN– hainbat plan eta 
arautan jasotako xedeak bete tzeko dauden zailtasunak; 
ezgaitasunen espedienteen izapidea, osasun sistemak 
 OSALANi egindako jakinaraz pena, zain tza postokupazionala 
eta haren irismena eta Konpen tsazio Fun ts baten garran tzia, 
az ken kontu hori Legebil tzarreko lantaldearena.

Arartekoak konpromisoa hartu zuen enpleguaren harrema-
na amaituta duten eta, egoera horren ondotik, GSIN ins-
titutuak laneko gaixotasunagatiko ezgaitasuna onar tzeko 
eskaerak izapide di tzan zailtasunak dituzten per tsonen ba-
nakako kasuak azter tzeko. Horrez gain, talde horri eragiten 
dion kontuetan lagun tza emateko prest dagoela esan zion 
OSALANek elkarteari.

5.

Herritarren 
eskubideen egoeraren balorazioa

 ■ 1.  Kexen atalean aipatu dugu horietako askok zerbi tzuen 
fun tzionamenduarekin zerikusia izan dutela. Joan den 
urtean jasotakoek hiz pide izan zuten inguruabar bat da 
eta, Lanbidek esandakoaren arabera, berriki gain har-
tutako ardurak eragin du.

 ■ 2.  Lanbidek haren zereginak aurrera eramaterakoan har-
tutako erabaki ba tzuek Estatuko Enplegu Zerbi tzu Pu-
blikoari (EEZP) dagoz kion prestazioak dituzte hiz pide.

Jakina denez, bata eta bestea eskumen esparru des-
berdinak dira eta hori gehitutako arazo bat izan daiteke 
erabaki okerrak diren horiek bidera tzerakoan.

Horregatik, fun tsez koa da zerbi tzuen fun tzionamendua 
hobe tzeko arazo teknikoak konpon tzea. Informazio 
sistemek benetako egoerak islatu behar dituzte, per-
tsona baten datu berberek esparru batean eta bestean 
desberdin jaso beharrean.
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1.

Arloa kopurutan

Hirigin tza eta lurralde antolamenduaren arloan, Arartekoak 
diziplina horren inguruan egindako esku-har tzeak bil tzen 
dira; horren barruan sar tzen dira hiri antolamendua, lurzo-
rua urbanizazioaren bidez eta ondoko eraikun tzaren bidez 
hirigin tza aldetik eralda tzeko prozesua eta hirigin tzako lege-
riaren babesa.

Hirigin tza eta lurralde antolamenduaren arloan jasotako erre-
klamazioak 60 izan dira guztira, hau da, izapidetu diren erre-
klamazio guztien %2,37.

Eragindako administrazioen arabera, kexak modu honetan 
bana tzen dira:
–  Tokiko administrazioa ........................................................................  52
–  Foru administrazioa .............................................................................  10
–  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra 

(Eusko Jaurlari tza) ................................................................................  2

Az pi-arloak, berriz, honakoak izan dira:
–  Hirigin tzako diziplina ...........................................................................  36
–  Administrazioaren fun tzionamendua eta administrazio 

prozedura ..................................................................................................  16
–  Hirigin tzako kudeaketa .....................................................................  5
–  Hirigin tza arloko informazioa jaso ahal izatea ....................  2

–  Irisgarritasuna .........................................................................................  1

Arlo honetan jarritako kexen izapide tze-egoerari eta emai-
tzari dagokionez:
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109 39 69 44 15 10 2

Ekitaldi honetan arlo honetako erreklamazio-kopurua man-
tendu da. Erreklamazioak, batez ere, hirigin tza salaketei ad-
ministrazioak eran tzunik eman ez izanagatik edo hirigin tza 
kudeaketatik sortutako arazoengatik (hirigin tza gastuen or-
dainketa, e txebizi tza ematea) izapidetu dira.

Arartekoak alor honetan duen eraginkortasun mailari da-
gokionez, kontuan hartu behar dugu arlo honetako Arar-
tekoaren ebaz pen kopurua handitu dela. 2012an zehar 12 
ebaz pen burutu dira, gure web orriko dagokion atalean kon-
tsulta daitez keenak. Bertan, azaldutako arazo ezberdinei 
buruz ko gomendioak, iradokizunak eta ondorioak aurkezten 
ditugu.

Espedienteen artean Arartekoaren ebaz pen ezberdinen alde-
ko eran tzuna az pimarratu behar dugu. Santa Juliana auzoa 
gizarteari zein hirigin tzari dagokionez lehenera tzeko gure 
ondorioei emandako eran tzuna nabarmen tzen dugu. 2010. 

urtean Arartekoak hainbat gogoeta aurkeztu zituen Aban-
to-Zierbenako Udalari eta Eusko Jaurlari tzako E txebizi tza 
Sailari zuzendutako ebaz penean. E txebizi tza sailak Abanto-
Zierbenako Udalarekin lankide tzan hartutako neurrien berri 
eman digu eta bertan gure proposamenetako ba tzuk gaine-
ratu dira.

Inolako interes zeha tza bermatu behar izan gabe hirigin tza 
espedienteak eskura tzeko aukerari dagokionez, Bilboko 
Udalak bidalitako gomendio bat onartu du eta eska tzaileari 
espedientea ikusteko aukera eskaini dio hirigin tza legez-
kotasuna kontrola tzeko interesari dagokionez ekin tza pu-
blikoa erabil tzeko eskubidea duela ulertuta.

Portugaleteko Udalak maizter bikote bati e txebizi tzan sartu 
aurretik ustez hirigin tza arau-hauste bat egin izanagatik eza-
rritako 2.250 €ko zorraren kontua ere konpondu zen.

Barakaldoko Udalak ere aldeko eran tzuna eman dio birpar-
tzelazio-proiek tu baten eragina pairatu zuten hiru familiek, 
haiekin kalte-ordain osagarria hi tzartu izanik, kobra tzeke zi-
tuzten kopuruengatik aurkeztutako erreklamazioari.

2.

Kexarik aipagarrienak

2.1.  Etxebizitza duinaz, egokiaz eta 
irisgarriaz gozatzeko eskubidea

E txebizi tza izateko eskubidearen edukia Espainiako Kons-
tituzioaren 47. artikuluan dago jasota, eta eragin berezia 
dauka hirigin tzako esparruan. Eraikin berriak egitea xede du-
ten e txebizi tza politiken osagarri gisa, auzune eta ingurune 
degradatuenak gizarte eta hiri aldetik biziberri tzeak fun tsez-
koa izan behar du esku-har tze publikoan, artikulu horretan 
eran tsitako hirigin tza eskubidea zain tzeko. Hirigin tzako le-
gedian 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.

Hirigin tza aldetik biziberri tzeko edozein prozesuk eduki be-
har du erreferen tzia gisa legez ko per tsona okupa tzaileek be-
rriro bizilekua jaso tzeko duten eskubidea Euskal Autono-
mia Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigin tzari buruz ko ekainaren 
30eko 2/2006 Legearekin bat etorriz.

Atal honetan 2012ko mar txoaren 9ko Arartekoaren ebaz-
pena gainera tzen dugu. Horren bidez, Barakaldoko Udalari 
gomenda tzen zaio berariaz eran tzun diezaion hirigin tzako 
birzatiketa baten ondorioz berriro bizilekua jaso tzeko eskubi-
dearen gainean egindako eskaerari. Espediente horretan, 
per tsona batek erakunde honetara jo zuen hirigin tzako jar-
duera batek eragiten zion Barakaldoko e txebizi tza bat legez 
okupa tzearen ondotik aitortuta zuen bizilekua berriro jaso-
tzeko eskubidea balia tzeko zituen zailtasunen berri emateko. 
Erreklamazioan helarazi zigunez, sek tore horretako kudeaketa 
bidera tzen zuen enpresa susta tzailearekin e txebizi tza berria 
eskainiko zela berma tzeko hartutako erabakiaren ondoren, 
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2003an ordura arte zuen e txebizi tza u tzi zuen. Harez geroz-
tik behin-behinean e txebizi tza aurrefabrikatu batean bizi da. 
Erreklama tzailea sek toreko birpar tzelazioaren eragina pairatu 
duten herritarren artean dago eta enpresa susta tzailearekin 
e txebizi tza berria eskain tzeko lortutako erabakia udal-admi-
nistrazio horrek onartutako birpar tzelazio-proiek tuan gaine-
ratu zen. Bizileku berria izan behar zuen e txebizi tza emateko 
a tzerapena enpresaren finan tza-egoeraren ondorio izan da, 
konkur tso-prozedura batean sartuta baitago, eta ezin izan du 
e txebizi tza eskaini adostutakoari jarraiki. E txebizi tza emate-
ko a tzerapena egon zenez, erreklama tzaileak Barakaldoko 
Udalari eskatu zion e txebizi tza berria ematearen berma tzaile 
gisa jardun zezan, baina ez du eskaera horren berariaz ko 
eran tzunik jaso. Bidalitako ebaz penean Barakaldoko Udalari 
az pimarratu genion erreklama tzailearen idaz kiei albait laste-
rren eran tzun behar ziela egindako eskaeran eta hirigin tzako 
legerian xedatutakoari jarraiki. Onartutako birpar tzelazio 
proiek tuan e txebizi tza berria emateari aitortutako izaera ju-
ridikoaren inguruan egindako udal gogoetei dagokienez, 
e txebizi tza berria jaso tzeko eskubidea hirigin tza legerian gai-
neratu dela jakinarazten dizugu, hirigin tza jarduera baten on-
dorioz e txea u tzi beharko duten ohiko e txebizi tzen legez ko 
har tzaileak beste e txebizi tza bat izango dutela bermatu ahal 
izateko araudi honetan xedatutakoaren arabera. Horregatik, 
udal administrazioak e txebizi tza berria jaso tzeko eskubidea 
onar tzetik sortutako hirigin tza betebeharrak bete tzen dire-
naren berma tzaile gisa jardun behar du. E txebizi tza berria 
jaso tzeko eskubide hori birpar tzelazio proiek tuaren barnean 
gainera tzeak betebehar horri birpar tzelazio hi tzarmenerako 
antolamendu juridikoan xedatutako ondorio juridiko errealak 
eta ekonomikoak eskain tzen diz kio. Konkur tso-prozedura 
batean gaineratuta dagoen enpresa susta tzailearen uneko 
egoera ekonomikoa eta juridikoaren zailtasunaren kaltetan 
izan gabe, udal horrek bere eskura dituen bitarteko guztiak 
agortu beharko lituz ke birpar tzelazio proiek tuan aitortutako 
eskubideak argitu eta gauza tzeko eta, bereziki, bidera-
tzeke dauden e txebizi tza berrien esleipenak, ezin baitugu 
ahaztu hirigin tzako kargak direla, eta afekzio errealagatik 
lortutako lurzatiek eragindakoak. Horregatik guztiarengatik, 
Barakaldoko Udalari gomendatu genion erreklama tzaileak 
udal administrazio horri egindako eskaerak eba tz zi tzala eta 
espediente horretan enpresa susta tzaileari eska ziezaiola 
–antolamendu juridikoan eta hirigin tzako legerian xedatu-
takoaren arabera– bizileku berri gisa eskain tzeko aurreikusi-
tako e txebizi tza emateko.

2.2.  Eraikin eta eremu publikoetara 
eta ekipamendu kolektiboetara 
arkitektura-oztoporik gabe 
sartzeko eskubidea

Eskubide honen edukiaren bidez, herritarrak ekipamendu 
kolek tiboetara eta zuz kidura publikoetara fisikoki iri tsi ahal 
izatea bermatu nahi da, izan daitez keen arkitek tura-oztopoak 
kenduta. Ekipamendu edo zuz kiduraren kon tzeptu horren 
barruan, kontuan hartu behar ditugu herritarrei zerbi tzuak 
emateko beharrez koak diren az piegiturak (hirigin tzakoak, 
garraioak, hezi tzaileak, sozialak, kulturalak eta abar).

Irisgarritasuna igogailurik ez duten uneko egoi tza-eraikun-
tzen inguruan ere aztertu da. Gomendio orokor bat burutu 

dugu,  txosten hau argitara tzerakoan dagoeneko argitaratuta 
egongo dena. Bertan arazo hori azal tzen da bi kontu nagu-
siren inguruan. Alde batetik, botere publikoek jabekideen 
komunitateak arkitek tura-oztopo horiek ken tzera behartu 
di tzaketen posible den zehazten saiatuko gara. Bestetik, 
igogailu bat ezar tzeak edo arkitek tura-oztopoak ezaba tzeak 
eraikun tzen segurtasunerako edo bizigarritasunerako ara-
zoak eraginez gero administrazioen iriz pidea zein izan be-
harko li tzatekeen.

2.3.  Hirigintza diziplina eta 
administrazio-espedienteak 
bultzatzeko beharra

Hirigin tza arloak aurkezten duen kontu ohikoenetako bat 
hirigin tza salaketei eran tzunik eman ez izana da. Herri ad-
ministrazioek berariaz ko eran tzuna eman behar diete inte-
resdunek egindako eskaerei. Administrazio izapideak eta 
herritarren tzako egiaz ko eran tzuna egotearen bermea Es-
painiako Konstituziotik beretik dator –103.1 eta 105. artiku-
luak– eta Lisboako Itunak sartutako Europar Batasunaren 
Oinarriz ko Eskubideen Kartako 41. artikuluak xeda tzen due-
nez, herritarrek administrazio onerako duten eskubidearen 
baitakoak dira.

Kontu hori hainbat ebaz penetan aurkeztu da. Besteak beste, 
2012ko urtarrilaren 20ko Arartekoaren ebaz penean. Horren 
bidez, Oiongo Udalari gomenda tzen zaio lur eremu baten se-
gurtasun eta osasungarritasun baldin tzak egiazta tzeko admi-
nistrazio espedientea izapidetu dezala. Hirigin tza-diziplinaren 
esparruan, lur eremuen jabeek horiek segurtasun baldin tza ja-
kin ba tzuetan mantendu behar dituzte, osasungarritasunean 
eta apaingarri publikoan kalterik ez eragiteko eta per tsonak 
eta gauzak arriskuan ez jar tzeko. Betebeharra jabearena 
da, lurrarekiko titulartasunaren arabera. Nolanahi ere, udal 
administrazioaren eskumena da betebeharra bete tzen dela 
berma tzea, dagokion espedientearen bidez, eta, bidez ko 
 txosten teknikoak lortu ondoren, dagoz kion betearaz pen 
aginduak ematea. Ahalmen hori Lurzoruari eta Hirigin tzari 
buruz ko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 199. artikuluak 
ezar tzen du. Lurren jabeek segurtasuna, osasungarritasuna, 
apaintasun publikoa eta i txura manten tzeko betebeharra 
dute. Ebaz pen horretan udalari gomendatu genion zegokion 
administrazio espedientea izapidetu eta eba tz zezala, sala-
tutako lurzatiaren egoera egiazta tze aldera, eta, beharrez koa 
izanez gero, jabeari agindu segurtasun eta osasungarritasun 
baldin tza egokiak berma tzeko beharrez koak ziren manten tze 
lanak egin zi tzala. Era berean, erreklama tzaileari aurkeztutako 
salaketen inguruan jarraitutako udal neurrien inguruko infor-
mazioa bidali behar ziola adierazi genion.

2.4.  Hirigintza arau-hausteen eta 
zigorren araubidea

Erreklamazio batean arau-hauslearen datuak hedatu izana-
ren kontua azaldu da. Herritar batek erakunde honetara jo 
zuen udal baten jarduera helarazte aldera komunikabideei 
berak ordez ka tzen duen enpresari ezarritako bi hirigin-
tza-zehapen jakinarazi bai tzien. Arartekoak ondoriozta-
tu du udalek gobernu organoek hartutako udal erabakiei 
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publikotasuna emateko beharra dutela. Publikotasun eta 
gardentasun behar hori informazio horrekin loturiko per-
tsonen eskubideetan eraginik sortu gabe gauzatu behar da. 
Hirigin tza arau-hausteei buruz ko informazioa heda tzeagatik 
ohorerako eskubidearen kalteari dagokionez, Konstituzio 
Auzitegiak bere adieraz penetakoren batean xedatu du zi-
gor baten ezarpenari buruz ko informazioak ez dakarrela 
per se per tsonen ohorerako eskubidean ez-zilegiz ko sar-
tzea. Aurrekoaren kaltetan izan gabe, aipatu beharra dago 
antolamendu juridikoak berariaz ko prozedura ezarri duela 
zigor tzeko erabakiei publikotasuna emateko. Horrela bada, 
Lurzoruari eta Hirigin tzari buruz ko Legearen 226.3. artiku-
luak, tipifikatutako kasuetan, arau-hausteari, ezarritako 
zigorrari eta hirigin tza legez kotasuna berrezar tzeko neu-
rriei buruz publikotasuna emateko aukera eskain tzen du. 
Erakunde honen ustez, horixe da administrazioek jarraitu 
beharreko prozedura zigor tzeko ebaz penei publikotasuna 
emateko, horretarako, zigor tzeko prozedurarako ezarritako 
prozedura eta bermeak jarraituz. Bestalde, pen tsa dezakegu 
udal erabakien laburpena heda tzeko beharrak ez dakarrela 
per tsona fisikoak identifika tzeko aukera eskain tzen duten 
datu per tsonalak gainera tzea. Horretarako, erabakiaren la-
burpenak per tsona fisikoen tzako datuen babeserako lege-
rian jasotakoaren arabera desegokiak, ez aproposak edo 
gehiegiz koak izan daitez keen espedientearen datuak bana-
tu behar ditu.

2.5.  Lurralde antolamendua eta genero 
ikuspegia

Elkarte batek Eusko Jaurlari tzako Lurraldearen Antola-
mendurako Sailak hasitako Euskal Autonomia Erkidegoko 
Lurraldearen Antolamendurako Artez pideak alda tzeko pro-
zesuarekin ados ez dagoela jakinarazi digu. Zehaz ki, 1997. 
urtean onartutako LAAk 2012. urtean berrikustearekin ados 
ez daudela adierazi dute, izan ere, duela 15 urte xedatutako 
lurraldearen ereduaren azterketa sakonik proposatu gabe 
eta izapide sinplifikatua egiteko aukera eskain tzen duen al-
daketa prozedura bidez egingo da. Aldaketa prozedura ho-
rren bidez, elkarte horren arabera, aldez aurreko fase batean 
prozesu parte-har tzailea bidera tzeko izapide interesgarriak 
saihesten dira. Hori dela eta, lurraldearen antolamendurako 
garran tzi tsua den tresna horrek lortu nahi duen gizarte-ere-
duaren gaineko aldez aurretiko eztabaida bat barne har tzen 
duen berrazter tzea egokiagoa dela diote. Era berean, bera-
riaz aipatu digute lurraldearen antolamendurako tresna ho-
rrek ez duela genero eraginaren aldez aurreko ebaluaziorik 
eta, beraz, ez duela bete tzen Emakumeen eta Gizonen ar-
teko Berdintasunerako o tsailaren 18ko 4/2005 Legearen 18. 
artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoa. Az kenik,  LAAen 
aldaketa hasiera batean onartu izan dela eta alegazioak 
aurkezteko epea ireki dela jakinarazi digute. Arartekoaren 
aurrean egindako kexaren bidez, elkarte honek zalan tzan 
jarri nahi du Eusko Jaurlari tzak LAAk alda tzeko izapideare-
kin jarrai tzea parte har tzeko prozesu egokirik gabe eta ge-
nero eraginaren ebaluazio zuzenik gabe. Izapide tze fasean 
dagoen prozedura izatearen kaltetan izan gabe, Ararteko 
erakundeak egoki tzat jo zuen esku hartu zuten administra-
zioei erreklamazioan azaldutako kontuen inguruan zuten 
iri tziari buruz ko informazioa eska tzea. Urteko  txosten hau 
amai tzerakoan azter tzeke dauden agiri horiek jaso ditugu.

3.

Araudi testuingurua

Barne-merkatuko zerbi tzuei buruz Europako Parlamentuak 
eta Kon tseiluak abenduaren 12an emandako 2006/123/EE 
Zuzentaraura egoki tze aldera zenbait lege alda tzeko apiri-
laren 23ko 7/2012 Legeak lurzoruari eta hirigin tzari buruz ko 
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen hainbat artikulu aldatu izan 
ditu. Aldaketak irekiera lizen tzia lor tzeko baldin tza orokorrean 
ken tzean dau tza, tasatutako egoera jakin ba tzuetan man-
tenduz. Irekiera lizen tzia hori kasu ba tzuetan komunikazio 
araubidearen mende egotearekin ordez katuko da.

Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoa 
arau tzen duen Azaroaren 21eko 241/2012 Dekretua onartu 
da. Dekretu horrek katalogatutako edo babestutako eraikun-
tza edo eraikinen ikuskapen teknikoak bete behar dituen iriz-
pide eta baldin tzak arau tzen ditu, baita Euskal Autonomia 
Erkidegoko egoi tza erabilerako eraikinenak ere.

Hirigin tzako estandarrei buruz ko uztailaren 3ko 123/2012 
Dekretua ere aipa tzen dugu. Dekretu horrek lurzoruari eta 
hirigin tzari buruz ko ekainaren 30eko 2/2006 Legea gara-
tzea du helburu, hirigin tza estandarrak arau tzeari dago-
kionez: Hirigin tza-eraikigarritasunaren mugak, zuz kidura-
estandarrak, babes publikoko e txebizi tzen estandarra eta 
zuz kidura-bizitokien estandarra.

4.

Jarduera-planaren esparruko 
bestelako esku-hartzeak

Jarduketa plan honetan jasotako proposamenak lotura zu-
zena du ingurumen arloko planean sartutakoekin, bereziki 
ingurumenaren eremuan jarduten diren elkarteekin batera 
aurreikusitako jarduketei dagokienez.

4.1  Bilerak elkarteekin
Hirigin tza jardueren eraginak pairatu dituzten per tsona edo 
taldeekin bilerak egin dira. Lamiako Vive elkarteak Lamiako 
ibarraren egoeraren berri eman zigun eta dagoen hezegunea 
babesteko araubide berezia behar dela esan zigun. Elkarte-
ren batekin ere bilerak egin dira Euskal Autonomia Erkide-
goko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak alda tzeko pro-
zesuaren inguruan.

4.2.  Gomendio orokorra
2012. urtean izaera orokorreko gomendioa burutu da euskal 
herri administrazioei hainbat proposamen aurkezteko igoga-
ilurik ez duten eraikinen irisgarritasun uniber tsala berma tze 
aldera.
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5.

Herritarren 
eskubideen egoeraren balorazioa

 ■ Higiezinen sek torean une honetan dagoen krisi-egoeran 
herri administrazioek auzo edo inguru hondatuenen gizar-
te eta hiri birsorkun tzara bideratu behar dute euren aha-
legina.

 ■ Horretarako euskal erakundeak bul tza tzen ditugu zahar-
kituta dauden hiri eremuetan hiri berrikun tza eta birgai-
tzerako jarduerak bul tza tzeko neurriak erraztu, arindu 
eta ezar tzeko beharrez koa den legeria sustatu dezaten. 
Esparru honetan eraikun tzen ikuskapen teknikoak arau-
tzea helburu horiek lor tzeko aukera bat da eta euskal herri 

 administrazioen ahaleginak ezarpen egoki batera bidera-
tzea eska tzen du.

 ■ Hirien eta eraikun tzen birsorkun tza eraikinen irisgarritasun 
baldin tzak hobe tzeko eta euren eraginkortasun energe-
tikoa hobe tzeko aukera bat da.

 ■ Hirigin tza jarduerak aldi baterako edo behin betiko 
e txebizi tza berria emateko beharra eska tzen duenean 
ohiko e txebizi tzen har tzaile legalek e txebizi tza berria har-
tzeko duten eskubidea behar bezala onar tzen dela ber-
matu behar da. Eskubide horren barnean beste e txebizi-
tza bat az kar eta ahalik eta modu arinenean eskuratu 
ahal izatea bermatu behar da, araudi horretan xedatu-
takoari jarraiki. Horretarako, euskal herri administrazioek 
e txebizi tza berria jaso tzeko eskubidea onar tzetik sortu-
tako hirigin tza betebeharrak bete tzen direnaren berma-
tzaile gisa jardun behar dute.
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1.

Arloa kopurutan

2012. urtean, gai tze tsi diren kexak edo beste herriaren 
defenda tzaileren bati helarazitakoak kanpo u tzita, guzti-
ra 121 erreklamazio jaso dira e txebizi tzaren eremuan. Hau 
da, Ararteko erakundean izapidetutako kexa guztien %4,78. 
Dagoz kien administrazioen arabera, kexak honela sailka tzen 
dira:
–  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra 

(Eusko Jaurlari tza) ................................................................................  99
–  Tokiko administrazioa ........................................................................  14

Bestalde, kexen gaiei erreparatuta, honela sailkatu dira 
kexak:
–  Administrazioaren fun tzionamendua eta administrazio 

prozedura ..................................................................................................  49
–  E txebizi tza babestuaren alokairua .............................................  36
–  E txebizi tzarako sarbidea: premia froga tzea eta eslei - 

tzeko prozedura .....................................................................................  23
–  Kalteak e txebizi tza babestuetan eraiki tze aka tsengatik  10
–  E txebizi tza erosteko eta eraberri tzeko lagun tzak .............  1
–  Beste alderdi ba tzuk ...........................................................................  1
–  Kontratazio-araubidea, ondarea eta administrazioaren 

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

Urte honetan zehar kudeatu diren kexen izapide tze proze-
suaren xehetasunei dagokienez, 2012. urtean jaso diren kexa 
guztiak, 2012ko urtarrilaren 1ean abian zeuden kexak bar-
ne,  txosten hau ida tzi zen unean ondorengo egoera honetan 
zeuden:
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Hurrengo atalean nabarmendutako kexen gainean egin den 
azterketan ikusi ahal den moduan, herri-administrazioak har-
berak izan dira Ararteko erakundeak egin dituen proposamen 
eta gomendioen aurrean. Horren emai tza izan da herritarrek 
salatu dituzten jarduera okerren por tzentaje altu bat modu 
positiboan konpondu dela.

Dena den, eran tzuteko erabilitako epeei dagokienez, egiaz-
tatu dugu Eusko Jaurlari tzako E txebizi tza, Herri Lan eta Ga-
rraio Sailak oso gu txitan eran tzun dituela gure lagun tza es-
kaerak horretarako ezarritako epearen barruan eta, ondorioz, 
askotan zegokion errekerimendua bidali behar izan dugu.

2.

Kexarik aipagarrienak

E txebizi tza arloaren barruan dauden gaien sailkapenari ja-
rraituz, herritarren erreklamazioa eragin duten kontu nagu-
siak aztertuko ditugu jarraian.

2.1.  Etxebizitza eskuratzea: premia 
frogatzea eta esleitzeko prozedura

Aurten herritarrek aurkeztutako kexa ba tzuetan azal tzen zen 
babes ofizialeko e txebizi tzen esleipendun izandako zenbait 
familiek e txebizi tza aldaketa bat eskatu dutela hainbat arra-
zoi direla-eta, esleitutakoa egokia ez zela uste zutelako, hala 
nola, tamainagatik, kokapenagatik edo haren ezaugarri te-
knikoengatik. Aztertu ditugun kasuetan, geroago aipatuko 
ditugun salbuespenekin, egiaztatu ahal izan dugu ez zirela 
eskatutako legez ko baldin tzak bete tzen edo ezin izan dela 
egiaztatu eskatutako aldaketaren beharra. Hori dela-eta gure 
esku har tzea amaitu tzat jo dugu babestutako e txebizi tzen 
erabil tzaile ziren familien nahiak gai tze tsi dituzten herri-ad-
ministrazioei ezer leporatu gabe.

Bi seme-alaba nerabe dituen herritar batek mahai gainean 
jarri zuen kasua, aldiz, desberdina zen. Alokairuko babes ofi-
zialeko e txebizi tza bat esleitu zioten, logela bakarra zuena 
eta 37,45 m2-ko azalera erabilgarria zuena. Kasu horretan 
erreklama tzaileak E txebizi tza, Herri Lan eta Garraio Sailari 
e txebizi tza alda tzeko eskatu zion baina sailak ez zuen onartu 
bere ustez e txebizi tza onartu izanak ez ziolako e txebizi tza 
handiagoa eska tzeko aukerarik ematen. Herritarraren erre-
klamazioa aztertu ostean, ondorioztatu genuen kexagileak 
honetarako eskubidea zuela: etorkizunean sailak per tsona 
bakoi tzeko 15 m2 erabilgarriko gu txieneko ratioa bete tzen 
duen babes ofizialeko e txebizi tza esleitu diezaion eta gure 
iri tziaren oinarriak jaso tzeko “2012ko apirilaren 17ko Arar-
tekoaren ebaz pena” eman genuen. “Horren bidez, E txebizi-
tza, Herri Lan eta Garraio Sailari iradoki tzen zaio dagoz kion 
neurriak har di tzan erreklama tzaileak bere familia-unitateak 
dituen espazio beharrei egoki tzen den babes ofizialeko 
e txebizi tza bat eskura tzeko aukera eduki dezan”.

Sailak erakunde honek egindako proposamena onartu zuen 
eta erreklama tzaileak, E txebizi tza Eska tzaileen Erregistroan 
izena eman ostean, eslei tzeko hurrengo prozeduretan parte 
hartu ahalko du, bere garapen per tsonala eta bere seme-ala-
ben garapena ahalbide tzeko behar duten tamainako babes-
tutako e txebizi tzaz gozatu dezaten.

Modu berean, e txebizi tzaren behar egoerari dagokionez, 
jakin dugu zenbait per tsonek aurkeztutako erreklamazioen 
bidez, alokairuko erregimenean babestutako e txebizi tzen 
esleipendun izan diren zenbait per tsonek haserrea eta desa-
dostasuna adierazi dutela E txebizi tza, Herri Lan eta Garraio 
Sailak a tzerapen handiarekin eman zituelako 2010eko aza-
roan egin zen zoz keta batean esleitu ziz kieten e txebizi tzak. 
Salatu zuten E txebizi tzako Arabako Lurralde Ordez kari tzak 
ez ziela horren inguruko informaziorik eman. Izan ere, kasu 
batean hauxe izan zen erreklama tzaileak jaso zuen eran-
tzuna: “idaz ki honen bitartez jakinarazi nahi dugu Ordez kari tza 
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honek ez dakiela 2010eko zoz ketari dagokion promozioaren 
barruan dauden e txebizi tzak –zuri esleitutakoa promozio ho-
rretakoa da– noiz emango diren”.

Erreklamazio horietan guztietan sailari e txebizi tzak ho-
rrenbesterako a tzerapenarekin emateko arrazoien inguruko 
azalpen bat eman ziezagun eskatu genion. Horrez gain, esan 
genion e txebizi tzak noiz eskualda tzeko asmoa zuen jaki-
naraz ziezagun Eran tzunean sailak e txebizi tzen emakidan 
egondako a tzerapena finan tzazioari lotutako arazo baten 
ondorioz koa zela azaldu zuen baina, bere hi tzen arabera, 
herritarrek aurkeztutako erreklamazio guztiak konpondu dira 
eta esleipendunei dagoz kien alokairuko kontratuak sina-
tzeko dei egin diete.

Berehala, erreklama tzaileei informazio horren berri eman ge-
nien eta, jarraian, sailaren jardun desegokia konpondu tzat 
jo genuen. Hala eta guztiz ere, herritarrek aurkeztutako sa-
laketa horiek mahai gainean jarri dute berriro ere alokairuko 
babes ofizialeko e txebizi tzen promozioari zuzendutako ba-
liabide publikoak ez direla nahikoak eta eskumena duten he-
rri-administrazioek euren politikak eta alokairuko programak 
sendotu behar dituztela krisi ekonomikoak areagotu duen 
eta geroz eta handiagoa den eskariari eran tzun ahal izateko.

Finan tza zailtasunek oztopoak jarri dituzte babestutako 
alokairu-erregimeneko promozio berriak aurrera atera tzeko, 
hala baieztatu baitu E txebizi tzaren Euskal Behatokiak ekai-
nean argitaratu zuen  txostenean “E txebizi tza babestua eslei-
tzeko prozesuen eraginkortasunaren azterketa” izenekoa.

2.2.  Etxebizitza babestuaren alokairua
Aurten babestutako alokairuaren kudeaketak, bai babes ofi-
zialeko e txebizi tzei dagokienez, bai “E txebizi tza Hu tsaren Pro-
gramaren (Bizigune)” barruan dauden e txebizi tzei dagokienez, 
hainbat kon tsulta eta erreklamazio eragin ditu. Horiek guztiak 
E txebizi tzaren arloaren barruan aztertu egin dira. Alokairuetako 
fidan tzak i tzul tzeko a tzerapenak, aurreko errentariek ordain-
du gabe u tzi zituzten fak turen kudeaketa, baita alokatutako 
e txebizi tzak dituen gabeziak ere, gero eta gehiago errentariek 
erakunde honen esku jar tzen dituzten kontuak dira. Oro har, 
aztertu ditugun esku-har tzeetan, a tseginez egiaztatu dugu 
erreklamazioek hiz pide izan dituzten arazoak biz kortasunez 
konpondu dituela E txebizi tza, Herri Lan eta Garraio Sailari 
a txikita dagoen Alokabide sozietate publikoak.

Atal honetan herritar batek aurkeztu zuen kexaren gaineko 
aipamena egin nahi dugu; izan ere, desadostasuna adierazi 
zuen mendekotasun egoeran dagoen bere aitaren e txebizi-
tzari dagokion alokairua garestitu zuten. Erreklama tzaileak 
azaldu zuen bidegabea zela garesti tzea honetan oinarritu ze-
lako: familia inguruneko zainketak buru tzeko jaso tzen zuen 
lagun tzaren (mendekotasunari buruz ko araudia aplikatuz) 
ondorioz bere aitak zituen diru-sarreretan. E txebizi tza, Herri 
Lan eta Garraio Sailari herritarraren erreklamazioaren berri 
eman genion eta adi tzera eman genuen diru-sarrerak handi-
tu baziren ere –ain tzat hartu behar da jasotako lagun tzaren 
helburu argia zain tzailearen lagun tza konpen tsa tzea dela–, 
ez zuela alokairu gisa ordain tzen zuena garesti tzea justifikatu 
zezakeen erosteko ahalmen handiagorik.

Sailak, emandako argudioak ikusita, mendekotasun egoeran 
zegoen per tsonaren errenta berriro azter tzeko eskaera onartu 

zuen eta kalkulua egiteko lagun tzagatiko prestazioaren zenba-
tekoa deskontatu zuen. Horrez gain, aurreko hilabeteetan ge-
hiegi ordaindutako zenbatekoak i tzuli ziz kion.

Modu berean, errentariek lagun tza eskatu digutenean burutu 
ditugun esku-har tzeak aipagarriak dira. Euren alokairuetako 
errenten ordainketari aurre egin ezinik bizi ziren per tsona ho-
riei, alokairuan zituzten e txebizi tzetatik bota tzeko prozedura-
ren hasieraren berri eman zieten. Kasu horietan, bitarteko tza 
informala gauzatu dugu eragindakoen eta Alokabide sozieta-
te aloka tzailearen artean eta, az kenean, errentariekin zenbait 
konpromiso sinatu dituzte zor dituzten zenbatekoak geroago 
ordain tzeko. Modu horretan, alokairuan dauden familia eta 
per tsona horiek babestutako e txebizi tzaz goza tzen jarraitu 
ahalko dute. Argi dago arazo hori eta hipoteka maileguen 
ez-ordain tzeen ondorioz ko kalera tzeen arazoak kontuan 
hartuta, neurri eraginkor berriak beharrez koak direla herri-
administrazioek herritar eta familia askok paira tzen duten kri-
si ekonomikoa dela-eta ahuldu den fun tsez ko eskubidearen 
berma tzaile gisa duten eginkizuna burutu dezaten.

2.3.  Kalteak etxebizitza babestuetan, 
eraikuntzako akatsengatik

Babes ofizialeko e txebizi tzetan eraikun tza arazoen berri 
ematen diguten erreklamazioak jaso tzen jarraitu dugu. Au-
rreko urteetan bezala, gure esku-har tzea honetan da tza: es-
kumena duten herri-administrazioei herritarren salaketa he-
laraztean eta gabezi horren jatorria zehazten duen ikuskapen 
bat susta tzean. Horrela administrazioak, beharrez koak diren 
legez ko baldin tzak bete tzen badira, enpresa eraiki tzaileari 
eskatu ahalko dio an tzemandako aka tsak konpondu di tzan.

Ekitaldi honetan amaitu tzat jo ditugun espedienteak ain tzat 
hartuta, erreklamazioen %50ean E txebizi tza, Herri Lan eta 
Garraio Sailaren konpromisoa lortu dugu. Horren arabera, 
e txebizi tzaren enpresa eraiki tzaileak edo, hala badagokio, 
alokairuan emandako e txebizi tzen sozietate kudea tzaileak 
beharrez koak diren neurriak hartu behar ditu salatutako aka-
tsak konpon tze aldera. Aztertutako gainerako kexen kasuan, 
ezin izan da ondorioztatu eraikun tzako gabezien jatorria 
eraikun tzaren aka tsak edo okerrak zirenik; izan ere, eskume-
na duten herri-administrazioek egindako  txosten teknikoetan 
azaldu da eraikun tzako gabezien sorreraren arrazoiak beste 
ba tzuk zirela, hala nola, manten tzerik eza edo babestutako 
e txebizi tzan kalteak jasan dituzten elementuen erabilera des-
egokia. Hori guztia dela-eta, az ken kasu horietan ez dugu 
beharrez ko tzat jo herri-administrazioek euren gain har tzea 
eraikun tzako gabezien konponketari lotutako eran tzukizuna.

2.4.  Administrazioaren 
funtzionamendua eta 
administrazio prozedura

Ikusi ahal izan dugu babestutako e txebizi tzen titularrei eslei-
tutako e txebizi tza okupa tzeko eginbeharra ez bete tzeagatik 
zigorrak ezarri izanari lotuta aurkeztu diren kexen eta kon-
tsulten kopuruak gora egin duela. Erreklamazio guztietan 
(horien izapide tzea  txosten hau ixterakoan amaitu genuen) 
ezin izan dugu egiaztatu e txebizi tzaren okupazioa justifika-
tzen duten froga-elementu nahikorik edo, hala bazegokion, 
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ikuskapena burutu zen bitartean bertan ez bizi tzeko bidez-
ko arrazoirik zeukatenik. Logikoa den moduan, hori dela-eta 
ezin izan dugu esku-har tze ardura tsu bat burutu zigor tzeko 
ahalmena gauzatu duen administrazioaren aurrean eta hala 
jakinarazi diegu zigorra jaso duten per tsonei.

Zigor tzeko espedientea izapide tze fasean zegoen bitartean 
kon tsultak jaso ditugunean, gure zeregina hau izan da: ikus-
kapenak hiz pide zituen e txebizi tzen jabeei azal tzea admi-
nistrazioaren jardunaren helburua argia eta legez koa dela, 
esleipenduna babestutako e txebizi tza erabil tzen ari dela 
eta esleipen zeha tz hori eragin duen e txebizi tzaren beharra 
asebete tzera zuzen tzen dela ziurta tzea hain zuzen ere. Pre-
misa hori abiapuntu tzat hartuta, erreklama tzaileei gomenda-
tu diegu en tzunaldi eta alegazioak aurkezteko izapideetan 
babes ofizialeko e txebizi tzan benetan bizi direla egiazta tzen 
duten froga eta agiri guztiak aurkez di tzaten, herri-adminis-
trazioak behar bezala aztertu eta egiaztatu di tzan; izan ere, 
zalan tzarik gabe, edozein administrazio zigor ezarri baino le-
hen, administrazio jardulea legez ezarritako gizabanakoaren 
eskubide eta bermeekiko adei tsua izan behar dela bidez koa 
eta saihestezina da.

3.

Araudi- eta gizarte-testuingurua: 
Arloko lege erreformak edo 

sektoreko planak

2012. urtean ez da E txebizi tzari buruz ko Legea one tsi, hau 
da, e txebizi tza duina eta egokia eduki tzeko eskubidea es-
kagarria dela berma tzen duen legea. Dena den, e txebizi tzari 
buruz ko politika publikoak gara tzeko xedez herri-adminis-
trazioen jarduera araudiari lotuta handia izan da –bereziki, 
E txebizi tza, Herri Lan eta Garraio Sailak sustatutakoa–.

ASAP E txebizi tza Librearen Alokairu Merkatuko Bitartekari-
tza Programa sortu duen mar txoaren 27ko 43/2012 Dekre-
tua argitaratuz, programa berri bat abian jarri da e txebizi tza 
libreak arrazoiz ko prezioan aloka tzea susta tzeko programa 
berria hain zuzen. Haren fun tzionamendua “E txebizi tza Hu-
tsen Programa” ezagun eta arituari gehituko zaio. Kasu ho-
rretan, alokairuko e txebizi tza behar duten per tsonen eta hu-
tsik dauden e txebizi tzen titularren arteko harreman-zeregina 
Agente Lagun tzaileen Sarearen (jabe tza higiezineko agen-
teak) bidez egiten da eta e txebizi tzaren arloan eskumena 
duen sailak bere esku-har tzea mugatuko du eta ez-ordain-
tzeak, aka ts posibleak eta lagun tza juridikoa estal tzen duten 
aseguruen polizak kontratatu besterik ez du egingo. Horrek 
guztiak “E txebizi tza Hu tsen Programari” zuzendutako aurre-
kontuetako kostua gu txituko du.

Iriz pide kronologikoari jarraiki, aipatu behar dugu aurten-
go maia tzean “Eusko Jaurlari tzako gainzorpetutako fami-
liei lagun tzeko zerbi tzua” sortu zela. Zerbi tzu hori araudia-
ren xedapen batean oinarrituta ez badago ere, krisi garai 
hauetan agerian jarri diren arazoen artean larrienetako bati 
eran tzuna emateko ezarri da: ohiko e txebizi tza erosteko hi-

poteka maileguen ez-ordain tzeen ondorioz ko kalera tzeen 
arazoa.

Zerbi tzu hori kon tsumo, justizia eta e txebizi tzaren arloan 
eskumena duten sailen lankide tzarekin eratu da. Lehenen-
go biei dagokie finan tza erakundeekin aholkulari tza eta 
bitarteko tza lanak egitea eta az kenari, hau da, E txebizi tza, 
Herri Lan eta Garraio Sailari hauxe berma tzea dagokio: hipo-
teka betearaz pen prozesu baten ondorioz e txebizi tza galdu 
duten eta gizarte bazterkeria paira tzeko arriskuan dauden 
familiei babestutako e txebizi tza alokairuko erregimenean 
eskuratu ahalko dutela berma tzea. Jarduera ekonomikoaren 
antolamenduaren arloan kontu hori aztertu dugu eta ekital-
di honetan hipoteka zordunak babesteko onartutako estatu 
mailako araudi lo tsakor eta urria berariaz aipatu dugu.

Aurten e txebizi tza eska tzaileen eta autonomia mailako ba-
bes ofizialeko e txebizi tzak eta zuz kidura-ostatuak eslei tzeko 
prozeduren gaineko E txebizi tza, Herri Lan eta Garraio Saile-
ko sailburuaren 2012ko urriaren 15eko agindua ere onartu da 
(indarrean sar tzea 2013ko urtarrilaren 2ra arte a tzeratu zen). 
Horrek aldaketa esangura tsuak eragingo ditu E txebizi tza 
Eska tzaileen Erregistroaren fun tzionamenduan eta egungo 
babestutako e txebizi tzen esleipen sisteman. Arau horren he-
lburu nagusia esleipen prozesuetan eraginkortasuna hobe-
tzea da, babestutako e txebizi tzei uko egiten dieten e txebizi-
tza eska tzaileen kopurua murrizteko mekanismoak ezarriz. 
Az ken urteetan uko egite horiek modu esangura tsuan gora 
egin dute eta, kasu askotan, ez dira esleipendunei egoz-
garriak diren arrazoien ondorioz gerta tzen, askotan arazoa 
hauxe baita: finan tza erakundeek ez dituzte eskura tzaileek 
e txeak jabe tza erregimenean edo azalera eskubidearen erre-
gimenean eskura tzeko behar dituzten maileguak ematen 
(arazo hori aurreko atalean aipatu dugun “E txebizi tza ba-
bestua eslei tzeko prozesuen eraginkortasunaren azterketa” 
izeneko  txostenean jorratu da).

Agindu horrek barne har tzen dituen berritasunen artean, ba-
loraziorik positiboenak merezi dituztenak az pimarratu behar 
ditugu, izan ere, horiei esker behar gehien duten per tsona 
edo kolek tiboek babestutako e txebizi tza lor tzeko auke-
ra edukiko dute. Alde batetik, urteetan zehar babestutako 
e txebizi tzak zoz keta bidez esleitu ostean, az kenean, 2013. 
urtetik aurrera, alokairuko erregimeneko e txebizi tzen eslei-
pena baremazio sistema batekin bat eginez burutuko da. 
Ararteko erakundeak urteetan zehar errepikatu duen eskaera 
bat izan da hori eta “Gazteen tzako e txebizi tza politika pu-
blikoak EAEn” gaiari buruz ko  txosten bereziak egindako go-
mendioen barruan dago.

Bestalde, hipoteka betearaz pen baten ondorioz euren 
e txebizi tza galdu duten eta gizarte bazterkeria paira tzeko 
arrisku larria duten adinez  txikiko seme-alabak dituzten fa-
miliei zuzenean alokairuko babestutako e txebizi tza eslei-
tzeko erabakia ere egokia eta beharrez koa irudi tzen zaigu. 
Lehen ere aipatu dugun moduan, 2012ko urriaren 15eko 
aginduaren xedapen gehigarriaren bidez ezarri den neurri 
hori E txebizi tza, Herri Lan eta Garraio Sailak erabili izan du 
“Eusko Jaurlari tzako Gainzorpetutako familiei lagun tzeko 
zerbi tzua” abian jarri zenetik.

Aurreko urteetan hasitako eta indarrean jarrai tzen duten eki-
menen artean, aurten ere babes ofizialeko e txebizi tzen titu-
larrei Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra-
ren jabe tzakoa den lurzorua erosteko aukera ematen dieten 
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deialdi publikoak aipatu di tzakegu (E txebizi tza, Herri Lan eta 
Garraio Saileko sailburuaren 2012ko uztailaren 26ko agindua 
eta geroagokoa den 2012ko urriaren 22ko agindua).

Modu berean, e txebizi tzaren eta lurzoruaren arloan, kredi-
tu erakundeen eta Euskal Autonomia Erkidegoko adminis-
trazioaren arteko finan tza lankide tzarako dekretua alda tzen 
duen urriaren 30eko 228/2012 Dekretuaren bidez e txebizi-
tzaren eta lurzoruaren arloan babesgarriak diren jardueren 
finan tzazio baldin tzak adostu dira 2013ko abenduaren 31ra 
arte eta E txebizi tza, Herri Lan eta Garraio Sailak kaudime-
nik gabe dauden babes ofizialeko e txebizi tzak berrerosteko 
bermea mantendu du. Sailak eginbehar hori gain hartu du 
hipoteka mailegu jakin ba tzuen kasuan, 2011. urtean finan-
tza erakundeekin sinatutako finan tza hi tzarmenaren ondorioz 
emandako maileguen kasuan hain zuzen ere. Horrek esan 
nahi du neurri hori baliatu ahalko duten babestutako e txebizi-
tzen titularren kopurua argi eta garbi mugatuta dagoela.

Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigin tzari 
buruz ko ekainaren 30eko 2/2006 Legean jasotako eraikun-
tzen aldian behingo ikuskapenari buruz ko xedapenak gara-
tuz, azaroaren 21eko 241/2012 Dekretua onartu da. Horren 
bidez, Euskal Autonomia Erkidegoan eraikinen azterketa te-
knikoa arautu da eta Eraikinen Azterketa Teknikoa (EAT) erai-
kinen segurtasun, bizigarritasun eta erosotasun baldin tzen 
ezagu tzan sakon tzeko fun tsez ko tresna bilakatu da, bai eta 
horien egoera ona eta segurtasuna berma tzen duten neu-
rriak har tzeko tresna ere (Hirigin tzari eta Lurraldearen Antola-
menduari buruz ko atalean araudiko xedapen horren gaineko 
ohar zeha tzagoa gaineratu dugu).

Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorretik da-
torren araudiarekin amai tzeko, 2012ko abenduaren 28an 
E txebizi tza, Herri Lan eta Garraio sailburuaren 2012ko aben-
duaren 12ko agindua argitaratu zen, babes ofizialeko e txebizi-
tzak erosteko aukerarekin aloka tzeari buruz koa. Erosteko 
aukera ematen duen alokairua arautuz hauxe da sailak lortu 
nahi izan duena: e txebizi tzen esleipendunek behar dituzten 
hipoteka maileguak lor tzeko ezintasuna dela-eta, eskualda-
tzeko sortu diren zailtasunen ondorioz hu tsik dauden babes-
tutako e txebizi tzen tzat (jabe tza osoan edo azalera eskubidean 
eskura tzen direnak) konponbide bat topa tzea.

Az kenik, berriz aipatu behar dugu aurten ere euskal uda-
lek euren eskumenak gauzatu dituztela udaleko e txebizi tza 
tasatuen erregimena ezar tzeko edo, hala badagokio, alda-
tzeko dagoz kion udal ordenan tzak argitaratuz (Zuiako Udala, 
Zizurkilgo Udala, Urduliz ko Udalak, Derioko Udalak eta Iba-
rrako Udalak).

6.

Jarduera-planaren esparruko 
bestelako esku-hartzeak

2011. urtean ofizioz ko jarduera bati hasiera eman genion 
babes ofizialeko e txebizi tzak zuzenean eslei tzean da tzan 

salbuespenez ko prozeduraren aplikazioari buruz ko infor-
mazioa eskura tzeko asmoz (prozedura hori e txebizi tzaren 
eta lurzoruaren arloan babes ofizialeko e txebizi tzen araubi-
de juridikoari eta finan tza neurriei buruz ko mar txoaren 4ko 
39/2008 Dekretuan arautu da).

Prozedura hori ezohikoa denez eta e txebizi tza babestuaren 
esleipen zuzenerako kasuen eta betekizunen publizitate ego-
kia berma tzen duen araudi-garapenik ez dagoenez, esku-
har tze hori burutu genuen, babes ofizialeko e txebizi tzen 
esleipen-prozesuetan gardentasuna eta herritar guztien tzako 
tratu berdintasuna biziago tzen lagun tzeko.

E txebizi tza, Herri Lan eta Garraio Sailari lagun tza eskatu 
genion eta 2010. urtean egindako babestutako e txebizi tzen 
esleipen zuzenen gaineko datuak eta informazioa helarazi 
ziz kigun. Bidalitako informazioa aztertu eta gero, jarraian la-
burbildu ditugun ondorioak atera genituen:

 ■ 1.  2010. urtean esleipen zuzenerako erabili diren e txebizi-
tza babestuen edo diruz lagundutako e txebizi tzen 
propor tzioa  txikia izan da (%2), salbuespenez ko ba-
bestutako e txebizi tzen esleipen sistema bati egokitua.

 ■ 2.  Salbuespenez ko esleipen horren onuradun diren 
per tsona gehienak 39/2008 Dekretuan zehaztutako 
kolek tiboetako baten barruan daude. Kasu guztietan, 
e txebizi tzaren behar berezia beste herri-administrazio 
ba tzuek egindako  txostenen bidez egiaztatu dute.

 ■ 3.  Onura gehien jaso duen kolek tiboa genero indarkeria 
pairatu duten emakumeena izan da; izan ere, esleipen 
zuzenen %60 bildu ditu.

 ■ 4.  Etorkizuneko jarduera batean, ezohiko prozesu horren 
bitartez e txebizi tzaren premiaz ko beharra asebeteta 
ikus dezakeen kaleratutako familia eta/edo per tsona 
kopurua azter tzeak merezi du.

5.

Herritarren 
eskubideen egoeraren balorazioa

Krisi ekonomikoaren gaur egungo testuinguruan, e txebizi tza 
duina eta egokia eduki tzeko oinarriz ko eskubidearen berme 
erreal eta eraginkorra bermatu ahal izateko botere publikoek 
premiaz ko neurri arauemaile eta ekonomikoak hartu behar 
dituzte.

Errepikatu nahi dugu e txebizi tzari buruz ko legearen argitalpe-
na beharrez koa dela, beharra duten per tsona eta familiek os-
tatua edukiko dutela eta justizia auzitegien aurrean e txebizi tza 
duina eduki tzeko eskubidea exijitu ahalko dela berma tzeko. 
Era berean, herri-administrazioek babestutako alokairuari 
buruz ko politikak finkatu eta sendotu behar dituzte. Horreta-
rako, euren ezarpena eraginkorra izan dadila, beharrez koak 
diren baliabide publikoak egokitu behar dituzte.

Gizarteak modu zabalean gai tze tsi duen per tsonak eta fami-
liak euren ohiko e txebizi tzetatik kaleratu izanak neurri osaga-
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rriak nahitaez koak direla agerian jarri du; izan ere, orain arten 
hartutako neurriek argi u tzi dute ez direla nahikoak.

Beraz, hipoteka betearaz pena jasateko arriskuan dauden 
zordunak babesteko onartu diren arauak baliatu ahal dituz-
ten per tsonen kopurua handi tzea behar-beharrez koa da, 
bai eta kalera tzeak gauzatu beharrean e txebizi tzen gizarte 
alokairua susta tzea eta hipoteka zorra kita tzeko modu gisa 
ordainean ematea onar tzea ere. Modu berean, kalera tzea 
alokairuko erregimenean okupatutako e txebizi tzen kasuan 
gerta tzen denean, ordain tzeke dauden errenten negoziazioa 
eta a tzerapena ahalbide tzen duten mekanismo zeha tzak 
abian jarri behar dira.

Oro har, herri-administrazioek urte honetan zehar jasotako 
herritarren kexen eta kon tsulten izapide tzean zehar eraku tsi 

duen prestutasuna modu positiboan baloratu dugu. Horrez 
gain, alokairuko e txebizi tza parkea handi tzea, babes ofizia-
leko e txebizi tzak e txearen beharrari lotutako baremazio sis-
tema baten bidez eslei tzea susta tzea eta hipoteka betearaz-
pen prozesu baten ondorioz euren e txebizi tza galdu duten 
familiek babestutako e txebizi tza eduki ahalko dutela berma-
tzea helburu duten programa eta arauak onar tzea ere egoki-
tzat jo dugu.

Amai tzeko, zera eskatu nahi diegu herri-administrazioei: zail-
tasun ekonomiko eta lan arloko zailtasun larriak nagusi diren 
une hauetan, ain tzat har dezaten per tsona eta familia as-
koren e txebizi tza duina eduki tzeko eskubidea babestutako 
e txebizi tzen gaineko politiken sustapen eta defen tsa egokia-
ren menpe dagoela.
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III.
jarduerak

arreta publikoa behar duten 
taldeak babesteko

a t a l a

Arartekoaren

Aurrekoa ikusi





Arartekoaren lan-arloak gaikako banaketaren arabera egitu-
ratu izan dira beti. Banaketa hori osa tzeko, Ararteko erakun-
dearen jarduerak sailkatu izan diren alorretan barreiatuta 
dauden eta ezaugarri bereziak dituzten zenbait talderen ara-
zoen berariaz ko tratamendua egiten da.

Alde horretatik eta Ararteko erakundeak per tsona guztien es-
kubide guztiak bermatu behar dituela uste izanda, beharrez-
ko tzat jo da beren eskubideak buru tzean kalteren bat izan 
dezaketen talde ba tzuekin lehentasunez jardutea, ahultasun 
handiagoko baliz ko egoeran daude eta. 

Arreta publikoa behar duten taldeen gaineko arlo horiei es-
ker, ikuspegi praktikotik begiratuta, talde horiekin zerikusia 
duten gaiak bila eta aurki daitez ke urteko  txostenean, eta 
ikuspegi orokorra ematen dute. Baina garran tzi tsuena zera 
da: talde horiek dituzten arazo eta beharrei berariaz eran-
tzuteko eta beraien arazoak ikusarazteko jarduera-esparruak 
sor tzeko asmoz eratu zirela. Gainera, talde horien inguruan 
estrategia koherentea buru tzen lagun tzen dute, talde bakoi-
tzari dagokion arloko jarduera-planaren barruan.

Talde horiekin lehentasunez jarduteari eman nahi zaion 
garran tziak justifika tzen du urteko  txostenean bakoi tzak bere 
atala izatea, haien eskubideen gaineko berme-lan garran tzi-
tsu hori balora dadin.

Arartekoaren jarduerak  
arreta publikoa behar duten 
taldeak babesteko

III. Atala

2011n bezalaxe, Haur eta Nerabeen tzako Bulegoa ikusgai 
egitea sustatu da. Bulego horrek berez ko proiekzioa izango 
du, eta bereizitako tokia urteko  txosten honetan, izan ere, 
 txosten orokor honi eran tsitako  txosten batean bilduko da 
2012an burutu duen jarduera.

Atal honetan, hamabi puntutan bildu dira arreta publikoko 
taldeez burutu diren jarduerak:

1.  Familiak

2.  Emakumeen berdintasuna eta osotasuna

3.  Ezintasunen bat duten per tsonak

4.  Gaixo kronikoak

5.  Buruko gaixotasuna edo nahasmenduak dituzten 
per tsonak 

6.  Espe txeratuak

7.  Gizartean baztertuta edo baztertuak izateko arriskuan 
dauden per tsonak

8.  Ijitoak eta beste gu txiengo kultural ba tzuk

9.  Etorkinak

10.  Lesbiana, gay, bisexual, transgenero eta transexualak

11.  Adinekoak

12.  Talde terroristen biktimak
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Aurrekariak

Botere publikoek familiak babesteko duten betebeharrak 
Konstituzioaren 39. artikuluan du az ken oinarri juridikoa. Ha-
laber, Euskal Herriko Autonomi Estatutuak 10-39. artikulue-
tan dio familien babesa eskumen esklusibokoa dela, estatu-
tu-arauak “komunitate-ga ra pen, emakume kondizioaren 
arazo, eta haur, gazte eta hirugarren adinekoen aldeko poli-
tika” gisa defini tzen dituen arloen barrukoa. Familiak, zalan-
tzarik gabe, botere publiko guztien babes berezia behar du, 
per tsonen garapen osorako euskarri material eta afektiboa 
izatearen fun tzio ezinbestekoa baitu, bai eta egiteko kuan-
titatibo eta kualitatibo bat ere, adingabeei, adinekoei eta 
gaixotasunagatik edo mendekotasunagatik premia bereziak 
dituzten per tsonei arreta emanez bete tzen duena.

Arartekoak, arlo honetan, familiak babesteko politika pu-
blikoak bul tzatu eta indartu daitezen susta tzen du, familia-
eredu askotarikoen garran tzia kontuan hartuta. Zuzenbi-
deak ain tzate tsiak ditu familia-ereduok, eta zenbait kasutan 
arreta berezia behar izango dute, beren fun tzioak bete tzeko 
behar dituzten prestazio guztiak erabateko berdintasunez 
eskura tzeko. 

Era berean, familiak babesteko politika publiko horiekin lo-
turiko herritarren kexak bidera tzen ditugu, baita horiei arreta 
eskain tzea helburu duen beste edozein jarduera publiko ere. 

1.

Kexarik aipagarrienak

1.1.  Atzerapenak lana eta familia 
bateratzeko laguntzetan

Kontu horri dagokionez, az pimarratu beharra dago arlo ho-
netan kexa gehiago jaso direla lana eta familia batera tzeko 
lagun tzei buruz ko Eusko Jaurlari tzaren 177/2010 Dekretua-
ren aplikaziotik sortutako lagun tzak izapide tzen eta jaso tzen 
egondako a tzerapenak direla-eta. Kasu horietan guztietan 
Eusko Jaurlari tzak onartu du, Familia eta Komunitate Poli-
tikaren Zuzendari tzatik giza baliabide gu txirekin kudea tzen 
diren espediente kopuru handia dela-eta, lagun tza horien 
onar tzean a tzerapenak egon direla. Hala eta guztiz ere, guk 
esku hartu izan ondoren, kasu guztiak behar bezala eba tzi 
direla eta lagun tzak ordaindu direla egiaztatu ahal izan dugu. 
Nolanahi ere, a tzerapenek kalte handia eragiten diete lagun-
tza horiek eska tzen dituztenei, Eusko Jaurlari tzatik datorren 
lagun tza ekonomikoa baitute seme-alabak zain tzeagatik sor-
tutako diru-sarrera murriz ketari aurre egin ahal izateko. 

1.2.  Jagoletza ez duten gurasoei 
bateratzeko laguntzak onartzea

Arazoa sor tzen da guraso ba tzuek (gehienetan gizonak), 
jagole tzarik izan gabe, denbora gehiago behar izaten dute-
lako euren lana arauz ko hi tzarpenean egokitutako seme-ala-
ben zain tza erregimenetik sortutako betebeharrekin bateratu 
ahal izateko, eta euren jardunaldiak murriztea erabaki tzen 
dute helburu horrekin. 

Familia batera tzeko lagun tzak erregula tzen dituen une-
ko arauak (zehaz ki, familia eta lana batera tzeko lagun tzei 
buruz ko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuaren 7. artiku-
lua) berariaz eragozten du seme-alaben e txebizi tza berean 
bizi izatearen baldin tza formala bete tzen ez duten gurasoei 
diru-lagun tza horiek eskain tzea, hau da, de facto eska tzen 
du seme-alaben jagole tza judizialki esleitu izana. Arau ho-
rrek, berriz, judizialki onartutako jagole tza partekatua duten 
gurasoei batera tzeko lagun tzak eska tzeko aukera onar tzen 
du (kasu horretan bi gurasoek lagun tza horiek modu propor-
tzionalean eska li tzakete). Nolanahi ere, ezin dituzte lagun-
tza horiek eskatu jagole tza ez dute gurasoek –formalki beste 
bikotekideari soilik onartu bai tzaio–, bisita erregimena oso 
zabala izan arren batera tze lagun tzak eskuratu nahi dituen 
bikotekidearen tzat. Zen tzu horretan, hi tzarmen arau tzaileak 
bisita erregimen zabala onartu izanak, jagole tzaren esleipen 
judizial formalaren baliokide ez den heinean, ez du aukera-
rik ematen guraso horiek 177/2010 Dekretuan xedatutako 
batera tze lagun tzak eskura tzeko. 

Eusko Jaurlari tzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailari une 
honetan eska tzen den jagole tzaren baldin tza malgu tzearen 
aldeko gure iriz pidea helarazi diogu, lagun tza horiek jagole-
tza ez izan arren, zain tzaren eran tzukizun handia duten gura-
soengana zabal daitezen, hi tzarmen arau tzailean xedatutako 
seme-alaben arretarako tarteak kontuan hartuta. 
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Gure iri tziz, seme-alabarekin e txebizi tza berean bizi tzearen 
betekizun horrek, kasu horietan, tratamendu desberdinta-
sun bat barne har tzen du eta berraztertu beharko li tzateke 
familia eta lana batera tzeko lagun tza horien arauketak oi-
narri dituen prin tzipioak bete daitezen. Horrez gain, lagun-
tzen emakida berdintasun prin tzipioarekin bat etorri behar 
dela dio. 

Eusko Jaurlari tzak proposamen horren aurrean eskaini di-
gun eran tzunak, zehaz ki Familia eta Komunitate Politika-
ren Zuzendari tzatik, administrazio horrek aurreko gogoe-
taren inguruan hartutako oinarriz ko erabakia isla tzen du. 
Hori bai, batera tze-lagun tzen onuradun izateko baldin tzei 
dagokienez ikuspegi malguago hori gainera tzeko, adiera-
zi digutenaren arabera, 177/2010 Dekretuaren erreforma 
buru tzea beharrez koa da. Zen tzu horretan, erreforma hori 
burutu aurretik hi tzarmen arau tzaile berrienetatik sortutako 
errealitate berria hobe aztertu behar dela adierazi dute, 
jagole tza ez duten gurasoek zain tzan dituzten betebeha-
rren benetako egoera zien den egiazta tzeko. 

Eusko Jaurlari tzaren Familia eta Komunitate Politikaren 
Zuzendari tzak adierazitako konpromisoaren aurrean, hau 
da, jagole tza eta babesa izan gabe, seme-alaben hez kun-
tzan eta zain tzan parte har tzen duten gurasoak batera tze 
lagun tzen onuradun gisa gainera tzeko egokitasuna zehaz-
tera bideratutako azterlana buru tzeko asmoa zutela jakin-
da, Ararteko erakundeak azterlan horrek eskain di tzakeen 
emai tzen jarraipen eraginkorra buru tzea eta, behar izanez 
gero, 177/2010 Dekretuaren erreforma susta tzea proposa-
tu du.

1.3.  Norberaren konturako langileei 
bateratze laguntzak onartzea

Norberaren kontura lan egiteagatik, batera tze lagun tzetatik 
kanpo gera tzen diren herritarrek duela hainbat urte behin 
eta berriro aurkeztu duten kexa da, izan ere, hala xeda tzen 
du alor honetako araudiak.

Kexa horiek zirela-eta, Eusko Jaurlari tzara jo tzeko auke-
ra izan dugu eta batera tzeko lagun tzen inguruko arauz ko 
hu tsunea az pimarratu dugu. Horren bidez nabarmendu 
nahi izan dugu guraso autonomoak dituzten familien tzat 
bidegabea dela lagun tza horiek ez onar tzea egoera horie-
tan. Araudi horren arrazoia, egun arte, langile autonomoen 
estatutuaren estatu mailako araudiarekin koheren tzia 
manten tzea besterik ez da izan. Hala eta guztiz ere, Fami-
liei Lagun tzeko Erakundeen Arteko II. Planak (2006-2010) 
dagoeneko lagun tza horiek autonomo gisa lan egiten du-
ten per tsonei zabal tzeko beharra aurreikusten zuen. Une 
honetan Familiei Lagun tzeko Erakundeen Arteko III. Plana 
indarrean da eta oraindik ez da neurririk bideratu zen tzu 
horretan. 

Indarreko araudiaren arabera kexa horiek aurkezten di-
tuztenen nahia bete ezin bada ere, behar-beharrez ko tzat 
jo tzen dugu kontu hori de lege ferenda bideratu dadin, es-
parru horretan, norberaren kontura lan egiten duten per-
tsonen egoera eta besteren kontura lan egiten dutenena 
berdin tze aldera.

1.4.  Guraso bakarreko familiei onura 
bereziak luzatzea

Nahiz eta familiei lagun tzeko abenduaren 12ko 13/2008 
Legeak administrazio publikoak behartu egiten dituen oz-
topoak gaindi tzera eta jarduketa-neurri positiboak har tzera 
oso egoera ahulean dauden familiei lagun tzeko, hala ere, 
gure legediak, esate baterako Kataluniakoaz bestela, ez du 
definiziorik edo zedarri tze-araurik guraso bakarreko fami-
lien ereduan zein familia-unitate sar tzen diren zeha tz samar 
identifika tzeko, eta, ondorioz, zalan tzak sor tzen dira dauden 
onurak aplika tzeko orduan. Arazo horixe hainbat esparrutan 
planteatu da, hala nola, udal kirol-instalazioetan familien-
tzat sorturiko tarifa hobaridunak eskura tzeko orduan. Tokiko 
erakundeak estaldura handi tzearen alde agertu ohi dira, bai-
na ordenan tza fiskal berriei begira. 

Gainera, guraso bakarren kexak sistematikoki jaso tzen di-
tugu, harrituta baitaude familia mota horien tzat lagun tza 
berezirik ez dagoelako, familia ugarien tzat dauden moduan. 
Pareka tzearen egokitasunaren kaltetan izan gabe, egia da 
guraso bakarreko familiek babes publiko berezia izan be-
harko luketela familia zaurkorragoak direlako eta horien 
kudeaketa, ez soilik ekonomikoa baita batera tzearen es-
parruan ere, karga askoz ere handiagoa da guraso bakarra 
dagoela kontuan hartuta. Hori dela-eta, familiak babesteko 
13/2008 Legeko aipatutako xedapenak gauza tzen dituzten 
neurri bereziak bideratu behar dira, familia horien tzat babes 
publiko berezia ezar tzeko beharra formalki aitor tzen baitute.

2.

Araudi- eta gizarte-testuingurua

Euskal Autonomia Erkidegoan, familiak babesteko politika 
publikoetarako oinarriak ezar tzen dituen lege– eta arau-espa-
rrua, lehenik eta behin, familiei lagun tzeko abenduaren 12ko 
13/2008 Legeak eratu du; horren bidez, arlo horretan izan 
beharreko esku-har tze publikoaren oinarriak eta prin tzipioak 
ezarri dira. Bestalde, Eusko Jaurlari tzak, az ken urteetan, fa-
miliei lagun tzeko araudi bat egin du, eta hori da seme-alaben-
gatiko diru-lagun tzak arau tzen dituen oinarria, bai eta familia 
eta lana bateragarri egiten lagun tzeko oinarria ere. Gaur egun 
arlo horien gainean indarrean dauden arau esangura tsuenak 
honako hauek dira: 255/2006 Dekretua, abenduaren 19koa, 
seme-alabak dituzten familien tzako diru-lagun tzak arau tzen 
dituena, eta 177/2010 Dekretua, ekainaren 29koa, familia eta 
lana bateragarri egiteko lagun tzei buruz koa.

Gainerakoan, gogorarazi behar dugu Euskal Autonomia Er-
kidegoan familiei lagun tzeko politika publikoen ildoak eta 
norabideak familiei lagun tzeko erakundeen arteko plane-
tan jasota daudela. Horien abiapuntua Familiei Lagun tzeko 
Erakundeen Arteko I. Plana izan zen; izan ere, familiei lagun-
tzeko sistema uniber tsal, integral eta koordinatu bat lor tzeko 
bidearen hasiera izan zen hori, eta horren ondoren etorri zen 
Familiei Lagun tzeko Erakundeen Arteko II Plana, 2006tik 
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2010era bitarteko aldirako programaturikoa; dena dela, urte-
bete gehiagoko indarraldia eman zi tzaion. 2012. urtea Euskal 
Autonomia Erkidegoan Familiei Lagun tzeko Erakundeen Arte-
ko III. Plana (2011-2015) indarrean egon den lehen urtea izan 
da. Plana Eusko Jaurlari tzako Kon tseiluak onartu zuen 2011ko 
abenduaren 27an. Plan horrek datozen bost urteetan familiei 
lagun tzeko politika publikoak lotuko dituen estrategia eta hel-
buruen esparrua ezar tzen du. Eusko Jaurlari tzako Familia eta 
Komunitate Politikaren Zuzendari tzak Euskadin familiei lagun-
tzeko autonomia mailako politika publikoak zuzen tzeko eta 
ezar tzeko eskumena duen organoa izaten jarrai tzen du –2012. 
urte amaierako az ken gobernu aldaketaren ondoren–.

Az pimarratu nahiko genuke, 2012an, Eusko Jaurlari tzak 
familia-politiken eremuan familia-errenta estandariza tzeko 
sistemari buruz ko uztailaren 24ko 154/2012 Dekretua onartu 
duela, familiei lagun tzeko 13/2008 Legearen 6. artikuluaren 
garapen gisa. Arau horrek aurreikusten du premia dagoela 
familia-errenta estandariza tzeko sistemak ezar tzeko, hain 
zuzen ere, familia-egoera eta –mota guztiak ekitatez tratatu 
ahal izateko. Sistema horiek familien tzako lagun tza ekono-
mikoetan edo familiei lagun tzeko zerbi tzuetan aplika tzekoak 
dira, baldin eta familia-unitatearen maila ekonomikoa lagun-
tza edo zerbi tzu horietara iristeko baldin tza bada, edo pres-
tazio horren zenbatekoa edo zerbi tzuagatik ordainduko den 
zatia zehazteko iriz pidea bada. Familia-errentak estandariza-
tzeko sistema horiek baliokidetasun-sistemak dira, errenta 
neur tzeko gai direnak, ez bakarrik familia-unitateko kide-
kopuruaren arabera, baizik eta baita ere unitatearen osamo-
duaren arabera. Izan ere, kontuan izan behar da ezen, diru-
sarreren maila berbera duten baina osamodu desberdina 
duten familia-unitateek, ez dutela izaten gaitasun ekonomiko 
berbera, erosteko ahalmenari eta bizi-kalitateari dagokienez.

Arau honekin az kenik eran tzuna eman zaio justizia materia-
leko eskaerari, familia ugariek behin eta berriro egindakoari, 
izan ere, horiek bereziki kalte tzen zien bizikide tza unitatea 
osa tzen duten per tsona kopurua kontuan hartuko lukeen 
familia-errentaren kalkuluan oinarritutako lagun tzetara hel-
tzeko sistemarik ez egotea. 

3.

Jarduera-planaren esparruko 
bestelako esku-hartzeak 

2012. urterako egindako jarduketa-planaren esparruan, arlo 
honetan egindako jarduketa nagusien berri emango dugu. Hain 
zuzen ere, agerian jarriko dugu zein izan diren Arartekoaren-
tzako arretagune nagusiak familien tzako lagun tzaren arloan:

3.1.  Arlo horretan sustatutako 
ofiziozko jarduerak

Familia homoparentalei dagokienez, eta familia homoparen
talei eta sexu bereko bikote edo ez kontideei administrazio 

oztopo formalak ken tzeari buruz ko abenduaren 23ko Arar
tekoaren 4/2010 Gomendio Orokorraren jarraipena buru-
tze aldera, hainbat jarduera bideratu ditugu, LGTB per tsonen 
arretari eskainitako kapitulu honen atalean zeha tzago aipa tzen 
ditugunak.

3.2.  Euskadin familiak babesteko 
politika publikoen egoerari 
buruzko txosten berezia

2012an, Ados Consulting aholkulari tzaren babes teknikoare-
kin, Euskadin familiei lagun tza eskain tzera bideratutako po-
litika publikoen egoera zein den azter tzeko  txosten berezia 
buru tzen hasi gara. Azterlan horrekin EAEko familia politiken 
diagnosi konparatiboa egiteko asmoa dugu gure inguru hur-
bileneko Europako herrialdeetan sustatutako politika aurre-
ratu eta babesleenekin alderatuz, az kenik euskal familien 
behar eta eskaerei eran tzuna ematera bideratutako hainbat 
gomendio proposatu ahal izateko.

Azterlan horrek familiaren kon tzeptuaren ikuspegi zabala 
kontuan har tzen du, haurren tzat, helduen tzat eta ezgaita-
sunen bat, mendekotasuna eta gaixotasunak dituzten per-
tsonen tzat euskarria den giza bizikide tzako esparru gisa 
ulertuta. Ikuspegi integral edo ez murriztaile horrek egun arte 
euskal familien egoera erreala zein den eta Euskadin politika 
publikoetatik bideratu behar diren hobekun tza-esparruak 
zein tzuk diren jakiteko ikuspuntua eskainiko digu.

3.3.  Bilerak familia ugarien 
elkartearekin

Hainbat bilera bat egin ditugu Hirukide Euskal Autonomia 
Erkidegoko familia ugarien elkartearekin. Elkarteak lan-ildo 
nagusiak zein dituen eta botere publikoei zer eska tzen dien 
jakinarazi digu, eta erakunde honek hori dena jaso du, azter-
tu eta, hala badagokio, dagokien administrazioei helarazte-
ko. Erakunde honek familia ugarien egoera eta elkarte horrek 
egindako eskaerak zehaztasunez azter tzeko konpromisoa 
hartu du –Euskadiko familiei buruz ko  txosten bereziaren es-
parruan, 2012. urte amaieran hasi genuena eta 2013. urtean 
zehar amai tzeko asmoa duguna–, gure babes-mailek fami-
lien babeserako politika indar tsuak garatu dituzten Europako 
herrialdeen estandarretara hel daitezen. 

3.4.  Bilerak Eusko Jaurlaritzako 
Enplegu eta Gizarte Gaietako 
Saileko Familia eta Komunitate 
Politikarako Zuzendaritzarekin

2012. urtean zehar hainba bilera egin ditugu Enplegu eta Gi-
zarte Gaietako Saileko Familia eta Komunitate Politikarako 
Zuzendari tzarekin, bi erakundeok arlo horretan egiten dugun 
lanari buruz ko informazioa truka tzeko, bai eta erakunde ho-
netan jasotako kexa jakin ba tzuekin loturiko zenbait kontu-
ri buruz dugun iri tzia erka tzeko ere. Bilera horietan, Eusko 
Jaurlari tza familien inguruan egiten ari den lanaren eduki 
nagusia zein den azaldu zigun Zuzendari tzak, bai eta zein 
diren Eusko Jaurlari tzak jarraitu edo sustatu nahi dituen po-
litika publikoen ildo estrategikoak ere, Familiei Lagun tzeko 
Erakunde Arteko III. Planean ezarritakoak. 
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Arartekotik, plan berriak susta tzen duen orientazio orokorra-
rekin eta filosofiarekin bat egiten dugula az pimarratu dugu, 
eta gure erakundean jaso ditugun kexen inguruko hainbat 
konturi buruz ko gure kez ka helarazten jarraitu dugu, hala 
nola, 255/2006 Dekretuan xedatutako seme-alabengatiko 
diru-lagun tzen eskaeraren kudeaketa errazteko beharra, 
norberaren konturako langileak batera tzeko lagun tzei buruz-
ko 177/2010 Dekretuan araututako lagun tzen onuradun gisa 
gainera tzeko beharra; guraso bakarreko familiei zuzendu-
tako neurri bereziak ezar tzeko edo babesak indar tzeko be-
harra; banaketak edo dibor tzioak daudenean, jagole tza ez 
duten gurasoek lagun tza horiek eskura tzeko erregimena 
berrazter tzearen egokitasuna, hi tzarmen arau tzaileak kasu 
bakoi tzean xedatutako seme-alaben zain tzarako beharrak 
bete ahal izateko. 

3.5.  Parte hartzea foro eta 
jardunaldietan

2012ko azaroan Eusko Jaurlari tzako Familia eta Komunitate 
Politikaren Zuzendari tzak antolatutako Familien bil tzarrean 
erakunde honek izandako parte-har tzea az pimarratu nahi 
dugu. Bertan, Arartekotik, familiek giza eskubideen defen
tsan duten zeregin garran tzi tsua, premia egoeretan 
babesa eskain tzeko duten ahalmena eta banakakoen 
artean elkartasunlotura irmoak ezar tzeko gaitasuna az-
pimarratu nahi izan genuen.

Familiak publikoki babestea banakoak euren giza garapenean 
babestea dela kontuan hartuta, banakako eta taldeko eskubi-
deak lor tzeko eta premia gehien dutenak (adingabeak, nagu-
siak, gaixotasunen bat edo mendekotasuna duten per tsonak) 
bereziki babesteko, agerian u tzi nahi izan genuen familien ba
besa gizarte estatua manten tzeko ezinbesteko estrategia 
publikoa dela, beraz, krisi egoeran, inoiz baino gehiago, fa
milia politikak gizartearen kohesioa berma tzeko eta garai 
hauetan horrenbeste ageri den pobrezia eta gizarte desegi
turaketa saihesteko inber tsio publikorik onena dira.

Era berean, bil tzar hartan adierazi genuen familien alorrean 
jardutea ez dela soilik lagun tza publikoetako politikak edo 
diru-lagun tzak bidera tzea (bereziki, seme-alabak edo men-
deko per tsonak eduki tzeari dagokionez, baita lana eta fami-
lia batera tzeko lagun tzari dagokionez ere), horrez gain, eta 
gero eta gehiago, kultura, gizarte eta ekonomia aldaketa 
sakonak sustatu behar dira, familien beharrak gure jar
duera ekonomikoan erabat barnera tzeko ikuspuntu be
rriak ireki di tzaten. Botere publikoak mentalitate aldaketen 
prozesuen buru izan behar dira, zain tzak, e txeko lanak, 
a tsedenak, aisiak, giza harremanek eta ordainsaririk ga
beko borondatez ko beste partehar tze sozial mota ba
tzuek nahitaez behar duten eremua onar tzeko. Gainera, ezin 
da bidez ko familia antolakun tzarik egon zain tza eta e txeko 
lanen banaketan elkarren arteko eran tzukizunik ez bada-
go, eta ezin da ekonomia eta lan ordainduaren antolakun-
tzarik egon emakumeen erabateko parte-har tze soziala 
susta tzeko eta gizonek e txearen eta zain tzaren bizi tzan 
esku-har tzeko beharra ezagutu gabe. Horretarako, lanaren 
antolamendua oinarriz ko giza beharretara egokitu behar da, 
giza bizi tzaren eremu ezberdinak –lana, familia eta eremu 
per tsonala– batera tzeko aukera eskain tzen duten formula 
berriak indarrez sustatuz.

4.

Herritarren 
eskubideen egoeraren balorazioa

Honakoak dira an tzemandako arazo eta hobekun tza esparru 
nagusiak:

4.1.  Lana eta familia bateratzea
Familiengan eragina duten kexa asko ogasun publikoa, 
e txebizi tza, fun tzio publikoa edo gizarte bazterkeria egoeran 
dauden per tsonen arloarekin lotuta dauden arren, hala ere  
–aurreko urteetan bezalaxe– familien inguruan kexa gehien 
jaso dituen esparrua lana eta familia batera tzeari buruz koa 
izan da. Arazorik az pimarragarriena seme-alabak zain tzeko 
lanaldia murrizteagatik edo eszeden tzia har tzeagatik jaso 
beharreko lagun tzak onar tzeko edo ordain tzeko egondako 
a tzerapena izan da. Jasotako eskaera kopuru handiaren on-
dorioz sortu diren kudeaketa-zailtasunak direla-eta gertatu da 
hori. Batera tze lagun tza horien eremu subjektiboa zabal tzeko 
beharrari buruz ko kexa ugari ere egon dira, izan ere, zain tza 
karga handiak dituzten jagole tzarik gabeko gurasoak edo nor-
beraren kontura lan egiten duten gurasoak ere barne har tzeko 
eskaerak egon dira. Horren guztiaren ondorioz esan dezake-
gu, une honetan, lana eta familia batera tzearen gaia ez dela 
familien tzako kez ka nagusia soilik, gizarte eta ekonomia an-
tolamenduan arrakasta lor tzeko garran tzia handiko gaia baita. 

Kargura dituzten per tsonen zain tzari denbora gehiago 
eskain tzeko lanaldiak murrizten dituztenen edo eszeden tziak 
eska tzen dituztenen egoerak babesten dituzten lagun tza 
ekonomikoak, batera tzea burutu nahi dutenen tzat lagunga-
rri badira ere, gure bizi tzaren bi alderdiak eraginkortasunez 
errazago batera tzeko neurri oso par tziala besterik ez dira. 
Gero eta beharrez koagoak dira denbora antola tzeko plan-
teamendu global berriak, laneko bizi tza bidera tzeko eta, 
aldi berean, norberaren eta familiaren beharrei arreta na-
hikoa eskain tzeko aukera ematen dutenak. Osteran tzean, 
per tsonen arreta eta zain tzarako tarte nahikorik ez uztean, 
giza ikuspuntutik bideragarria ez den gizarte eredua sor tzen 
ariko ginateke. Zen tzu horretan, euskal botere publikoek, 
diru-lagun tzen bidea jarrai tzeaz gain, gizarte eta ekonomia 
aldaketa sakoneko prozesu horiek ere zuzendu behar dituz-
te, lana eta denborak antola tzeko eredu berriak proposatuz, 
batera tzeko ekimenak sustatuz eta batera tzearen alde egi-
ten duten eta zain tzak, e txeko lanak, a tsedenak, aisialdiak, 
giza harremanek eta gizarte parte-har tzeak merezi duten 
nahitaez ko eta beharrez ko tartea –eta euren fun tsez ko ba-
lioa– onar tzera bidera tzen diren lan modu berriak ezar tzeko 
prest dauden antolakun tzak irmoki babestuz.

4.2.  Familientzako laguntza publikoen 
beharra

Une honetan bizi dugun krisi ekonomikoaren testuinguruan, 
euskal botere publikoak bereziki konturatu behar dira garran-
tzi tsua dela familien tzako diru-lagun tzetan zalan tzarik ez iza-
tea; izan ere, gizarte babesa ematen dute premia-egoeretan, 
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eta, alde horretatik, kasu askotan osatu eta ordez ka tzen 
dituzte ongizate-estatuaren fun tzioak. Herritarren kexek eta 
elkartegin tza-sareak agerrarazi dute familien tzako lagun tza 
publikoak ugari tzeko beharra, batez ere zailtasun bereziak 
dituztenen tzat, hala nola familia ugarien tzat, guraso bakarre-
ko familien tzat eta beren baitan mendekotasun- edo gaixo-
tasun-egoera bereziren bat duten kideak dituzten familien-
tzat. Uste dugu, gaur egun dauden zuzeneko lagun tzez gain, 
beharrez koa dela gaur egungo zerga-sistemaren berrikuspe-
na proposa tzea ere, familia-egoera guztietarako lagun tza pu-
blikoa egitura tzeko tresna erabilgarria bihur dadin. Euskadiko 
familiei lagun tzeko politika publikoen egoerari buruz gara tzen 
ari garen  txosten berezian, kontu horien ikuspegi sakonagoa 
eta zeha tzagoa eskain tzeko asmoa dugu, une honetan dugun 
familiekiko lagun tza-sistema eta gure familia politikak oroko-
rrean hobe tzeko proposamen zeha tzak bideratu ahal izateko.

4.3.  Laguntzen hartzaile izango diren 
familia-talde ahulenen definizioa

Aurreko urteetan aipatu dugun bezala, Familiei Lagun tzeko 
abenduaren 12ko 13/2008 Legeak aipa tzen dituen familia 
ahulenak zein tzuk diren argiago zehaztu behar dela sumatu 

dugu. Gaur egun talde horiek zehazturik ez egoteak, gura-
so bakarreko familiekin gerta tzen den bezala, bide ematen 
dio horien babesgabetasunari, kaltetu suerta tzen baitira 
har li tzaketen prestazioei dagokienez. Espero dugu Familiei 
Lagun tzeko Erakunde Arteko III. Plana indarraldian dagoen 
aldian behin betiko argi tzea hori eta ahulen diren familia ho-
riei bereziki onura emateko neurriak ezar tzea.

4.4.  Seme-alabak jaio edo 
adoptatzeagatik laguntzak 
onartzeko kudeaketa erraztu 
beharra

Erakunde honek dagoeneko Enplegu eta Gizarte Gaietako 
Sailari askotan jakinarazi dio seme-alabengatiko lagun tzei 
buruz ko uneko araudia berrikusi beharko li tzatekeela, seme-
alabak jaio tzen diren unean lagun tza horien automatikotasuna 
lehenesten duen lagun tza-prozedura berria sustatuz, gura-
soek lagun tza horiek denborarekin eta behar bezala eska tzeko 
karga izan ez dezaten, gaur egun gera tzen den moduan, izan 
ere, askotan gerta tzen da –ezjakintasunagatik edo informazio 
faltarengatik– lagun tzak epez kanpo eska tzen direla (arauak 
xedatutako epetik kanpo, eta ondorioz, ukatu egiten dira. 
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(III).2.
Emakumeen berdintasuna 
eta osotasuna

a t a l a

Aurrekoa ikusi





Aurrekariak

Arartekoak, per tsonen esku bideak defenda tzeko lanen ba-
rruan, emakumeen eta gizonen berdintasunaren prin  tzipio 
konstituzionala (EK 14. artikulua) bete tzen dela ziurtatu eta 
defenda tzeko fun tzioa dauka. Horre tarako,euskal agintari 
publiko guztiei eska tzen die beharrez ko neurriak har di tzatela, 
berdintasunaren eta sexuagatiko bereiz keriarik ezaren prin-
tzipio hori ez dadin postulatu formal hu tsa izanik, baizik eta 
erreala eta eraginkorra bihur dadin, horretarako helburu hori 
zail tzen duten oztopoak era aktiboan baztertuz (EK 9.2 ar-
tikulua).

Hori guztia dela eta, berdintasunaren eta sexuagatiko 
bereiz keriarik ezaren eskubidean egiten den edozein 
urraketari dagokionez euskal herriadministrazioen jar
duerak edo jarduerafaltak kontrola tzea da, fun tsean, 
Arartekoak berdintasunaren arloan duen fun tzioa, bai ikus
pegi formaletik, bai ikuspegi materialetik. Eremu horretan, 
geroz eta garran tzi tsuagoa bilaka tzen ari da administrazio 
desberdinei berdintasun materiala lor tzeko ekin tza positi-
boak mar txan jar tzeko eska tzea, Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako Eusko Legebil tzarraren 4/2005 Legeak eta 
emakumeen eta gizonen benetako berdintasunerako 3/2007 
Lege Organikoak ezarritako parametroen arabera, lehen ai-
patutako aurreikuspen konstituzionalak garatuz.

Generoindarkeria ere erakunde honen ardura nagusietako 
bat da, eta, ondorioz, arlo honetan egiten dugun lanaren zati 
handi bat horretan oinarri tzen da. Hala, gure fun tzioen artean 
ezinbesteko lehentasuna daukate genero-indarkeria ezaba-
tzeko borrokak eta ahaleginak, jakin badakigulako emaku-
meen aurkako indarkeriaren arrazoia emakume eta gizonen 
arteko egitura-desberdintasunean aurki tzen dela. 

Arlo honetako jardueran proiekta tzen dira, era berean, 
emakumeen herritartasun oso eta aktiboaren eta prota
gonismo sozialaren alde egiten duten ekimen desberdinen 
sustapen eta bul tzada, oraindik emakumeak gizonen aldean 
gu txiesten dituzten iner tzia kultural eta sozialen aurrean.

1.

Kexarik aipagarrienak

1.1.  Emakumeen bereizkeria jaien eta 
kulturaren arloan

Aurten ere, erakunde honek emakumeek jaietan eta kulturan 
jasaten duten desberdintasunean esku hartu behar izan du. 
Bi izan dira, zehaz ki, kontu honekin lotutako erreklamazioak 
jaso dituzten gaiak: 

 ■ Batetik, alardeen arazoa konpondu gabe dago eta 
2012an, berriz ere, Hondarribiko Udalari gomendioa ida tzi 
diogu, administrazioko traba irregularren bitartez emaku-
meen partaide tza eta sarrera oztopatu ez dezan, Jaiz kibel 
Konpainia tarteko, aipatu herriko alardean. Konpainia ho-
rrek emakumeek alardean parte har tzeko aukera susta-
tzen du eta haren ordez kariek egindako kexan ez ziren 
ados agertu Hondarribiko Udalak jarraitutako jarduere-
kin, konpainiak egindako eskaera erregistroan sar tzeari 
dagokionez. 2012ko irailaren 8ko alardean eta jai horren 
aurreko egunetako en tseguetan udalerriko kaleetan ze-
har desfila tzeari buruz koa zen eskaera. Aldi berean, Alar-
de Fundazioaren eskaerak izandako sarrera irregularra 
sala tzen zuten. Emakumerik gabeko alardea sustatu eta 
antola tzen duen erakunde horrek, izan ere, desfilea Jaiz-
kibelek eskatutako une eta lekuetan antola tzeko eska tzen 
zuen. Jaiz kibelek aipatu eskaeren sarrera-erregistroan 
irregulartasun bat egon zitekeela salatu zuen, eta, ondo-
rioz, erakunde honek gaiari buruz ko informazioa eskatu 
zion Hondarribiko Udalari. Hala, aurretiaz ko ohar ba tzuk 
jakinarazi ziz kion eta Jaiz kibelek salatutako gertaerak 
argi tzeko eskatu zion. Hondarribiko Udalak erakunde 
honi bidalitako informazioan gertaera horiek berre tsi egin 
ziren, eta, egoera ikusita, Arartekoaren 2012ko uztai-
laren 24ko ebaz pena ezar tzea erabaki genuen. Horren 
bidez, Hondarribiko Udalari gomenda tzen zaio Jaiz kibel 
Konpainiak 2012ko Hondarribiko Alardearen antolamen-
duari dagokionez egindako eskaerari esleitutako sarrera-
erregistroaren zenbakia zuzendu dezan erregistroan sartu 
zeneko errealitatera egokituz eta datorren irailaren 8ko 
jai-ekin tzen eta ekin tza horien aurretiko en tseguen anto-
lamenduan Jaiz kibel Konpainiak egindako eskaera beste 
ba tzuekiko nagusituz.

Horren harira, Udalak Alarde Fundazioaren eskaera sar-
tzeko jarraitu zuen prozedura ez zen bide ofiziala izan eta 
ez zen inola ere bete Herri Administrazioen eta Adminis-
trazio Prozedura Erkidearen Araubide Juridikoari buruz ko 
Legeko (APL) 38. artikuluan eta azaroaren 28ko 2568/1986 
Errege Dekretuko 151. artikuluan eta hurrengoetan ezarri-
tako prozedura. Ondorioz, gure ustez, jarduera hori guztiz 
indargabetu behar da, APLren 62.1 e) artikuluan ezarri-
takoaren arabera. Gainera, une eta leku berean koka tzen 
diren bi eskaera daudela kontuan hartuta (emakumeen 
partaide tza parekiderik gabeko alardea ospa tzen zutene-
na eta Jaiz kibel Konpainiarena), nabarmena zen erregis-
troko sarrera-ordenak horien arteko lehentasuna ezar ze-
zakeela eskaera ebazteko orduan. Bestalde, bistakoa zen 
gai honetan, berriz ere, garran tzi tsuak zirela Emakumeen 
eta Gizonen Berdintasunerako o tsailaren 18ko 4/2005 
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Legean jasotako xedapenak, Hondarribiko Udalaren be-
tebeharra baita ekin tza positiboko neurriak aktiba tzea, 
gizonen eta emakumeen berdintasuna bizi tza sozial eta 
kulturalaren eremu guztietan (jaiak barne) susta tzeko.

 ■ Bestetik, emakumeek jai eta kulturako espazioetan parte 
har tzeari buruz ko bigarren gaia honakoa da: Tolosako so-
zietate gastronomiko bateko lokalek emakumeen sarrera 
debeka tzen dute. Erakunde honek ez dauka eskume-
nik partikularren arteko arazoak ezagu tzeko, oinarriz ko 
 eskubideak arriskuan egon arren, kasu honetan bezala. 
Hala ere, herri-administrazioek zuzeneko edo zeharkako 
babesa edo estaldura ematen badiete berdintasunaren 
era sexuagatiko bereiz keriarik ezaren prin tzipioa urra tzen 
duten jarduera partikularrei, Arartekoak jarrera publiko ho-
riek bidera tze aldera esku har dezake. Hala, euskal herri-
administrazioei gogorarazi behar die edozein estaldura 
edo babes eskain tzeari uko egin behar diotela berariaz 
(adibidez, diru-lagun tzak edo bestelako lagun tzak ema-
tean edo oinarriz ko eskubideak kalte tzen dituzten ekin tza 
jakin ba tzuk baimen tzean). 

1.2.  Ekintza positiboak eta 
berdintasunaren printzipioa 
enplegu publikorako sarbidean

2012. urtean zehar hainbat kon tsultatan galdetu digute ea 
nola jokatu behar duten herri-administrazioek, emakumeen 
ordez kari tza baxua dagoen eremuetan emakumeek lanpos-
tua eskura tzeko aukera erraztuko duten ekin tza positiboak 
aplika tzeko orduan. Enplegu publiko jakin ba tzuetako sar-
bidean berdintasuna susta tzeko gogo berezia duten baina 
ekin tza positiboak berdintasunaren prin tzipioa urratu gabe 
aktiba tzeko modua ezagu tzen ez duten udal ba tzuek bidali 
ziz kiguten kon tsulta horiek. Gaia ebazteko orduan, Auzitegi 
Konstituzionalaren eta Europar Batasuneko Justizia Auzi-
tegiaren doktrinak ezarritako parametroak jarraitu ditugu. 
Horien arabera, oro har merezimendu-berdintasunaren prin-
tzipioa bete behar da ekin tza positiborako neurriak aplika-
tzeko aurretiaz ko baldin tza gisa. Hala ere, euskal agintari pu-
bliko ba tzuek egindako eskari hauetan argi ikusi duzu gaiari 
buruz ko orientazioa behar dela eta gure sistema publikoak 
beharrizan hori behar bezala estali behar duela. Horrenbes-
tez, Emakunderi eskari horren berri emateko asmoa daukagu.

1.3.  Erlijio-arrazoien ondorioz 
osasuneko profesionalak beren 
sexuaren arabera hautatzea

Iaz bezala, erlijio-arrazoien ondorioz osasuneko profesional 
bat sexuaren arabera hauta tzeari buruz ko gai bat planteatu 
zaigu. Emakume musulman baten gizona izan da kasu hone-
tan ere gure erakundera jo duena. Izan ere, gizonak uko egin 
dio bere emazteak, haurdunaldian zehar, gizonez ko mediku 
ginekologoaren arreta jaso tzeari eta emakume baten arreta 
eskatu du.

Kexa horrek pizten duen arazo konplexua aztertu da, baina 
erakunde honek ezin izan du ondorioztatu gaixoaren askata-
sun erlijiosorako eskubidearen edukia oinarri nahikoa denik 
medikun tza eta osasunaren arloko profesionalei dagokien 

berdintasunaren eskubidea salbuesteko, Osakide tzak oso-
osorik errespetatu behar duen eskubidea baita. Halaber, 
egiaztatu ahal izan dugunez sexu-arrazoien arabera hauta-
tutako osasun-langileen kontu hau, sinesmen erlijiosoetan 
oinarritutakoa, gure inguru europarreko beste herrialde ba-
tzuetako osasun-sistema publikoetan ere planteatu da eta, 
horietan ere, osasun-langileen berdintasunerako eskubidea 
babestea izan da eran tzuna. Ondorioz, erreklamazioa aur-
keztu dutenei eta euskal osasun-zerbi tzuari jakinarazi diegu 
ezin dela zerbi tzu medikoak emango dituen per tsona sexua-
ren arabera hauta tzeko eskatu. Izan ere, hala eginez gero, 
sistema publikoak sexu-arrazoien ondorioz ko bereiz keria 
babestuko luke. Hala eta guztiz, Osakide tzari planteatu dio-
gu emakume horri bere haurdunaldian eta erdi tzean arreta 
ginekologikoa eskain tzeko formulak azter di tzala, sexu-arra-
zoien arabera hautatutako profesionalak albo batera u tzita 
(esate baterako, gaixoa lurralde bereko beste zentro batera 
lekualda tzea, bertako tokoginekologia zerbi tzua emakume 
baten esku badago).

1.4.  Genero-indarkeriaren biktima 
diren emakumeek etxebizitza 
babestua eskuratzeko aukerak

Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeen arretari 
buruz egindako kexen artean urtero ager tzen da genero-
indarkeriaren biktima diren emakumeek e txebizi tza eskura-
tzeko duten aukeran ekin tza positiboko neurriek duten era-
ginkortasun urria. Arazoa zera da, talde horrek e txebizi tza 
babestuen alorrean ekin tza positiboko neurriak eskura tzeko 
bete behar dituen baldin tza eta prozedurak. Genero-indar-
keriaren biktima diren emakumeen tzat e txebizi tzaren arloko 
ekin tza positiboko neurriei buruz ko E txebizi tza eta Gizarte 
Gaietako sailburuaren 2006ko urriaren 4ko Aginduak arau-
tzen ditu, oraindik ere, genero-indarkeriaren biktima diren 
emakumeek babes publikoko e txebizi tzak eskura tzeko di-
tuzten modu desberdinak. Berez, ohiko bidea kupo berezia-
ren bidea da. Horren arabera, hainbat baldin tza bete tzen 
dituzten emakume biktimak kupo batean sar tzen dira eta, 
beraz, zoz ketetan esleipendun izateko aukera gehiago dituz-
te. Kupo horrek ez du ziurta tzen, hortaz, e txebizi tza esleituko 
denik, eta, ondorioz, emakume hauek e txebizi tza bat bene-
tan eskura tzeko duten aukera sine die a tzeratu daiteke. Hori 
dela eta, esandako aginduan 39/2008 Dekretuan araututako 
aparteko sarbidera jo tzen duen aurreikuspena eraginkorra-
goa da, beharrizan bereziko salbuespen-kasuetan e txebizi-
tza zuzenean eslei tzeko aukera xeda tzen baitu, adar horre-
tako sailburuaren eskutik. 

Erakunde honetako e txebizi tza-arloak ofizioz ko jarduera bat 
garatu du 2012. urtean, aipatutako babes ofizialeko e txebizi-
tzak eslei tzeko salbuespenez ko prozeduraren aplikazioari 
dagokionez. Aukera hori, oro har, babes publikoko e txebizi-
tzen araubide juridikoari eta e txebizi tzaren eta lurzoruaren 
inguruko finan tza-neurriei buruz ko 39/2008 Dekretuko 12. 
artikuluko 2 eta 3. paragrafoetan arau tzen da.

Jarduera horren helburua zera zen, babes ofizialeko 
e txebizi tzak eslei tzeko prozedura horiek objektibo bihur-
tzeko eta berdintasun-parametroetan gauza tzeko jarraitu di-
ren iriz pideak ezagu tzea eta gardentasuna ematea, bereziki 
baztertuta dauden talde jakin ba tzuen tzako ezar tzen duten 
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salbuespena kontuan hartuta (horien artean sar tzen dira 
genero-indarkeriaren biktimak). Jarduera horren emai tzak 
zeha tzago azal tzen dira  txosten honetako e txebizi tzaren ar-
loari buruz ko atalean. 

Hala ere, az pimarra tzekoa da jarduera horri esker zera ja-
kin ahal izan dugula, e txebizi tzaren esleipen zuzeneko 
salbuespen-prozedura horrek gehien lagundu duen taldea 
genero-indarkeriaren biktima diren emakumeena izan dela, 
hain zuzen ere. 2010ean (emandako datuen az ken urtea), 
 zehaz ki, zuzeneko esleipen hauen ia %  60 ba tzen du eta 
guztira 11 e txebizi tza esleitu zaiz kie genero-indarkeriaren 
biktima diren emakumeei. Datu horrek, gure ustez, argi uzten 
du genero-indarkeriaren biktima izan diren emakumeen tzako 
e txebizi tza babestuak eskura tzeko mekanismoak aurreikusi 
behar direla, 2006ko urriaren 4ko Aginduan ezarritako sar-
bide-parametroen gainetik. Agindu horrek, esan bezala, gai 
hau arau tzen du, baina haren ohiko sarbide-moduak ez dira 
nahikoak indarkeriaren biktima diren emakumeek bizi du-
ten e txebizi tza-beharrizanari benetako eran tzun eraginkorra 
emateko. Horrenbestez, talde honen egoera berezia 39/2008 
Dekretuko 12. artikuluko salbuespenaren arauketa baino ge-
hiago jorratu beharko li tzateke, orokorrean edo ohiko gisa. 

2.

Araudia

2012. urtean zehar, genero-berdintasunaren eremuko erre-
formarik esangura tsuena Emakumeen eta Gizonen Berdin-
tasunerako 4/2005 Legean gauzatutakoa izan da, Emaku-
meen eta Gizonen Berdintasunerako Legea alda tzen duen 
o tsailaren 16ko 3/2012 Legeak eta Emakunde-Emakumea-
ren Euskal Erakundea sor tzeari buruz ko Legeak ezarritakoa, 
hain zuzen ere. Erreforma horren ondorioz, Berdintasunaren 
Defen tsa Erakundea ezabatu da, Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako 4/2005 Legeko IV. titulua indargabetu egin 
baita. 3/2012 Lege berriko arrazoien azalpenaren arabera, 
“Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako o tsailaren 18ko 
4/2005 Legeak Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 
Defen tsa Erakundeari ematen diz kion eginkizunak aurretiaz 
Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak bete izan ditu, 
eta eginkizun horiek, aldi berean, erakunde autonomoak izen-
datuta dauz kan egitekoekin bat datoz. Ondorioz, eskumen-
gataz kak sor tzea eta egitekoak gainjar tzea saihesteko eta 
administrazio-egiturak arrazionaliza tzeko, Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako o tsailaren 18ko 4/2005 Legea 
eta Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea sor tzeko 
o tsailaren 5eko 2/1988 Legea alda tzeko arau hau onar tzen 
da, xede izanik aipatutako defen tsa-erakundea ken tzea eta 
beraren gaiak eta eginkizunak Emakunden  txerta tzea. Hel-
buru horrekin, lege-aldaketa honen xedea Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako o tsailaren 18ko 4/2005 Legearen 
III. tituluko VIII. kapitulua sor tzea eta lege horren beraren IV. 
titulua ken tzea da, eta, halaber, Emakunde-Emakumearen 
Euskal Erakundea sor tzeko o tsailaren 5eko 2/1988 Legearen 
zenbait artikulu alda tzea.”

2011. urteari buruz ko gure  txostenean, erakunde honek eza-
bapen horri buruz zuen iri tzia adierazi genuen, Eusko Legebil-
tzarrean azaldu zen bezala, Eusko Legebil tzarreko Gizarte 
Politika, Lan eta Berdintasun Ba tzordeak eskatuta. Ararte-
koak, 2002/73 CE eta 2004/113/CE Zuzentarauak (8 eta 12. 
artikuluak, hurrenez hurren) ikusita, organo independente bat 
egotearen garran tzia defendatu zuen. Organo horrek sexu-
berdintasunaren prin tzipioa bete tzen dela zaindu beharko 
luke eta herritarrak defendatu beharko lituz ke eremu priba-
tuan egiten diren egoera edo praktika bereiz leen aurrean, na-
hiz eta horrek ez duen aurretik ezar tzen zein izan behar den 
haren egitura organikoa. 2012. urtean zehar Emakunde izan 
da lehen Berdintasunaren Defen tsa Erakundeak egiten zituen 
fun tzioak bete dituena. Erakunde honek Arartekoarekin izan-
dako koordinazioa, bi erakundeen artean kexa edo salaketak 
jaso eta bidal tzeari dagokionez, arina izan da eta ez du ara-
zorik eman.

3.

Jarduera-planaren esparruko 
bestelako esku-hartzeak

2012. urterako egindako jarduera-planaren esparruan, arlo 
honetan gauzatutako jarduera nagusiak aipatuko ditugu ja-
rraian. Azalpenean zehar, Arartekoaren tzat emakumeen eta 
gizonen berdintasunaren arloan arreta-iturri tematiko nagu-
siak zein tzuk izan diren az pimarratuko dugu:

3.1.  Arloan sustatutako ofiziozko 
jarduerak

a.  Lurraldeko eta hirigintzako plangintza-
tresnek duten genero-eraginaren 
ebaluazioa

Hiria Kolektiboak egindako kexa batek Eusko Jaurlari tzak 
sustatutako aukera eta prozedura zalan tzan jar tzen zituen, 
Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduko 
Gidalerroak alda tzeari zegokionez. Kexa hori tramita tzean, 
bada, gure esku-har tzearen eremua heda tzea erabaki ge-
nuen eta informazio eskatu genien, bai Eusko Jaurlari tzari, 
bai hiru foru-aldundiei, Emakumeen eta Gizonen Berdinta-
sunerako 4/2005 Legean aurreikusitako genero-eraginaren 
ebaluazioen egungo egoera ezagu tzeko, EAEko lurzoruari 
eta Hirigin tzari buruz ko 2/2006 Legean eta Euskal Herriko 
Lurralde Antolakun tzari buruz ko 4/1990 Legean, hurrenez 
hurren, aurreikusitako plangin tza-tresna desberdinak (lu-
rraldekoak eta hirigin tzakoak) zirela eta. Genero-eragina 
ebalua tzean, proiektatutako jarduerak berdintasunaren he-
lburu orokorrean eragin positibo edo negatiboak izan di-
tzakeen azter tzen da, eragin horiek bilatuak izan ez arren, 
edo  berariaz adierazita edo aurreikusita egon ez arren. 
Erakunde honen iri tziz, legez ko betebehar horretan sartu 
behar dira lurraldeko eta hirigin tzako plangin tza-tresnak ere, 
emakumeen eta gizonen berdintasuna lor tze aldera. Hori 
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dela eta, ezinbestekoa irudi tzen zaigu genero-ikuspegi hori 
kontuan hartuko duen azterketa egitea, plangin tza-jardueren 
ondorioak (ba tzuetan ez kutukoak) argitu ahal izateko.

Kon tsultatutako herri-administrazio desberdinen eran tzunak 
jaso ditugu, eta, orokorrean, genero-eraginaren ebalua-
zio horiek egitearen alde agertu dira. Hala eta guztiz, ora-
indik ez dugu ikusi genero-eragina ebalua tzeko prozedura 
 jarraitu duen plangin tza-tresnarik. Helburu hori lor tze aldera, 
ezinbestekoa da generoaren eraginaren aurretiaz ko ebalua-
zioa egiteko Gidalerroak1 erabil tzea –une honetan genero-
eragina ebalua tzeko legez ko betebeharra bete tzen duen 
prozedura ezar tzeko jarraibide eta oharrak arau tzen dituzte 
Eusko Jaurlari tzak agindutako neurrietarako–, edo hala ba-
dagokio, prozedura zeha tz berriak antolatu beharko dira, 
lurraldeko eta hirigin tzako plangin tza-tresnetan (baita beste 
administrazio, aldundi edo udalerri ba tzuetatik datozenetan) 
genero-eraginaren ebaluazioari buruz ko legez ko aurreikus-
penak aplika daitezen. Erakunde honek gaiak zein bide 
jarrai tzen duen zain tzen jarraituko du.

b.  Emakumeen eta gizonen berdintasuna 
jaietan

Euskadiko jaietan emakumeen eta gizonen berdintasunari 
buruz ko gomendio orokorraren (Arartekoaren abenduaren 
21eko 3/2010 gomendio orokorra) jarraipena egitean, 2012. 
urtean zehar gai hau lan tzen jarraitu dugu eta hainbat bilera 
izan ditugu bai Emakundeko arduradunekin, bai Gipuz koako 
Foru Aldundiko Berdintasuneko Zuzendari tzarekin, gai hone-
kin lotutako kexa gehien bertan ematen direla kontuan hartu-
ta. Zuzendari tza horrek adierazi duenez, foru-erakundearen 
esku dauden bitarteko guztiak azter tzeko asmo sendoa 
dauka, gai honen eragina izan duten udal gipuz koarren poli-
tiketan emakumeen eta gizonen berdintasuna (jai guztietan) 
bermatuko duten aldaketak sar daitezen. Horretarako, es-
trategia orokor bat diseina tzen ari dira, emakumeen aurkako 
adieraz pen bereiz leak gaindi tzen lagunduko duen kon tzien-
tzia sozial eta instituzionala lor tze aldera. Adieraz pen horiek, 
izan ere, oraindik era ageri dira lurraldeko jaialdi edo ekin tza 
kultural ba tzuetan. 

c.  Genero indarkeriagatik hil ziren bi 
emakumeren kasuan egindako jarduerak

Beraien bikote ohiek burututako bi eraso bortitzen ondorioz, 
bi emakume hil ziren Euskadin, genero indarkeriaren biktima, 
2010ean eta 2011n, hurrenez hurren. Horregatik, Ararteko 
erakundeak ofiziozko bi jarduera hasi zituen, bi kasuetan 
heriotzaren aurretik jazo ziren gertakariak argitzeko asmoz, 
halakoetan burutzen diren jarduera publikoetan hobekuntza-
eremurik ba ote dagoen ikusi eta etorkizunean halako emai-
tzak prebenitzea indartzeko. 

Ofiziozko espediente horietan, Herrizaingo Sailak eman di-
gun informazioak nolabait argitzen du nola hobetu daitezkeen 

1 2007ko otsailaren 13ko Eusko Jaurlaritzako Kontseiluaren 
erabakiz onartuak. Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebil-
tzarrarekiko Harremanetarako zuzendariaren otsailaren 14ko 
5/2007 Ebazpenak 2007ko martxoaren 13ko EHAAn argitara-
tu zituen.

esku-hartze publikoak eta genero indarkeriaren biktima diren 
emakumeei emandako laguntza, aztertu diren kasu horietan 
izandako zoritxarreko ondorioa prebenitze aldera. Erakunde 
honek kasu horien gaineko ondorio orokor batzuk helarazi 
dizkio 2012an Herrizaingo Sailari, Etxeko tratu txar eta sexu 
erasoen biktima diren emakumeei eskaintzen zaien laguntza 
hobetzeko Erakunde arteko II. Akordioaren Jarraipen Batzor-
dean parte hartzeak eskaintzen digun erakunde esparruan. 
Foro horrek, bertan ordezkaturiko erakunde publiko guztiak 
aurrean direla, aukera eman digu gure iritziak zuzenean He-
rrizaingo Saileko ordezkariekin kontrastatzeko, Genero In-
darkeriaren Biktimak Artatzeko Zuzendaritzaren bitartez.

Era berean, aztertutako gertakariak eta ofiziozko bi espe-
diente horietan egindako gogoetak aintzat hartuta, Ararte-
koak bere ondorioak ebazpen batean biltzea erabaki du. 
Ebazpen hori txosten hau itxi ondoren argitaratuko da.

3.2.  Elkarteekin egindako bilerak

Ikuspegi desberdinetatik emakumeen eta gizonen berdinta-
sunaren eremuan lan egiten duten elkarteekin egindako bile-
ra hauek az pimarratu behar ditugu.

3.2.1.  Emakumeek alardeetan parte 
hartzearen aldeko elkarteak

Hainbat bilera izan ditugu, Jaiz kibel Konpainia, Joana Mu-
garrietakoa eta Alardezaleak taldeen eskaerari eran tzunez, 
Irun eta Hondarribia herriek emakumeek alardeetan izan be-
harko luketen partaide tzari buruz bizi duten gataz ka jorra-
tzeko. Bilera horietan landu diren gaien artean honakoak 
egon dira: alderdi zeha tzen artean, batetik, esku-har tze 
instituzional desberdinak (bi udalerrietako udalak eta Eus-
ko Jaurlari tzako Herrizaingo Saila), eta, bestetik, emakume 
eta gizonek 2012ko alardeetan parte har tzeko duten ber-
dintasun-eskubidearen gaineko eragina; bestalde, bi alar-
deetan emakumeen partaide tza oso eta parekidea lor tzeko 
beharrez ko babes eta apustu instituzional eta soziala ba-
tzeko gai estrategikoak.

Talde hauekin egin ditugun bileretan, lanean jarrai tzeko eta 
gure esku dauden bitarteko guztiak erabil tzeko konpromisoa 
hartu dugu, emakumeek Irun eta Hondarribiko jaietan inte-
grazio parekidea izan dezaten, aurreko urteetan egin dugun 
bezala.

3.2.2.  Genero-indarkeriaren kontrako 
borrokan lan egiten duten elkarteak

Aurten Haize Berria elkartearekin harremanetan egon gara. 
Genero-indarkeria jasaten duten emakumeen elkarte hau 
2012. urtean eratu zen eta Euskal Autonomia Erkidegoan 
jarduten du. Emakume horien eskari eta kritikak, oroko-
rrean, lagun tza-zerbi tzuen sistemaren koordinazio eskasari 
buruz koak dira, kasu askotan ez baitute bertara jo tzen duen 
biktimek espero duten eran tzuna ematen. Justizia-sistemak 
emakume hauen prozesuetan sortu dituen zailtasunak ere 
az pimarratu dituzte. Izan ere, beren ez kon tza-bizi tzari amaie-
ra ematea eta beren eraso tzailearen aurkako salaketa jar tzea 
erabaki tzen dutenean aurki tzen dituzten arazoak ez konpon-
tzeaz gain, kasu ba tzuetan egoera are okerragoa bihur tzen 
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dute, eraso tzaileak kontra-salaketak jarri edo seme-labak 
erabil tzen dituenean, bere zigorgabetasuna lor tze aldera, 
prozesu judizialen esparruan biktimari presioa egiteko. Ildo 
horretatik, seme-alabak dituzten emakumeen kasuak aipatu 
dituzte bereziki. Izan ere, emakume horiek pasatu behar di-
tuzten prozesu desberdinen bilakaera konplikatu egiten da, 
eta, orokorrean, ez dakigu zein den haur horien egoera, beren 
amek jasandako indarkeriaren bigarren biktimak diren alde-
tik. Emakume-sareen sorrera bul tza tzeko beharrizana plan-
teatu digute. Hala, sare horiek elkartasuneko eta autolagun-
tzarako gizarte-loturak sortu di tzakete emakume biktima 
horien artean, beraiek baitira prozesu horietan beharrez ko 
lagun tza eta giza babesa ondoen eman dezaketenak.

Elkarte honen adieraz penak bat datoz, orokorrean, erakunde 
honek biktimen lagun tza sozial, juridiko eta ekonomikorako 
egungo sistemari buruz daukan iri tziarekin, baita justizia-sis-
temaren fun tzionamenduan an tzemandako arazoekin, atal 
honen az ken zatian laburbildu dugun bezala. 

3.3.  Administrazio eta erakundeekin 
egindako bilerak

Arlo honi eragiten dioten gaietan jarduten duten herri-ad-
ministrazioekin egindako bileretatik honakoak nabarmendu 
nahi ditugu:

3.3.1.  Arartekoaren partaidetza  
Etxeko tratu txarrak eta  
sexu-indarkeria jasaten dituzten 
emakumeei harrera hobea egiteko 
Erakundeen arteko II. Akordioaren 
Jarraipen Ba tzordean

2011. urteaz geroztik, Arartekoak E txeko tratu  txarrak eta 
sexu-indarkeria jasaten dituzten emakumeei harrera hobea 
egiteko Erakundeen arteko II. Akordioaren Jarraipen Ba-
tzordean parte har tzen du (ba tzordean bertan eta erakun-
deen arteko talde teknikoan), gure ikuspegi instituzionala 
isla tzeko, genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei 
zuzendutako jarduera publikoetan sortutako arazo edo hu-
tsune posibleak nabarmendu eta egoera hobe tzeko propo-
samenak egite aldera. 

2012. urtean, Arartekoak ba tzorde horren eta haren barruan 
sortutako erakundeen arteko talde teknikoaren bilera guztie-
tan parte hartu du. Lan-bilera desberdinetan zehar, genero-
indarkeriaren biktima diren emakumeen arretari buruz ko al-
derdi desberdinen ikuspegia adierazi dugu eta ikuspuntuok 
jorratu ditugu. Bereziki az pimarratu nahi dugu erakundeen 
arteko talde teknikoak egindako lan-agiria, “Hobe daitez-
keen alderdiak eta lan-proposamenak Erakundeen arteko 
II. Akordioari dagokionez” izenekoa. Bertan, genero-in-
darkeriaren biktima diren emakumeei lagun tza eta arreta 
emateko eskumena duten euskal sare instituzional guztian 
an tzemandako hu tsune nagusiak eta eremu hobegarriak 
laburbildu dira, eta, horrez gain, sistemaren ahulezia horiek 
hobe tzeko proposa tzen zeha tzak egin dira. 2012. urtean 
onartu zuen agiria Erakundeen arteko Ba tzordeak eta aipatu 
agiritik ondorioztatutako lehentasunak zein tzuk ziren adie-
razteko eskatu zion talde teknikoari. Agindu horren ondorioz, 

erakundeen arteko talde teknikoa proposamen nagusien 
laburpena buru tzen ari da,  txosten hau amai tzean, aipatu-
tako azterketa-agirian oinarrituta. Hala, premia gehien duten 
lehentasunak ezarri nahi ditu, genero-indarkeriaren biktima 
diren emakumeei arreta eta lagun tza emateko sistema hobe-
tzeko asmoz. Lehentasunok euskal administrazioek berehala 
bete beharreko jarraibideak ezar tzen dituzte eta Euskadin 
landu beharko dira. 

3.3.2.  Emakunderekin eta Gipuzkoako 
Foru Aldundiko Berdintasuneko 
Zuzendaritzarekin egindako bilerak 

Lehen ere azaldu dugun bezala, erakunde honek Euska-
diko jaietan emakumeen eta gizonen berdintasunari buruz 
egindako gomendio orokorraren jarraipenaren esparruan, 
urtean zehar hainbat bilera izan ditugu Emakunderekin eta 
Gipuz koako Foru Aldundiko Berdintasuneko Zuzendari-
tzarekin. Gai hau zeha tzago ezagu tzeko, lehen arlo ho-
netako ofizioz ko jarduerei buruz ko atalean adierazitakoa 
errepika tzen dugu.

4.

Herritarren eskubideek  
emakumeen eta gizonen 

berdintasunaren eremuan duten 
egoeraren balorazioa

Aurreko urteetan bezala, emakumeen berdintasun eta oso-
tasunaren arretarako arloak ez ditu herritarren kexa ugari 
jaso. Hori horrela, ondorioztatu dezakegunez herritarrak 
nahiko konforme daude herri-administrazioen esku-har tzea 
duten gai desberdinetan egiten den ohiko kudeaketarekin 
eta orokorrean sexuagatiko bereiz keriarik ezaren prin tzipioa 
bete tzen dela pen tsa genezake. Horrenbestez, administra-
zioaren jarduerek berdintasun formalaren prin tzipioari dago-
kionez zuzentasun orokorra eraku tsi dutela pen tsa daiteke. 
Hala ere, kontuan hartu beharra dugu egun herri-adminis-
trazioek duten erronkarik handiena emakumeen berdintasun 
material, eraginkor eta benetakoa lor tzea dela, eta, horre-
tarako, helburu hori bete tzeko berariaz ko neurriak jarri be-
har dira mar txan, ho ts, kasu askotan ekin tza positiboko eta 
herritarren sen tsibilizazio eta kon tzien tziaziorako neurriak. 
Horren harira, ezinbestekoa irudi tzen zaigu honako alderdi 
hauek az pimarra tzea:

4.1.  Berdintasuna eta jai- eta kultura-
arloko tradizioak

Az ken urteotan erakunde honetan kexa ugari jaso dira gai 
horiei buruz eta, zori txarrez, argi uzten dute emakumeekiko 
bereiz keria edo desberdintasunak oraindik ere presente dau-
dela eremu eta espazio jakin ba tzuetan, eta gizarteak nolabait 
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babestu egiten dituela, erakunde publikoek, jarrera horiek pri-
batuak direla argudiatuz, ez baitute beharrez ko irmotasunez 
joka tzen egoera horiei amaiera emateko, gure sistema de-
mokratikoan onartezinak izan arren. Erakunde honek etengabe 
jarraituko du lanean, euskal agintari publikoek, bakoi tzak bere 
eskumenen neurrian, kasu hauetan guztietan egoera argi tzeko 
betebeharra bete dezaten eta era aktiboan parte har dezaten, 
jarrera horiek zuzenean edo zeharka babesten dituzten jarrera 
guztiak ukatuz eta ekin tza positiboko neurrien bidez eremuo-
tan emakumeen berdintasunerako eskubidea defenda tzen 
duten ekimenak sustatuz, bereziki herritarren sen tsibilizazioa 
eta kon tzien tziazioa, halako jarrerak gure kulturatik, gure jaie-
tatik eta gure tradizioetatik behin betiko atera tzeko.

4.2.  Krisi ekonomikoa eta 
txirotasunaren feminizazioa

Etorkinei eta gizartean baztertuak dauden per tsonei buruz ko 
ataletan zeha tzago jaso da krisi ekonomikoaren ondorioz ko 
herritar-maila ba tzuen etengabeko  txiro tzeak kolektibo haue-
tan dauka eragina. Hala bada, erakunde honetan gizarte-
gaiei buruz jasotako kexak nabarmen igo dira. 

Generoaren ikuspuntutik, egoera horrek emakumeengan duen 
eragin berezia az pimarratu behar dugu. Izan ere, horien kargura 
daude adineko per tsona, mendekotasunak dituzten per tsona 
eta haur gehienak. Emakumeak, bereziki guraso bakarreko fa-
milien titularrak, talde bereziki ahula bihurtu dira krisi-egoera 
honetan, eta, hala, aspalditik gure inguruan ere an tzeman 
genuen  txirotasunaren feminizazioa borti tzagoa bihur tzen ari 
da. Erakunde honen iri tziz, ezinbestekoa da euskal agintari 
publikoek  txirotasunaren feminizazio-prozesu hori aitor tzea 
eta horren arabera jardutea, emakumeak ahaldun tzeko (eko-
nomian, kulturan eta gizartean) neurria berriak aktibatuz, gi-
zarte-agente estrategikoak bihur daitezen  txirotasun-egoerei 
eta gizarte-bazterkeriari aurre egiteko orduan.

Bestalde, gai honetan bereziki az pimarratu da ekin tza po-
sitiboak ezar tzeko beharrizana. Hala gerta tzen da ahulezia-
egoera berezian dauden emakumeen kasuan. Izan ere, 
bereiz keria bikoi tza jasaten dute, emakume etorkinen edo ez-
gaitasunen bat dutenen kasuan bezala, eta egoera partikular 
hori kontuan hartuta, ekin tza positibo bereziki sendoak jarri 
behar dira mar txan, berdintasun materialeko kuota handia-
goak lortu eta gizarte-bazterkeriari aurre egite aldera.

4.3. Genero-indarkeria
 ■  Lana erakundeen arteko talde teknikoaren 
esparruan

E txeko tratu  txarrak eta sexu-indarkeria jasaten dituzten 
emakumeei harrera hobea egiteko Erakundeen arteko II. 
Akordioaren Erakundeen arteko Ba tzordea, erakundeen 
arteko talde teknikoaren bidez (Arartekoak bertan ere par-
te har tzen du), proposamen nagusien laburpena buru tzen 
ari da,  txosten honen amaieran, az ken bi urteetan zehar 
egindako azterketa-agiri luzean oinarrituta, genero-indar-
keriaren alorrean eskumenak dituzten euskal erakunde guz-
tien partaide tzarekin. Laburpen-agiri horrek lehentasunik 

premiaz koenak ezarri nahi ditu Euskadin genero-indarke-
riaren biktima diren emakumeei lagun tza eta arreta ematen 
dien sistema hobe tzeko.

An tzemandako hu tsuneen artean sar tzen dira, besteak bes-
te, baliabide jakin ba tzuk ez direla nahikoak; administrazio 
ba tzuen artean koordinaziorik ez dagoela eta lurralde-koor-
dinaziorako organoak jarri behar direla mar txan; indarkeria-
ren biktima diren emakumeei arreta ematen dieten per tsonek 
eta sistema judizialeko agente desberdinek (abokatu tza, 
epaile tza, fiskal tza, eta abar) berariaz ko prestakun tza eta 
genero-ikuspegia falta dutela; arreta horren eremu ba tzuetan 
genero-ikuspegirik ez dagoela edo prestazioen arauak oso 
zorro tzak direla, ez dagoelako banakako eran tzunik araudia-
ren aurreikuspenetan sar tzeko zailak diren baina arreta pu-
bliko nahikoa merezi duten kasuetarako. Era berean, agerian 
gelditu da Erakundeen arteko Ba tzordearen lan-esparruan, 
adingabeak –indarkeria honen bigarren biktima diren alde-
tik– babestu eta prebeni tzeko neurri espezifikoak jarri behar 
direla mar txan. 

Edonola ere, gure arreta-sistemak gai izan behar du emaku-
me hauei lagunduko dieten prestazio eta baliabideak orienta-
tzeko, indarkeria ma txistaren edozein zan tzu ahalik era arinen 
an tzeman eta kasu horiei behar bezalako arreta emate aldera, 
berau jasaten duten emakumeak ahaldunduz, erasoen aurka 
defenda tzeko bitarteko eraginkor (eta iraunkor) gisa.

Arartekoaren iri tziz nahitaez koa da dagoz kien erakundeek 
lehentasunez ko jardueren proposamen hau bere horretan 
onartu eta eraginkortasunez gauza tzea, horiek guztiek par-
te hartu baitute azterketan eta proposamen hauek adostu 
dituzte, beren ordez karien bidez, Erakundeen arteko Ba-
tzordean. Ondorioz, behar-beharrez koa da 2013. urtean ze-
har, luzamendurik gabe, sistemaren hu tsuneak dauz katen 
eremu zeha tzetan hobekun tzarik premiaz koenak gara tzeko 
aipatutako erreforma eta neurriak irmotasunez bul tza tzea. 
Horren harira, etorkizuna desafio-garaia izango da euskal 
erakundeen tzat, erakundeen arteko talde tekniko horrek 
egindako azterketa-lan sakon eta zeha tzean oinarritutako 
apustu sendoa egin ahalko baitute Euskadin genero-indar-
keriaren gizarte-gai tzaren aurkako borroka hobe tzeko.

 ■ E txebizitza

Duela zenbait urtetatik erakunde honek behin baino gehiago-
tan adierazi du E txebizi tza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 
2006ko urriaren 4ko Agindua (genero-indarkeriaren biktima 
diren emakumeen tzat e txebizi tzaren arloko ekin tza positi-
boko neurriei buruz koa) aldatu behar dela. Izan ere, hainbat 
arazo plantea tzen ditu, bai bere aplikazio-eremuari dagokio-
nez, bai e txebizi tza eskura tzeko baldin tzei dagokienez, baita 
e txebizi tzak eslei tzeko baldin tzei eta araudi horrek e txebizi-
tza eskura tzeko ezarritako bideei dagokienez ere. Lehen 
adierazi dugun bezala, agindu honetan aurreikusitako ohiko 
bideen benetako eraginkortasuna oso urria da genero-indar-
keriaren biktima diren emakumeen artean dagoen e txebizi-
tza-eskari handiari eran tzuteko. Horregatik planteatu dugu, 
batetik, agindu honetako iriz pideak berrikusteko eta, beste-
tik, Eusko Jaurlari tzarekin batera, beste erakunde ba tzuk ere 
(batez ere udalak eta, kasu jakin ba tzuetan, foru aldundiak) 
genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei e txebizi-
tzaren prestazioa emateko eran tzukizunean inplika tzeko.
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Ezintasunen bat duten pertsonak

a t a l a

Aurrekoa ikusi





1.

Araudi- eta gizarte-testuingurua

Arartekoaren jardueran ezin bes teko tokia izan dute beti ez-
gaitasunen bat duten per tsonen eskubideek. Eremu honetan 
egin ditugun jardueren bidez, gizarte osoaren (orokorrean) 
eta agintari publikoen (zehaz ki) sen tsibilizazio eta inplikazio 
handiagoa sustatu nahi izan dugu, gure hiriak edo herriak 
diseina tzerakoan, gizarte-baliabideak antola tzerakoan eta 
gure harreman per tsonalak imajinatu eta praktika tzerakoan 
paradigma eta pen tsamoldeak alda tze aldera. Horren harira, 
gizakiaren fun tzionaltasunen diber tsitatea izan behar da al-
daketa horren buru, gure gaitasunen aniztasunarekiko erres-
petu eta begirunean oinarrituta.

Az ken bi hamarkada hauetan garran tzi handikoak izan dira 
ezgaitasunen bat duten per tsonek eta per tsonen tzako na-
hiz gizarte osoaren tzako egindako lorpenak. Horrenbestez, 
aukera-berdintasunari, bereiz keriarik ezari eta irisgarritasun 
uniber tsalari buruz ko abenduaren 2ko 51/2003 Legeak sus-
tapen berria eta berritua ekarri zuen ezgaitasunen bat duten 
per tsonak pareka tzeko politiketara. Bereiz keriarik eza, ekin-
tza positiboa eta irisgarritasun uniber tsala oinarriz ko arauak 
dira, honako helburu hau lortu nahi bada: ezgaitasunen bat 
duten per tsonek bizi tza politiko, ekonomiko, kultural eta so-
zialaren eremu guztietan aukera-berdintasunerako duten es-
kubidea bermatu eta aitor tzea.

Era berean, norberaren autonomia susta tzeko eta mende-
tasunari arreta emateko abenduaren 14ko 39/2006 Legeak 
gizarte-zerbi tzuen garapen berri bat eratu nahi izan du, sis-
temaren babesa hedatu eta osa tzeko, Europako Ba tzordeak 
eskain tzen duen estatu sozialaren ereduak aurrera egin 
dezan. Baliabide horien aurreikuspena fun tsez ko tresna da 
mendetasun-egoerei arreta ematen zaiela berma tzeko eta 
norberaren autonomia, bizi-kalitatea eta aukera-berdinta-
suna susta tzeko.

Bestalde, Ezintasunak dituzten Per tsonen Eskubideei bu-
ruz ko Nazioarteko Hi tzarmenak (Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad) 
(estatuan 2008ko maia tzaren 3an sartu zenak indarrean) in-
flexio-puntu bat eragin zuen ezgaitasunaren tratamenduan: 
ezgaitasuna giza eskubideen ikuspegitik jorratu behar da. 
Aurreko araudiak, izan ere, per tsonen arazo tzat jo tzen zuen 
ezgaitasuna. Beraz, araudi hori inspiratu zuen eredu mediko 

edo errehabilita tzailea gaindituta, eta gizarte-ereduaren ikus-
pegia gogoan izanda, hartuko diren irtenbideak ez dira per-
tsonei soilik bideratuta egongo, baita gizarteari ere, dauden 
bereiz keria-egoerak gaindi tzen saia tzeko. Ikuspegi horrekin 
onartu da, hain zuzen ere, abuztuaren 1eko 26/2011 Legea, 
ezgaitasunen bat duten per tsonen eskubideei eragiten dien 
araudia hi tzarmen honetara egoki tzen saia tzen dena, giza 
eskubideak urratu eta bereiz keria-egoerak sor tzen dituzten 
gizarte-desabantailak ezabatu ahala.

Hala ere, bizi dugun krisi-egoerak ondorio nabarmenak ditu 
gizartean. Eremu honetan, zehaz ki, adibide bat jar tzearren, 
I eta II. Mailen lagun tza per tsonalerako diru-lagun tzaren 
igoera salbu –oso neurri positibo tzat jo tzen duguna–, gaine-
rako neurriak –defizit publikoa zuzen tzeko aurrekontu, zerga 
eta finan tza arloko premiaz ko neurriei buruz ko abenduaren 
30eko 20/2011 Legegin tzako Errege Dekretuaren bidez eta 
aurrekontu egonkortasuna eta lehiakortasunaren sustape-
na berma tzeko neurriei buruz ko uztailaren 13ko 20/2012 
Legegin tzako Errege Dekretuaren bidez hartutakoak– Arar-
tekoaren iri tziz a tzerapen nabarmena dira norberaren auto-
nomia susta tzeko eta mendetasunari arreta emateko poli-
tiken garapenean.

Nahiz eta az ken hamarkadetan ekonomiaren esparruan krisi 
desberdinak egon diren eta per tsonen ongizateari eta gizar-
te-eskubideei negatiboki eragin dieten, egun jasaten ari ga-
ren krisiak ez du parekorik eta, hain da larria, ezen orain arte 
gizartearen edo ongizatearen estatua deiturikoaren oinarriak 
gainbeheran baitoaz: elkartasunaren, ekitatearen eta gizarte-
justiziaren baloreak, per tsona ahulenen tzako lagun tzak eta 
eskubide sozial eta ekonomikoak. 

3/1985 Legearen arabera, “Arartekoa Legebil tzarraren goi 
ordez karia da, Konstituzioaren I. idaz puruan xedatutako 
eskubideak babesteko sortua. Eskubide horiek legeak eza-
rritakoarekin bat etorriz bermatu behar ditu, eta Autonomia 
Estatutuaren 9. artikuluan bildutako demokraziaren prin tzipio 
orokorrak bete daitezen zaindu”. Horretarako, erakunde ho-
nek, herritarrek eskatuta edo berak erabakita, herri-adminis-
trazioen jarduera ikertu behar du kexa-espedienteen bidez, 
baina, aldi berean, per tsonen eskubideak babesteko sistema 
eta politika publikoak ebaluatu behar ditu. Horretarako, agin-
tari publikoei gomendioak egingo diz kie edo  txosten, azter-
keta edo ideien ekoiz pena sustatuko du, per tsonen eskubi-
deekiko errespetuaren kultura edo horiek babesteko sistema 
indar tze aldera.

2.

Kexarik aipagarrienak

2.1.  Hirigintzako irisgarritasuna eta 
garraiobideetako mugikortasuna

Aurreko urteetan bezala, ekitaldi honetan ere eremu ho-
netako kexa nagusiak instalazio berrien ezarpenean edo 
horien aldaketetan irisgarritasunaren araudia urra tzeari 
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 buruz koak izan dira. Hala bada, honako hu tsegiteak na-
barmendu daitez ke adibide gisa: Lakua auzoan Lanbideren 
bulego berri baterako sarbidea; udal-titulartasuneko kirol-
zentro baten instalazioak; lehen-hez kun tzako ikaste txe ba-
teko oztopo arkitektoniko garran tzi tsuak edo mugikortasun 
mugatuko per tsonen tzako erreserbatutako lekurik eza kirol-
estadio batean.

Az kenik, Gasteiz ko hiri-autobusetan instalatutako aho ts-  
sistema zalan tzan jar tzen zuen kexa bat aipatu beharra 
dago, 100 sinadura baino gehiago jaso bai tzituen, ez zelako 
 irisgarria eta normalizatua ikusmen-ezgaitasunen bat du-
ten per tsona gehienen tzat. Gai horren gaineko espedientea 
tramita tzean, Arartekoaren 2012ko ekainaren 29ko Ebaz pena 
ezarri zen. Horren bidez, garraiobidearen erabil tzaile guztiek 
informazio-sistema balia tzen dutela berma tzeko beharrez ko 
neurri guztiak har di tzala gomenda tzen zi tzaion Gasteiz ko 
Udalari. Hartara, ikusmen-urritasuna dutenek Gasteiz ko hiri-
garraioaren zerbi tzua modu normalizatuan, autonomoan eta 
seguruan erabil tzea bermatuko da. Udalak gomendio hori 
onartu zuen eta automatikoki fun tziona tzen duen sistema bat 
ezarri zuen, berau mar txan jar tzeko urrutiko mandoa behar 
izanik gabe.

2.2. Hezkuntza
2012. urtean Eskola Inklusiboaren esparruan Aniztasunari 
Eran tzuteko Plan Estrategikoa jarri da mar txan. Plan horren 
barruan hainbat helburu, xede eta ekin tza estrategiko ezarri 
dira, az ken finean ikasle guztien hez kun tzarako eskubidea 
berma tzeko.

Plan honen ebaluazio eta jarraipenak ikasleei hez kun tzatik 
eskain tzen zaien eran tzuna hobe tzen lagunduko duelakoan 
gaude, egoera horrek hainbat kexa sustatu baititu, besteak 
beste gaitasun altuko ikasleen kasuan edo arreta-defiziten 
arazoak dituztenen kasuan.

Arartekoaren 2012ko azaroaren 29ko ebaz penaren esana 
ere nabarmen tzekoa da. Kasu horretan hez kun tza-behar 
bereziak dituen adingabe batek hez kun tzako lagun tzaile-
espezialista baliabidea edukiko zuela berma tze aldera hartu 
zen ebaz pena. Adingabe horri bere familiaren e txebizi tzatik 
gertu dagoen ikaste txe hi tzarmendunean matrikula tzeko bai-
mena eman zioten. 

Era berean, “Euskal Gorrak” Per tsona Gorren Elkarteen 
Euskal Federazioak hainbat kexa bidali diz kigu en tzumen-
ezgaitasunen bat duten ikasleen beharrizanei dagokienez, 
zehaz ki hiz kun tzen ikaskun tzan edo lanbide-heziketako ikas-
keta jakin ba tzuetan dauden ikasleei dagokienez.

Uniber tsitatearen alorrean ere honi buruz ko salaketak egon 
dira. Medikun tza Fakultateko ikasle batek bat-batean en-
tzumen-ezgaitasun bat jasan zuenez, ikasle horri babesa 
emateko aukera plantearazi diogu Ezgaitasunak dituzten 
Per tsonen tzako Zerbi tzuari. Gogor saiatu gara uniber-
tsitateak estenotipiaren teknikak sar tzeko edo tradizionalki 
babes-langileei ematen zaiz kien zereginak handi tzeko auke-
ra balora zezan. Uniber tsitateak, hala ere, planteatutako pro-
posamenak baztertu ditu, neurrigabeak direla argudiatuta. 
Zori txarrez, babes-falta honen ondorioz az kenean ikasle ho-
nek medikun tza ikasten jarrai tzeari u tzi dio.

2.3.  Herri-administrazioen zerbitzurako 
langileak

Aurten, arlo honetako jarduera-planean ezarritako ildoei ja-
rraiki, ezgaitasunen bat duten per tsonen taldeaz arduratu 
gara bereziki, eta herri-administrazio euskaldunek euren aldi 
baterako lan-pol tsetan dauden eta ezaugarri hauek dituzten 
per tsonei ematen dieten tratamenduan sakon tzeko erabakia 
hartu dugu.

Horren harira, Langile Publikoaren Oinarriz ko Estatutuan eta 
Euskal Fun tzio Publikoari buruz ko uztailaren 6ko 6/1989 Le-
gean lan-eskain tza publikoetan ezgaitasunen bat duten per-
tsonen tzako lanpostuen nahitaez ko erreserba arau tzen da. 
Araudi horiek karrerako fun tzionarioaren eta langile finkoaren 
sarbideari buruz ari dira soilik eta ez dute aurreikusten aldi 
baterako edo bitarteko enplegua eskura tzeko biderik ezgai-
tasunen bat duten per tsonen tzat. Gure ustez, egoera hori 
gorabehera, administrazioak neurri positiboak har di tzake 
kontratatutako edo bitarteko izendatutako langileetako ba-
tzuk talde honetako per tsonak izan daitezen.

Aldi baterako lan-pol tsak arau tzen dituzten arauek, hain 
zuzen ere, orokorrean bi iriz pideren arabera ezar tzen dute 
kideen ordena: lan-eskain tza publikoen ondorioz ko hau-
taketa-prozesuetan eskuratutako sailkapenen arabera eta 
Administrazioan emandako zerbi tzuen arabera. Hala ere, 
gure ustez hautagaiek lanpostua gara tzeko gaitasun na-
hikoa badute, Espainiako Konstituzioak fun tzio publikorako 
sarbideari buruz ezar tzen duen bezala, ez dago eragoz penik 
per tsona-talde honi aldi baterako enplegurako sarbidea ber-
matuko dioten beste formula ba tzuk bila tzeko. Horretarako, 
erreserba-kuota bereziak ezar daitez ke, lanpostu jakin ba-
tzuk erreserba daitez ke edo esandakoa lor tzeko beste edo-
zein neurri har daiteke.

Helburu hori lor tze aldera, hau da, ezgaitasunen bat duten 
per tsonek aldi baterako lana eskura tzeko aukera handiagoak 
dituztela berma tzeko formulak ezar tze aldera, eta horreta-
rako gure autonomia-erkidegoko herri-administrazio desber-
dinen egoera (gai honi dagokionez) kontuan hartu behar dela 
gogoan izanda, horietako ba tzuen lankide tza eskatu dugu, 
gu txienez honako datuak emango ziz kigun  txostena bidal 
ziezaguten: (1) beren erakundean aldi baterako zerbi tzuak 
ematen ari diren eta ezgaitasunen bat duten per tsonen ko-
puru osoa eta por tzentaje horrek aldi baterako langile guztien 
aldean osa tzen duen por tzentajea eta (2) beren erakundean 
aldi baterako kontratazio-pol tsen kudeaketa arau tzen duen 
legedian ezgaitasunen bat duten per tsonen tzako aurreiku-
sitako erreserba-kupoen edo an tzeko ezaugarriak dituzten 
neurrien zehaztasuna. 

Nahiz eta  txosten hau ida tzi den unean oraindik ez dugun 
jaso eskatutako informazio guztia, erakunde honek jaso di-
tuen datuak aztertuta zera egiaztatu ahal izan da: gai honi 
buruz ko araudi espezifikorik egon ez arren, herri-administra-
zio euskaldun ba tzuek neurri positiboak hartu dituzte ezgai-
tasunen bat duten per tsonek enplegu publikorako sarbide 
errazagoa izan dezaten. Edonola ere, egindako azterketaren 
arabera, aldi baterako langile publiko gehien ba tzen den ad-
ministrazioetan ez da halako aurrerapenik egon.

Adibide gisa, Jaurlari tzaren Kon tseiluak 2006ko maia tzaren 
30ean hartutako akordioan, Euskal Autonomia Erkidegoko 

180 2012k o Tx o s T e n a180

( I I I ) .  ARARTEKOAREN JARDUERAK ARRETA PUBLIKOA BEHAR DUTEN TALDEAK BABESTEKO

III

Aurrekoa ikusi

http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?codMenuPN=1&contenido=8585&tipo=5&codResi=1&layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
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
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?codMenuPN=1&title=RECOMENDACI%D3N+89%2F2012%2C+de+29+&contenido=8797&codResi=1&layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&tipo=5&codMenu=42&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&codMenuSN=14&nivel=1400&language=eu
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-7788
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1989/07/8902092a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1989/07/8902092a.pdf


Administrazio Orokorrean eta bere erakunde autonomoe-
tan aldi baterako zerbi tzuak emateko langileak hauta tzeari 
buruz koan, eta Fun tzio Publikoko sailburuordearen 2006ko 
ekainaren 14ko ebaz penean, lan-pol tsak era tzeko prozesua 
dei tzen duen horretan, ez da neurri positiborik aurreikusi 
ezgaitasunen bat duten per tsonei aldi baterako enplegu pu-
blikorako sarbidea errazteko.

Hori dela eta, gai hau jorra tzen duen gomendio orokor bat 
prestatu dugu (argitara tzeke dagoena), gaur egun honen 
inguruko aurreikuspenik ez daukaten herri-administrazioei 
bereziki zuzendua, aldi baterako kontratazioen pol tsak arau-
tzen dituzten legeetan ezgaitasunen bat duten per tsonei be-
ren ezaugarrien araberako lanpostuetarako sarbidea erraz-
tuko dieten bereiz keria positiboko neurriak ezar daitezen, 
betiere enplegu publikorako sarbidea arautu behar duten 
prin tzipioak bermatuz.

2.4.  Ogasuna
Zergei buruz ko araudian zerga-onura ba tzuk jaso tzen dira 
(salbuespenak, hobariak, murriz ketak…). Horien bidez ezin-
tasunen bat duten per tsonen familiei nolabaiteko ordaina 
eman nahi zaie, eta, aldi berean, familia horiei eragiten dien 
gaitasun ekonomiko baxuagoa zaindu.

Kontuan hartu beharra dago ezgaitasunen bat duten per-
tsonek gastu osagarri asko ordaindu behar dituztela onda-
sunak edo zerbi tzu orokorrak eskura tzean, jasaten duten 
ezgaitasunekin berariaz lotutako ondasun eta zerbi tzuen 
gastuez gain –lagun tza teknikoak, lagun tza per tsonala, 
tratamendu medikoak, terapeutikoak, habilita tzaileak eta 
errehabilita tzaileak, medikamenduak–. Ikerketa berrien ara-
bera, ezgaitasunen bat duten per tsonen e txeen batez bes-
teko diru-sarrera gainerakoena baino % 25 inguru baxua-
goa da. 

Hala ere, orain arte ezgaitasunen bat duten per tsonei aplika-
tutako zerga-onurak oso murri tzak izan dira eta, gainera, 
aplikazio horrek desadostasunak eragin ditu.

Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergak (TMIZ) 
salbuespen bat jaso tzen du ezgaitasunen bat duten per-
tsonen tzat. 2009an, hala ere, zerga hori aldatu egin zen 
eta oraindik ere bidali izan digute horren gaineko kexarik, 
aitortu zi tzaiz kien onuretan murriz keta bat egon dela uste 
baitute ukituek.

Halaber, salbuespen honek eske izaera dauka, hau da, zerga-
ren subjektu pasiboak aurretiaz eskatu behar du. Nahitaez ko 
eskaera egin ondoren, administrazioak egiaztatu egin behar 
du ea onura aplika tzeko baldin tza guztiak bete tzen diren, 
eta, horren arabera, onura onartu edo ukatuko du.

Salbuespenaren ondoreei dagokienez, udalerrien Kudeaketa 
eta Bilketa Ordenan tzetan ezarrita daude eta hurrengo ur-
tean aldatu ohi dituzte, zerga-onura emateko erabakia ekital-
di horretako zerga sortu ondoren hartu denean.

TMIZ urteko zerga da, urte bakoi tzeko urtarrilaren 1ean sor-
tzen da, eta, beraz, eskaera onar tzen bada eta zerga sortu 
ondoren aurkeztu bada, ondorioak hurrengo ekitalditik au-
rrera aplika tzen dira.

2.5. Osasuna
Atal honetako kexa ba tzuk azter tzean ez dugu zalan tzarik 
izan ukapen-arrazoien legez kotasunari dagokionez (adibi-
dez, karbonoz eginiko elementuen bazterketa, irailaren 
15eko 1030/2006 Errege Dekretuko 6. eranskineko 7. ata-
lean aurreikusitakoa). Hala ere, zenbait produktu eskura-
tzeko aukera onartu beharko li tzatekeela uste dugu, betiere 
haren beharrizana eta abantaila justifikatu badaitez ke, per-
tsona interesdunaren egoeran oinarrituta. 

Ildo horretatik, produktu berrienen (adibidez, lehen aipatu-
tako karbonoz ko protesiak) eskutik etor daitez keen abantai-
la logikoez harago, onartuta dauden produktuak berri tzeko 
aurreikusitakoa baino erabilera luzeagoa emango bali tz, 
pen tsa tzekoa da horien kostua konpen tsatuta geratu aha-
lko li tzatekeela. Hori horrela, zera eskatu genion osasun-
administrazioari: salbuespen orokorraren araua ez dadi-
la salbuespenen onarpenari lotuta egon, salbuespen hori 
aitor tzeko egoera objektibizi tzea posible denean. Zaila dela 
ahaztu gabe, Osasun Sailak eskaera hori Osasuneko Lurral-
de arteko Kon tseiluko organo egokian sar tzeko asmoa duela 
adierazi digu

2.6.  Norberaren autonomia sustatzea 
eta mendetasunari arreta ematea

2.6.1. Aurten foru-erakundeen ebaluazio-ekipoek aitor
tutako mendetasunmailarekiko desadostasunaren on-
dorioz planteatutako kexak nabarmen igo dira, batez ere 
Arabako lurralde historikoan.

Baremo berria aplika tzean (o tsailaren 11ko 174/2011 Errege 
Dekretua autonomia per tsonala susta tzeari eta mendetasun-
egoeran dauden per tsonak zain tzeari buruz ko abendua-
ren 14ko 39/2006 Legean ezarritako mendetasun-egoera 
ebalua tzeko baremoa onar tzen duena eta 2012ko o tsailaren 
18an sartu dena indarrean), kasu askotan murriztu egin da ai-
tortutako mendetasun-maila eta, ondorioz, familia-inguruko 
zain tzetarako oker jasotako diru-lagun tzen erreklamazioak 
igo egin dira. Gai hau sakon aztertu da adinekoen taldeari 
buruz ko kapituluan. 

2.6.2. Urte hasieran Biz kaiko ebaluazio-prozeduren 
a tzerapenagatiko kexak igo egin ziren, e txeak bisita tzen 
dituen erakunde arduradunaren kontratazioan hainbat go-
rabehera egon zirelako. Bere garaian, erakunde honek argi 
eta garbi adierazi zuen mendetasuna ebalua tzeko zeregi-
nak foru-erakundeetako langileek egin behar zituztela, nola 
eskura tzen diren datuen izaera oso per tsonala delako, hala 
independen tziaren prin tzipioa bermatu eta egoera desero-
soak (kasu honetakoa bezalakoa) saihestu behar direlako, 
betiere Autonomia Per tsonala Susta tzeko eta Mendetasun 
Egoeran dauden Per tsonak Zain tzeko abenduaren 14ko 
39/2006 Legeko 28.6 artikulua betez (AMZL).

2.6.3. Ezgaitasun fisikoa duen per tsona batek bere on-
doeza adierazi zigun, gure administrazioak “a tseden” hi tza 
erabili duelako aldi baterako egonaldien zerbi tzuei buruz 
min tza tzean. Bere ustez, zerbi tzu horiek erabil tzaileen auto-
nomia per tsonala susta tzeko dira eta ez dira aldez aurretik 
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“ezgaitasunen bat duen per tsonarengandik a tseden” har-
tzeko bide gisa jo behar. Aldez aurretiko balorazio hori irain-
tzailea irudi tzen zi tzaion. 

Erakunde honen iri tziz, hi tz hori plantea tzeko abiapuntu izan 
dira Bizimodu Independentearen Mugimendua, batetik, eta 
diber tsitate fun tzionaldun per tsonaren per tzepzioa gaindi-
tzeko beharrizana, bestetik. Hala, ezinbestekoa da gizarteak 
berak sor tzen dituen eragoz pen eta zailtasunei eta bereiz-
keria-elementuak gaindi tzea xede duten politika publikoak 
susta tzeko beharrizanari errepara tzea.

Nahiz eta ikuspegi hori herri-administrazio  euskaldunek 
eskain tzen dituzten programa eta zerbi tzu askotan nabar-
men tzen den, argi dago oraindik bide luzea dagoela egite-
ke. Horrenbestez, “a tseden” hi tza, aipatutako prin tzipioak 
gauza tzen lagun tzen ez duena, oraindik ere erabil tzen da 
eta, berez, Euskal Autonomia Erkidegoko Gizarte Zerbi tzuei 
buruz ko abenduaren 5eko 12/2008 Legeko 22.2.5 artikuluan 
(Gizarte Zerbi tzuen Euskal Sistemako Prestazioen eta Zerbi-
tzuen Katalogoari buruz koan) ager tzen da.

Gizon eta emakumeen arteko berdintasunaren alorrean len-
goaia ez sexista erabil tzeak bereiz keria gaindi tzen lagun-
tzen duen bezala, ezgaitasunaren eremuan lengoaia ez 
estigmatiza tzailea erabil tzeak gizartera tze-kota altuagoak 
lor tzen lagunduko digu, eta, horrez gain, per tsonen duinta-
sunarekiko errespetua bermatuko du.

2.6.4. Ezgaitasun-mailaren kalifikazioa

Hainbat kexa tramitatu dira aitortutako ezgaitasun-maila-
rekiko desadostasuna hiz pide. Hori dela eta, planteatutako 
erreklamazioa ezesten duen ebaz penarekin batera erabaki 
hori har tzeko arrazoiak berariaz azal tzen dituzten  txostenak 
bidal tzea egokia irudi tzen zaigula jakinarazi diogu dagokion 
foru-erakundeari.

Txosten horiek (batez ere Ebaluazio eta Orientazio Zerbi-
tzuarena eta Lege Aholkulari tzako Zerbi tzuarena) ezinbeste-
ko tresna dira herritarrek informazioa izan dezaten eta, nahi 
izanez gero, beren burua defenda dezaten.

Biz kaiko Foru Aldundiak zera jakinarazi digu, aukera hori 
azter tzen ari direla, eta, horretarako, jakinaraz pen-prozesu 
informatikoa hobe tzeko asmoa dutela. Praktikan aurreikus-
pen hori bete tzea espero dugu.

2.7. Etxebizitza
Aurten herritarrek hainbat kexa bidali diz kigute, beren 
e txebizi tzako irisgarritasun-baldin tzei buruz ko ziurtagiria 
(babestutako e txebizi tza egokitua eskura tzeko beharrez koa 
dena) lortu ezin zutela eta gure esku-har tzea behar zutela 
adieraziz.

Erreklamazio-egileek azaldutakoaren arabera, beren jabe-
tzako e txebizi tzek ez zituztenez bete tzen beren bizikide tza-
unitateko per tsonek behar zituzten irisgarritasun-baldin tzak, 
babes ofizialeko e txebizi tzen kooperatiba batek sustatutako 
e txebizi tza-zoz keta batean parte har tzeko aukera eskatu 
zuten eta kooperatiba horrek, indarreko araudian ezarri-
takoaren arabera, beren e txebizi tzak sarbide eta igogailuei 
buruz ko zehaztapenak bete tzen ez dituela froga tzen duen 
ziurtagiri teknikoa aurkezteko eskatu zien.

Erreklamazio-egileek salatu zutenez, Biz kaiko Foru Aldun-
dian nahiz Bilboko Udalean ziurtagiri hori eska tzean, berau 
emateko eskumenik ez zutela jakinarazi zieten, eta, ondorioz, 
ezin izan zuten babestutako e txebizi tza egokituen onuradun 
izateko ziurtagiria eskuratu. 

Herritarren erreklamazio hauek jaso tzean zera ondorioztatu 
ahal izan dugu, E txebizi tza, Herri Lan eta Garraio Sailaren 
eta aipatutako foruko eta tokiko administrazioen artean ko-
ordinazio-arazo garran tzi tsua dagoela eta hainbat eragoz pen 
eragin diz kiela babestutako e txebizi tza egokitu hauek eskatu 
dituzten per tsonei. Izan ere, alferreko kudeaketa ugari egin 
behar izan dituzte, sailak berak eskatuta, herri-administrazio 
desberdinetan.

Urteko  txosten honen amaieran, E txebizi tza, Herri Lan eta 
Garraio Sailari premiaz eskatu genion azalpen- txostena jaso 
dugu. Eskaera horretan, beharrez ko neurriak har tzeko eska-
tu genion, koordinazio-falta hori zuzen zezan eta herritarrei 
babestutako e txebizi tza egokitua eskura tzeko agiria nola eta 
non eskuratu azal ziezaien.

3.

Jarduera-planaren esparruko 
bestelako esku-hartzeak

3.1. Atal honetan honako gaia jorratuko dugu lehenda-
bizi: Vitoria-Gasteiz ko Udalak Zulueta Jauregia ezarri zuen 
Europako hiriburu berdearen (European Green Capital) egoi-
tza nagusi gisa eta eraikin horrek irisgarritasun uniber tsala 
berma tzen ez duenez, erakunde honek ofizioz ko jarduera 
hasi zuen. Eraikin horretan 13 maila dituen eskalinata bat 
dago eta horrek bertara tzea eragozten die mugikortasun 
murriztua duten per tsonei. Per tsona horien tzako sarbidea 
eraikinaren a tzealdean egotea aurreikusita zegoen, hau da, 
higiezinaren sotorako sarbidean. Baina ate horrek ere ez 
zuen sarbide egokia berma tzen, hiri-inguruneen, espazio 
publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazioko sis-
temen irisgarritasun-baldin tzei buruz ko arau teknikoak onar-
tzen dituen apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuan eskatutako 
baldin tzetan.

Erakunde honek egindako eskaerari eran tzuteko, Vitoria-
Gasteiz ko Udalak eraikinaren barrualde nahiz kanpoaldeko 
sarbidean irisgarritasuna hobe tzeko hartu nahi ziren neurrien 
berri eman zigun. Hala ere, proposatutako irtenbideek, aurre-
ra eramanez gero, indarreko araudian ezarritako gu txieneko 
praktikotasun-parametroak soilik berma tzen zituzten baina 
ez zuten harago joateko ahaleginik egiten, hau da, ez ziren 
saia tzen instalazio berri batean eskatuko liratekeen parame-
troak lor tzen, gure eremu autonomikoaren barruan aurreiku-
sitako irisgarritasun-iriz pideei jarraiki.

Hori guztia dela eta, Arartekoak 2012ko mar txoaren 20ko 
ebaz pena ezarri zuen, Gasteiz ko Udalari gomendatuz 
beharrez koak diren neurriak har di tzan per tsona guztiek 
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 Europako Hiriburu Berdearen (European Green Capital 
2012) egoi tza den Zulueta Jauregian duintasunez eta ber-
dintasunez sar tzeko aukera eduki dezaten.

Udal-arkitektoak egindako  txostenean hartutako neurriak 
jaso tzen ziren eta,  txostenaren arabera, ez ziren bete tzen 
araudi aplikagarrian ezarritako baldin tzak. Horrenbestez, 
egindako gomendioa ez zutela onartu suposatu genuen.

3.2. Bestalde, nabarmen tzekoa da erabilera publikoko 
eraikinetako irisgarritasunaz gain, urte hauetan zehar igo-
gailurik ez duten egoi tza-eraikun tzen irisgarritasuna ere 
planteatu izan dela. Horren harira, arazo hau jorra tzen duen 
gomendio orokor bat (argitara tzeke dagoena) egin dugu, bi 
gai nagusitan oinarrituta. Batetik, agintari publikoek jabeen 
erkidegoei oztopo arkitektoniko hauek ezaba tzeko beha-
rrizana ezarri ote diezaieketen zehaztu nahi izan genuen. 
Bestetik, igogailua instala tzeak edo barrera arkitektonikoak 
ezaba tzeak eraikun tzen segurtasun edo gaikun tzarako ara-
zoak sor tzen dituenean, administrazioen iriz pidea zein izan 
beharko li tzatekeen planteatu genuen.

3.3. Atal honetan, EAEn eremu horretan lan egiten duten 
elkarteek eta erakunde honek izan dituzten topaketei buruz 
min tzatu nahi dugu. Beti pen tsatu izan dugu elkarte hauen 
lanak gure zeregina aberasten duela, kolektiboaren erreali-
tatea transmiti tzen duenez gero. Ondorioz, eskerrak eman 
behar diz kiegu erakunde honekin izan duten etengabeko 
lankide tzagatik.

Hori horrela, hasteko, Euskal Herriko Gorren Lagun eta Gura-
soen Elkarteen Federakundearekin (aurreran tzean FEVAPAS) 
izan ditugun harremanak aipatu behar ditugu, EAEko osasun-
administrazioarekin hainbat jarduera ahalbidetu baitituzte. 
Batetik, haur gorreriaren detekzio goiztiarreko programaren 
ezarpen eta fun tzionamenduari buruz ko jarraipenari dago-
kionez; bestetik, hiru lurraldeetan en tzumen-ezgaitasunak 
dituzten haurren tzako logopedia-lagun tzei buruz ko iriz pideei 
dagokienez.

ELKARTEAN eta ONCE elkarteekin ere egin dira bilerak, ez-
gaitasunen bat duten per tsonek enplegu publikoak eskura-
tzeko bizi duten errealitateari buruz. Hala bada, landutako 
gaien artean aplikazio korporatiboen eta lantokien irisgarri-
tasunari buruz ko arazoa, bateragarritasun fun tzionalak eta 
abar egon dira.

Halaber, APDEMA elkartearekin ba tzeko aukera ere izan 
dugu eta ezgaitasun intelektualen bat duten per tsonen ara-
zoa jorratu dugu.

3.4. Az kenik, 2012ko azaroaren 29an, gorpu tz, ikus-
men edo en tzumenean ezgaitasunen bat duten elkarteen 
ordez kari tzarekin batera, Arartekoaren lankide tzako mapen 
proiektua aurkeztu genuen. Geo-lokalizazioan eta partaide-
tza-mapetan oinarri tzen den proiektu honetan herrita-
rrak, elkarteak, herri-administrazioak eta Arartekoa ari dira 
lankide tzan. Hala, per tsona guztien eskura dagoen mapa 
bisual eta interaktibo honetan, interes orokorreko puntu, toki 
edo eraikinen irisgarritasunari buruz ko informazioa eskura 

dezakegu eta herritarrekin alderatu eta alternatibak propo-
satu ahalko ditugu. Etengabe eraiki tzen doan proiektua da. 
Hasteko, garraio publikoz iristeko aukera ematen duten le-
kuak kon tsulta tzeko maparekin hasi ginen, turismoa jorratuz: 
ostatu eta jate txeak, eta turismo-bulego eta liburutegiak. Izan 
ere, horixe zen Arartekoan genuen informazioa (garraioaren 
kasuan) eta Eusko Jaurlari tzak eremu horretan lan egin zuela 
genekien (turismoa eta liburutegiak). 

Proiektu honek, era berean, herritarren kon tzien tziazioa piz-
ten du hainbat gizarte-arazoren inguruan: lehenengoa ezgai-
tasunen bat duten per tsonek egunero garraio publikoa, kul-
tura edo aisia bezalako oinarriz ko lekuetara jo tzeko aurki tzen 
dituzten arazoak.

Halaber, publikoki baloratu eta ikus daitez ke irisgarritasuna 
hurbilagoa izan dadin sentikortasun eta ahalegina eraku tsi 
duten establezimendu eta zerbi tzu publikoak. Hartara, jar-
duera publiko eta pribatuan guztien tzako diseinua betebehar 
bat dela nabarmen tzen da.

Horrez gain, ibilbide erabilgarriak kon tsultatu eta ikus 
daitez ke eta kon tsultatutako puntu bakoi tzak baliabide tu-
ristiko, garraiobide eta liburutegi hurbilenen zerrenda jaso-
tzen du. Informazioa mapan bertan ageri da, zein lekuri 
buruz ari garen adierazten duten ikurren bidez. Gainera, 
irisgarritasun-maila isla tzen duten ikur eta testuak ere ba-
daude. Puntuak identifika tzeko erabili ditugun ikurrak ho-
nako hauek dira: 

Eta puntu, toki edo eraikin guztietarako irisgarritasun-maila 
orokor hauek izendatu ditugu: 

Irisgarria:  Per tsonak era autonomoan iri ts daitez ke 
hautatutako tokira (ikurra berdez agertuko 
da)

Praktikagarria:  Per tsonak lagunduta iri ts daitez ke hautatu-
tako tokira (ikurra anbar kolorez agertuko 
da)

Ez irisgarria:  Ezin daiteke inola ere iri tsi (ikurra gorriz 
ager tuko da)

Badakigu informazioa eta datu publikoak askatu eta 
berrerabil tzea oso garran tzi tsua dela, herritarrek datuok es-
kura izan eta erabil di tzaten. Horrenbestez, proiektua hasteko 
Eusko Jaurlari tzako Kultura Sailaren eta Industria, Berrikun-
tza, Merkatari tza eta Turismo Sailaren lankide tza eskatu 
dugu. Garraio irisgarriei buruz ko datuetarako, Arartekoak 
EAEko garraio eta irisgarritasunari buruz egindako  txostenaz 
baliatu gara. Halaber, ezgaitasun fisiko, psikiko edo sen-
tsorialen bat duten per tsonekin lan egiten duten elkarteekin 
harremanetan jarri gara, beraiek egiaztatuko baitute datuak 
errealitatera egoki tzen ote diren eta, horrez gain, EAEn ba-
liabide irisgarri gehiago identifikatuko dituzte. Horretarako, 
hainbat bilera egin ditugu elkarteokin.

Edozein per tsonak oharrak ida tzi ahalko ditu honako webgu-
ne honetan: http://mapak.ararteko.net. Halaber, Twitter edo 
FB-ko kontua erabili ahalko da oharrak idazteko. 
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4.

Herritarren 
eskubideen egoeraren balorazioa

4.1. Krisi-egoera honek ondorio larriak ditu gizartean, 
 txirotasuna eta gizarte-bazterkeria igo tzen ari dira eta talderik 
ahulenei gehiago eragiten die. Adosten ari diren zorroztasun-
politikek, gainera, arriskuan jar tzen dituzte ezgaitasunen bat 
duten per tsonen oinarriz ko eskubideak. Horren harira, adibi-
de bat jar tzearren, I eta II. Mailen lagun tza per tsonalerako 
diru-lagun tzaren igoera salbu –oso neurri positibo tzat jo tzen 
duguna–, gainerako neurriak –defizit publikoa zuzen tzeko au-
rrekontu, zerga eta finan tza arloko premiaz ko neurriei buruz ko 
abenduaren 30eko 20/2011 Legegin tzako Errege Dekretua-
ren bidez eta aurrekontu egonkortasuna eta lehiakortasuna-
ren sustapena berma tzeko neurriei buruz ko uztailaren 13ko 
20/2012 Legegin tzako Errege Dekretuaren bidez hartu-
takoak–, Arartekoaren iri tziz a tzerapen nabarmena dira nor-
beraren autonomia susta tzeko eta mendetasunari arreta 
emateko politiken garapenean.

Gure ustez, krisi-garaietan, inoiz baino gehiago, agintari 
publikoek giza eskubideen prin tzipioak hartu behar dituzte 
abiapuntu tzat beren politika publikoak diseina tzerakoan: 
Giza eskubideak uniber tsalak, banaezinak eta elkarren men-
pekoak dira; berdintasuna eta bereiz keriarik eza giza eskubi-
deen sistema osoaren arda tza dira; giza eskubideen betebe-
harrek dimen tsio hirukoi tza dute; agintari publikoek eskubide 
sozioekonomikoak errespetatu, babestu eta bete behar di-
tuzte; eskubide sozioekonomikoak apurka-apurka bete be-
har dira dauden “baliabide guztiak” erabiliz, “bitarteko egoki 
guztien bidez”; eskubide sozioekonomikoen alorrean hartu-
tako a tzeranz ko neurriak prin tzipioz onartezinak dira; agintari 
publikoek beren ekin tzen gaineko kontuak eman behar dituz-
te eta erreparaziorako eskubidea, informazioa eskura tzeko 
aukera eta herritarren partaide tza aktiboa bermatu behar 
dituzte.

4.2. Az ken bi urteotan murriz keta nabarmenak ikusi ditu-
gu talde honetako elkarteei zuzendutako diru-lagun tzen po-
litika publikoetan. Gertaera horrek eragina dauka elkarteok 
beren erabil tzaileei ematen diz kieten zerbi tzuetan eta, diru-
dienez, herri-administrazioek ez dituzte euren gain hartuko. 
Az pimarra tzekoa da erakunde hauek orientazio eta babese-
rako lan indibidualak egiten dituztela, ezinbestekoak direnak 
ezgaitasunen bat duten per tsonen tzat; erkidegoaren baliabi-
deei eta dauden baliabide espezifikoei buruz ko informazioa 
eta agiriak jaso tzen dituzte, eta, era berean, talde honek gi-
zartearen jardueraren eremu desberdinetan duen ikusgarrita-
sunaren bermea dira.

4.3. Erakunde honetan inguru fisikorako, hiriguneetarako 
eta eraikun tzetarako irisgarritasuna hiz pide duten salake-
ta asko jaso tzen ditugu ezgaitasunen bat duten per tsonen 
eskutik. Dagoz kien herri-administrazioek, batez ere udalek, 

azterketa sakon bat egin eta beharrez ko kontrol-mekanis-
moak ezarri behar dituzte gaiaren gaineko indarreko araudia 
aplika tzen dela berma tzeko, irisgarritasun uniber tsalaren eta 
guztion tzako diseinuaren ikuspegitik, bai hiriguneetan, bai 
eraikun tza, az piegitura eta garraioetan.

Era berean, aurten ere gogorarazi beharra dugu ezgaita-
sunaren eremuan ikuspegi desberdinetatik lan egiten duten 
elkarteek gehien salatu duten gaietako bat irisgarritasuna 
susta tzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legea eta hiri-inguru-
neen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta ko-
munikazioko sistemen irisgarritasun-baldin tzei buruz ko arau 
teknikoak onar tzen dituen apirilaren 11ko 68/2000 Dekretua 
berrikusteko beharra izan dela.

Sarritan egiaztatu ahal izan dugu herri-administrazio eus-
kaldunek legeok aplika tzean interpretazio murriztailea egin 
dutela, Ezintasunak dituzten Per tsonen Eskubideei buruz-
ko Nazioarteko Hi tzarmenean ezarritako oinarriz ko eta fun-
tsez ko prin tzipioetatik urrun tzen ziren jarduerak garatuz. 
Gure erkidegoko udalerri askotan irisgarritasuna susta tzeko 
elementu gisa instalatu diren eskailera mekanikoak gogo-
rarazi besterik ez dago. Instalazio horiek, dakizuen bezala, 
ezgaitasunen bat duten per tsonak bazter tzen dituzte, ezin 
baitituzte erabili. Eraiki berri diren eraikinei edo berritu dire-
nei buruz ere gauza bera esan dezakegu, ezgaitasunen bat 
duten per tsonen tzako sarbide bereiziak baimen tzen baitira 
eta, normalean, eraikinen a tzealdetik sartu behar izaten dute. 
Herritar guztiek berdintasun-baldin tzetan erabil di tzaketen 
instalazioei lehentasuna eman behar zaie, ezgaitasunen bat 
duten per tsonen bereiz keriarik ezaren eta aukera-berdinta-
sunaren prin tzipioak betearazteko asmoz. 

4.4. Enplegu publikoa berdintasun-aukeretan eskura tzeko 
eskubideak garran tzia berezia dauka, noski, ezgaitasunen 
bat duten per tsonei buruz ari garenean. Horrenbestez, egun-
go antolamendu juridikoan per tsona horien sarbide-baldin-
tzak susta tzeko berariaz ko arauak eta xedapenak jaso tzen 
dira.

Hori dela eta, enplegu-emaile publikoak bermatu egin behar 
du lanpostu erreserbatuen kupoa bete tzen dela, helmugak 
aukera tzeko fasean lehentasun jakin bat dutela edo euren 
lanpostua eta ingurunea berau beteko duen per tsonaren be-
harrizanetara egoki tzen direla.

Halaber, enplegu publikoa eskura tzeko prin tzipioak berma-
tuz, bereiz keria positiborako neurriak ezarri behar dira aldi 
baterako kontratazioen lan-pol tsak arau tzen dituzten araue-
tan, ezgaitasunen bat duten per tsonek beren ezaugarrietara 
egoki tzen diren lanpostuak eskura tzeko erraztasunak izan 
di tzaten.

4.5 Kontuan hartuta ezgaitasunen bat duten per tsonek 
eta euren familiek ezgaitasunen horren ondorioz ko beharri-
zanei arreta emateko egin behar duten ahalegina, gure iri-
tziz, bizi dugun krisi ekonomikoaren egoera honetan agintari 
publikoek zerga-onuren tratamenduan aurrera egiten jarraitu 
behar dute, berdintasun ezeko egoerak murrizten lagun tze 
aldera.
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(III).4.
Gaixo kronikoak

a t a l a

Aurrekoa ikusi





Aurrekariak

Gaixo kronikoek berariaz ko premiak izaten dituzte, eta horiek 
euskal herri-administrazioek artatu behar dituzte ezinbes-
tean. Iraupen luzeko gaixotasunak direnez eta, oro har, motel 
egiten dutenez aurrera, sendagarriak direnak ez bezalako 
tratamendu edo zain tzetan oinarritutako arreta behar izaten 
dute batez ere, per tsona horien bizi kalitatea berma tzen duen 
arreta soziosanitarioan oinarritutakoak gehienbat, autonomia 
eta zain tza sustatuz, narriadura prebenituz eta tratuen eta 
aukeren berdintasuna eskainiz. 

1.

Kexarik aipagarrienak

1.1. Gaixo batek kexa aurkeztu zigun barne-medikun-
tzako espezialistaren osasun arreta jaso tzeko zailtasunak 
izan zituelako. Interesdunari, beste patologia ba tzuen artean, 
merkuriointoxikazioak erasan dio.

Osasun eta Kon tsumo Sailak Valen tziako Ospitale Nagusi-
ra bidera tzea eskatu zuen baina Valen tziako Zentroko Osa-
sun Zuzendari tzak arreta emateari uko egin zion toxikologia 
unitatearen tzat erreferen tziaz ko zerbi tzua” ez zelako.

Interesdunak eskabidea aurkeztu zion Sailari uko horren au-
rrean eman beharreko urra tsak ezagu tzeko eta beste bidera-
tze egoki bat gerta zedin.

Arrazoiz ko denbora eran tzunik gabe igaro ondoren, Osakide-
tzari adierazi genion hor tz-amalgamen merkurioak erasan-
dako per tsonen tratamendua osasun sistema publikoaren 
zerbi tzu arrunten zorroan sar tzen den prozeduretako bat 
dela. Adierazi genuenez, Osasun Sistema Nazionalaren 
erabil tzaileek eskubidea daukate aipatu zerbi tzu komunen 
zorroa berdintasun errealeko baldin tzetan eskura tzeko, bizi 
diren geografia eremuan teknika, teknologia edo prozedu-
ra eduki zein ez; euren geografia eremuan teknikaren bat 
eskain tzerik ez duten osasun zerbi tzuek beharrez koak diren 
mekanismoak ezarriko dituzte behar duten erabil tzaileak 
hura eman diezaiokeen zentro edo zerbi tzura bideratu eta 
bidal tzeko. Hura egon ezean, osasun administrazioak adie-
razitako zentro pribatuak emandako arretaren ondorioz sor-
tutako gastuak ordain tzeko baimena emango du.

Sailak Guadalajarako Uniber tsitate Ospitalearen barne-
medikun tza zerbi tzuari eskatu dio per tsona horren tzako 
osasun lagun tza, adierazi digutenez, “haren patologian adi-
tua den mediku bat dagoelako”. 

1.2. Beste kasu batean, sentikortasun kimiko aniz
kunak erasandako per tsona bat Valen tziako Uniber tsitate 
Ospitale Nagusira bideratu zen az kenean. Sindrome horrek 
erasandako beste per tsona bati zentro pribatu batean eman 
zioten osasun lagun tzaren gastuak ordaindu zi tzaiz kion.

1.3. IV gaineko III. graduko Birus Ondoko Neke Kronikoari 
lotutako IV gaineko IV. graduko Sentikortasun Kimiko Aniz-
kunaren (SKA) sindromea, I. graduko Fibromialgia (M79.0), 
Mukosen Sindrome Lehorra, sentikortasun elektromagne-
tikoa eta Gataz ka Endokrino Aniz kuna, eta elikagai asko-
rekiko intoleran tzia (%67ko desgaitasun maila onartuta) 
zeuz kala frogatu zuen per tsona batek bere bizi kalitatea 
hobe tzeko, bere autonomia eta bere garapen per tsonala 
eta gizartera tzea hobe tzeko zenbait produkturen kostuari 
aurre egiteko lagun tza ekonomikoak eskatu zituen (des-
gaitasuna duten per tsonei zuzendutako lagun tza publikoen 
deialdiari helduz).

Arabako Foru Aldundiko Sailak lagun tza horiek ukatu ziz-
kion. Horretarako, zenbait argudio eman zituen, hala nola 
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medikuen eta zien tzialarien komunitatean patologia horien 
izaerari buruz dagoen eztabaida edo gizarte premia larri eta 
premiaz koaren egoeran ez egotea. 

Egia, ordea, honakoa da: alde batetik, aipatu patologiak 
diagnostikatu zaiz kio eta, bestetik, dagoen egoera (bere 
e txean dago kanpora irten ezinik, agente eragileen arris-
kuagatik, sentikortasun mekanismoa handi tzea eta kroniko 
bihur tzea saihesteko ezinbestekoa izanda), gure iri tziz, larri-
tasun handienekoa da.

Foru erakundea ez zen oso prest agertu gure oharpenei jara-
mon egiteko eta az ken ekitaldian eskatutako lagun tzei dagokie-
nez, ez zuen onartu, garaiz kanpokoa izateagatik, interesdunak 
jarritako gorako errekur tsoa, hiru inguruabar bildu arren:

 ■ Interesdunak ida tziz, denboran eta moduan errepikatu zuen 
espediente administratiboan zeuden agiriak –beharrez koak 
bere defen tsa presta tzeko– eman bitartean errekur tsoa jar-
tzeko epea eteteko berariaz ko eskaera.

 ■ Erakundeko langileek adierazi zioten denbora hori ez zela 
kontuan hartuko epea zenba tzeari begira. 

 ■ Az kenean errekur tsoa jar tzeko epea igaro ondoren eman 
ziz kioten agiriak haren legez ko ordez kariari.

Administrazioaren jardunbidean egondako praxi okerra ikusi-
ta bere ekin tzak berrikusi beharraz ohartarazi dugu adminis-
trazioa. Administrazioak ukatu egin du hori epeak luzaezinak 
direla alegatuz.

1.4. Hartutako kalte zerebralak erasandako 59 urteko gi-
zon baten emazteak salatu zuen gehiegi luzatu zirela senarrari 
arreta espezializatuko eguneko zentroan plaza eslei tzeko.

Biz kaiko Foru Aldundiak (BFA) senarraren tzako egoi tzako 
arretaren aukera eskaini zion baina berak eta beraren seme-
alabek (nerabeak oraindik), per tsona horrek arreta inten-
tsiboa behar zuen arren (mendetasuneko 2. mailako III. 
gradua), harekin bizi eta behar ziren zain tzak eman nahiago 
zuten. Emakumearen ustez gizonaren tzako baliabiderik ego-
kiena arreta espezializatuko eguneko zentroa (Bekoetxe edo 
Lurgorri) da, amaren lanaldian eta seme-alaben eskolaldian 
haren premien araberako zain tzak ahalbidetuko lituz keelako.

Foru erakundeari esan genion halako kexek agerian uzten 
zutela, berriz ere, desgaitasuna duten per tsonen tzako eta, 
zehaz kiago, kalte zerebralak –hari buruz zenbaitetan eman 
dugu gure iri tzia– erasandako per tsonen tzako, baliabide es-
pezializatuen urritasuna, eta zerbi tzu horiek eskura tzeko es-
kubidea duten herritarrei arreta ahalik eta az karrena bermatu 
beharra. 

Erasandako per tsonaren adina dela eta, BFAko Gizarte Ekin-
tza Sailari proposatu genion ea, eguneko zentro espeziali-
zatuan plaza esleitu arte, adineko per tsonen tzako eguneko 
zentro batean sar litekeen, lana eta ikasketak direla-eta fami-
lia ez dagoen aldietan arreta jaso zezan, arreta hori familiak 
ATECE elkartearekin batera bere gain hartutako fisioterapiak 
eta logopediak osatuko luketelako.

Sailak begi onez ikusi zuen proposatutako aukera, baina 
adierazi ziguten, hala eginez gero, eguneko zentro espezia-
lizaturako i txarote-zerrendako tokia galduko lukeela; guk ez 
geneukan hori uler tzerik.

Gure aburuz, per tsona horrek paira tzen duen arazoaren tzako 
(kalte zerebrala) baliabiderik egokiena, hala nola Bekoe txe 
edo Lurgorri, erabilgarri ez badago plaza nahikorik ez dago-
elako, zain tza premia larrienak arin tzeko beste bat eskura-
tzeak hasierako eskaerak guztiz indarrean jarrai tzea ez gala-
razteak egokia dirudi, i txarote-zerrendan dagoz kion postuek 
aurrera eginez gero, baliabiderik egokiena eslei dakion. 

2.

Araudi- eta gizarte-testuingurua

2.1. Lege berrikun tza nagusiak osasun publikoaren eremu 
orokorrean gertatu dira (16/2012 Errege Lege Dekretua, apiri-
laren 20koa, Osasun Sistema Nazionalaren jasangarritasuna 
berma tzeko eta haren prestazioen kalitatea eta segurtasuna 
hobe tzeko premiaz ko neurriei buruz koa, eta 114/2012 De-
kretua, ekainaren 26koa, Euskadiko Autonomia Erkidegoaren 
eremuko Osasun Sistema Nazionalaren osasun prestazioen 
araubideari) eta, hortaz, Osasunari buruz ko II.12 kapituluko 
III. atalean aztertu da. 

2.2. Iaz Euskadin kronikotasunaren erronkari aurre egite-
ko estrategiaren aurrerapen nagusien berri eman genuen; 
Osasun eta Kon tsumo Sailak bul tzatutako tresna da eta 
bere 14 proiektu estrategikoen bidez per tsona horiei eman-
dako arreta hobetu nahi du.

Proiektu horien bilakaera Kronikotasunaren estrategiaren 
bilakaerari buruz ko  txostenean jaso da. Emandako urra tsen 
artean 2012-2020 Osasun Plana definitu izana eta Tabako-
rik gabeko Euskadi programa onartu eta bul tzatu izana az-
pimarratu nahi ditugu. 

Aurten Kronikotasunaren Estrategiaren V. Osoko Bil tzarra 
egin da.

2.3. Osasun eta Kon tsumo Sailak, eremu elektromag-
netikoek osasunean duten eraginagatik kez katuta, Eremu 
elektromagnetikoak eta osasunean duten eragina izeneko 
azterlana argitaratu du. Haren helburua osasun publikoko 
teknikarien tzat euren lanerako gida izatea da eta zenbait 
alderdi jaso ditu, hala nola kon tzeptuak, sailkapena, eragin 
biologikoak eta legedia, zenbait gomendiorekin batera. 

2.4. Osakide tzak Historial dosimetrikoa izeneko siste-
ma ai tzindaria abiarazi du. Proba diagnostiko jakin ba tzuek 
dakar tzaten erradiazio ioniza tzaileen (beraz, kaltegabeak) 
eraginen erregistroa da. Gaixo bakoi tzak pila tzen dituen 
erradiazioak ezagututa preben tzio neurriak eta behar ez di-
ren esposizioak saihestekoak erabaki daitez ke.

188 2012k o Tx o s T e n a188

( I I I ) .  ARARTEKOAREN JARDUERAK ARRETA PUBLIKOA BEHAR DUTEN TALDEAK BABESTEKO

III

Aurrekoa ikusi

http://www.ifas.bizkaia.net/interior.asp?idpagina=OSJVNZYMLGNJQNCGPBKWNHYTSOOJRUDHPBRE&idioma=eu
http://www.ifas.bizkaia.net/interior.asp?idpagina=LPGSJVUIIDKFNJYDLWHSKEVPPKKGNRZDMXOA&idioma=eu
http://www.atece-bizkaia.org/
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-5403
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-5403
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012002973
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012002973
http://cronicidad.blog.euskadi.net/eu/
http://cronicidad.blog.euskadi.net/eu/
http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-ghhome00/eu/
http://cronicidad.blog.euskadi.net/eu/deskargak/
http://cronicidad.blog.euskadi.net/eu/deskargak/
http://goo.gl/jKRPP
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-ckcmpn03/eu/contenidos/informacion/tabaquismo/eu_tabako/tabakismoa.html
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-ckcmpn03/eu/contenidos/informacion/tabaquismo/eu_tabako/tabakismoa.html
http://cronicidad.blog.euskadi.net/oec/files/2012/03/SINTESIS-GRUPOS-DE-TRABAJO.pdf
http://www.euskadi.net/r33-2288/eu/contenidos/informacion/cem_salud/eu_eem/eremu_elektromagnetikoak.html
http://www.euskadi.net/r33-2288/eu/contenidos/informacion/cem_salud/eu_eem/eremu_elektromagnetikoak.html
http://www.euskadi.net/r33-2288/eu/contenidos/informacion/cem_salud/eu_eem/adjuntos/eem.pdf
http://www.euskadi.net/r33-2288/eu/contenidos/informacion/cem_salud/eu_eem/adjuntos/eem.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-gkgnrl00/eu/contenidos/nota_prensa/prensasanidad258/eu_op258/osasunprentsa258.html


2.5. Iaz ko  txostenean (III.4 kapitulua) atal zabala (III.3) 
eskaini genien prebalen tzia  txikiko gaixotasunak (gaixota-
sun arraroak esaten zaie maizago) dituzten per tsonei eta 
berariaz ko atala (III.2) sor tzetiko metabolismo-gaixotasunak 
dauz katenei.

Bigarren taldeari dagokionez, Sailak iragarri du bost gai tz 
berri sartu dituela Osakide tzaren Jaioberrien tzako Bahe-
keta Programan: Homoszitinuria, Astigar Ziroparen Gai tza 
(MSUD), 1 motako Aziduria Glutamikoa (GAI), aziduria isoba-
lerikoa eta kate luzeko gan tz-azidoen Azil COA deshidroge-
natuaren Gabezia (LCHADD), 2013ko urtarrilaz geroztik.

Bost gai tz horiek Osakide tzari sar tzea iradoki genion 19 gai-
tzen zerrendan daude. Gai tz horiek guztiek tratamendua 
daukate, a tzemateko emai tza fidagarriak dauz kate eta Esta-
tuko beste autonomia erkidego ba tzuetako eta Europako gure 
inguruneko beste herri ba tzuetako (Alemania, Danimarka, Bel-
gika, Holanda, Austria, etab.) programetan sartu dira.

Aurten Gaixotasun Arraroen Aholkulari tza Ba tzordea sor-
tu da Gaixotasun arraroen Aholkulari tza ba tzordea sor tzeko 
Osasun eta Kon tsumo sailburuaren 2012ko maia tzaren 22ko 
aginduaren bidez, Osasun eta Kon tsumo Sailari gaiari buruz-
ko aholkulari tza teknikoa eta informazioa emango diz kion 
aholkulari tza organoa izan dadin. Ba tzorde horretako kideak 
ere izendatu dira. Hori dena iaz aipatu genuen EAEko gaixo-
tasun arraroetarako estrategiaren ekin tza-plana abiarazteko 
testuinguruan.

2010-2020ko Osasun mentalerako plana zehazterakoan, 
2.17. berariaz ko helburu “gaixotasun arraro edo ezohikoen 
preben tzio eta diagnostiko goiztiarrerako neurriak ezar tzea” 
sartu da, hari dagoz kion hamar helburu operatiboren deskri-
bapenarekin batera.

Aurten Eusko Legebil tzarrari “Gaixotasun arraroak dituzten 
per tsonen eta haien familien premia soziosanitarioak eta haiei 
zuzenduta garatu beharreko ekin tza proposamena”  txostena 
aurkeztu zaio.

2.6. Oso interesgarria da aurten Gasteiz ko Sindiko - herri-
tarren defenda tzaileak Hiria garbi tzeko produktu kimiko 
usain-emaileen erabilerari buruz hartutako gomendioa; izan 
ere, gomendatu dituen neurriek, onar tzen badira, bereziki 
sentikortasun kimiko aniz kunak erasandako per tsonak eta, 
orokorrean, Gasteiz ko herritarrak halako produktuen eragin-
pean egotea saihesten lagunduko dutelako, zalan tzarik gabe, 
eta haien bizi kalitatea hobe tzen lagunduko dutelako hala.

3.

Jarduera-planaren esparruko 
bestelako esku-hartzeak

Jarraian erakunde honek 2012an burututako jarduketa nagu-
siak azalduko ditugu:

3.1. Ofiziozko espedienteak

3.1.1.  Lehen eta bigarren mailako 
linfedemek erasandako pertsonak

2010eko txostenean (III.4 kapituluko IV.2 atalean) atal zaba-
la eskaini genien linfedema duten per tsonei, haien arazoei 
eta Osakide tzak emandako arretari buruz dituzten aldarrika-
pen nagusiei. Erakundeak gaiari buruz egindako azterla-
nak hobe zitez keen arloak a tzemanarazi ziz kigun, eta haiei 
buruz ko eskaera egin genion Osakide tzari; haren eran tzuna 
atal horretan jaso genuen. Jasotako eran tzuna aztertu on-
doren, berriz jarri ginen kontaktuan erasandako per tsonen 
gizarte erakundeekin, jasotako informazioa haiei helarazi eta 
kontrasta tzeko. Erasandako per tsonen taldeak jakinarazi zi-
gunez, jasotako informazioa ez zetorren bat haien eguneroko 
esperien tziarekin eta, osasun administrazioaren eran tzuna 
ikusita, guztira 140 per tsonari galdetuz azterlana egitea era-
baki zuten. Osakide tzak emandako informazioan jasotako 
zenbait konturi heldu zien azterlan horretarako prestatu zu-
ten galdetegiak, ulertu bai tzuten horrek zorroztasun handia-
goa emango ziela haien balorazioari.

Iaz ko  txostenean (III.4 kapituluko III.1 atala) azterlan horrek 
emandako emai tzak jaso genituen. Emai tzok Osakide tzari 
helarazi geniz kion, ulertu baikenuen tresna oso erabilgarria 
zela osasun administrazioak ezagut zezan erasandako per-
tsonek zer per tzepzio zuten jaso tzen zuten arretari buruz, 
euren antolamendu aurreikuspenen aplikazio praktikoa testa 
zezaten eta zuzen tzeko behar ziren neurriak har zi tzaten. 

Osakide tza, bere eran tzunean, ez zen oso harkor agertu tal-
deak egindako proposamenekiko, eta tamalgarri tzat jo ge-
nuen jarrera hori; izan ere, hura ez dator bat kronikotasuna-
ren kudeaketan gaixo taldeen eginkizuna eta osasunaren 
sustapenean eta preben tzioan haien parte-har tzea bul tza-
tzeko prin tzipioekin, Euskadin kronikotasunaren erronkari au-
rre egiteko estrategian aldarrikatu den bezala. Halako propo-
samenak ain tzat hartu behar direla errepikatuko dugu berriz.

Bestalde, taldeak az pimarratu zuenez, gure osasun admi-
nistrazioak gai tz horren ezagupenean sakondu behar du eta 
Best Practice Guide for the Managemente of Lyphedema 
Europako praktika klinikoaren gidaliburua ain tzat har tzea 
komeni da, egun gure inguruko herriek hura baitarabilte. Ha-
laber, haien ustez administrazio horrek haien erreklamazioak 
ain tzat hartu behar ditu, egoera aurrerakor eta kroniko hori 
prebenitu ahal izateko. Haren gradurik aurreratu eta larrienari 
elefantiasis esaten zaio.

3.1.2.  Sentsibilizazio zentraleko 
gaixotasunak dituzten pertsonak: 
fibromialgia (FBM),  
neke kronikoa (NK), sentikortasun 
kimiko anizkuna (SKA) eta 
elektrohipersentikortasuna (EHS)

Iaz espediente bat abiarazi zen ofizioz, dagokien herri-ad-
ministrazioek talde horri emandako arreta azter tzeko, eta 
gaixo elkarteekin eta erasandako per tsonei eta haien familiei 
lagun tzeko gizarte erakundeekin izandako harremanari esker 
alderdi ba tzuk aurreratu ahal izan genituen, Eusko Legebil-
tzarraren tzako 2011ko  txostenean (III.4. kapitulua, III.5 atala) 
jaso genuenez. 
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Zehaz ki, guztira 24 neurri jaso ahal izan genituen. Haiek eza-
rriko balira, per tsona horien arreta egokia lor liteke eta haien 
bizi kalitatea hobetu liteke.

Gaixotasun horiek dauz katenen arazoa legebil tzarrean jaso 
zen, ez-legez ko proposamen bi onartuta:

 ■ 80/2011 ez-legez ko proposamena, sen tsibilizazio zentra-
leko gaixotasunak onar tzeari buruz koa (ba tzordearen era-
bakia) (09/11.02.01.0556)

 ■ 141/2011 ez-legez ko proposamena, fibromialgiarako eta 
neke kronikoaren sindromerako ekin tza plana presta tzeari 
buruz koa (osoko bilkuraren erabakia) (09/11.02.01.0613).

Proposamen bien bete tze mailari buruz ko jarraipena egiteko 
aski iri tzi genion epea igaro ondoren, informazioa eska tzeko 
idaz kia igorri genion Eusko Jaurlari tzako Osasun eta Kon-
tsumo Sailari, Eusko Legebil tzarrak proposamen haietan es-
katu ziz kion jarduketei dagokienez Sailak eman zituen urra-
tsak ezagu tzeko. Halaber, Ingurumen, Lurralde Plangin tza, 
Nekazari tza eta Arran tza Sailari informazio eskaera berdina 
igorri genion, kasu honetan, sen tsibilizazio zentraleko gaixo-
tasunen onarpenari buruz ko 80/2011 ez-legez ko proposa-
menaren bete tze maila bakarrik aipatuz.

Osasun eta Kon tsumo Sailaren eran tzunak euskal osasun 
sistema gaixotasun kronikoa duten per tsonen premiei eta 
gaixotasun arraroen kontuetan egoki tzeko bul tzatutako 
hobekun tzen esparru orokorrean (kronikotasunaren estrate-
gia) kokatu zituen bere jarduketak.

Erakundeen arteko koordinazioa aipatu zuen, gaixo talde ho-
rren gizarte eta lan premiak eta premia juridikoak Jarraibide 
soziosanitarioen eta Lurralde Plan soziosanitarioen testuin-
guruan konpon tzeko, haiei patologia horiek eragindako des-
gaitasunean eta esklusio arriskuan oinarrituta helduz, zehaz-
tasun handiagorik gabe.

Iragarri zigunez, fibromialgiarako eta neke kronikoaren sin-
dromerako ekin tza plan baten ildoetan lan egiten ari da eta 
“jarduteko protokoloen zabalpenean eta profesionalen sen-
tsibilizaziorako kanpainan aurreratu da”. Hala, jakinarazi 
zigunez, Osasun, Gizarte Politika eta Berdintasun Ministe-
rioak prestatutako jarduteko protokoloa (guztiz baliagarria 
deri tzolarik) zabaldu du medikuen artean, fibromialgiari hel-
tzeko behar diren ezagupenak emateko xedez. Ezagupen 
horiek, besteak beste, honakoak bildu dituzte: diagnostikoa, 
tratamendua edo gaixo horien bizi kalitatea hobe dezake-
ten alderdiak. Haren iri tziz, “gida klinikoak zabalduz lehen 
mailako arretako eta arreta espezializatuko medikuen arteko 
koordinazioa hobetuko da, gaixotasunaren diagnostiko goiz-
tiarra, bilakaera klinikoaren eta diagnostikatutako gaixoen 
tratamenduaren beraren jarraipen hobea lortuko baitira eta, 
hala, kasu ba tzuetan gerta daitekeen gehiegiz ko medika tzea 
saihestuko baita”. Adierazi digunez, Sailak OSATZENekin 
(Familia eta komunitate medikun tzaren euskal elkartea) lan 
egin du euskal osasun sistemako profesionalak informa-
tzeko eta sen tsibiliza tzeko kanpaina diseina tzeko, lehen 
mailako arretako eta arreta espezializatuko medikuei zu-
zendutako fibromialgiari eta neke kronikoaren sindromeari 
buruz ko prestakun tza iraunkorreko programak (ikastaroak) 
erabiliz. Patologia horien gida klinikoen aplikazioaren emai-
tza klinikoei buruz ko ikerketa egin nahi du. Fibromialgia eta 
neke kronikoaren elkarteekin hasitako elkarriz keta irekia ere 
aipatu dute.

Honakoa esan digu: “gainon tzeko autonomia erkidegoe-
kin, halako patologiak iker tzea eta lan-gaixotasunen artean 
sailka tzea errazteko batera jardun ahal izateari begira, CIE 
10ean eta ondorengo eguneraketetan gaixotasun horien
tzako berariaz ko kodea eslei tzeko koordina tzeari dago-
kionez, Sail hau gainon tzeko autonomia erkidegoekin koor-
dinatuko da Osasun Sistema Nazionaleko Lurralde arteko 
Ba tzordearen Osasun Informazioaren Ba tzorde teknikoaren 
baitan, egin ohi duen bezala”. 

Eusko Jaurlari tzako Ingurumen, Lurralde Plangin tza, Neka-
zari tza eta Arran tza Sailak adierazi duenez, ku tsadura elek-
tromagnetikoaren kontrolari dagokionez, indarreko arau-
diaren arabera, ez zaio eskumenik eman. Honakoa eran tsi 
du:“hala ere, egun nazioarte mailan WiFi bidez ko haririk 
gabeko konexio sistemen erabilerak eragindako baliz ko gai-
tzei buruz ko eztabaida zientifikoa gerta tzen ari da. Eztabai-
da horretan, beste erakunde ba tzuen artean, Osasunaren 
Mundu Erakundeak eta Europako Kon tseiluko Ingurumen, 
Nekazari tza eta Toki eta Eskualde Gaietarako Ba tzordeak 
parte har tzen dute”. Sailak jakinarazi digunez, “interes han-
diz jarrai tzen dio eztabaida zientifiko hari, handik etorriko 
diren ondorio zientifikoek eta seguruenik legez ko gomen-
dioek edo betebeharrek, herri-administrazioei orokorrean, 
eta dagokion neurrian, organo jakin honi, ingurumenaren eta 
per tsonen osasunaren babesa berma tzeko neurriak har tzea 
ahalbidetuko dietelako”.

3.2. Bilerak elkarteekin

3.2.1. Aurten sentikortasun kimiko aniz kunak (SKA) 
erasandako per tsona talde batekin elkartu gara, erakunde 
hau talde horren alde egiten ari den jarduketak azter tzeko, 
eta bizi dituzten arazoetan eta euren herritar eskubideak 
erabil tzeko duten zailtasunean eragiteko.

SKAk erasandako per tsonen sistema immunologikoak eta 
sistema endokrinoak ez dute onar tzen produktu kimikoekin, 
lurrinekin, eta abarrekin kontaktua izan dezaten, ezta per-
tsona gehienek jasan ohi dituzten mailetan ere, haien osa-
suna arrisku larrian jarriko baili tzateke. 

Hori dela-eta, topaketa hori egin ahal izateko erakundeak 
protokolo berezia bete behar izan du, per tsona horiek agen-
te eragileekin kontaktua izateko aukera ahalik eta gehien 
muga tzeko zenbait neurri hartuta.

Erasandako per tsonek xehetasunez aipatu dituzte honako 
kontuak direla-eta paira tzen dituzten arazoak:

 ■ Osasun lagun tzarako eskubidea: diagnostikorik eza, es-
pezialistarik eta medikuen prestakun tzarik eza, OSNko 
zentro espezializatuetara bidera tzeko arazoak, haien 
osasunaren tzat ezinbestekoak diren produktuen –mas-
ka bereziak, aire eta ur iragaz kiak, nutrizio-gehigarriak, 
elikadura biologikoa, etab.– estaldurarik eza; CIE10ean 
SKA eta EHSrako berariaz ko kodea esleitu beharra; SKA 
Osakide tzaren Gaixo kronikoen arreta estrategian sar-
tzea; etiologiari eta tratamenduei buruz ko ikerkun tzarako 
diru-zuz kidura handiagoen premia.

 ■ E txebizi tzarako eskubidea: e txebizi tzak egoki tzeko lagun-
tzarik eza, eraikun tza material bereziekin eraikitako babes 
ofizialeko e txebizi tzarik eza, gune zuririk eza.
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 ■ Mendekotasunaren, desgaitasunaren eta ezgaitasunaren 
babesa: lehenengo biak gizarte eremuan eta hirugarrena 
lan eremuan onartuak izateko arazoak, lagun tza produk-
tuak eta lagun tza teknikoak eskuratu ezina, etab.

 ■ Hez kun tzarako eskubidea: SKA daukaten adingabeak 
eskola tzeko aurreikuspenik eza, ikaste txeetan erabilitako 
garbiketa produktuen arazoak.

 ■ Osasun, gizarte eta hez kun tza zentroetan, garraiobidee-
tan, eta abarretan agente eragilerik gabeko esparruak 
egokitu eta leku publikoetan gune zuriak sortu beharra.

 ■ Ingurumenaren babesa: arazoak fumigazioekin, aire-
ihinztapenekin, pestizidekin eta hirietako garbiketa pro-
duktuekin –az ken kasuari dagokionez, Sindikoaren go-
mendioaren egokitasuna aipatu dute–.

 ■ Lanpostuak egokitu beharra edo lanpostu aldaketetarako 
aukera/ OSALANek bul tzatutako zuzen tzeko neurriak/ 
FBM, NKS, SKA eta EHSren tzako lan arretako protoko-
loa presta tzea/ Lan Arriskuak Prebeni tzeko azaroaren 8ko 
31/1995 Legeko 25. artikulua –“Arrisku jakin ba tzuekiko 
bereziki sentikorrak diren langileen babesa”– aplika tzea, 
EHS eta SKAren onarpena gauza tzen ez den bitartean.

Ararteko erakundeak zenbait neurri bul tzatu nahi ditu erakun-
dean bertan toxikoen arriskua murrizteari begira, sentikortasun 
kimiko aniz kunak erasandako per tsona taldea sartu ahal izatea 
lor tzeko, eta langileen osasunaren sustapen egokia berma tzeko.

3.2.2. Aurten esparru bat ireki dugu DRAVETEN SIN
DROMEA FUNDAZIOArekin lankide tzan.

Draveten sindromea, lehen Haurren Epilepsia Miokloniko La-
rria (SMEI) zeri tzona, neurogarapenaren nahasmendua da, 
haur tzaroan hasten da eta tratamenduari eran tzuten ez dion 
epilepsia larria da haren ezaugarri nagusia.

Kasu gehienetan, krisi epileptikoak lehen bizi urteaz geroztik 
hasten dira. Lehen erasoaldiak sukarraren agerpenari lotuta 
daude eta konbul tsio toniko-kloniko orokorrak edo alde bate-
koak dira. Askotan, krisi horiek 20 minututik gorako egoera epi-
leptikoetan amai tzen dira, eta larrialdietako taldeek esku hartu 
behar dute. Denboraren poderioz, sukarrik gabeko krisiak eta 
bestelako gertakariak, hala nola miokloniak, absen tzia atipikoak 
eta erasoaldi par tzialak-konplexuak ere ager tzen dira. Gaixota-
sunaren garapena oso bestelakoa da per tsona batetik bestera.

Bigarren urteaz geroztik garapenaren a tzerapeneko sintomak 
suma tzen hasten dira. Kasu askotan ataxia, autismoaren es-
pektroaren barruko nahasmenduak, elika tzeko eta hazteko 
arazoak eta loaren nahasmenduak ikusten dira. Min tzaira 
izaten da gaitasunik erasandakoenetako bat.

Gaixotasuna diagnostika tzeko zenbait adinetako adieraz pen 
klinikoak eta elektroenzefalografikoak uztartu behar dira. 
Diagnostikorako iriz pide zorro tzik ezean, gerta daiteke kasu 
ba tzuk guztiz ondo ez identifika tzea. Bestalde, kasuen por-
tzentaje  txiki batek ez ditu aipatu iriz pide guztiak bete tzen.

Fundazioaren ordez kariaren iri tziz, diagnostiko goiztiarra 
fun tsez koa da, honako arrazoi biak direla-eta:

 ■ Sindromea ondo diagnostikatu ez bada, haurra epilep-
sia balu bezala medikatu ohi da (fenitoina emanez) eta, 
diotenez, medikazio horrek eragin honda tzaileak dauz ka 
Draveten sindromea dutenengan.

 ■ Ezinbestekoa da estimulazioari (logopedia eta psikomo-
trizitatea) ahalik eta lasterren ekitea, arreta goiztiarrean.

Diagnostikoa test genetikoaren bidez baino ezin da egin, neu-
ropediatrak eskatuta. Horregatik da hain garran tzi tsua lehen 
mailako arretako (pediatria) edo larrialdietako zerbi tzuek neu-
ropediatriako zerbi tzu espezializatura berehala bidera tzea.

Haien ustez osasun eremuan dauden hu tsune nagusiak eta 
haiek hobe tzeko proposamenak zein diren adierazi digute:

 ■ Larrialdietarako (eta 112rako) eta lehen mailako arretarako 
protokoloen bidez diagnostiko berantiarrak gaindi tzea.

 ■ Konbul tsio luzeak egonez gero, Neuropediatriara bidera-
tzea lehenbailehen.

 ■ Diagnostikatutako haurren tzat, fenitoina ez emateko aler-
ta informatikoek jo beharra.

 ■ Gaixotasun kroniko onartu beharra, errezeta gorriak eman 
diezaz kieten (medikamentu ba tzuk oso garestiak dira).

Halaber, haien iri tziz euskal osasun sistemak sindrome horri 
hel tzeko dituen indar nagusiak ere aipatu dituzte:

 ■ EAEko neuropediatriako profesionalen kualifikazio handia.

 ■ Arreta bikaina ospitalera tzeetan (ZIU).

Haien aburuz, arreta goiztiarra fun tsez ko faktorea da eta, 
beraz, 6 urte arte efektiboki emateko eska tzen dute. Era be-
rean, 6 urtetik gora ere logopedia eta psikomotrizitate saioe-
tarako lagun tzak eska tzen dituzte.

Joan den maia tzaren 12an, Gaixotasun Arraroak dituzten Per-
tsonen Nazioarteko Egunean, Ararteko erakundeak pren tsan 
argitara tzeko iri tzi artikulu bat prestatu zuen. Kasu horretan, 
emakume biri hi tza eman nahi izan zien Arartekoak. Azaldu-
tako sindromeak erasandako adingabeen amak dira eta haien 
testigan tzari esker erasandako familien errealitatera hurbil 
gaitez ke.

4.

Herritarren 
eskubideen egoeraren balorazioa

4.1. Gaixotasun kronikoa duten per tsonen premietara 
egoki tzeko, osasun emai tza hobeak lor tzeko eta eraginko-
rragoak izateko Osasun eta Kon tsumo sailak osasun sistema 
alda tzearren egiten ari den esfor tzua nabarmendu nahi dugu. 
Gure osasun administrazioak pen tsatutako kronikotasunaren 
estrategiaren bidez gaixoa sistemaren erdigunean jarri, lehen 
mailako arretaren eta arreta espezializatuaren arteko koordi-
nazioa hobetuz haien zain tzen jarraikortasuna bermatu, haien 
minaren ezagu tza sustatu eta autozain tzarako tresnak eman 
nahi ditu. Arretak e txean edo komunitatean gera tzea lehene-
tsi du, loturako erizain tzaren eta e txez e txeko ospitalera tze 
taldeen lagun tzaz. Bestalde, gaixo horiek euren patologiei 
buruz prestatu nahi dira, gaixo aktiboen tailerretan.
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4.2. Kronikotasunaren estrategiaren garapenean aurrera-
penak ikusi ditugu eta EAEko Gaixotasun Arraroen Estrate-
giaren Ekin tza Planaren garapen hasi berria ere bai. 

4.3. Hartutako kalte zerebrala duten per tsonek baliabide 
urritasunari egin behar diote aurre, eguneko zentro espezia-
lizatuei dagokienez. Gure herri-administrazioek baliabide 
berriak abiaraztea eta arretarako bestelako aukerak bideratu 
ahal izateko prozedurak malgu tzea eska tzen du horrek.

4.4. Linfedemak erasandako per tsonek jaso tzen duten 
arretari buruz duten per tzepzioa ez dator bat Osakide tzak 
emandako informazioarekin. Tresna oso erabilgarria da hura 
eta, gure iri tziz, gure osasun administrazioak ez du behar 
bezala baliatu, bere kronikotasunaren estrategiak aldarrika-
tu dituen gaixo taldeen parte-har tze aktiboaren prin tzipioen 
aurka.

4.5. Euskal osasun sistemak ez dauka profesional espezia-
lizatu nahikorik sentikortasun kimiko aniz kunak eta merkurio-
intoxikazioak erasandako per tsonei arreta  emateko. Profe-
sionalen prestakun tza eta espezializazioa bul tza tzearekin 
batera, bitartean, zerbi tzu egokira bidera tzeko edo zentro pri-
batu batean emandako arretaren ondorioz sortutako gastuak 

ordain tzeko bideak a tzerapenik gabe eta gaixoei informazio 
egokia emanez egin behar dira.

4.6. Fibromialgia eta neke kronikoa dituzten per tsonen 
arretan aurrerapenak ikusi ditugu: jarduteko protokoloen 
aplikazioa, profesionalen prestakun tza eta gaixoen parte-
har tzea.

Sentikortasun kimiko aniz kunak eta elektrohipersentikor-
tasunak erasandako per tsonei dagokienez, ordea, ez dugu 
hobekun tzarik sumatu. Haien gizarte egoera izugarri kez-
kagarria da. Osa tzen duten komunitatearen eskubide osoko 
kideak dira eta, beraz, botere publikoek titularrak diren es-
kubideak egiatan erabili ahal izateko baldin tzak bermatu be-
har dituzte. 

Haien arazoak –larria da, kasu askotan ezgai tzailea eta eze-
zaguna zuribiderik gabe– agerian geratu behar du hausnarke-
tarako eta behar diren neurriak har tzeko esparruak sor tzeko.

Zerikusia duten administrazioek osoko arreta eman behar 
dute osasun eta gizarte eremuetan, lagun tza produktuak 
eskura tzea erraztu behar dute; arreta zuzeneko zerbi tzu pu-
blikoetako profesionalen prestakun tza bermatu behar dute; 
preben tzioa bul tzatu behar dute; haien etiologiari eta tra-
tamenduari buruz ikertu behar dute; ingurumena babestea 
eta hobe tzea eta gune zuriak sor tzea bul tzatu behar dute 
eta euren jarduketetan arreta, gardentasun eta ingurune-
informazioaren prin tzipioak jaso behar dituzte, beste neurri 
ba tzuen artean.
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(III).5.
Buruko gaixotasuna edo  
nahasmenduak dituzten pertsonak

a t a l a

Aurrekoa ikusi





Aurrekariak

Arartekoak arreta handia jar tzen du burutik gaixo dauden 
per tsonen taldeengan, ahultasun berezia baitute. 

Hala, arlo honetan egiten dugun lanaren oinarria zera da, 
burutik gaixo dagoen per tsona hori eskubideak dituen 
herritarra dela. Ondorioz, per tsona hauen jabekun tza, 
gizartera tzea, errehabilitazio psikosoziala eta benetako 
partaide tza dira jorra tzen ditugun ideiak.

Gure herri-administrazioen, eta, batez ere osasun, gizarte, 
hez kun tza, enplegu, justizia eta e txebizi tzaren arloko jardue-
raren inspiraziorako prin tzipioak honako hauek izan behar 
direla uste dugu: norberaren autonomiaren sustapena eta 
estigmaren ezabapena, zainketen jarraipena, ekitatea, eran-
tzukizuna, koordinazioa, integrazioa, eraginkortasuna eta 
gaixo eta senideen partaide tza-foro eta elkarteen sustapena.

Arartekoaren xedea da, beraz, administrazioon jarduerak 
prin tzipio horiekiko leial izatea eta horretarako lan egitea, ba-
besteko zeregina daukagunez gero.

1.

Arloa kopurutan

2012. urtean 23 kexa berri erregistratu dira burutik gaixo 
dauden per tsonen arloan; beste lau kasutan ere arlo honi 
buruz min tzatu dira zuzenean. Kexak tramita tzeko lanaz 
gain, kapitulu honetako IV. atalean (Jarduera Planari buruz-
koan) azaldutako arloaren jarduerak ere egiten dira.

2.

Kexarik aipagarrienak

2.1. Osasun-administrazioak nortasunnahasmendua 
duen gazte bati emandako arretari buruz ko kexa tramita-
tzean, Osakide tza-Euskal Osasun Zerbi tzuari goran tz doazen 
nahasmendu hauei –batez ere gure gazteei eragiten dietela-
rik– arreta emateko programa bereziak ezarri eta gara tzeko 
gomendatu dio Arartekoak. Gomendioari jarraiki, programa 
horiek sektore arteko esku-har tze terapeutikoetan oinarritu 
beharko dira eta egiztatutako eraginkortasuna izan beharko 
dute, aipatutako nahasmenduak dituzten gaixoen eta haien 
familien bizi-kalitatea hobe tzeko asmoz.

Arartekoak zera eskatu die, EAEn nortasun-nahasmendue-
tan espezializatutako unitatea jar tzeko, eguneko ospitalea-
ren modalitatean, 2008an proiektatuta zegoen bezala. Proie-
kzio horrek, hala ere, ez du inolako aurrerapenik izan az ken 
lau urteetan, behin eta berriz berau ezar tzeko adierazi diegun 
arren.

Arartekoaren 2012ko azaroaren 23ko Ebazpenari buruz ari 
gara. Horren bidez, Osakide tza-Euskal Osasun Zerbi tzuari 
gomenda tzen zaio nortasun-nahasmendu larriak dituzten 
per tsonei arreta emateari lotutako neurri orokor ba tzuk eta 
eragindako gazte baten arretaren gaineko beste neurri berezi 
ba tzuk har di tzan. Bertan, ukitutako per tsonen eta beren se-
nideen informazioa susta tzeko eta osasun-arreta egokirako 
eskubidea berma tzeko beste neurri ba tzuk ere gomendatu 
dira. 

2.2. Arartekoaren esku-har tzeari esker, genetikako adi-
tuarengana bideratu ahal izan da adingabe bat. Izan ere, 
Santiagoko Ospitaleko haurpsikiatriako zerbi tzuan desbi
dera tze hori egiteko a tzerapen arrazoitu gabea jasan izana 
salatu zuten bere gurasoek.

2.3. Erabil tzaile ugarik eta “Guru tzetako psikogizarte 
lagun tzarako modulua” Elkarteak beren desadostasuna 
adierazi ziguten, ez zelako berrituko Osasun eta Kon tsumo 
Sailak elkarte horrekin sinatutako lankide tza-hi tzarmena. 
Erabaki horrek, izan ere, modulua ixtea ekar zezakeen. 
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Nahiz eta espediente hauek tramitazio-fasean dauden, gure 
jardueratan zera aztertu nahi izan dugu, ea Osakide tzako 
sare publikoak emandako arreta berria a tzerapen bat den 
lortutako arreta-estandarretan, besteak beste, arreta psi-
kiatrikoaren ratioan, ludopatiak dituzten per tsonen arreta-
programan, genero-indarkeriaren biktima diren emakumeen 
arreta-programan, familiako esku-har tzean edo estigmaren 
ezabapenean. 

Gure kez ka nagusia, eta halaxe jakinarazi diogu Osasun 
eta Kon tsumo Sailari, zentroaren kokapen berria eta zerbi-
tzuaren antolakun tza berria izan dira, ez baikenuen nahi, ino-
la ere, lagun tza psikosoziala behar duten per tsonen arretan 
kalitatea murrizterik.

Sailaren erabakia antolakun tza-ahalmenaren eremuan koka-
tzen da eta bere egituraketa berria behar bezala arrazoi-
tuta dago. Hala ere, moduluak duen ibilbide bikaina –gure 
osasun-administrazioaren zerbi tzura 30 urte baino gehiago 
darama tzala– eta bere taldearen konpromiso eta profesio-
naltasuna kontuan hartuta, moduluak nolabait jarraitu behar 
duela uste dugu, betiere gure herri-administrazioen lagun-
tzarekin, sareak eskain tzen duen arreta osa tze aldera.

Espediente hauek tramita tzean, Sailak hainbat konpromiso 
hartu ditu lehen zerrendatu ditugun eta behar bezala jorra-
tuko ditugun alderdiei dagokienez.

3.

Araudi- eta gizarte-testuingurua

3.1. Araudi-berrikun tza nagusiak osasun publikoaren 
eremu orokorrean eman dira (apirilaren 20ko 16/2012 Lege-
gin tzako Errege Dekretua, Osasun Sistema Nazionalaren 
iraunkortasuna berma tzeko eta bere prestazioen kalitate 
eta segurtasuna hobe tzeko premiaz ko neurriei buruz koa, 
eta ekainaren 26ko 114/2012 Dekretua, Euskal Autonomia 
Erkidegoaren eremuan Osasun Sistema Nazionalaren osa-
sun-prestazioak emateko araubideari buruz koa). Ondorioz, 
Osasun arloari buruz ko II.12. kapituluko III. atalean aztertu 
da gaia.

3.2. Egungo krisi ekonomiko larriaren ondorioz aldake-
ta ugari jasaten ari gara eta kez katuta gaude osasun eta gi-
zarteko prestazioen irisgarritasun, maila eta kalitateak izan 
di tzakeen mugengatik, herri-administrazioak baitira horien 
eran tzule eta kudea tzaileak.

Burutik gaixo dauden per tsonen babesa politika publikoen 
lehentasunetako bat izan behar da.

OMEren esanetan,  txirotasunaren igoerak eta gastu pu
blikoaren murriz ketek (krisiaren hasieratik Europan espe-
rimentatu ditugunak) nabarmen kaltetu dute Europako 
hiritarren buruosasuna; ikerketa zientifikoek egiaztatu 

dutenez, beren diru-sarreretan murriz ketak jasaten dituzten 
eta familiako arazoak dituzten per tsonek buruko arazoren 
bat jasateko arrisku askoz altuagoa dute gainerako herrita-
rrek baino; krisi ekonomikoaren eta buru-osasunaren arteko 
harremanak norabide bikoi tza du, hau da, krisiak osasunean 
eragin negatiboa izateaz gain, buru-osasunean barne, eremu 
horretako arazoek ondorio larriak dituzte Europako herrial-
deetako garapen ekonomikoan. 

Hori guztia dela eta, hiritarren buru-osasuna babestu beharra 
dago, batez ere krisi-garaietan, eta, horretarako, buru-osa-
suneko zerbi tzuetarako irisgarritasuna hobetu, baliabideak 
jarri eta osasuneko profesionalak trebatu behar dira. Ildo ho-
rretatik erregistratutako aurrerapenetako ba tzuk IV.2 atalean 
jaso tzen dira, Buruko gai tzaren trataera ospitaletik kanpo ize-
neko  txosten bereziaren jarraipenari buruz koan. 

3.3. Eusko Jaurlari tzako Osasun Berrikun tzako Sailburu-
orde tzak Euskadiko Hirugarren Sektoreko Ba tzorde Estra-
tegikoa jarri du mar txan 2012an. Euskadiko Eri Psikiko eta 
Senide Elkarteen Federakun tzak –FEDEAFES– bere hiru 
lan-taldeetan (Osasuna eta Bazterkeria, Ondorio Kronikoen 
Errehabilitazioa eta Ezgaitasuna) duen partaide tza, zalan-
tzarik gabe, Sailak sustatutako jardunbide ona da, partaide-
tza indar tzen du eta. 

4.

Jarduera-planaren esparruko 
bestelako esku-hartzeak

Jarraian, erakundeak 2012. urtean zehar garatutako jarduera 
nagusiak deskribatuko ditugu:

4.1. Ofiziozko jarduerak
Per tsona interesduna bere borondatearen aurka barnera-
tzearen ondorioz hainbat kexa-espediente tramitatu ditugu-
nez, 2012ko o tsailean ofizioz ko espedientea ireki genuen, 
Prozedura Zibilari buruz ko urtarrilaren 7ko 1/2000 Le
gean (PZL) egoera hauetarako aurreikusitako neurrien 
betearaz pena azter tzeko.

Kasu guztietan, osasun-administrazioak, araudi horretan 
ezarritakoaren arabera, barnera tze horren berri ematen 
zion auzitegi eskudunari, legez ezarritako hogeita lau orduko 
epearen barruan.

Kasu ba tzuetan, hala ere, neurri hori zuzen tzeko adostutako 
gehienez ko hirurogeita hamabi orduko epea luza tzen zuten 
epaileek. Ondorioz, gaia organo eskudunetara bideratu zen, 
zehaz ki, Euskal Autonomia Erkidegoko Fiskal tza Nagusira 
eta Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusia-
ren Gobernu Aretora. Bi instan tziek informazio-eginbideak 
hasteko erabakia hartu zuten. 
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Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren 
Gobernu Aretoak emandako informazioaren arabera, neurri 
egokiak ezarri dira, legez ko epeak kasu guztietan errespe-
tatu daitezen.

Halaber, per tsonak egoera horietan dagoz kien eskubideen 
jakitun ote ziren eta gure osasun-administrazioak hori behar 
bezala susta tzen ote zuen aztertu genuen. 

Aztertutako kasuen ondorioz piztu zaiz kigun zalan tzak kon-
tuan hartuta eta zalan tza horiek Osakide tzako Buru Osa-
suneko Sareko profesionalekin egiaztatu ondoren, beharrez-
koa irudi tzen zaigu borondatearen aurkako ospitalizazioei 
buruz ko protokoloetan neurri egokiak sar tzea, gaixoek be-
netan eta ondo ezagutu di tzaten PZLren arabera dagoz kien 
eskubideak (uler tzeko moduan ida tzitako formularioak, osa-
sun-langilearen nahitaez ko sinadura, eta abar).

4.2.  Buruko gaitzaren trataera 
ospitaletik kanpo izeneko txosten 
bereziaren jarraipena 

4.2.1. Osasun-sareko baliabideen egoera buru-osasuna-
ren alorrean 2012. urtearen amaieran (2010 eta 2011ko da-
tuak ere sartu ditugu, bilakaera aztertu ahal izateko).

2010
(5)

2011
(5)

2012
(5)

BOZ (1)
Helduen Buru Osasuneko Zentroak

41 41 41

HGBOZ (1)
Haur eta Gazteen Buru Osasuneko Zentroak

8 8 8

OLU (2)
Ospitalizazio Laburreko Unitateak

8
(231)

6
(246)

6
(246)

HGOLU (2)
Haur eta Gazteen Ospitalizazio Laburreko 
Unitateak

3
(20)

3
(20)

3
(20)

EO
Helduen Eguneko Ospitaleak

10
(247)

22
(821)

22
(842)

HGEO
Haur eta Gazteen Eguneko Ospitaleak

5
(45)

5
(50)

5
(50)

EEU (3)
Egonaldi Ertainetarako eta Az piakutuen Unitateak

7
(282)

6
(286)

6
(286)

PIU
Psikosi Immuneen Unitatea

1
(14)

1
(14)

1
(14)

EU
Errehabilitazio Unitateak

2
(84)

5
(207)

5
(207)

LU (3)
Egonaldi Luzeen Unitateak

13
(804)

3
(230)

3
(220)

PG (4)
Psikogeriatrikoak

6
(155)

3
(109)

3
(109)

Iturria: Euskal Osasun Zerbi tzua-Osakide tza.

(1)  BOZ eta HGBOZ; bertan, non toxikomaniak, Elikadura Jokabi-
dearen Arazoak berariaz jorra tzen dituzten taldeak eta Lehenen-
go Gertakari Psikotikoak lan tzen dituztenak ere sar tzen dira.

(2)  Bai Ospitale Orokorretan, bai Ospitale Psikiatrikoetan OLU eta 
Haur eta Gazteen Ospitaletan HGOLU.

(3)  Izen desberdinekin. Gipuzkoaren kasuan hitzartuak dira.

(4)  Gipuz koaren kasuan hi tzartuak dira.

(5)  Parentesi artean, plaza-kopurua.

Eguneko Ospitaletan 21 plaza igo dira eta egonaldi luzeko 
unitateetan 10 plaza ezabatu.

2012ko urrian Haur eta Gazteen Egonaldi Ertaineko Unitate 
bat jarri da mar txan Arabako Buru Osasuneko Sarean eta 
lurraldez gaindiko izaera dauka.

4.2.2. Desinstituzionalizazio-prozesuari dagokionez, 2010eko 
urritik 2012ko urrira arte, Biz kaiko Buru Osasuneko Sareak 
420tik 313ra murriztu du ospitale psikiatrikoetan dauden 
egonaldi luzeko ohe-kopurua (egonaldi luzeko egoi tza-
plazak). Aldi horretan, errehabilitazio-programetarako ohe 
bihurtu dira 90 egoi tza-ohe. 2012ko urtarrilaren eta urriaren 
artean 9 ohe i txi dira Bermeo eta Zaldibarko ospitaletan.

Gipuz koan, Osasuneko Lurralde Zuzendari tzak ohe-kopuru 
jakin baterako programa espezifikoak dauz kan bi programa 
garatu ditu Aita Menni ospitalean, egonaldi luzeko oheak mu-
rriztu asmoz. Gipuz koan 2012an irekitako miniegoi tzetako 35 
plaza berrietatik % 65 inguru egonaldi luzeetarako ospitale-
ratutako gaixoen tzat izan ziren.

4.2.3. Ospitaleetatik kanpoko egoi tza-egiturei dagokie-
nez, Osakide tzak 2011n emandako informazioaren arabera, 
tutore tzapeko pisuetako eta ikuskatutako pisuetako plaza-
kopurua 468koa zen. 2012an emandako datuaren arabera, 
332 plaza daude orain. 2011n miniegoi tzetako plaza-kopurua 
90koa zen; 2012an, aldiz, 136 plaza erregistratu ziren. 2011n 
erkidego terapeutikoetako plaza-kopurua 30koa zela jakina-
razi zi tzaigun. 2012an, bestetik, 449 plaza egon dira eguneko 
ospitale eta erkidegoetan. Hala ere, iri tsi zaigun az ken datu 
hori ez dagoenez banakatuta, ezin dugu ondoriorik atera.

Aurten lankide tza-hi tzarmena sinatu dute Osasun Sailak, Bil-
boko Udaleko Udal E txebizi tzek, AVIFES elkarteak eta Biz-
kaiko Buru Osasuneko Sareak, buruko arazo larriak (BAL) 
dituzten per tsonek gizarte-alokairuko e txebizi tza normali-
zatua eskura dezaten. Gure aburuz, era honetako akordioak 
eredugarriak eta ezinbestekoak dira.

4.2.4. Iaz, Biz kaiko eta Arabako asertibotasunerako erki-
degoko tratamendu-programen ezarpenari buruz min tzatu 
ginen. Ez genekien Gipuz koan halako egiturarik zegoenik. 
Aurten jakinarazi digutenez, hala eta guztiz, an tzeko iriz-
pideak dituen programa bat gara tzen ari dira Donostia ingu-
ruan. Halaber, Borondatearen Aurkako Tratamendu Anbula-
torioaren programa bat ere badago, buruko arazo larria (BAL) 
duen gaixoa bere ingurunean manten tzearen alde. Bestetik, 
Eskizofrenia Prozesu Bereizia ere badute, esku-har tze inten-
tsibo eta guzti. BAL duten 320 gaixok jaso tzen dituzte pro-
grama hauen onurak, kontrol inten tsiboagoa eta erkidegoko 
eta e txeko jarduerak dituztela.

4.2.5. Aurten Osakide tza profesionalei eta gaixo eta 
senideei zuzendutako agiriak batu eta azter tzen aritu da 
eta, gure ustez, egindako lana oso erabilgarria izan daite-
ke. Lana lau karpetatan antolatu da (BOZ guztietan erabil-
tzeko agiri orokorrak; baimen informatuak preskriba tzaileek 
gaixo helduei entrega diezaz kieten; Tratamenduei buruz-
ko informazio-gidak, preskriba tzaileek erabil di tzaten eta 
Patologia eta tratamenduei buruz ko gidak, gaixo helduei 
entrega tzeko).
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4.2.6. Arabako Ospitale Psikiatrikoan dimen tsio bikainak 
dituen eta aire zabalean dagoen berdegune baten sorrera 
susta tzeko gauzatutako jarduerei dagokienez, Osakide-
tzak zera jakinarazi digu, honez kero badaukala arkitektura-
proiek tua, obretako lizen tzia-eskaera tramitatu duela eta be-
rau eskura tzean obra hasteko moduan egongo dela. Albiste 
bikaina da eta aurreikuspenak ahalik eta arinen gauza tzea 
espero dugu.

4.3. Azterlanak
Arartekoak honako izenburuko azterlana eman du argitara: 
EAEko haurren, nerabeen, gazteen eta helduen buruko 
osasunaren arretaren inguruan egindako hurbilketa: 
erronkak eta aukerak. Bertan, talde bereziki ahul horien 
buru-osasuna artatu eta babestearen arloan euskal herri-
administrazioek az ken urteotan egin duten ahalegin handia 
aitortu du. Aldi berean, ekimen berriak, garapen handiagoak 
edo hobekun tzak behar dituzten gaiak nabarmendu dira, 
dagoz kien gomendioak egin ahala. 

4.4. Elkarteekin egindako bilerak

4.4.1. Erakunde honek Euskadiko Eri Psikiko eta Senide 
Elkarteen Federakun tzarekin (FEDEAFES) duen harremanari 
esker, talde honek gaur egun dauz kan kez ka nagusiak ezagu-
tzeko beta izan dugu. Horrez gain, gure euskal herri-admi-
nistrazioek talde honi ematen dioten arretan an tzemandako 
gabeziak ere azaldu diz kigute:

 ■ Oporraldietan zaila da Zentro Hezigarri Terapeutikoetan 
dauden adingabeen arreta eta lagun tza integralarekin 
jarrai tzea. 

 ■ Donostiako Haur eta Gazteen Psikiatriako Arreta Goiztia-
rraren Unitateak egiten duen lan aparta az pimarratu dute 
(Gipuz koako Ospitalez kanpoko Buru Osasuneko Sarea - 
Osakide tza). Lan-metodologia eta baliabide hauek beste 
lurralde ba tzuetara heda tzea komeni dela uste dute.

 ■ Federakun tza kez katuta dago, Karterari buruz ko Dekre-
tuak (oso aurreratua dagoenak) babes-eremutik kanpo 
u tz di tzakeelako mendetasun-egoera aitortuta ez duten 
baina buruko gaixotasuna duten per tsonak (talde honen-
tzako maila-jai tsierak eta balorazio baxuagoak eragin ditu 
baremo berriaren aplikazioak).

 ■ Euren ustez, gaixotasun kroniko egonkorrei ez li tzaiz kieke 
ezgaitasuna kalifika tzeko berrikuspen etengabeak egin 
beharko.

 ■ Arabako Zentro Psikiatrikoan hainbat az piegitura (lorate-
gia) behar dira.

 ■ Borondatearen aurka barnerarazi dituzten per tsonen ka-
suan beharrez koa irudi tzen zaie ukitutako per tsonak bere 
eskubideak ezagu tzen dituela berma tzeko neurrik gara-
tzea. Fiskal tzaren lanak prozesu horietan garran tzi han-
diagoa izan beharko lukeela uste dute.

 ■ Gure osasun-sistemak nortasun-nahasmenduak jorra tzeko 
mugak dituela-eta kez katuta agertu dira. Honako gaien gai-
neko ardura eraku tsi dute: nahasmendu hauek diagnostika-
tzeko arazoak; psikoterapia-beharrizanak; gazteen gaineko 

eragina eta espe txeetako buru-hil tze eta sarrerekiko harre-
man estua. II. atalean aipatutako Arartekoaren 2012ko aza-
roaren 23ko Ebaz pena egokia irudi tzen zaie. 

 ■ Ospitaleetan eta ospitalez kanpoko buru-osasunaren 
erakundeetan plan estrategikoak egitean elkarte eta se-
nideak sar tzeko lanarekin jarrai tzeko beharrizana aipatu 
dute.

 ■ Burutik gaixo dagoen per tsona presoa diziplina-prozedu-
ren pean jar tzearen ondorioz ko arazoak azaldu dituzten, 
kasu horietan ikuspegi terapeutikotik esku hartu behar 
baita.

 ■ Babes instituzionala beharrez ko tzat jo tzen dute eta buru-
tik gaixo dauden presoekin esku har tzeko diru-lagun tzak 
aipatu dituzte.

 ■ Burutik gaixo dauden per tsonei arreta emateko erkide-
goko eredua errealitate bihur tzeko baliabideak urriak dire-
la salatu dute (gaixo psikiatrikoak birkoka tzea, senideen-
tzako babesa, eta abar).

 ■ Bizimodu autonomo eta independentea babesten duen 
ereduaren alde egiten dute, per tsonen burujabe tzarako 
behar eta asmoak behar bezala bete tzen lagun tzen due-
lako, jabekun tzarako bide honetan jarrai tzeko tresnak 
eskainiz, beharrez ko lagun tzarekin. Erakundeek eredu 
honi ematen dioten babesa areagotu egin behar dela uste 
dute.

 ■ Ez dute aurrerapenik ikusi 2010eko Buru Osasunaren 
Estrategiaren hirugarren ildo estrategikoaren betearaz-
penean, estigma ezaba tzeari buruz koan, elkarteek susta-
tutako jarduerez harago. 

 ■ Beharrez ko tzat jo tzen dute Lan Mahai bat sor tzea talde 
honen eskubideak zaindu eta susta tzen dituzten agente 
desberdinekin, estigma ezaba tzeko edo/eta helburu horri 
eragiten dieten gaiak azter tzeko politika publikoak susta-
tze aldera. 

4.4.2. Iaz OME-Osasun Mentalaren Elkartearekin (Aso-
ciación de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria) hasitako 
lankide tza-dinamika mantendu dugu aurten. Dinamika honi 
esker, psikiatrikoko talde profesional honen ekarpenak dauz-
kagu. Buru-osasuneko arazoak dituzten per tsonen eskubi-
deen aldeko jarrera eta profesionaltasuna bikainak dira. Ha-
laber, Osakide tzako Buru Osasuneko Sarean lan egiten duten 
profesionalak direnez, talde honi ematen zaion arretari buruz-
ko datu gehiago helarazten diz kigute. Jarraian, planteatutako 
gai ba tzuei buruz duten ikuspegia az pimarratuko dugu:

 ■ Asertibotasunerako erkidegoko tratamenduen (AET) es-
kualde-programei dagokienez aurrerapenak erregistratu 
diren arren, horrelako ekipoak areago tzeko beharrizana 
nabarmendu dute, bereziki kostuaren eta eraginkorta-
sunaren arteko azterketari erreparatuta.

 ■ Erkidegoko errehabilitazio-prozesuetan ezinbestekoak di-
ren plaza soziosanitarioak urriak dira. Benetako eskaria 
erregistratutakoa baino handiagoa izan daiteke. Izan ere, 
kasu jakin ba tzuetan ikuskapen-maila desberdina dauka-
ten egoi tzetako i txarote-zerrendak hain dira luzeak ezen 
erabil tzaile posibleei baliabideok eska tzeko asmoa ken-
tzen baitie burutik. 
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Horrek bereziki eragiten die patologia psikotikoa eta men-
detasun gogor edo neurtua (ez mendetasun altua) duten 
adinekoak bezalako talde bereziei, adinekoen zerbi tzua 
ez baita euren arretaz ardura tzen; baita patologia duala 
edo jarrera-nahasmendu desberdinak dituzten per tsonei 
edo narriadura handiagoko patologia psikikoa duten per-
tsonei ere. Psikikoki egonkor dauden baina eguneroko 
bizi tzako gaitasunetan babes etengabea behar duten 
per tsonak erkidegoko errehabilitazio psikosozialetik bes-
te baliabide soziosanitario ba tzuetara bidera tzeko orduan 
ere ikusi dituzte gabeziak.

 ■ Nortasun-nahasmenduei egun ematen zaien arreta ora-
indik defizitarioa dela pen tsa tzen dute eta gure osasun-
sistemak nortasun-nahasmenduetan esku har tzeko di-
tuen mugei buruz ko ardura adierazi dute. Horren harira, II. 
atalean aipatutako Arartekoaren 2012ko azaroaren 23ko 
Ebaz pena egokia irudi tzen zaie. Profesionalek nahasmen-
duotan esku har tzeko prestakun tza espezifikoa behar du-
tela ere adierazi dute. 

 ■ Haur eta gazteen psikiatriaren espezialitatea (estatuaren 
eskumena dena) luzamendurik gabe sor tzeko beharrizana 
errepikatu dute.

 ■ Buru-osasuneko zentroen eta akutuen unitateen artean ko-
munikazio eta koordinazio hobea eta handiagoa behar da, 
baita horien eta Lehen Mailako Arretaren artean ere. Hala 
ere, baieztatu dutenez urra ts ba tzuk egin dira bide horretan.

 ■ Euskadin haur eta gazteen buru-osasuneko programa eta 
baliabideen garapena ez da parekidea. Biz kaian (eta neu-
rri  txikiagoan Gipuz koan) baliabideen bolumena nahiko 
onargarria den arren, Haur Psikiatriako bitarteko-egitura-
rik ez duen EAEko lurralde bakarra Araba da:

–  Ez dago Eguneko Ospitalerik (edo arra tsaldeko ospita-
lerik, hori baita ohikoena haurren arloan, eskolako ordu-
tegiarekin bateragarria izan dadin). 

–  Ez dago autismorako eta garapen-nahasmendu oroko-
rretarako (GBO) lagun tza-egiturarik: ez osasun-arloan 
(H-GOMUren kon tsulta anbulatorioak soilik), ez gizarte-
arloan (Biz kaian eta Gipuz koan Autismoaren eta GBO-
ren elkarteek estal tzen dute lagun tza-eremuaren zati 
handi bat, hi tzarturik).

 ■ Adierazi dutenez, Araban lantegi-tailerrak falta dira eta tai-
ler-proiektu bat etenda geratu da, beharrez koa izan arren.

 ■ Bestalde, Arabako buru-osasuneko sareko profesionalek 
diote zaila dela gizarte-baliabideak mendetasunaren ba-
lorazioaren arabera eslei tzea. Izan ere, azterketa eta ba-
lorazio “baxuak" erregistra tzen ari dira eta mendetasun-
mailak murriztu egin dira, baremo berria aplikatu denetik. 
Azaldutakoaren arabera, gizarte-zerbi tzuetan premiaz 
jardun behar denean (per tsona bat e txetik atera tzean, 
ospitaletik irtetean eta abar) prozesuak motelak dira eta 
sarritan per tsona horiei ez zaiz kie baliabideak iristen, ez 
dituztelako iriz pideak bete tzen. Baremoa her tsiki aplika-
tzen ari direla eran tzun du foru-erakundeak.

 ■ Adierazi digutenez, “Euskadiko Buru Osasuneko Ahol-
kulari tza Ba tzordean” azaldutako gabezia nagusia egu-
neko osasun-ospitaleen falta da oraindik ere. Hiru lurral-
deetako haur eta gazteen arreta-programen arduradun 
ia guztiek eta Euskadiko Buru Osasuneko Aholkulari tza 

Ba tzordeak euren desadostasuna adierazi dute, Arabako 
Buru Osasuneko Sarean lurraldez gaindiko izaera duen 
Haur eta Gazteen Egonaldi Ertaineko Unitate bat ireki 
delako eta bitarteko egokiak (eguneko ospitaleak) eduki-
tzeko beharrizana errepikatu dute. 

 ■ Hemengo kulturakoak ez diren per tsonekiko topaketa 
klinikoan sor tzen diren arazoak planteatu diz kigute. Le-
henengo oztopoa etorkinak osasun-administraziora duen 
sarbidean bertan an tzeman dezakegu. Sarritan errolda-
tuta ez daudenez zaila da dagokien BOZra bidera tzea. 
Bigarrenik, hiz kun tza ez jakitearen ondorioz ko komunika-
zio-arazoak daude (eta horrek, kasu ba tzuetan, diagnos-
tikoan eta tratamenduan ere arazoak sor di tzake). 

Osasun-langileek ez daukate kode kulturalei buruz ko 
prestakun tza eta baliabiderik (“kategoria-falazia” izene-
koa) eta ondorioz aka tsak egon daitez ke diagnostikoan. 

Honelako gaixoek jasan dezaketen estigma bikoi tzak 
disfun tzioak eragin di tzake akutuen unitateetan, bai sarre-
retan, bai altaren unean. Era berean, farmakologian eta 
ondorengo tratamenduetan ere arazoak an tzeman dira 
(u tzikeria ugari erregistratu dira).

Ez badago babesa ematen duen egitura familiar edo sozia-
lik, eta per tsona hauek sarritan gizartean baztertuta dau-
dela kontuan hartuta, askoz zailagoa da talde hau erreha-
bilitatu eta zainketekin jarrai tzea (kasu askotan erregistratu 
dira psikosi larria duten e txerik gabeko per tsonak).

4.4.3. Aurten lankide tza-dinamika hasi dugu ASVAR 
elkartearekin (Birgaiketa Psikosozialaren Euskal Elkartea) eta 
Arabako Buru Osasuneko Sareko hainbat profesionalekin. 
Aurreko kasuan bezala, psikiatria, psikologia eta gizarte-la-
neko profesionalen lankide tza edukitik eta euren profesional-
tasuna eta aurreranz ko jarrera nabarmena izanik, gure esku-
har tzea are egokiagoa bihur tzen da. Halaber, Osakide tzako 
Buru Osasuneko Sarean lan egiten duten profesionalak di-
renez, talde honi ematen zaion arretari buruz ko informazioa 
aberasten digute.

Aurreko atalean adierazitako eta OMEk egindako balorazioe-
kin bat datoz eta beste gai ba tzuei buruz duten ikuspegia 
adierazi digute:

 ■ Foruko gizarte-zerbi tzuen eta Arabako Buru Osasuna-
ren (Osakide tza) artean dagoen koordinazioan zailtasun 
esangura tsuak erregistratu dira. Burutik gaixo dauden per-
tsonen kasuan, ezar tzen den gizarte-baliabideak aparteko 
eragina dauka per tsonen tratamendu, errehabilitazio eta 
bizi-kalitatean; errehabilitaziorako elementua da, tratamen-
du medikoa osa tzen duen tratamendu sozialaren parte bai-
ta. Hala eta guztiz, baliabide bat edo bestea adjudika tzeko 
erabakia ez da izaten osasun eta gizarte arloaren koordina-
zio eta integrazio egokiaren emai tza eta horrek, zalan tzarik 
gabe, ondorio negatiboak eragin ahal diz kio gaixoari. 

Halaber, az ken erabakia har tzeko orduan, Buru Osa-
suneko Sareak per tsonaren tzako baliabide egokiaz egi-
ten dituen iradokizunek pisu nabarmena izateko aukera 
proposatu dute; per tsona horiek, kasu askotan, sarearen 
arreta jaso izan dute epe luzez (gehienetan hainbat urtez); 
horrenbestez, ezinbestekoa da diagnostiko sozialak diag-
nostiko klinikoa ere kontuan har tzea. 
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 ■ Gipuz koako lurralde historikoan dagoen ereduaren an-
tzekoa eska tzen dute. Bertan, izan ere, zuzenean ezagutu 
ahal izan dituzte foruko gizarte-zerbi tzuen eta Buru-osa-
suneko sarearen artean dauden koordinazio eta integra-
zioa, neurri handi batean hiru faktore hauek sustatua: 
Gipuz koako buru-osasuneko zerbi tzuek eta Foru Aldun-
diak elkarrekin diseinatutako tresna informatikoa, batetik, 
kasuaren erreferentea Buru Osasuneko Sareko gizarte-
langilea izatea, bestetik, eta, az kenik, bi eremuen (osa-
suna eta gizartea) arteko adostasuna, diagnostiko soziala 
egiteko orduan. 

 ■ Buruko ezgaitasuna duten per tsonei ezgaitasuna balora-
tzeko eska tzean, ezez koak jaso tzen ari dira foru-erakun-
dearen eskutik. Hortaz, az kenean Buru Osasuneko 
Sareak arta tzen ditu, portaera-arazoak edo horiei gehitu-
tako beste prozesu ba tzuk direla-eta. Foru-erakundeak 
ematen duen arrazoia da per tsona horiei ez zi tzaiela 
buruko ezgaitasuna diagnostikatu 21 urte bete baino 
lehen. 

 ■ Araban burutik gaixo dauden per tsonen tzako ostatu ge-
hienek ez dituzte baldin tza egokiak bete tzen.

 ■ Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak ikuskatu eta hi-
tzartutako ostatuetan dauden buru-gaixoei (gizartera tzeko 
eta hezteko gazteen e txebizi tzan daudenei izan ezik) oso 
sosa gu txi gera tzen zaiz kie jan tzi, higiene, lekualdaketa, 
mediku, errehabilitazio-jarduera, kirol-jarduera edo opo-
rraldi terapeutikoen beharrizanei aurre egin ahal izateko.

 ■ Orain tsu egiaztatu ahal izan dutenenez, familia barruko 
zain tzetarako prestazioa jaso tzen duten per tsonei hainbat 
konpromiso eta jarduera eska tzen diz kiete, osasun-ere-
muko aginduen kontra eginik eta disfun tzioak sortuz. Be-
rriz ere bi eremuen arteko koordinazio egokia beharrez ko-
tzat jo tzen da. 

 ■ Lagun tza-esparru orokorrean egondako aldaketei da-
gokienez, honakoak nabarmendu dituzte: osasun-
langileen ordainsariaren murriz keta, beren lan-orduen 
luzapena, Lanerako Aldi Baterako Ezintasunaren per-
tzepzioaren murriz keta, generikoen ezarpena eta ordez-
kapenen jai tsiera. 

 ■ Hirugarren sektoreko erakunde askok izan dituzten liki-
dezia-arazoak az pimarratu dituzte. Horrez gain, enplegu 
babestuaren eremuko arazoak ere aipatu dituzte (gizarte-
eran tzukizunaren defizitak eta abar).

 ■ Araban ere ostatu-plaza berriak ireki dira az ken bi urte 
hauetan baina langileek ez daukate buru-osasunaren 
gaineko trebakun tza eta prestakun tzarik. Azaldu dute-
nez, Aldundiak oraindik ez du argitaratu diru-lagun tzak 
eskuratu ahal izateko araudia. Plazak, gainera, Mendeta-
suna Balora tzeko Baremoaren arabera adjudika tzen dira. 
Horrek, talde honen beharrizanak fideltasunez ez isla-
tzeaz gain, adjudikazioa motel tzen du eta plaza hu tsak 
gera tzen dira, i txarote-zerrenda nabarmena izan arren. 
Egoera hori estali gabeko plazak dituzten erakundeen 
kalterako da. 

 ■ Gaixoak mendetasunarekin lotutako baliabideak eskura-
tzeko orduan dituen zailtasunen aurrean desinstituzionali-
zazio-prozesuak motelak direla salatu dute, baina gai hori 
berriz aztertuko da.

4.5. Beste jarduera batzuk

4.5.1. Herriaren Defenda tzaileen Koordinaziorako 
XXVII. Jardunaldiak Zaragozan ospatu ziren 2012ko ekai-
naren 19 eta 20an eta Buru-gaixoen babesa izan zuten hiz-
pide. 

Lan-saioetako lehenengoa Madrilen egin zen o tsailaren 9an 
eta herriaren defenda tzaileak koordinatu zuen. Bertan, buru-
tik gaixo dauden per tsonen tratamendu penal, prozesal eta 
peniten tziarioa jorratu zen eta horren gaineko adostasun-
agiria sortu zen. 

Bigarrena Sevillan izan zen mar txoaren 15ean eta Anda-
luziako herriaren defenda tzaileak koordinatu zuen. Bertan, 
Buru-osasunaren eremuko borondatearen aurkako trata-
menduak ikuspuntu juridikotik aztertu ziren eta ateratako 
ondorioak bigarren agiri batean islatu ziren, defenda tzaile 
guztiek onartu ondoren.

Hirugarren lan-saioa gazte eta helduen talde bereziei buruz-
koa izan zen eta Arartekoak koordinatu zuen Gasteizen, 
mar txoaren 23an. Adostasun-agirian estatu-mailako egoera-
ren diagnostikoa, gaiari buruz ko ondorioak eta defen tsa-
erakundeek eginiko gomendioak jaso dira.

Lan-saio hauei esker, batetik, defen tsa-erakundeek per tsona 
hauen eskubideen alde egiten duten lana susta tzeko tresnak 
trukatu, gaiari buruz hausnartu eta ezagu tza partekatu daite-
ke, eta, bestetik, herri-administrazioei zuzendutako ondorio 
eta gomendioak onar daitez ke.

4.5.2. Urriaren 11n Arartekoak ARGIA fundazioaren III. 
Jardunaldi Teknikoetan parte hartu zuen (fundazio honen 
hel burua buruko gai tz kronikoak eta nahasmendu psikikoak 
dituzten per tsonen preben tzio, tratamendu, errehabilitazio 
eta gizartera tzeko lagun tza-jarduerak eta zerbi tzuak mar-
txan jar tzea da) eta buruko nahasmendu larriak dituzten 
per tsonek ospitaletik kanpoko baliabideetan duten arretari 
buruz ko hi tzaldia (Atención en recursos comunitarios a las 
personas que sufren Trastorno Mental Grave) eman zuen. 
Erakunde honek 2000. urtean Buruko gai tzaren trataera 
ospitaletik kanpo izeneko  txosten berezia argitaratu zuene-
tik BAL daukaten per tsonei emandako arretak erregistratu 
duen bilakaera aztertu dugu.

4.5.3. Arartekoa agente gil tzarrietako bat izan zen 
Egoeraren diagnostikoari eta jardueraproposamenei 
buruz ko Mintegian. FEDEAFES-ek azaroaren 9an antolatu-
tako mintegi honetan burutik gaixo dauden per tsonen gizar-
te-estigmaren errealitatea izan zen hiz pide. 

4.5.4. Plataforma de Organizaciones de Infancia delakoak 
Haurren Eskubideei buruz ko Hi tzarmena Ezar tzeak Espai-
nian izan duen Bilakaera Azter tzeko Jardunaldiak antolatu 
zituen abenduaren 3 eta 4an eta Arartekoak bertan parte 
hartu zuen, honako hi tzaldiarekin: Un breve recorrido por la 
atención a la salud mental de la infancia y adolescencia en 
la CAPV desde la perspectiva del Ararteko (EAEn haur eta 
nerabeen buru-osasunari ematen zaion arretaren ibilbide la-
burra Arartekoaren ikuspegitik). 
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5.

Herritarren 
eskubideen egoeraren balorazioa

5.1. Burutik gaixo dauden per tsonak nahiko talde ahula 
dira eta zailtasun handiagoak dituzte baliabide publikoak 
eskura tzeko orduan. Hala ere, beren erkidegoan eskubide 
osoa duten kideak dira eta, ondorioz, agintari publikoek be-
ren eskubideak benetan bete tzen dira ahalbide tzeko baldin-
tzak bermatu behar dituzte. 

Horretarako, talde honen aldeko jardueran sartuko dira per-
tsona horiek erkidegoan benetan integra tzeko alderdi 
guztiak: ostatua, hez kun tza, enplegua, nahikotasun ekono-
mikoa, estigmaren ezabapena, partaide tza eta abar.

5.2. Az ken urteetan aurrerapenak nabarmenak izan di-
ren arren, erakundeek ez diete babesik edo babes nahikorik 
ematen buru-osasunaren eremuan errehabilitaziorako bi-
tarteko egiturei (eguneko ospitaleak/zentroak; ostatu ema-
teko baliabideak, ikuskapen-maila desberdinarekin; lane-
rako ikastegiak; erkidego terapeutikoak; gizarte-klubak eta 
errehabilitazio psikosozialeko baliabideak). Az ken urteotan 
nabarmendu dugun gaia da hau eta halaxe jaso dugu IV.2 
puntuan deskriba tzen den azterlanean. 

Gabezia hori eragoz pen larria da buru-osasuneko zentroetan 
edo egonaldi laburreko ospitalizazio-unitateetan egindako 
esku-har tzeak osa tzeko; arreta psikiatrikoko programen 
ezarpen egokia berma tzeko (e txerik gabeko per tsonei zu-
zendutako programak, adibidez) edo desinstituzionalizazio-
prozesuak gara tzeko.

Arazo horri aurre egiteko, beraz, premiaz koa da administra-
zio desberdinen (osasuna, gizarte-zerbi tzuak eta e txebizi tza) 
arteko akordioak sustatuko dituzten ekimenak susta tzea, 
autonomia-erkidegoak, aldundiak eta udalak inplikatuta 
egongo direlarik. 

5.3. Mendetasunbalorazioen emai tzarekiko desados
tasunei buruz ko kexak nabarmen igo dira eta burutik gaixo 
dauden per tsonengan erregistratutako beheranz ko berrikus
penak asko izan dira, batez ere Araban. Hori dela eta, oso 
kez katuta gaude, are gehiago kontuan har tzen badugu Buru 
Osasuneko Sare Publikoko osasuneko eta gizarte-laneko pro-
fesionalek (gure informazioa egiazta tzen lagun tzen digutenek) 
mailaketa ulergai tzak ikusten dituztela baloratutako per tsonak 
babestu eta ikuska tzeko beharrizana gogoan izanda. 

Arabako foru-erakundeak adierazi duenez, mendetasuna 
balora tzeko baremo estatal berria behar bezala aplikatu 
da kasu guztietan eta, bere ustez, baremo horrek “aurreko 
balorazio-tresnaren disfun tzio nabarmenak zuzen tzen ditu, 
mendetasun-egoeraren azterketa per tsona baloratuen errea-
litatera gehiago eta hobeto egokituz”.

Premiaz koa irudi tzen zaigu ukitutako administrazioek be-
rriz plantea di tzatela (Gizarte Zerbi tzuen Euskal Sistemako  
Prestazio eta Zerbi tzuen Karterari buruz ko Dekretua 

argitara tzeari begira) buru-osasuneko arazoak dauz katen 
per tsonen arretarako prestazio eta zerbi tzuak eskura tzeko 
baldin tzak. Izan ere, mendetasun-mailaketa jakin bat es-
katuz gero, arretarik gabeko egoera baten aurrean aurki 
gaitez ke eta ez genuke halakorik nahi. Horren harira, pres-
tazio eta zerbi tzu horiek eskura tzeko aukera mendetasun-
arriskuaren egoeraren araberakoa izan beharko li tzateke. 
Hala, fidagarri tzat jo tzen den tresnak baloratu beharko 
luke egoera hori. Edonola ere, tresna horren bitartez behar 
bezala baloratu beharko lirateke mendetasun-arriskuaren 
egoera guztiak, eta buruko gai tzaren ondorioz koak bereziki, 
norberaren autonomiarekin, partaide tzarekin eta komunika-
zioarekin lotutako dimen tsio berriak sartuz. 

5.4. Ezarritako tratamendu farmakologikoarekin edo 
helburu terapeutikoetarako ezarritako beste neurri mu
rriztaile ba tzuekin ados ez daudela azal tzen diguten kexak 
jaso tzen jarrai tzen dugu. Gai tekniko eta medikoak dira, 
eta, horrenbestez, horiek balora tzea ez da erakunde honen 
zeregina; hala ere, kasu hauetan, hainbat jarduera gauzatu 
ditugu per tsonari gaixoa den aldetik dagoz kion eskubideak 
tratamendu horretan errespeta tzen direla egiazta tzeko edo 
bigarren iri tzi medikoa eska tzeko aukera jakinarazteko, Eus-
kadiko Osasun Sisteman bigarren iri tzi medikorako eskubi-
dearen betearaz pena arau tzen duen irailaren 18ko 149/2007 
Dekretuaren arabera.

Halaber, kasu hauetan zera an tzeman dugu, batetik, 
Osakide tzako Buru Osasuneko Sareko psikiatria-adituek 
harmen handia eraku tsi dutela eta, bestetik, beren aginduak 
gaixoaren behar eta eskarien arabera egoki tzeko prestuta-
sun bikaina daukatela.

Era honetako egoerek agerian uzte dute benetan erabilga-
rriak direla Arabako Buru Osasuneko Sareko Buru Osasuneko 
Lagun tza Etikaren Ba tzordearen eta praktika klinikoko giden 
gomendioak; gainera, baimen jakinaraziaren garran tzia az-
pimarra tzen da, baita Arabako Buru Osasuneko Sareak 
gaixoaren askatasuna muga tzen duten neurriei buruz egin 
eta eguneratu dituen protokoloak aplika tzearen beharrizana 
ere, aipatutako ba tzordearen oniri tzia dutelarik. 

5.5. Koordinazio soziosanitarioan hu tsuneak an tzeman 
ditugu eta zuzendu egin behar dira, bereziki Arabako lu-
rraldean eta estigma ezaba tzearen aldeko jardueretan (EAE 
osoan). 

5.6. Arabako Foru Aldundiak Ospitale Psikiatrikoko gai-
xoak desinstituzionaliza tzeko lanak gauzatu behar ditu.

5.7. Buru-osasunaren arretan eta sustapenean kulturaz 
gaindiko ikuspegia sartu behar da. Egun hiz kun tzak i tzul-
tzeko dauden baliabideek (telefono bidez ko zerbi tzuak) ez 
dute berma tzen, gure ustez, arreta egoki eta integrala. Hori 
horrela, errekuperaziorako itun terapeutikoa fun tsez koa den 
kasu hauetan kultura-bitartekari bat egon beharko li tzateke 
presente, elkarri ondo uler tzen diotela berma tzeko.
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(III).6.
Espetxeratuak

a t a l a

Aurrekoa ikusi





Aurrekariak

Espe txeratutako per tsonen bizi-baldin tzek etengabe kez  ka-
tzen dute Arartekoa. Askatasunik ez izatea ez li tzateke zaur-
garritasun berezirako arrazoia izan behar, askatasunik izan 
ez arren, eskubide guztiak normaltasun osoz izan beharko 
bailituz kete eta gizarteko onura guztiak eskura izan, beraien 
epaietan berariaz mugatu ez bazaiz kie. Gure espe txeetako 
errealitateak, ordea, eskubide horiek izateko mota guztietako 
zailtasunak aurki tzen dituztela erakusten digu.

Gai honetan ez dugu administrazioaren jarduera azter tzeko 
eskumenik, Estatu zentralaren eskumena baita. Baina espe-
txean dauden per tsonen gainerako eskubide guztiak direla eta 
hartu dezakegu parte, erkidegoko, aldundiko eta tokiko admi-
nistrazioek eskain tzen edo kudea tzen dituzten zerbi tzuen eta 
ekimenen mende baldin badago eskubide horien eraginkor-
tasuna. Osasunaz, garraioaz, trebakun tza programez, gizarte 
ongizateaz eta lan munduan sar tzeaz ari gara, fun tsean.

Bestalde, erakunde honek beti uste izan du bere egitekoa 
dela egungo zigor-sistemari buruz ko hausnarketa bul tza-
tzea, legeak ematen dion giza eskubideen kultura heda-
tzeko zeregina beteaz. Zen tzu honetan, gure zeregina da 
Eusko Legebil tzarrari eta gizarte osoari gure espe txeetan 
dauden per tsonen egoeraren berri ematea, askatasuna 
ken tzeak dituen egiaz ko ondorioen berri emateaz gain. Hori 
guztia lerro estrategiko hauen bidez egiten den parte har-
tzearekin:

 ■ Politika kriminalaren eta espe txe ereduen gaian haus-
narketa egin beharra dagoela adierazi gizarteari,

 ■ Espe txea ez den beste aukera ba tzuetan tratamendua 
egiteko aukerak hazi eta erregimen irekia ahal den guz
tia zabaldu. 

 ■ Gizartera tzeko ibilbideak indartu, bai gizarte eta lan 
arloan bai behar kognitibo eta kon tzeptualen arloan, as-
katasunik ez duten per tsonek horrelakorik behar izanez 
gero. 

 ■ Espe txeak iragaz korragoak izan behar dira, gizarteare
kin erlazio handiagoa izan behar dute. Hori dela eta, 
parte har tzeko sistemak gara tzea eta indar tzea nahiko 
genuke, bai espe txe barruan bai antolatutako gizarte zi-
biletik datozen ekimenetan.

1.

Kexarik aipagarrienak

Ez zaigu garran tzi tsua iruditu espe txeratutako per tsonek 
bidalitako kexen atal estatistiko bat egitea, gehienetan 
Eusko Jaurlari tzari eskuordetu ez zaiz kion gaiei buruz-
koak izan baitira: trasladoak, zigorrak, destinoak, graduan 
erregresioak, espe txeko abantailak eta familiakoen bisitak 
ukatu, baita beste autonomia erkidego ba tzuetan dauden 
zentroetako espe txeen osasungin tzari lotutako arazoak ere. 
Dena dela, Defen tsa Erakunde honek erreklamazio batek 
oinarriak dituela ikusten dugun bakoi tzean, erreklamazioa 
aurkeztu duenari gure esku dagoen lagun tza guztia eskain-
tzen diogu, eskumenen ondorioz erreklamazioa formalki 
tramita tzeko aukera egon ala ez. Aurten ere hala egin dugu, 
batez ere bi mailatan burutu ditugun borondate onez ko ku-
deaketen bidez: 

 ■ Batetik, Eusko Jaurlari tzako Justizia Sailean, Zigor 
Betearaz peneko zerbi tzuen bidez.

 ■ Bestetik, dagokien espe txeetako zuzendari tzen aurrean, 
baita Barne Ministerioaren mendeko Espe txe Erakun
deen Idaz kari tza Nagusian ere. 

Espe txe-zain tzako Epaitegiaren lankide tza ere izan dugu eta 
Bilboko eta Donostiako Zigor Arloko Betearaz penenak ere 
bai, Estatu osoko zenbait erregistro zibilena izateaz gain, 
kondenen likidazio kalkuluei buruz ko arazoak konpon tzeko, 
segurtasun neurriak bete tzeko eta espe txean dauden per-
tsonen seme-alaben jaio tzei erregistroan izena emateko. 
Az kenik, euskal administrazioek espe txe eremuan eskain-
tzen dituzten zerbi tzuei buruz herritarrek aurkeztutako 
kexengatik ere hartu dugu parte, jarraian aurkezten dugun 
kasuan bezala: 

Espetxez kanpo ospitale arreta jasotzen 
duten presoak zaintzeko irizpideak, 
intimitaterako duten eskubidea zaindu 
dadin

Salatutako egoera: Martutenen preso dagoen emakume 
baten abokatua etorri zen erakunde honetara; emakumeak 
minbiziaren aurkako tratamendua behar du eta horren on-
dorioz ezinbestekoa da ospitalera nahiko sarri eramatea. 
Erreklamaziogileak dio, horrelakoetan berak defenda tzen 
duenaren intimitaterako eskubidean eraginak egoten zirela, 
segurtasun arrazoiengatik polizia-agente baten begirada-
pean egon beharra baitauka bi une eta espazio jakinetan: me-
dikuak artatu aurretik eranztean eta onkologiako zerbi tzuek 
azter tzen duten bitartean. Adierazten zuen, programatutako 
probak eta azterketak egiteari uko egin ziola duintasunaga-
tik, polizia indarrak horrela jokatuko zuela az pimarratu zuen 
aldietan –nahiz eta beti ez gertatu–.

Erreklamazioak aipa tzen zuen mota honetako az ken gora-
behera 2012ko maia tzean gertatu zen; Donostia Ospitalera 
eraman zuten egun horretan mamografia bat eta toraxeko 
plaka bat egin behar ziz kiotelako eta biei uko egitea erabaki 
zuen aipaturiko arrazoiagatik.
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Arartekoaren parte har tzea: Adierazitakoa kontrastatu as-
moz, Osakide tzaren, espe txeko Zuzendari tzaren eta Eusko 
Jaurlari tzako Herrizaingo Sailaren lankide tza eskatu genuen. 
Az keneko honi, gainera, iriz pide jurispruden tzial ba tzuk he-
larazi geniz kion gure iri tziz iriz pide horiek uztartu egiten bai-
tzituzten espe txeratuaren intimitaterako eskubidea eta polizia 
indarrak per tsona hori zain tzeko betebeharra; etorkizunean 
ezar tzeko zuen asmoaz berri emateko ere adierazi genion.

Bai Osakide tzak bai espe txeko Zuzendari tzak baieztatu zi-
guten presoak kontrol neurri horiekiko desadostasuna azal-
du zuela eta horren ondorioz uko egin ziola egun horretan 
zeuz kan probak egiteari, kexan aipatu bezala. Herrizaingo 
Sailak, aldiz, erakunde honi jakinarazi zion gaixoa ez zela 
zain tzaz kexatu, inolako probari ez ziola uko egin eta egun 
horretarako ez zuelako probarik programatuta. Adierazi zuen 
kon tsulta bat besterik ez zuela eta hura normaltasun osoz 
egin zela agente baten presen tziarekin, agenteak ezin bai-
tzuen espe txeratua begien bistatik galdu. 

Eran tzun hori zela eta, Arartekoak 2012ko irailaren 18ko 
Ebaz pena eman zuen. Osakide tzak eta Herrizaingo Sai-
lak emandako ber tsioen arteko kontraesana argitu beharra 
adierazi ondoren, Herrizaingo Sailari esan genion espe txez 
kanpoko osasun arreta jaso tzen duten presoen zain tza Auzi-
tegi Konstituzionalak eta espe txe zain tzako jurispruden tziak 
arlo honetan ezarritako iriz pideetara egokitu behar dela. On-
dorioz, gomendatu genion horiek ezarri eta indar poliziala oro 
har arropak eran tzi behar dituen edo artatu behar duten to-
kietatik kanpo egon behar dela, zain tzeko dauden agenteek 
kon tsulta, probak edo tratamendua nola garatu den ikusi 
edota en tzun gabe. 

Emai tza: Osakide tzari ere igorri geniz kion gure gomendioak 
eta onartu zituen, lehen esandakoak berre tsi ondoren. Baina 
ez zuen halakorik egin Herrizaingo Sailak, eta adierazi genion 
kontraesana ere ez zuen argitu. Dena dela, kexa eragin zuen 
jokaera ez zen berriro errepikatu espe txeratutako per tsona 
hau Arartekoaren parte har tzearen ondoren Ospitalera era-
man zen aldietan. 

2.

Araudi- eta gizarte-testuingurua

2.1.  Espetxeetako errealitatea eta 
politika kriminala

Aurrekoetan ez bezala, berri ematen ari garen urte honetan 
ez da arlo honetan arauen alorrean nabarmen tzeko berrikun-
tzarik egon. Egin dira, ordea, espe txe sistemaren eta hori 
testuingura tzen duen politika kriminalaren arteko erlazioari 
buruz ko azterketak eta Arartekoak Eusko Legebil tzarrean gai 
honi buruz aurkezten dituen balorazioak nabarmen tzen ditu. 
Horien artean Realidad y Política Penitenciarias izeneko 
 txostena nabarmen tzen da, Observatorio de la Delincuen-
cia del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología 

delakoak argitaratua. Balorazio horiekin bat dator Justícia i 
Pau erakundeak azaroan egindakoa eta erakunde hau gai 
honetan erreferen tziaz koa dela uste dugu. Bertako zuzen-
dariaren esanetan, az ken 15 urteetan Espainian egindako 
politika kriminalaren ondorioz, egoera paradoxikoa dugu eta 
horren berri eman genion gure az ken  txostenean Legebil-
tzarrari: gure herrialdean zigor sistema gogorra aukeratu da, 
europar herrialdeetako batez bestekoa baino kondena han-
diagoekin, eta ondorioz, Europa mendebaldeko beste edo-
zein herrialdetan baino espe txera tze tasa handiagoak daude, 
delinkuen tzia tasak askoz  txikiagoak diren arren. 

Era berean, iri tzia era tzen duten instan tzia askotan nagusi 
den populismo zigor tzailea salatu zuen; horrek proiekzio 
mediatikoa duten gizarte arazo ba tzuei aurre egiteko zigorra 
eska tzen baitu berehala eta etengabe. Joera horretaz ohar-
tarazi zuen Estatuko Fiskal Nagusiak 2012ko urte judiziala 
ireki zenean, eta hi tz hauek erabili zituen: “La lección que nos 
suministran la ciencia del derecho y la criminología es que el 
Derecho Penal no soluciona problemas, simplemente sale al 
paso de conflictos insolubles en otras instancias mediante 
el empleo de la forma más extrema de coerción legítima, la 
pena. Reflexionemos sobre ello cada vez que se aborde una 
reforma, pues no siempre el incremento lineal de las penas 
retorna a la sociedad el rédito de una disminución equivalen-
te de la criminalidad”. 

Hausnarketa hau az pimarratu nahi izan dugu, Defen tsa 
Erakunde honek gai honetan defenda tzen duen tesiarekin 
bat etor tzeaz gain, ez baitirudi Ministro Kon tseiluak 2012ko 
urrian onartutako Zigor Kodea Berri tzeko aurreproiektua
ren espiritua eta edukia hausnarketa honekin bat datozenik. 
Botere Judizialeko Kon tseilu Nagusiak horri buruz egindako 
 txosten kritikoaz gain, aipatu dugun politika kriminalari lo-
tuta dago erreforma, hau da, zigorrak nabarmen gogor tzen 
ditu eta zigorrak eta segurtasun neurriak ezar tzeko sistema 
fun tsean aldatu egiten du; ondorioz, gizartearen kontrol han-
diagoa ezar tzen du, arriskugarritasun nozioak har tzen duen 
protagonismoaren ondorioz, Estatuaren ius puniendoren oi-
narria baita. 

2.2.  Gizarte ekimenen sarea, arriskuan
Ongizate estatuaren egitura garran tzi tsuak ken tzeak ondorio 
bereziki larriak izan ditu behar tsuenengan; bada, eragin hori 
sun tsigarria izan da espe txean daudelako gizarte bazterke-
taren mailarik handiena jaso tzen dutenen artean. Gizartera-
tzeko programetan izandako eraginak eta gizarteko gataz-
ken kudeaketarako egiten den espe txearen erabilera mutur 
banatan daude. Are gehiago, esan beharra dago krisiaren 
ondorioz gure espe txeei zigor tzeko eta delituari aurrea har-
tzeko emandako zereginak agerian geratu direla eta argi 
geratu dela zer kontraesan dagoen gure zigor sistemaren 
erretorika errehabilita tzailearen eta praktikan eragiten duen 
desgizartera tzearen artean.

Kontraesan honek are eta handiagoa dirudi gizarte ekimene-
ko erakundeei euren lana bi zen tzutan zail tzen bazaie, nahiz 
eta erakunde hauek zigortutako edota espe txeratutako per-
tsonei zuzendutako gizartera tze prozesuak erabili. Bi zen tzu 
hauetan zail tzen zaie lana: 
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 ■ batetik, aurrekontuak murriztuz gero programen irismena 
ere murriztu egiten delako edo programak kendu egiten 
direlako zuzenean.

 ■ Bestetik, erakundeek ez dutelako aitor tzen egiten duten 
lana. Hori bereziki kez kagarria da, izan ere, gure esperien-
tziaren arabera, espe txeen alorrean lana egiten duten hi-
rugarren sektoreko erakundeen bidez baino ez da jakiten 
preso dauden per tsonek gizartera tzeko zer behar eta gai-
tasun dituzten. Eta ezagu tza hori gabe ezinez koa da bere 
arazoei egokituta gizartera tzeko eta lan munduan sar-
tzeko ibilbidea zuzen diseina tzea; ezinez koa da, halaber, 
eskura dauden erkidegoko baliabideak bere esku behar 
bezala jar tzea ere.

3.

Jarduera-planaren esparruko 
bestelako esku-hartzeak

3.1. Bilerak elkarteekin
Hiru lurraldeetan bilerak egin ditugu espe txean dauden per-
tsonen gizartera tzean lana egiten duten gizarte ekimeneko 
erakundeekin, baita hiru Abokatu Elkargoetako Espe txeetako 
Lagun tza Txandako abokatu arduradunekin ere.

Urtero egiten ditugu topaketa hauek eta bai ba tzuk bai bes-
teok buru tzen ditugun jarduerez elkar informa tzeko espa-
zio egonkorra izaten da, gure parte har tzea eska tzen duten 
berariaz ko kasuak direla eta urtean zehar izaten ditugun ha-
rremanak alde batera u tzita. Bestalde, adierazten diz kiguten 
arrazoi kez kagarrien bidez, bertatik bertara ezagutu dezake-
gu gure espe txeetako egoeraren eboluzioa. Txosten honetan 
aipaturikoez gain, aurten beste hauek az pimarratu beharra 
dago: 

 ■ Arabako espe txe berriak zenbait gabezia ditu eta elkarriz-
ketatu ditugun elkarte guztiak bat datoz:

–  Presoek eta erakundeek fun tzionarioekin duten harre-
mana: Langraiz koan baino distan tzia eta gogorkeria 
handiagoak. Harreman inper tsonala eta urrunekoa. 
Gizartera tze lanetan ari tzen diren erakundeak sar tzeko 
kontrol eta zailtasun handiagoak. Espe txeko langileek 
gero eta kon tzien tziazio  txikiagoa dute espe txeek ho-
rrelako erakundeen lanaren premia dutela. 

–  Presoak bakandu. Tailerretan parte har tzen ez dutenek 
ez dute modulutik egun osoan irteten, bakoi tzak bere 
patioa baitu, Langraiz koa baino  txikiagoa –eta egoera 
areagoa da gaixotegian eta emakumeen moduluan.

–  Garraioa eta irisgarritasuna: Zentroa bakanduago da-
goenez eta garraio publikorik ez dagoenez, bai presoen 
irteerak bai erakundeen eta familien ikustaldiak zaila-
goak dira, taxiz egiten ez badituzu.

–  Amek beraien seme eta alaba  txikiekin egoteko modu-
lurik ez dago.

–  Hirugarren mailako tzat sailkatutako per tsonak artatu 
gabe daude, Langraiz ko instalazio zaharretan jarrai tzen 
baitute. Erakunde guztiek salatu dute osasungarritasun 
egoera  txarretan daudela, medikuaren arretarik ez dute 
eta espe txe batek eskaini beharreko bestelako zerbi-
tzurik ere ez.

 ■ Martutene eta Basauriko espe txeetan drogamenpeko-
tasunak trata tzeko programak desagertu dira, 1990az 
geroztik gizarte erakundeek gara tzen zituzten arren, eta 
Osakide tzak hartu ditu orain. Hori arrisku tsua da, orain 
arte zerbi tzu honek izaera terapeutikoa, sozio-sanitarioa 
eta banakakoa bai tzuen. 

 ■ Basaurin arazoak dituzte kanpoan lana egiten duten 
per tsonek, laneko ordutegian joan behar izaten baitute 
espe txera sina tzera, laneko ordutegia errespetatu ordez 
edo astean egun batean arra tsaldez egiteko aukera eman 
ordez.

 ■ A tzerriko per tsonek agiriak tramita tzeko zailtasunekin 
jarrai tzen dute eta horrek ondorioak ditu enplegua eta 
prestakun tza aurki tzeko orduan.

3.2. Administrazioekin bilerak

Euskal Administrazioa

Urtean zehar Justizia Sailburuorde tzarekin zigor buru tzapen 
arloan –besteak beste– izan dugun etengabeko harremanaz 
gain, Osasun Saileko Drogamenpekotasunen Zuzendari-
tzak deitutako Ba tzorde Juridiko eta Espe txeetakoan parte 
hartu dugu. Gure Autonomia Estatutuak espe txeen arloan 
aurreikusten duen eskumenen eskualdaketaren alde egiten 
jarraitu dugu; prozesu horrek Euskal Administrazioari gaita-
suna eman behar dio bi alor handitan erabakiak har tzeko, 
eta gure iri tziz bi alor horiek gai honetako politika koheren-
tea modu autonomoan gara tzeko aukerak baldin tza tzen 
dituzte: 

 ■ Batetik, espe txeetako sailkapenei, destinoei eta barne 
erregimenari dagokion alorra legoke. Lagun tza izaerarik 
ez duen arren, esperien tziak erakusten duenez bere era-
gina erabakigarria da preso dagoenak kondena bete tzen 
ari dela egiten duen ibilbidean; erabakigarria da, halaber, 
gizartera tzeko edota lan munduan sar tzeko prozesuan 
egiaz ko babesa jaso tzeko aukera izatea ere. Gai hauetan 
parte har tzearen zatirik handiena, dela publikoa dela pri-
batua, Euskaditik bertatik egiten da. 

 ■ Bestetik, hiru instan tziaren arteko lankide tza arloari dago-
kiona legoke, horien babesa ezinbestekoa baita prozesua 
arrakasta tsua izateko: Gizarte zibiletik lankide tzarako egi-
ten diren ekimenak, espe txeetako gizarte zerbi tzuak eta 
Eusko Jaurlari tzako zerbi tzuak. 

Eusko Jaurlari tzako Justizia eta Herri Administrazio Saila 
ados zegoen bi gai horiek aztertu behar izateaz, baina ezin 
zen albo batera u tzi Barne Ministerioarekin gai honetan si-
natutako hi tzarmenetan akordio hau sar tzea komenigarria 
izango zela. Dena dela, kontuan izan behar da hauek aipa-
turiko lehenengo puntuan jasotako alderdiak kontuak ez har-
tzeak ez duela inolako traba izan behar sartu diren alderdie-
tan lankide tzan jarraitu ahal izateko: askatasuna ken tzen ez 
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duten zigorrak buru tzeko (erkidegoaren mesederako lanak), 
betearaz pena eten bada edo askatasuna ken tzen duten zi-
gorrak ordez katu badira judizialki ezarritako jokaera arauak 
kudeatu, gainbegiratu eta kontrola tzeko eta presoak gizarte-
ratu eta lan munduan sar tzeko. Erakunde hau errealitatearen 
prin tzipio honen alde aritu izan da historikoki, eta ondorioz, 
bat gatoz. Ondorioen atalean, ordea, alor hauetan hobe-
tu daitez keen alorrak aipatuko ditugu, izan duten garapen 
praktikoaren arabera.

Barne Ministerioa

Kexen kudeaketa atalean aipaturiko lankide tzaz gain, Espe-
txe Erakundeen idaz kari nagusiarekin elkartu gara eta gai 
hauei buruz aritu gara lanean:

 ■ Osasun psikiatrikoa

 ■ Elkarte sarearen lana kontuan gehiago eta hobeto hartu, 
betekizun alternatibo gehienak egiteko aukera eskain tzen 
baitute gaur egun.

 ■ Lekualda tzeak eta destinoak: EAEn sustraitutako per-
tsonak Euskaditik urrun dauden espe txeetara eraman di-
tuzte edo eraman behar dituzte.

 ■ Gaixotasun oso larriekiko edota hilurreneko presoak 
espe txetik atera.

 ■ A tzerriko per tsonen dokumentazioa.

 ■ Administrazio zentral eta autonomikoko zerbi tzuen arteko 
sinergia, 2011ko abuztuko akordioen testuinguruan.

–  Balorazioa eta pronostikoa, sailkapenari begira.

–  Zigorra modu alternatiboan bete ahal izateko baldin-
tzak sustatu.

–  Erkidegoaren aldeko lanak egin.

4.

Herritarren 
eskubideen egoeraren balorazioa

4.1. Erakunde honek beti defendatu izan du bere Au-
tonomia Estatutuan dagoen espe txe arloko eskumenak 
Euskadik bere egitea oso egokia dela. Estatuak eskumen 
horiek eskualda tzea a tzeratu egin du urtez urte. EAEko 
hiru kar tzelen titulartasuna Eusko Jaurlari tzak hartuta ku-
deaketa baldin tzak eta presoen eskubideak berma tzeko 
sistema hobetu egin daitez keela uste dugu. Horretarako, 
erakunde honek Eusko Legebil tzarrean aurkeztutako az ken 
bi  txostenetako terminoetan prozesu honek jarraitu beha-
rreko iriz pideak errepikatu beharra dagoelakoan gaude. Az-
ken finean, euskal gizartea egingo da bere izenean Estatuak 
espe txe parte har tzeaz egiten duen erabileraren eran tzule, 
horren ondorioak ezagutuko ditu eta gizarte justiziaren pa-
rametroetatik onartezinak irudi tzen bazaiz kio, bere espe
txe ereduaren diseinua eta kudeaketa sustatu beharko du; 
zigorra buru tzeko sistema horrek ez du bazterkeria areago-

tu beharko eta gure espe txeetan dauden per tsona gehienak 
delinkuen tziara eramaten dituen faktoreak ez ditu kroniko 
bihurtuko.

4.2. Historikoki prin tzipio hauek gidatu dute euskal elkarte 
sareak alor honetan egindako lana. Erakunde hauek modu 
egituratuan eta gizarteari hi tza emanda buru tzen duten la-
naren ezaugarriak ekimena, aniztasuna, koordinazioa eta 
kalitatea dira. Horri esker, bai espe txeek bai euskal epaite-
giek gizarte baliabideen euskarri fidagarria izan dute, espe-
txearen ordez ko alternatibak bete tzeko eta trata tzeko, le-
geak ahalbidera tzen dituen formulak erabilita. 

Baina informa tzen ari garen urte honetan programekin jarrai-
tu ahal izateko zailtasunak hazi egin zaiz kie erakunde hauei. 
Jarraian daude laburtuta, denetan parte har tzea beharrez-
koa izango dela uste baitugu, horien mende baitago gaur 
egun askatasuna ken tzen duten zigorren ordez koak ezar tzen 
jarrai tzeko aukera egotea. Horiek desager tzea onartezina 
izango li tzateke justiziaren parametroetatik, espedienteen 
eta epaiketa prozesuen pilaketa areagotu egingo li tzateke, 
preso kopuruak gora egingo luke eta zigortuta eta preso 
dauden per tsonen egoerak okerrera egingo luke:

 ■ Erakunde hauen konpromisoa euren fun tsekin garatu da 
batez ere, eta administrazio ba tzuen eta fun ts pribatuen 
lagun tza ekonomikoa eta instituzionala ere izan dute. 
Dena dela, finan tzazio publikoa oso murriztu da (ia %70) 
eta horren ondorioz, gizartera tzeko eta lan munduan sar-
tzeko programetan per tsona gu txiago sartu ahal izan da; 
era berean, programa horietan markatutako ibilbideekin 
jarrai tzeko behar diren erkidegoko baliabideak eskura iza-
teko programak i txi dira eta zigortutako eta preso dauden 
per tsonek ez dute euren problematika per tsonalaren ara-
berako programarik.

 ■ Dena dela, ez da egokia arreta guztia gizarte eta lan mun-
duko parte har tzean jar tzea. Erakunde honek esan izan 
duen bezala, zigortutako eta preso dauden per tsona 
askoren tzat lan munduan sar tzea ez da egiaz ko helburua, 
ezta egokia ere, aurrez beraien bizi tzako eta osasuneko 
beste alor ba tzuei heldu behar izaten baitiete. Zen tzu 
honetan, programak murriztearen ondorioz, ezin da ba-
nakako eta taldeko parte har tzerik egin, banakako jarrai-
penaren bidez patroi kognitiboetan eta jarreraz koetan 
aldaketak egon ahal izateko eta horrela zigortutako per-
tsona horiek euren gizartera tzea egin ahal izateko.

 ■ Behar adinako akordio mailarik ez dago administrazio 
orokorraren, euskaldunaren eta tokikoen artean, zigortu-
tako eta preso dauden per tsonak gizartera tzeko egoi tzaz-
ko eta ez egoi tzaz ko baliabideetan plazen finan tzazioaren 
eskumena eta eran tzukizuna nori dagokion aipa tzen de-
nean. Osasun eta gizarte alorreko, gizarte eta zuzenbide 
alorreko eta lan eta gizarte alorreko espazio ba tzuk zen-
bait erakunderen mende daude; erakunde horiek gizar-
te ekin tzaz, enpleguaz, gizarte gaiez, osasunaz, justiziaz 
edo berdintasunaz ardura tzen dira eta beharrez koa da 
urte askotarako hi tzarmenak eta konpromisoak egotea, 
programak eta zerbi tzuak gara tzeko. Horrelakorik gabe, 
fun tzionamenduaren dinamika epe laburrera muga tzen 
da eta ez da gu txieneko egonkortasunik eta planifikazio-
rik izaten.
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4.3. Zigorrak Kudea tzeko Euskal Zerbi tzuak meritu 
handiko lana egin du erkidegoaren mesederako lanen 
kudeaketan. Era berean, az pimarra tzekoa da tratu  txarrak 
ematen dituztenak errehabilita tzeko eta bide segurtasunean 
berriro hezteko programak finkatu egin direla.

Dena dela, ordez katu dituen zerbi tzuak desager tzeak 
–A txilotuari Lagun tza eta Orientazioa emateko Zerbi
tzuak (ALOZ) eta Birgizartera tzekoak (BLZ)– balorazio ne-
gatiboa izan du eragile juridiko guztien aldetik, gure aurreko 
 txostenean adierazitako terminoetan ohartarazten bai tzuten 
ondorioez. 

Honi buruz epaileei, idaz kari judizialei eta gizarte ekimeneko 
erakundeei iri tzia eskatu diegu eta denak bat datoz zerbi-
tzuak batera tzen zituen prestazio bat galdu dela esatean, bai 
arlo prozesalean bai hortik kanpo; ohiko zigortutako taldeen-
tzako bergizartera tzeko irtenbideak eta i txaropenak ematen 
zituen eta oso errazten zuen eran tzun beharreko preben tzio 
xede bereziei eran tzuteko zigorrak eta segurtasun neurriak 
bete tzea. Ondorioz, az pimarratu beharra daukagu desager-
tze hori berriro pen tsatu beharrekoa dela, ez soilik goian ai-
paturiko  txostenean adierazitako arrazoiengatik, baizik eta 
zigor betearaz penen garran tziari buruz ko hausnarketa sako-
nen arloan ere bai:

 ■ Beharrez koa da Epaitegiak per tsonaren arazoaren aha-
lik eta ikuspegirik osoena izatea, berriro eror tzeko ahalik 
eta aukerarik  txikienak izateko zigor motarik egokiena ja-
rri ahal izateko. Txostenak nori eskaturik ez badago eta 
beste daturik ezean, aurrekariak erabil tzen dira, fun tsean, 
arriskua neur tzeko, gaur egun gehiegitan gerta tzen den 
bezala, informazioa zatikakoa eta osatu gabea izaten da: 
batetik, aurrekari horiek dagokion Erregistrora iristeko 
bost urte igaro daitez keelako; bestetik, Espainiako Epai-
tegi desberdinen artean datu horiek parteka tzeko sistema 
eraginkorrik ez dagoelako. 

 ■ Zen tzu honetan, per tsona baten espe txeko egoera banaka 
errazago tratatuko li tzateke izan di tzakeen buru tzapenen 
aniztasuna –eta gehienek hala dituzte– batean pilatuko 
bali tz eta epaimahai betearaz le bakarraren kontrolarekin.

 ■ Segurtasun neurrien alorrean zigorra buru tzea ezinez koa 
den kasuak planteatu daitez ke, zigorra bete tzeko espe-
txean eta espe txetik kanpoko gero eta behar handiagoak 
estalita ez daudelako. 

 ■ Bestalde, askatasuna ken tzen duten neurriak bete tzeko 
erregimena arau tzeko dagoen araudi bakarra behe mai-
lakoa da, ez da arau tzailea ere. Honek zailtasunak sor tzen 
ditu iriz pide judizial ugari baitago ezeztatutako galaraz pen 
baten ondoren ordez koa emateko, baita baldin tza gehi-
garriak ez bete tzeari lotuta dauden gabeziak ere. Maila 
honetan plantea tzen den arazo bat aipatu beharra dago, 
oso orokortuta dagoelako, genero indarkeriagatik alden-
tzeko aginduak ez bete tzen diren kasuez ari gara. 

4.4. Informa tzen ari garen urte honetan, Arartekoak 
hainbat forotan egin ditu terrorismo delituei buruz ko zigor 
eta espe txe tratamenduari buruko adieraz penak. Berriro 
ere gure eskaria egin beharra daukagu preso dauden per tsona 
guztiek euren jatorriz ko tokietatik gertu dauden espe txeetan 

bete dezaten kondena, horrela helburu hirukoi tza beteko bai-
ta: beraien gizartera tzea mesedetuko da, antolamendu juri-
dikoak eska tzen duen bezala; zigortuen gizarte deserro tzea 
saihestuko da, gizarteko loturak mesedetuaz; eta urrun tzeak 
familiako eta adiskideen tzat dituen eragin negatiboak, gastuak 
eta arriskuak amaituko dira, ezin baitira inondik eta inora justi-
fikatu eta erabat saihesgarriak dira egungo egoeran. Bestalde, 
behin eta berriro eskatu dugu espe txeetako administrazioak 
preso dauden gaixo larriak eta sendaezinak espe txetik irtetea 
aurreikusten duten legez ko arauak errazago ezar tzeko bideak 
jarri beharko lituz keela. Eta az pimarratu beharra daukagu, tal-
de eta delitu terroristei buruz ko xedapen bereziak kendu be-
harra dagoela, hirugarren maila eta baldin tzapeko askatasuna 
ematea galarazten badute. 

4.5. Espe txez kanpoko ospitale arreta jaso tzen duten 
presoen zain tza dela eta, euren intimitatea errespetatu be-
har dute zain tzaren kargu diren indar polizialek, oro har, pre-
so dauden per tsonak eran tziko diren edo artatuko dituzten 
espazioetatik kanpo egon behar dute, zain tza lanak egiten 
ari diren agenteek kon tsultaren, proben edo tratamenduaren 
garapena ikusi edo en tzun ez dezaten. Hori guztia fakultati-
boek berariaz ko babesa eska tzen ez badute edo behar hori 
ezinbestekoa ez bada arrisku egoera berezirik ez dagoelako; 
horrelakoetan, arrazoiz azaldu beharko da zergatia eta Espe-
txe Zain tzako Epaitegi batek baloratu eta onartu beharko 
ditu arrisku hori dela eta beharrez koak diren eta eman behar 
diren neurriak.

Hiz pide dugun urtean barrena, Eusko Jaurlari tzako Herri
zaingo Sailak ez zuen erakunde honekin behar bezalako 
lankide tzarik izan hala gomenda tzen duen ebaz pena dela 
eta.

Onar tzen duela berariaz adierazten ez duen arren, nahiz eta 
adierazteko eskatu zi tzaion, ebaz pena sortu zuen kasuan 
jokabide zuzena izan zuela berre tsi du. Eran tzun hau Legeak 
ezar tzen duen lankide tzarekin bat ez datorrela uste izateko 
bi arrazoi ditugu:

 ■ Ez du ekin tzei buruz ko argibide bat bera ematen, nahiz 
eta Arartekoak adierazi zion bere ber tsioa ez zetorrela bat 
eta kontraesanean zegoela gertakariei buruz Espe txeko 
Zuzendari tzak eta Osakide tzak emandako ber tsioarekin. 
Ikertutako jardueraren oinarria era tzen dute datuak di-
renez, horren kontrolik eta azterketarik ezingo da egin, 
bertan parte hartu duen erkidegoko administrazioko 
instan tzietako batek gertatutakoa ez dela egia eta beste 
instan tziak gertatu zenaren frogak dituela esaten duten 
bitartean. Hori dela eta, ezinbestekoa da Eusko Jaurlari-
tzak kontraesan hau argi tzea.

 ■ Jarduera hau justifika tzeko aipa tzen dituen bi arrazoiei da-
gokienez, bietako inork ere ez du Zuzenbidez ko oinarririk:

–  Batetik, hartutako neurriak beharrez koak zirela esaten 
du preso zegoen per tsona delituak egiten dituen 
erakunde batekoa delako. Horrekin ebaz pena jaso tzen 
duen iriz pide jurispudren tzialeko iriz pideen aurka doa, 
izan ere, preso dagoen baten arriskugarritasuna zehaz-
teko kasuz kasu egindako balorazioa behar dela esaten 
du, datu objektiboak eta banakakoak oinarri hartuta, 
eta kasu honetan ez zen horrelakorik gertatu. 
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–  Bestetik, horrela jokatu ez balu culpa in vigilando gerta 
zitekeela dio, beharrez ko segurtasun neurriak ez zire-
lako beteko. Tesi hau defenda tzeko Er tzain tzaren zain-
tzapean zegoela bere buruaz beste egin zuen preso 
baten kasua aipa tzen du, horrek Auzitegi Nagusiaren 
kondena ekarri zuen, bere zain tzan horrelako zerbait 
gerta tzeko arriskua kontrola tzeko berariaz ko neurririk 
hartu ez zelako. Baina aipaturiko adibideak, zalan tzan 
jarritako jokaera zuzendu ordez, Zuzenbidera ez dela 
egoki tzen adierazten du. Izan ere, aipa tzen den kon-
denaren oinarrian honakoa zegoen: Administrazioak 
ez zituela kontuan izan hildakoak norbere buruari kalte 
egiteko zuen arrisku larriaz zeuden datuak, datu uga-
ri izan arren, bere buruaz beste egiteko saiakera guz-
tiak ongi dokumentatuta egon arren. Hau da, Auzitegi 
Nagusiak kasu hartan Sailari aurpegira tzen ziona kasu 
honetan erakunde honek ohartarazitako aka ts bera izan 
zen: A txilotutako per tsonari dagoz kion neurriko zain tza 
neurriak ezar tzerakoan, honen banako balorazioa ez 
zela behar bezalakoa izan. Alde bakarra dago, eskura 
zituzten datuen eta aurrekarien arabera, balorazio ho-
rren ondorioz Sailak Auzitegi Nagusiko kondena eragin 
zuen neurriak hartu behar izan zituela, aldiz, defen tsa 

erakunde honen aurrean planteatu zen kasuan, preso 
zegoen per tsona honen arrisku maila zein  txikia zen 
ikusi izango zuten. 

4.6. Buruko gaixotasuna duten per tsonen ehuneko oso 
handia ari da askatasuna ken tzen dien kondena espe txean 
bete tzen, baina beraien patologien eta beharren arabera, ez 
lukete espe txean egon behar, baizik eta erkidegoko baliabi-
de egokietan artatuta egon behar lukete, behar adina babes 
terapeutikorekin eta gizartearen babesarekin. Erkidegoko 
horrelako baliabiderik ez egotea errealitate larria da, eran-
tzun politikoak, sozialak, medikoak eta kriminologikoak be-
har ditu. Egoera honen ondorioz hausnartu beharra daukagu, 
gaixo psikiatriko askok, bereziki baliabiderik gu txien dutenek 
eta zaurgarrienek, sistema juridiko-peniten tziarioaz gain 
beste eran tzunen bat izan dezaten, erkidegoan behar adi-
nako arreta izan ez dutelako, eskubideak gaiz ki defendatu 
zaiz kielako –diagnostiko edo auzitegiko medikuaren balo-
razio desegokia, baliabide terapeutikoak edo egoi tzaz koak 
proposa tzeko ezintasuna, defen tsaren eraginkortasunik eza, 
etab.– edo behin espe txean egonda ezin delako edo oso zai-
la delako osasunagatik atera tzea, erkidegoan harrera egiteko 
behar bezalako baliabiderik ez dagoelako.
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(III).7.
Gizartean baztertuta edo  
baztertuak izateko arriskuan dauden pertsonak

a t a l a

Aurrekoa ikusi





Aurrekariak

Urteko  txostenaren atal honetan bazterketa prozesuetan 
murgilduta dauden per tsonei erasaten dieten jarduketak jaso 
dira. Bazterketa prozesu horien zio nagusiak gizarte eta 
ekonomia desberdintasunak dira.

2011ko  txostenean gizarte bazterketa arriskuan dauden 
per tsona kopurua handiarazten duten faktore enpleguaren 
sun tsiketa aipatu bagenuen, 2012ri dagoz kion datuak are 
e tsigarriagoak dira.

Euskadik 169.083 langabe izan du 2012aren i txieran eta ur-
teko az ken hiruhilekoan langabezia tasa % 15,14 izan zen, 
2011 amaierako % 12koaren aldean. (Iturria Lanbide) 

Espainiar Estatuan, EUROSTATen 2012ko azaroko da-
tuen arabera, langabezia tasa % 26,6 zen, 2011 amaierako 
% 22,5koaren aldean.

Hala, 2012ko pobreziari eta gizarte-desberdintasunei bu-
ruz ko inkestak ohartarazi duenez, krisi ekonomikoak ohiko 
betebehar eta gastuei aurre egiteko familiek dituzten 
zailtasunak handiarazi ditu, 1996az geroztik ikusten ez zen 
bezala.

Paraleloki dirusarrera urritasunari lotutako  txirotasun 
eta behinbehinekotasun arrisku egoerak ugaritu dira, 
eta 2012an egiaz ko  txirotasun eta behin-behinekotasun 
egoeren eta  txirotasun ez kutuko moduen eragina handitu da.

Txosten horren arabera, ordea, krisiak ez ditu arriskuan jarri 
2008 arteko aurrerapenak, eta 2012ko egiaz ko  txirotasun 
eta behin-behinekotasun tasak 1986 eta 1996ko maileta-
tik urrun daude. Errealitate hori, neurri handi batean, Di
rusarrerak Berma tzeko Errenta, E txebizi tza gastueta
rako Prestazio Osagarria eta Gizarte Larrialdietarako 
Lagun tzak (DBE/EPO/GLL) prestazio sistemaren eragin 
positiboari lotuta dago. Eragile horiekin –hala nola pen-
tsio politikaren eragin onuragarria– batera, dirusarrerak 
berma tzeko sistema horrek EAEko  txirotasun eta baz
terketa tasei Europar Batasuneko batez besteko zenba
tekoen az pitik eusten lagundu du, eta Euskadi Europan 
desberdintasun mailarik  txikiena duten gizarteen artean 
sendotu da. Horri dagokionez, EAE guztiz aldendu da Es-
painian nagusi den egoeratik.

Alegia, gizarte bazterketaren aurka borroka tzeko disposi-
tiboek are garran tzi handiagoa har tzen dute krisi orokorre-
ko testuinguruan, ekonomia eta gizarte desberdintasunak 
areago tzen dituelako.

2012an, euren premia oinarriz koenei aurre egiteko diru-
sarrerarik ez duten per tsona kopuruak hazten jarraitu du.

PGDIren datuen arabera, EAEko diru-sarrerak berma tzeko 
sistema arriskupeko biztanleen % 72,6ri iri tsi zi tzaien, 
2008ko % 63,6ren gainetik.

DBE/EPO/GLL sisteman sartutako per tsonaren bat duten 
e txeetako biztanleak 2008n baino % 60,5 gehiago dira; eus-
kal biztanleen % 6,1 dira, 2008an % 3,9 ziren bitartean.

Hortik diru-sarrerak berma tzeko sistema kudea tzeko eredu 
biz kor, eraginkor eta, giza baliabideei eta baliabide materia-
lei dagokienez, nahikoa izateak daukan garran tzia, baliz ko 
erabil tzaileen babesa berma dezan. 

Erakunde honek behin eta berriz errepikatu duenez, Diru-
sarrerak Berma tzeko Euskal Sistema gizarte kohesioko eta 
gizarte babeseko fun tsez ko faktorea da, eta bazterketa 
arriskua prebenitu, bazterketa per tsonak, sozial eta laborale-
ko egoerak arindu, eta herritarren eskubideen egiaz ko erabi-
lerarako baliabide per tsonal, sozial edo ekonomiko nahikorik 
ez dutenen gizartera tzea eta lanera tzea errazteko lan hain 
garran tzi tsuari aurre egiteko behar diren baliabideak eta tres-
nak eman behar zaiz kio.

Ikuspuntu horretatik, gai horretan 2011 amaieran Lanbide
ri eskumenak eskualda tzeak, Diru-sarrerak Berma tzeko eta 
Gizartera tzeko 18/2008 Legea aldatu zuen azaroaren 24ko 
4/2011 Legeko zioen azalpenaren beraren arabera, beste 
helburu ba tzuen artean, honakoa bilatu zuen: “prestazioak 
organismo bakar batek kudea tzeak gobernan tza, eraginkor-
tasun eta kontrolerako ematen dituen abantailak balia tzea 
eta, aldi berean, Gizarte Zerbi tzuen Euskal Sistemari bere 
fun tzionamendua hobe tzeko egiaz ko aukerak ematea, 
prestazio ekonomikoen kudeaketak udal gizarte zerbi
tzuei, bereziki oinarriz ko gizarte zerbi tzuei, eragin dien lan
zama oso arinduz. 

Diru-sarrerak Berma tzeko Errentaren (DBE) eta E txebizi tza 
gastuetarako Prestazio Osagarriaren (EPO) ezaugarriak di-
tuzten prestazioen kudeaketa eredua eskuratu eta ezar tzeari 
da txekion konplexutasuna ulertu arren, az pimarratu behar 
dugu, tamalez, legearen helburuak ez direla behar bezala 
bete. Zerbi tzuen erabil tzaileen per tzepzioa eta erakunde ho-
nen ikuspuntua bat datoz esateko, 2012an, i txaropenak ez 
direla bete, eta talde horren arreta ez dela hobetu; alderan-
tziz, arretak okerrera egin du eta, aurrerago azalduko denez, 
arlo honetako kexa arrazoi nagusia bihurtu da. 

Beraz, Txostenaren atal honetan, Lanbideren fun tzio na men-
dua ri eta, batez ere, DBE eta EPO prestazio ekonomikoen 
kudeaketari buruz ko jarduketei dagoz kien kexen eguneroko 
izapide tzean a tzemandako disfun tzio nagusiei helduko 
diegu.
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1.

Arloa kopurutan

Aurten izapidetu ditugun kexa gehienak Diru-sarrerak Berma-
tzeko Errentaren (DBE) eta E txebizi tza gastuetarako Prestazio 
Osagarriaren (EPO) kudeaketari lotuta egon dira. Diru-sarrerak 
Berma tzeko Errentaren 18/2008 Legeak eskubide subjektibo 
gisa eratu ditu prestazio biak bertan jasotako betekizunak 
bete tzen dituzten per tsona guztien tzat.

Guztira, 2012an 1.010 espediente erregistratu dira: 

– Eduki ekonomikoko gizarte prestazioak onar tzea,  
berri tzea, alda tzea edo berriz hastea uka tzea:  
DBE edota EPO ......................................................................  108

– Eduki ekonomikoko beste gizarte prestazioak  
uka tzea .........................................................................................  14

– Eduki  ekonomikoko  gizarte  prestazioak  onar -
tzeko,  berri tzeko,  alda tzeko  edo  berriz  haste-
ko eskaerak ebazteko a tzerapena: DBE edota  
EPO .................................................................................................  487

– Eduki ekonomikoko beste gizarte prestazioak  
etetea: DBE edota EPO .....................................................  261

– Eduki ekonomikoko gizarte prestazioen izapi- 
de tzean  prozedura  arazoak  eta  administra-
zioaren fun tzionamendu  txarrekoak: DBE edota 
EPO.................................................................................................  57

– Eduki ekonomikoko gizarte prestazioen kobra- 
 tze desegokiak i tzul tzeko prozedura .........................  27

– Ordain tzeke dauden eduki ekonomikoko gizarte  
prestazioen zenbatekoen eskaera: DBE edota  
EPO.................................................................................................  8

– Eduki ekonomikoko beste gizarte prestazioak  
iraungi tzea: DBE edota EPO ...........................................  11

– Bestelako kontuak .................................................................  37

GUZTIRA ...........................................................................................  1.010

Zenbateko horiek 2011n egondakoaren aldean kexa ko-
puruaren por tzentajea handitu dela islatu dute, % 304, 
hain zuzen ere, eta horrek oso grafikoki isla tzen du aipatu 
krisi testuinguruaren eta enplegu galeraren, eta bazterke-
taren aurka borroka tzeko tresnen eskariaren arteko lotura 
estua.

Gaika, Lanbideren fun tzionamenduari lotutakoa, bai pro-
zedura alderdiei, bai, batez ere, prestazioak onartu, berriz 
hasi eta berri tzeko luzamenduei dagokienez, kexa ia guztiak 
bildu dituzte, aurrerago zehaztuko dugunez.

Beste kexa ba tzuk, gu txiago, Gizarte Larrialdietarako 
La  gun tzen (GLL) eta gizartera tzeko lagun tza berezien 
izapide tzeari lotuta egon dira.

2011n bezala, langabeziasorospena (Estatuaren pres
tazioa) eta beste lagun tza prestazio ba tzuk jaso tzearen 
arteko bateragarritasunari –az kenek zenbateko jakin bat 
gaindi tzen dutenean– lotutako kexak jaso dira.

2.

Kexarik aipagarrienak

2.1.  Itxarote-zerrendak eta ilarak 
Lanbideren bulegoetan

Atal honetan az pimarratu behar dugun lehen kexa arrazoia 
gizarte bazterketa egoeran edo arriskuan dagoen per tsona 
batek DBE eta EPO prestazioak eska tzea erabaki tzen duen 
uneari berari dagokio.

Kontu horrek garran tzi handia har tzen du, 18/2008 Legeak 
berak adierazi duelako (22. art.) prestazioen onarpen data 
prestazioaren eskaera egunaren ondorengo eguna dela 
eta, beraz, hura onartutakoan eskaera egin zen egunetik pi-
latutako a tzerapenak ordaindu behar dira.

Xede horrekin, Lanbidek telefonoz ordua eska tzeko sis-
tema zentralizatua ezarri zuen. Hi tzordua hi tzar tzeko, eska-
tzaileek zenbaki bakar batera deitu behar dute. 

Eskubide horien eska tzaile kopurua oso handitu da eta, be-
raz, Lanbidek telefono horren bidez eskatutako aurretiaz
ko hi tzorduak emateko gehiegiz ko epea ere bai. Hiru eus-
kal hiriburuen kasuan, batez ere, hilabetetik gorakoa izan 
daiteke epe hori, eta kexa asko eragin du horrek.

Prestazioak berri tzeari dagokionez, esleitutako hi tzordua 
ba tzuetan berri tzeko agiriak aurkezteko epemugaren ondo-
rengo datan eman zen, eta horren ondorioz, prestazioa eten 
zitekeen, betebeharrak ez bete tzeagatik.

Bulego ba tzuetan eguneroko hi tzordu sistema ezarri zen, bu-
legoa zabal tzeko lehen orduetan per tsona kopuru gehigarri 
bati arreta emateko. Helburua herritarren informazio eskaerei 
eta eskatutako agirien emateari kasu egitea zen. Prestazio 
eskabideak jaso tzeko eginkizuna ere izan dute, telefonoz ko 
hi tzorduen a tzerapenagatik eta ba tzuetan hi tzorduen siste-
ma ez zebilelako.

Per tsonen duintasunaren ikuspuntutik egoera guztiz onar-
tezinak ekarri ditu horrek, hala nola Bilboko Mazarredoko 
Lanbideren bulegoan egunero gerta tzen zirenak: bertan, per-
tsona mul tzo handi batek ilara egiten du egunero, goizaldetik 
(2 am, 3 am, etab.), dauden zenbakietako bat lor tzearren.

Bulego ba tzuek ez daukate ahalmenik erregistro fun tzioa 
bete tzeko. Gabezia hori berehala gainditu behar li tzateke, 
zerbi tzuaren erabil tzaileen eskubideetan duen garran-
tziagatik.

2.2.  Prestazio eskaerarekin 
batera aurkeztu beharreko 
dokumentazioa

Puntu honi dagokionez, jasotako kexak ikusita, deigarria da 
ba tzuetan ematerik ez dagoen dokumentazioa egotea, 
hala nola zurztasun-agiria (eska tzailea umezur tza denean), 
edo lan-bizi tza (administrazio egoera irregularrean dauden 
a tzerritarren kasuan), edo interesatuek lehenago eman
dako eta, beraz, Lanbideren eskuetan dagoena edo egon 
behar lukeena.
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Gauza bera gerta tzen da a tzerritarrei jatorriz ko herriko 
dokumentazioa eska tzearekin. Berriz esan behar dugu 
jatorriz ko herrietan errealitate administratiboak ez dauka-
la zerikusirik gurearekin. Dokumentazio hori eska tzea 
oso garestia da, ba tzuetan, eta lor tzen zaila da per tsona 
bere herritik kanpo luzaroan egon delako, per tsona bere 
jatorriz ko herrian errotuta ez dagoelako, edo euren jatorriz-
ko herrian jazarpena pairatu duten per tsonen kasuan, edo 
trafikoaren edo beste edozein genero-indarkeria motaren 
biktima izan diren emakumeen kasuan. Hura legezta tzeko 
eta i tzul tzeko eskakizun berriak askotan oztopo gaindiezin 
bihur tzen du.

Ikuspuntu horretatik, Lanbideren web orriak gabeziak dauz-
ka, prestazio bien eska tzaileek eman beharreko agiriak 
 zehazterakoan, eta aurretiaz ko hi tzordurik gabe eskabideak 
aurkeztea zail tzen du horrek. 

Ez genuke gogorarazi behar horri buruz Herri Administrazio-
en Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erki-
dearen 30/1992 Legeak xedatu duena. Izan ere, 35. artiku
luan, herritarren eskubide bihurtu du (f ida tz-zatia) “dagokion 
prozedurari aplika tzen zaiz kion arauek eska tzen ez dituzten 
edo jarduneko administrazioaren eskuetan dauden agiriak ez 
aurkeztea”.

Praktikan, dokumentazioa emateko fasea denboran luza tzen 
da eta eska tzaile askok senti tzen dute prestazioaren baliz ko 
har tzaileei a tzera eragiteko modua dela.

Kasu gehienetan, dokumentazio osagarria eska tzen da in-
teresatua eskaeraren egoeraz galde bertaratu delako Lanbi-
deren bulegoan, errekerimendu formalik batere egon barik.

Zen tzu horretan, ohitura oso hedatua da eska tzaileari ahoz 
jakinaraztea agiri bat edo ba tzuk falta dituela eta, beraz, es-
kabidea osatu gabe dagoela, eta ohitura horrek babesgabe-
tasuna eragiten du. 

Ebaz penak presta tzea eta haiek jakinaraztea ere arazo han-
dia izan da, batez ere lehen hiletan. Aplikazio informatikoak 
zailtasun handiak izan ditu hori egiteko. Eskaera fasean egin-
dako aldaketak ez ziren graba tzen, edo ebaz penak ez diren 
ematen. Hori dela-eta, EHAAn jakinaraz pen asko argitaratu 
dira, egindako jakinaraz pen per tsonalak kasu askotan xeda-
tutako lege araubidea bete barik.

2.3.  DBE eta EPOren eskaerak 
ebazteko atzerapena

18/2008 Legeak eta hura garatu duten dekretuek Lanbide-
ri onar tzeko edo uka tzeko ebaz pena gehienez hil biko 
epean eman beharra (62. art.) ezarri arren, eta epe hori iga-
rotakoan onartu tzat ulertu behar badira ere, praktikan, DBE 
eta EPOren eskaeren ebaz penak sei hiletik harago a tzera-
tzen dira maiz. 

Alde handi batekin, kexa mul tzo horrek dauka kopururik han-
diena, 2012an arlo horretan jasotako guztiekiko.

Baliabide horien kudeaketa eredua abiarazteko konplexu-
tasunik harago, kez kagarria da gizarte bazterketa arriskuan 
edo egoeran dauden per tsonei zuzendutako prestazioen 
ebaz pena epe horretatik harago luza tzea. 

Bestalde, ez da arraroa eska tzaileek prestazioa euren banku 
kontuan sartu zaielako zuzenean jakitea hura onartu zaie-
la. Une horretan txe jakinarazten zaie ebaz pena formalki, 
a tzerapenez bada ere, eta ez beti. 

Gehiegiz ko luzamendu hori eskaera berrietan eta etenaren 
ondoren berriz hasteko kasuetan gerta tzen da. Gauza bera 
esan daiteke Lanbidek uka tzeko edo eteteko emandako 
ebaz penen aurkako errekur tsoei buruz; izan ere, Herri Ad-
ministrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Pro-
zedura Erkidearen Legeak isiltasunagatik eze tsi tzat jo tzeko 
eta bide judizialari ekin ahal izateko epeak adierazi arren, 
berariaz ko ebaz pena emateko betebeharra ere xedatu du, 
eta garran tzi tsua da hura epe egokian gerta tzea. 

147/2010 Dekretuko 46. artikuluaren arabera, etetea eragin 
zuen zioek indarra galdu ondoren “ofizioz edo alderdi ba-
tek eskatuta” hasiko da berriz, baina praktikan, interesatuek 
sustatu behar dute hura beti.

2.4.  Diru-sarrerak Bermatzeko 
Errentaren prestazioa 
interesatuari entzuteko izapiderik 
gabe etetea

Lanbideren DBE eta EPO eteteko ebaz penen aurkako kexa 
mul tzoa, ebazteko a tzerapenari dagokionarekin batera, 
garran tzi tsuena da ikuspuntu kuantitatibo eta kualitatibotik, 
prestazioaren titularren tzat dakar tzan ondorioengatik.

Behin eta berriz az pimarratuko dugu prestazio horien izaera 
hauskorra; izan ere, per tsona talde gero eta handiagoak, eta 
batez ere gizarte eta ekonomia desberdintasunengatik, gi-
zarte bazterketaren atalasea guru tza tzea saihestea bila tzen 
dute.

Horregatik da hain garran tzi tsua Legean xedatutako pro
zedura bermeak neur tzea, arrazoi tzea eta errespeta tzea 
lagun tza horiek eteteko edo amai tzeko neurria hartu baino 
lehen.

DBE eta EPOren prestazioak eteteagatik izapidetutako kexa 
gehienetan, hileko nomina ordaindu ez zaiela ikusten dute-
nean daukate etenaren berri onuradunek.

Lanbideren bulegoetara ez ordain tzeko zioak ezagu tzera jo-
tzen dutenean jakinarazten zaie, ahoz, eteteko zio bat bete 
omen dutela.

Are gabezia larriagoa deri tzogu, jaso tzaileak prestazioaren 
etetea eragin duten zioak uka tzen dituenean, eta erabakia 
errekurri tzeko asmoa adierazi ondoren, Lanbideko langileek 
eurek interesatuei etetearen jakinaraz pen formala jaso arte 
i txaron behar dutela esateari.

Egiaztatu ditugun kasu ba tzuetan, etetearen jakinaraz pen 
formala “de facto” etetea baino hilabete geroago iri tsi zaiola 
interesatuari.

Prestazioaren ordainketaren etetea interesatuari en tzuteko 
izapiderik egin gabe gerta tzen da, diru-sarren bermearen 
berariaz ko araudiak eta Herri Administrazioen Araubide Ju-
ridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeak 
eska tzen dutenez. 
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Interesatuari en tzuteko izapideak haren eskubideen ba-
bes eraginkorra berma tzen du, eta, az ken batean, Lanbidek 
alegatutako eteteko zioa uka tzea, zehaztea edo onar tzea 
ahalbide tzen dio.

Prestazioaren ordainketa izatez etendakoan, berriz hastea 
denboran luza tzen da, are etetearen iraupen mugatuko edo 
Lanbideren aka ts argiko kasuetan.

Etete epe horretan, eta Lanbidek hartutako erabakia egokia 
dene tz egiaztatu bitartean, interesatuei guztiz uka tzen zaiz-
kie elkarbizi tza unitatearen sarrera guztiak eta, beraz, ezin 
diete aurre egin haren kideen hez kun tza, elikadura eta ostatu 
gastuei. 

Etetearen desegokitasuna egiaztatutakoan prestazioa eta 
a tzerapenak ordain tzen hasteak ez ditu erabakiaren kalte 
a tzeraezinak ekiditen, eta kasu ba tzuetan, berandu tzea dela-
eta, elkarbizi tza unitatearen kalera tzea ekar dezakete.

Horri dagokionez, azaroaren 29an egin genuen 9/2011 Go-
mendio Orokorrera jo behar dugu. Gomendio hura Diru-
sarrerak Berma tzeko Errentarako eta E txebizi tza gastueta-
rako Prestazio Osagarrirako eskubidea etetearen ondorioei 
buruz koa zen.

Araudiak DBErako eskubidea eteteko kasuak jaso ditu, be
tebehar bat ez bete tzearen edo prestazioaren har tzailea 
izateko betekizunak gal tzearen edo ez bete tzearen arteko 
mailaketarik ez bereiz ketarik egin gabe. Gure iri tziz, betebe-
harrak bete ezean prestaziorako eskubidea etetea gehiegiz-
koa da elkarbizi tza unitateak prestazioaren har tzailea izateko 
betekizun guztiak bete tzen jarrai tzen badu, kasu horretan 
bere oinarriz ko premiei aurre egiteko sarrerarik gabe jarrai-
tzen duelako. 

Gure ustez, betebeharren bat bete tzen ez denean, zigor 
araubidera jo behar li tzateke, prestazioaren onuraduna iza-
teko betekizunak bete tzen badira. 

Beste arazo larri bat arrazoiketa da, orokorrean osaga-
bea edo nahasia izaten baita. Hori, en tzuterik ezarekin ba-
tera, babesgabetasun larriko egoerak eragiten ari da, gure 
aburuz.

2.5.  Behar gabe jasotako kopuruen 
erreklamazioa

Aurten jasotako kexa asko foru aldundiek hasitako proze-
duretan behar gabe jasotako zenbatekoen erreklamazioari 
daude lotuta. Ordainketa i tzul tzeko prozeduraren arauketa 
oso urria eta mugatua da eta, hori dela-eta, hu tsune asko 
daude. Hu tsune horiek, gure aburuz, ekarri dituzten interpre-
tazioak ez dira per tsonen eskubideen oso aldekoak; izan ere, 
betebeharrak ez bete tzeak edo betekizunak galdu izanak 
eragindako etete kasu guztietan dirua behar gabe jaso tzat 
jo tzen da. Araudiak, bestalde, ez du aurreikusi ondorioeta-
rako datarik eta, beraz, zenbateko oso handiak erreklama-
tzen ari dira.

Orokorrean, ordainketa desegokien erreklamazioak gizar-
te bazterketa egoera larrian dauden per tsonei eragiten die. 
Kasu ba tzuetan, zorra i tzul tzea ia ezinez koa da, diru-sarre-
rarik ez dutelako eta bazterketa egoera larrian daudelako. 

Zorrak izugarri zail tzen du per tsona horiek gizartera tzeko 
prozesua. Gainera, DBE jaso tzen denean, batere baliabide-
rik ez eduki tzeko kasuan legokiokeen zenbatekoaren % 30 
ken tzen ari da, elkarbizi tza unitatea osa tzen duten per tsona 
guztien kopuruaren arabera, araudiak ehuneko  txikiagoa 
ken tzeko aukera aurreikusi duenean. 

Aurten, Arabako Foru Aldundiari dagoz kion ebaz pen asko 
egin ditugu. Aldundi horrek, prozedura eta ebaz pen berean, 
eteteari eta behar gabe jasotako prestazioagatik kopuru bat 
i tzuli beharrari hel tzen zien, 56 eta hurrengo artikuluetan 
xedatutako prozedura urratuz. Orokorrean, betebeharren 
urraketa zen, zor handiak izanda (Foru Aldundiak berak jaki-
narazi zigun zenbatekoari buruz hausnar tzen ari zela, handia 
zeri tzolako).

Arartekoak gai horri buruz onartu ez ziren ebaz pen asko 
(33) egin zituen. Eragindako per tsona ba tzuek auzi bide-
ra jo dute eta lortu dituzten epaietan behar gabe jasotako 
kopuruak erreklama tzeko erabilitako administrazio proze-
dura baliogabe jo zen. Orain txe bertan Lanbide Arabako 
foru erakundearen aurrean sortutako zor horren kobran tza 
kudea tzen ari da, eta titulu baliogabean oinarri tzen dela 
errepikatu behar dugu. Gure iri tziz, Arabako Foru Aldun
diak erabaki zituen espediente horiek berraztertu be
har dira, araudi aplikagarria urratu bai tzen haietan.

2.6.  Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta 
ukatzeko zioak: kasuak

2.6.1. Egiazko bizilekua ez frogatzea

Kexak aztertutakoan, ikusi dugu prestazioak eten direla 
edo ez direla onartu edo ez direla berriz hasi edo berritu 
per tsonak egiaz ko bizilekua froga tzeko betekizuna bete-
tzeari u tzi diolako, hilabetez edo are gu txiagoz EAEtik kan-
po bidaiatu izanagatik. Baina araudiak ez du zehaztu noiz 
ez den froga tzen egiaz ko bizilekuaren betekizuna eta, 
beraz, gure ustez, egiten ari den interpretazioa arautu 
gabea eta oso murriztailea da. A tzerrirako bidaia batek 
EAEn bizi tzeko hiru urteen zenbaketa hausten duela uler-
tzea, udal erroldak zer ere adierazten duen, ez dago jasota 
aplikatu beharreko araudian. Lanbideren 2012ko azaroaren 
6ko gutunak EAEtik kanpoko bidaiak jakinarazi beharra 
eta prestazioaren eskubiderako titular eta onuradunengan 
dauden ondorioak arautu ditu, baina ez da horretarako 
zuzenbide tresna egokia. DBEren prestazioa eska tzen de-
nean ere ari da iriz pide hori erabil tzen Lanbide eta, beraz, 
15 egunetik gorako bidaiak egiaz ko bizilekua frogatuta 
egotea hausten du eta egun harrez keroztik 3 urteko errolda 
eta egiaz ko bizilekua frogatu behar lituz kete. Lanbideri ja-
kinarazi diogu gure iri tziz joka tzeko modu horrek ez dauka-
la lege babesik.

2.6.2. Familia berrelkartzea

Bakarrik bizi diren per tsonen elkarbizi tza unitate ekonomiko 
independentea osa tzeari buruz ko aurreikuspenari lotutako 
kexak jaso ditugu, per tsona horiek etorkinak direnean eta 
haien ez kontidea edo haiekin ez kon tzaren an tzeko harreman 
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iraunkorra duen per tsona denean, 147/2010 Dekretuko 5.1 a) 
art. Manu horren arabera, elkarbizi tza unitate berezi jo tzeak 
urtebetez baino ez dirau, eta beste batez luza daiteke; horren 
ondoren, familia berrelkar tzerik ez badago, prestazioa ukatu 
edo eteten da.

Kexak izapide tzerakoan ikusi ditugun egoerarik larrienen ar-
tean, euren ardurapean adingabeak dituzten familia guraso-
bakarrak daude.

147/2010 Dekretuko 5.1 a) artikuluko 4. ida tz-zatian jasotako 
xedapenaren aldeko interpretazioa egiteko egin genion go-
mendioa onartu zuen Lanbidek; hala, per tsonak Diru-sarre-
rak Berma tzeko Errentaren prestazioaren onuraduna izateko 
gainerako betekizunak betez gero eta Estatuaren Adminis-
trazio Nagusiak ez kontideari berrelkar tzeko baimen admi-
nistratiboa ukatu badio, ez zaio amaiaraziko edo ukatuko 
Diru-sarrerak Berma tzeko Errentaren prestazioa. Hala ere, 
praktikan hori ez da bete tzen ari, eta 2012ko azaroaren 6ko 
gutunean ez da hala interpretatu. Hortaz, 2013 osoan haren 
jarraipena egingo dugu.

2.6.3.  Ondasun higiezin biren titularrak 
diren pertsonak

DBE arau tzen duen 18/2008 Legeak automatikoki bazter tzen 
ditu lagun tzetatik ohiko e txebizi tzaz beste higiezin  baten ja-
beak diren per tsonak, non ere dagoen hura eta zein ere di-
ren haren merkatuko balioa edo handik etekina atera tzeko 
aukerak.

DBE eska tzaileen eta jaso tzaileen kexa ugari izapidetu dira, 
zio hori dela-eta prestazioa ukatu edo eten zaielako, horren 
ondoren haien egoera oso hondatu delarik.

Bateraezintasun horren lege xedapenaren oinarria da bere 
e txebizi tza ez diren higiezinak dauz kanak ekonomikoki us-
tia di tzakeela, baina ez da ain tzat hartu kasu ba tzuetan ete-
tea eragin duten ondasun higiezinek ez diela batere etekinik 
ematen euren titularrei edo gauza tzen zailak direla.

DBE kasu horietan eteteko erabakiak, legearen araberakoa 
bada ere, erabateko behin-behinekotasuneko egoeran jar-
tzen ditu per tsona horiek, errendimendurik atera tzerik ez 
duten ondasun baten erruz euren diru-sarrera iturri bakarra 
gal tzen baitute.

Zen tzu horretan, Arartekoak indarreko legediaren alderdi 
hori alda tzea proposatu du, ondasun horien balioa  txikia 
denean baliabide urriko per tsonek DBE eskura tzeko oztopoa 
izan ez dadin.

2.6.4.  Gizarte Segurantzaren “zaintzapeko 
seme-alabagatiko esleipena” jaso 
eta DBE eskatzen duten pertsonak

Baliaezintasunagatiko kotizazio gabeko pen tsioa, 18/2008 
Legeko 9.2.a) artikuluaren ondoreetarako, pen tsio tzat jo-
tzen da, eta elkarbizi tza unitate bereziari 18 urtetik aurre-
ra pen tsiodun eskubidea ematen dio. Enplegu eta Gizarte 
Politiketako Sailak “zain tzapeko seme-alabagatiko eslei-
pena” izeneko prestazioari ere tratamendu bera ematea 
onartu zuen. Prestazio hori % 65 edo gehiagoko desgaita-
suna onartuta duten 18 urtetik gorako per tsonak direnean 

ematen da. Haren aplikazioa arazo handiak ematen ari da, 
2011.5.30ean horretarako onartu zen gutunaren idaz keta 
dela-eta, zehaz ki, “prestazioaren titularra” DBEren osaga-
rriaren eskubide subjektu aipa tzen duelako, eta askotan 
haien onarpena galarazi du horrek. Alderdi hori konpon-
tzeko gestio asko egin arren, oraindik ez da konpondu eta, 
beraz, kexak jaso tzen jarraitu dugu.

3.

Araudi-testuingurua eta  
politika publikoak

Epigrafe honetan indarrean sartu diren lege aldaketa ba tzuk 
eta arloari eragin dioten jarduketa publikoak aipatu dugu.

2012an gertatu lege berrikun tzen artean, az pimarratu be-
har da Gipuz koako lurraldean Dirusarrerak berma tzeko 
Lagun tza ezar tzeko ekainaren 19ko 31/2012 Foru Dekretua 
onartu dela (2012ko ekainaren 27ko GAO)

2012ko uztailaren 1ean sartu zen indarrean eta Diru
sarrerak Berma tzeko eta Gizartera tzeko Legea alda
tzeko azaroaren 24ko 4/2011 Legeak egindako aldakek 
eragindako babesgabetasuneko egoerak estal tzea bilatu du, 
batez ere EAEn hiru urtez erroldatutako egoteko eskakizunari 
dagokionez.

Aipatu DBEren 4/2011 Legea 2011ko abenduaren 13an in
darrean sartu arren, argi dago haren ondorioak batez ere 
2012an hedatu direla, eta Lanbidek diru-sarrerak berma-
tzeko errenta kudea tzeko egoera berria definitu du.

Lege berria dela-eta, Lanbidek erabateko protagonismoa 
hartu du Diru-sarrerak Berma tzeko eta Gizartera tzeko Eus-
kal Sistemaren aplikazioan; izan ere, Diru-sarrerak Berma-
tzeko Errentaren (DBE) eta E txebizi tza gastuetarako Pres-
tazio Osagarriaren (EPO) kudeaketa bere gain hartu du, bai 
eska tzeko eta izapide tzeko faseetan (udalek egiten zituzten 
haiek lehen) bai ebaztekoan (foru aldundiek ebazten zuten 
lehen). 

2011ko urteko  txostenean aurreratu genuenez, 18/2008 
Legearen aldaketa horretarako DBEren eta EPOren arau
tegiak egokitu behar dira (egun, 147/2010 D. eta 2/2010 
D.), baina gaur egun ez zaio oraindik lan horri heldu, aipatu 
Legeko Lehen Xedapen Gehigarrian xedatutako urtebeteko 
epea igaro arren.

Gizarte Larrialdietarako Lagun tzen araudiak ez du batere 
aldaketarik izan 2012an, Gizarte Larrialdietarako Lagun
tzak eskura tzeko ondare mugak ezarri dituen 2011ko 
abenduaren 28ko Aginduak eragindako ondorioak izan 
ezik, zeinek, Diru-sarrerak Berma tzeko eta Gizartera tzeko 
18/2008 Legeko 46.f artikulua urra tzeagatik, ofizioz ko espe-
dientea ireki beharra xedatu bai tzuen. Haren laburpena au-
rrerago sartu da.

2013an lagun tzak onar tzeko mugak eta iriz pideak ezarriko 
dituen Agindua onar tzeke dago oraindik.
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4.

Jarduera-planaren esparruko 
bestelako esku-hartzeak

4.1. Bilerak
Gizartera tzearen eremuan gizarte bazterketa prozesuak 
paira tzen dituzten per tsonen eskubideen defen tsan lan egi-
ten duten elkarteekin bildu gara aurten.

Per tsona asko Diru-sarrerak Berma tzeko sisteman sar
tzeko edota bertan gera tzeko izaten ari diren zailtasunen 
berri eman digute. Lanbidek herritarren arretan eta proze-
duren izapide tzean dauz kan disfun tzioei buruz ko kexa ugari 
izan dira. Baita prestazio ekonomikoen eskaerak ebazteko 
a tzerapenei eta zerbi tzuen erabil tzaileekiko elkarriz ketarik 
ezari buruz koak ere.

Halaber, adierazi dutenez, diru-sarrerarik ez duten per-
tsonei ematen zaiz kien prestazio ekonomikoak urriak dira eta 
murriz ketak izaten ari dira. Nagusia e txebizi tzako elkarbizi tza 
unitate bitara muga tzea izan da; baita Gizarte Larrialdietarako 
Lagun tzak kobra tzeko eska tzen diren baldin tza berriak edo 
beste prestazio ba tzuetan, hala nola Biz kaiko Foru Aldundiak 
kudea tzen dituen Gizartera tzeko Lagun tzetan, gerta tzen ari 
diren mugak ere.

Berriz errepikatu dute, eteteko prozeduretan, kasu guztietan 
ez dela alegazio izapidea bete. 

Bestalde, prestazioen kontrol eta ikuskari tza jarduketak 
aipatu dituzte; izan ere, elkarbizi tza unitatearen autonomia-
ren esparruan hainbeste sar tzen dira tartean ezen az kenean 
administrazioak erabaki tzen baitu zein gastuk duten lehenta-
suna eta zeinek ez.

Az kenik, hi tzarmenetan eta diru-lagun tza lerroetan egondako 
murriz ketak eta onartutako diru-lagun tzeak ordain tzeko 
a tzerapenak direla-eta dauden finan tzaketa zailtasunen berri 
eman digute.

Bilera asko egin dugu Eusko Jaurlari tzako Enplegu eta 
Gizarte Politiketako Sailarekin. Haietan, Lanbideren fun-
tzionamenduari eta prestazioak eskatu, eten, berriz hasi eta 
berri tzeko prozedurari dagoz kien kexak izapide tzeko ikusi 
ditugun arazoak eztabaidatu dira.

Aldundietako gizarte politiketako Sailekin ere bildu gara, 
DBEren kudeaketari buruz ko eta Lanbideri espedienteak 
eskualda tzeari buruz ko gaiak eztabaida tzeko. Bilera guztie-
tan Arartekoak jarrai tzen ari zen prozedurari eta araudiaren 
interpretazioari eta ikuskari tza eta kontrol jarduketei buruz 
duen iri tzia helarazi diegu, herritarren eskubideak murrizten 
ari direla uste baitugu.

4.2. Ofiziozko jarduerak
2012an ofizioz ko sei espediente izapide tzen hasi gara. 

Espediente horien edukia Lanbideren fun tzionamendua 
eta Biz kaiko Foru Aldundiak eskualdatu barik zeuz kan es-
pedienteetan berriz hasteko eskabideak aurkezteko zailta-
suna zen. Halaber, gizarte erakundeek Arartekoari helara-

zi ziz kioten kez ken berri eman zen. Era berean, Lanbideri 
gestio lan horretarako tresna diren aplikazio informatikoe-
tan a tzemandako disfun tzioei buruz ko argibideak eskatu 
zi tzaiz kion.

Az kenik, Gizarte Politiketako Sailburuaren Agindu baten bi-
dez, Gizarte Larrialdietako Lagun tzen (GLL) onuraduna izate-
ko ezarritako mugengatik hasitako ofizioz ko az ken espedien-
tea az pimarratu behar da. Espediente horrek Arartekoaren 
2012ko abenduaren 4ko Ebaz pena eragin zuen. Horren bi-
dez, Eusko Jaurlari tzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailari 
gomenda tzen zaio, 2013rako gizarte larrialdietarako lagun-
tzetan jasotako gastu espezifiko bakoi tzerako gehienez ko 
zenbatekoak ezar tzen dituen aginduaren onespenari dago-
kionez, 2011ko abenduaren 28ko Aginduan ezarritako iriz-
pideak berrikus di tzan.

Gizarte jantokia erabili ahal izateko Gasteiz udalerriko erroldan 
lehenagoko denbora bat froga tzeko eskakizunari buruz koa ere 
bai. Udalak eran tzun zigunez, betekizun hori kenduko zuten, 
baina elikadurarako eskubidea erabil tzeko zenbait oztoporen 
berri izan dugu eta, beraz, haren jarraipena egingo dugu.

4.3. Bisitak
Bisita erronda bat egin zi tzaien Lanbideren bulegoei egun DBE 
eta EPO kudea tzeko ardura duen sarearen egunerokotasuna 
lehen eskutik ezagu tzeko. Informazio hori Lanbideri helarazi 
zi tzaion. Lanbidek erabilgarri tzat jo zuen eta a tzemandako 
gabeziak konpon tzeko gogoa adierazi zuen.

5.

Herritarren  
eskubideen egoeraren balorazioa

1. Bizi dugun krisi ekonomikoa dela-eta, familiek euren 
betebeharrei eta ohiko gastuei aurre egiteko dituzten zail-
tasunak ez dira 1996azgeroztik ezagutu. Paraleloki diru
sarrera urritasunari lotutako  txirotasun eta behinbehine
kotasun arrisku egoerak ugaritu dira, eta 2012an egiaz ko 
 txirotasun eta behin-behinekotasun egoeren eta  txirotasun 
ez kutuko moduen eragina handitu da.

2. Hala ere, 2012ko egiaz ko pobrezia eta behin-behineko-
tasun tasak 1986 eta 1996ko mailetatik urrun daude, neurri 
handi batean DBE/EPO/GLL prestazio sistemaren eragin 
onari esker. Eragile horiekin –hala nola pen tsio politikaren 
eragin onuragarria– batera, diru-sarrerak berma tzeko siste-
ma horrek EAEko  txirotasun eta bazterketa tasei Europar 
Batasuneko batez besteko zenbatekoen az pitik eusten 
lagundu du, eta Euskadi Europan desberdintasun mailarik 
 txikiena duten gizarteen artean sendotu da. Horri dagokio-
nez, EAE guztiz aldendu da Espainian nagusi den egoera-
tik. Prestazio horien eskuragarritasunari esker (xedatutako 
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betekizunak bete tzen direnean), zein ere den aurreikusitako 
aurrekontu-saila, sistemak eginkizun hori bete dezake, euren 
oinarriz ko premiei aurre egiteko sarrera ekonomikoak izatear 
uzten dioten per tsona kopurua handitu ahala saila ere handi-
tzen delako. 

3. Horrexegatik, Dirusarrerak Berma tzeko Euskal Sis
temari, gizarte kohesio eta babeseko faktorea den aldetik, 
bazterketa arriskua prebeni tzeko lan hain garran tzi tsuari 
aurre egin ahal izateko behar diren baliabideak eta tresnak 
eman behar zaiz kio.

Bereziki, Lanbidek bere gain hartu duen DBEren eta EPO-
ren kudeaketak urra tsak eman behar ditu herritarren arreta 
hobe tzeko.

Gu txieneko kalitate estandarrak erdie tsi behar dira, batez ere, 
ebazteko epeari dagokionez, sistema biz korra izatea eta zerbi-
tzuaren erabil tzaileen tzako tratua haien egoera per tsonalei 
egokitua, duina eta eraginkorra izatea lortu behar dugu.

Horretarako, Lanbideren bulego guzti-guztietako baliabide 
materialek, bereziki aplikazio informatikoek, eta giza ba
liabideek nahikoak eta egokiak izan behar dute, ematen den 
zerbi tzuaren eraginkortasuna berma tzeko.

4. Baliabide nahikotasun horrekin batera, Lanbidek diru-
sarreren bermearen berariaz ko araudian eta Herri Adminis-
trazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura 
Erkidearen Legetik eratorritako orokorrean xedatutako pro
zedura bermeak bete behar ditu, batez ere prestazioak ete-
teko kasuetan.

Behin eta berriz az pimarratuko dugu prestazio horien izaera 
hauskorra; izan ere, per tsona talde gero eta handiagoak, eta 

batez ere gizarte eta ekonomia desberdintasunengatik, gizarte 
bazterketaren atalasea guru tza tzea saihestea bila tzen dute.

5. Diru-sarrerak berma tzeko 18/2008 Legearen arau gara-
pena premiaz koa eta beharrez koa da. Horretarako, DBEren 
eta EPOren arautegiak egokitu behar dira (egun, 147/2010 
D. eta 2/2010 D.), baina gaur egun ez zaio oraindik lan horri 
heldu, aipatu Legeko Lehen Xedapen Gehigarrian xedatu-
tako urtebeteko epea igaro arren.

6. Bazterketa kontuetan lan egiten duten gizarte erakun
deak paira tzen ari diren murriz keta handiek haien lanak zail-
tzen dituzte. Halaber, finan tzaketa arazo larriak daude eta 
haiek jarraitu ahal izatea arriskuan jar tzen du horrek. Egiten 
duten lana oso garran tzi tsua da gure gizartearen tzat, herri-
tarrei hurbiltasuna eta malgutasuna ematen diz kielako eta 
herri-administrazioetara hurbil tzen ez diren edo haiek ezarri-
tako betekizunak bete tzen ez dituzten per tsonei arreta ema-
ten dielako; hortaz, erakunde horiek bestela arretarik gabe 
geratuko li tzatekeen esparru humanitarioa bete tzen dute. 
Haien lanari lagun tzea fun tsez koa da gizarte kohesiorako eta 
desberdintasunen aurka borroka tzeko.

7. E txerik gabeko per tsonek euren oinarriz ko premiak 
beteta izan behar dituzte. Janariaz, bizilekuaz, batez ere ne-
guetan, higieneaz eta jan tzi egokiaz ari gara. Betekizun hu-
manitario minimoak dira eta gizarte murriz ketak direla-eta ez 
dira saihestu behar. Aurrekontu-sail horiei lehentasuna eman 
behar zaie krisialdietan, per tsonarik ahulenen zailtasunak 
areago tzen baitira haietan.
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(III).8.
Ijitoak eta  
beste gutxiengo kultural batzuk

a t a l a

Aurrekoa ikusi





Aurrekariak

Urteko  txostenaren atal honetan Arartekoak ijitoen inguruan 
bideratutako jardueren berri eman nahi dugu.

Krisi ekonomikoaren egoera talde ahulenei eragiten ari da. 
Talde horietako bat ijitoak dira. Talde horrek pairatu duen 
bereiz keriak haien gizartera tzea eta lanera tzea bul tzatuko 
duten, haurren hez kun tza-hobekun tzaren alde diharduten 
eta behar bezalako egoeretan e txebizi tza bat eskura tzeko 
aukera ematen duten politika publikoak behar ditu. Gu-
txiengo kultural tzat jo tzeak, gainera, haien kultura eta gizar-
te- eta politika-izaerako partaide tza susta tzea dakar. Hortaz, 
haien gizartera tzearen aldeko borondate irmoa behar da.

Sektore publikoaren lagun tzarik ezak, ordea, gizartera tzeko 
prozesua zail tzen du paira tzen duten bereiz keriagatik eta 
nozi tzen dituzten desberdintasunengatik. Ijitoek zailtasun 
handiak dituzte e txebizi tza bat eskura tzeko, lan bat bila tzeko 
edo kalitatez ko hez kun tza bat jaso tzeko. 

Europar Batasunak eta Europako Kon tseiluak az ken urteo-
tan  txostenak egin eta estrategiak proposatu ditu egoera hori 
zuzen tzeko. Horretarako, hurbilen dauden herri-administra-
zioen, udalen, aldundien eta Eusko Jaurlari tzaren lankide tza 
behar da. Diagnosiak egiten eta neurriak proposa tzen aurre-
ra egin bada ere, eragile publikoen borondate irmoa har-
tzeke dago aipatu bideak abian jar tzeko eta, nahitaez, horiek 
gauza tzeko beharrez ko finan tzaketa bidera tzeko.

Jorra tzeke dagoen beste alderdi bat da gizartearen gehien-
goak dituen estigmei eta aurreiri tziei aurre egiten dieten 
arduradun publikoen eta gainon tzeko eragile publiko eta 
sozialen aldetik jarrera irmoa manten tzea. Ijitoen inguruko 
adieraz pen orotan kontuan hartu beharko li tzateke pairatu 
duten jazarpena eta egindako kalteak. Estigmen jarrai tzeak 
talde honen aurrerapena eta gizartera tzea zail tzen du, gu-
txiengo kultural diren aldetik, oraindik ere arbuioak, bereiz-
keria eta haien premien eran tzunik eza paira tzen baitituzte. 

1.

Kexarik aipagarriena

Aurten jaso ditugun kexek erroldan izena emateko zailta-
sunekin eta izaera ekonomikoko gizarte prestazioen etetea-
rekin dute zerikusia. Halaber, e txebizi tza bat eskura tzeko 
zailtasunari buruz koak ere jaso ditugu. Az pimarragarrienak 
komentatuko ditugu:

1.1. Erroldan izen-ematea ukatzea
Abanto-Zierbenako Udalak ez zion u tzi ijito familia bati udal 
erroldan izena ematen. Familia hori Santa Juliana auzoan bizi 
zen haren seme-alabekin. Joan den urteko  txostenean jar-
duera horren eta bideratu genuen ebaz penaren berri eman 
genuen. (2011ko abenduaren 15eko Arartekoaren ebaz pena. 
Horren bidez, Abanto-Zierbenako Udalari gomenda tzen zaio 
erroldan inskriba dezan Santa Juliana auzoan bizi den familia 
bat. 

Urte honetan udalak erroldan izena eman die, hortaz, gure 
esku-har tzea amaitu dugu.

1.2.  Eduki ekonomikoa duten gizarte 
prestazioen etetea

Aurten diru-sarrerak berma tzeko errentaren prestazioa ete-
teko prozedurak familia ijito ba tzuei eragin die Bilboko Udal-
tzaingoaren  txosten baten ondorioz. Udal tzaingoak, erasoak 
eta per tsona ba tzuen a txiloketak hiz pide zituen gertaera ba-
ten ostean, ikerketa bat abiarazi zuen diru-sarrerak berma-
tzeko errentaren prestazioa jaso tzeko araudian xedatutako 
baldin tzen bete tzearen inguruan. Lanbidek,  txosten hori jaso 
ostean, familia ba tzuei prestazio ekonomikoak eten ziz kion. 
Jasotako informazioa azter tzean egiaztatu ahal izan dugunez, 
eragindako ba tzuk betebeharrak urratu zituzten, kasu ba-
tzuetan araudi berria aplika tzearen ondotik, baina diru-sarre-
rak berma tzeko errentaren titular izateko baldin tzak bete tzen 
jarrai tzen zuten. Hala, Lanbideri espediente hauetan etete-
egoera manten tzearen inguruan erakunde honek duen kez ka 
helarazi diogu. Eteteko prozeduraren hasiera zigor-ondorioak 
izan di tzakeen gertakari batekin lotuta zegoen, baina ez du 
eraginik dirusarrerak berma tzeari buruz ko araudian. Ez 
da ohikoa prestazio ekonomikoen espedienteen berrikuspe-
nak udal bateko segurtasuneko zinego tziaren  txosten batekin 
hastea. Gainera, Lanbidek diru-sarrerak berma tzeko erren-
taren prestazioaren ordainketa eten zuen aldez aurreko en-
tzunaldirik eman gabe. Diru-sarrerak berma tzeko errentaren 
prestazioaren etete-egoera manten tzea eskubidearen titular 
izateko baldin tzen urraketan oinarrituta egon beharko li
tzateke, 147/2010  Dekretuaren 9. artikuluan xedatutako 
baldin tzen urraketan hain zuzen. Aurreko dekretuaren 
46. artikuluak hauxe ezar tzen du: ”Diru-sarrerak berma tzeko 
errenta etetea eragin zuten arrazoiak desagertutakoan, foru-
aldundiak, ofizioz edo alderdi batek eskatuta, egiaztatu egingo 
du une horretan prestazioa ordain tzeko baldin tzak gerta tzen 
ote diren eta, hala badagokio, prestazioaren zenbatekoa eza-
rri. Horretarako, dekretu honetako 53., 54. eta 55. artikuluetan 
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aurreikusitako prozedura-arauak aplikatuko dira”. Era berean, 
147/2010 Dekretuaren 9.3. artikuluak baldin tzen artean ezar-
tzen du baliabide nahikoak ez eduki tzea.

Familia hauek ez dute baliabide nahikorik legez ko xedapen 
horren babesean, beraz, prestazioaren titularrak izateko 
baldin tzak beteko lituz kete. Lanbidek emandako informa-
zioak ez ditu bil tzen dituzten baliabide ekonomikoei buruz-
ko datuak, alegia, ez dago jasota baliabide ekonomiko 
nahikoak dituztenik. Hainbat ibilgailuren jabe tza izatea 
ondarearen balioa zehaztean kontuan hartu beharra dago, 
147/2010 Dekretuaren 23. artikulua eta hurrengoak, baina 
ez, ordea, ondare nahikoa dutela uler tzeko presun tzio mo-
duan, horien balioa ain tzat hartuta.

Gure iri tziz, betebeharren urraketek ondorioak izan behar 
dituztela alde batera u tzita, bai zigor tzeko prozeduran, bai 
etetearen iraupenean (147/2010 Dekretuaren 45. artikuluan 
xeda tzen den moduan), familia horiek diru-sarrerak berma-
tzeko errentaren titular izateko baldin tzak bete tzen ez badi-
tuzte bakarrik ukatu dakieke prestazioaren berrabiaraz pena.

Az kenik, adierazi genuen ebaz penak zeha tzagoak izan behar 
izan zirela eta diru-sarrerak berma tzeko errentaren presta-
zioaren titularrak izateko baldin tzak zergatik bete tzen ez diren 
arrazoiak behar bezala ezarri behar izan zirela. Garran tzi tsua 
da ijito herriko familiak direla gogoraraztea. Herri horrek his-
torikoki bereiz keria eta gu txiespena pairatu du, oraindik ere 
oso nabaria dena haien kideen zein haien gizartearen artean. 
Era berean, oso garran tzi tsua da haien kideetako asko gizar-
te bazterkeria egoeran daudela. Diru-sarrerak berma tzeko 
errentaren prestazioaren titular izateko baldin tzak bete tzen 
ez dituztela eba tzi izana, beraz, oso justifikatuta egon behar 
da, nahasteak ez sor tzearren. Gure ustez, kasu hauetan 
emandako ebaz penetan ez da ageri legez ko justifika
zio argirik prestaziorako eskubidea ez berrabiarazteko 
arrazoia azal tzeko. Oraindik ez dugu Lanbideren eran tzuna 
jaso, aurreko balorazioa helarazi bagenion ere.

1.3.  Bidegabe jasotako zenbatekoak 
erreklamatzea

Biz kaiko Foru Aldundiak 36.244,24 euro i tzul tzeko eska tzen 
zuen kexa bat izapidetu dugu. 5 kideko familia batek 3 urte 
baino gehiagotan diru-sarrerak berma tzeko errenta gisa jaso-
tako zenbatekoa zen. Foru aldundiak, Bilboko Udaleko kontrol 
eta ikuskapenerako bulegoaren  txosten baten ostean egiaz-
tatu zuen familiak azoka  txikian lan egiten zuela eta, hortaz, 
ulertu zuen famili horrek zituen diru-sarreren berri emateko 
duen betebeharra ez zuela konplitu. Erakunde honek haren 
balorazioa Biz kaiko Foru Aldundiari helarazi zion eta bertan 
adierazi genion, familia horrek hileroko diru-sarreren zenbate-
koa jakinarazteko betebeharra konplitu ez badu ere, egoera 
horretatik ezin dela ondorioztatu dirusarrera nahikoak 
izan dituenik eta dirusarrerak berma tzeko errentaren 
jaso tzaile izateko baldin tzak bete tzen ez dituenik.

Gure ustez, 36.244,24  € eska tzea jarduera ekonomiko bat 
buru tzen dela jakin izan ondoren diru-sarrerak berma tzeko 
errentari egokituko li tzaiokeen kopurua gaindi tzen duten 
etekinak jaso tzen dituela bermatu izan gabe egozten zaiz-
kion gertakariekiko desorekatua da. 18/2008  Legeak eta 
147/2010 Dekretuak ez dute ezar tzen betebeharren urrake-

tak behar ez bezala jasotako kopuruak i tzul tzeko beharra 
dakarrenik, beraz, urraketa horrek diru-sarrerak berma tzeko 
errenta gisa jasotako kopuruak i tzul tzeko beharra dakarrela 
uler tzean aipatutako araudiak xedatu duena baino harago 
joan da. Beraz, familia horrek salmenta ibiltariarekin lortutako 
diru-sarrerak egiaztatu beharko lirateke eta, egin ondoren, 
diru-sarrerak berma tzeko errentaren prestaziorako eskubi-
dea izaten jarrai tzen duen aztertu, prestazioaren edozein 
modalitatetan, osorik edo dagoz kion deskontuekin. 

1.4.  Taldeari eragiten dioten eta beste 
arlo batzuetan –zehazki, hirigintza 
arloan– izapidetutako kexak; 
jarduerak narriadura pairatzen 
duten auzoetan

Abanto-Zierbenako Santa Juliana auzoa: Arartekoaren ebaz-
pena, 2010eko irailaren 20koa, auzokide talde batek aurkez-
tutako erreklamazioari buruz koa. Bertan, Abanto-Zierbenako 
Santa Juliana auzoak gizarte eta hirigin tzaren aldetik duen 
egoera eskasa agerian jarri zuten. 

2011ko  txostenean, egin genuen jarraipena eta Abanto-
Zierbenako Udalaren eran tzuna aipatu genituen. 2012ko 
uztailean, E txebizi tza Sailak  txosten bat bidali digu. Bertan 
Abanto-Zierbenako Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 
behin betiko onarpena jaso da. HAPO horrek plan par tzial 
baten bitartez aurrera eraman behar den Santa Juliana auzo-
rako sektorea aurreikusten du. 

Horrez gain, Santa Juliana sektorearen aurretiko azterlana idaz-
teko zenbait jarduera burutu dira udalarekin eta Biz kaiko Foru 
Aldundiarekin koordinazioan eta lurraren eta lurzatien egoerari 
buruz ko informazioa bildu da. Une horretan eremu horren an-
tolamendu xehatuaren proposamena egon badago. Sortu den 
eragoz penetako batek HAPOren zehaztapenak alda tzea era-
gin dezake. Horregatik, adierazi da lau urteko epea behar dela 
urbanizazio eta eraikun tza obrekin hasteko beharrez koak diren 
agiri guztiak lan tzeko. Halaber,  txostenak dio udalak biziga-
rritasunaren baldin tzak eta zerbi tzuak manten tzea xede duen 
esku har tzeko plan bat berehala egin behar duela, eta eraba-
teko biziberri tzearen hirigin tza jardueren aurrekoa. Herritarren 
partaide tzari dagokionez, sailak egoki tzat jo du Plangin tzaren 
Kon tseilu Aholkulariaren bidez auzotarren iri tzia berma tzeko 
proposamena. Edozelan ere, erai tsi beharreko e txebizi
tzetan legez bizi diren per tsona guztiei berriro bizilekua 
emateko eskubidea berma tzeko interes publikoarekin bat 
dator. Ondorioz, gailendu behar dugu gizarte- eta hirigin tza-
izaerako biziberri tze prozesua aurrera egiten ari dela, horre-
tarako behar diren antolamendu planak adosteak eta egiteak 
dakarren denbora luzea izan arren. 

1.5. Etxebizitza-premia
E txebizi tzak hustearen ondorik ostatu ibiltarietan –adibi-
dez, furgonetak– bizi diren EAEko ijito familien e txebizi tza-
premia hiz pide duten kexak jaso ditugu aurten. Adingabeak 
haien kargura dituzten familiak dira eta, ondorioz, zaurkor-
tasun handiko egoeran daude. Babes ofizialeko e txebizi-
tzen alokairuari buruz ko araudi berriak familia horiei behar 
bezalako e txebizi tza eskura tzen lagunduko dielakoan gaude, 
oinarriz ko eskubide bat baita.

224 2012k o Tx o s T e n a224

( I I I ) .  ARARTEKOAREN JARDUERAK ARRETA PUBLIKOA BEHAR DUTEN TALDEAK BABESTEKO

III

Aurrekoa ikusi

http://ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?codMenuPN=1&contenido=6481&tipo=5&layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?codMenuPN=1&contenido=6481&tipo=5&layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu


2.

Araudi- eta gizarte-testuingurua

Ijito herriaren erabateko sustapenerako eta gizarte 
partaide tzarako kon tseiluak, Eusko Jaurlari tzako Enple-
gu eta Gizarte Gaietako Sailari a txikitakoak, erabaki zuen 
Ijito herriaren erabateko sustapenerako eta gizarte partaide-
tzarako II. planaren iraunaldia luza tzea, bi urteko aldi osa-
garria. Horrek jarduerak berrikusi eta egunera tzea dakar, 
kontuan hartuta ez bakarrik planak orain arte izandako ga-
rapena, baita 2020ra arte ijitoak gizartera tzeko estrategia 
nazionalen Europako esparruaren zioz ko zuzentarauak eta 
proposamenak eta Espainian ijitoak gizartera tzeko estrategia 
nazionala (2012-2020) ere. Erabakia har tzeko ain tzat hartu 
ziren arrazoien artean zegoen 2009. urtean onartutako neurri 
asko ez zirela betearazi.

Urte honetan Eusko Jaurlari tzak Ikasle ijitoen eskola tzea 
hobe tzeko plana onartu du. Ikasle ijitoen eskola tzea hobe-
tu nahi du eskola inklusiboaren esparruaren barruan. Horren 
bidez eskola tzearen sarbidearen gaineko ekitatea, jarraipe-
na eta ikasle ijitoen arrakasta bermatu nahi da, baita ge-
nero desberdintasunak gainditu, irakaste-ikaste prozesuen 
hobekun tza eta kultura arteko klabeetan curriculumaren 
aberastea bul tzatu ere. Horrez gain, helburuetako bat da 
harremanak eta ijito kultura agerian jar daitezen, familiek 
parte har dezaten eta ijito erakundeek hez kun tzaren arloko 
esperien tziarekin eta ikasle ijitoen hez kun tzako eragile guz-
tiekin lankide tzan aritu daitezen.

Astigarragako Udalak barne araudi bat egin du herriko 
 txabolen asentamenduari buruz koa (autobiaren az pian, Uru-
mea ibaiaren ondoan).

Bertan 5 urtez egon daiteke, betiere, bizikidetasunari lotu-
tako arau jakin ba tzuk bete tzen badira. Udalak erroldan ize-
na emango die  txabola horietan bizi eta erroldan izen-ematea 
eska tzen duten eta araudia bete tzeko konpromisoa hartuko 
dutela sina tzen duten eta egoi tza egonkorraren adieraz le gisa 
hiru hilerako egongo diren per tsonei. Araudian gain har tzen di-
ren konpromisoak eta ez-bete tzearen ondorioak aipa tzen dira. 

Aurten araudi berria argitaratu da, E txebizi tza, Herri Lan eta 
Garraio Sailarena, e txebizi tza eska tzaileen erregistroa eta 
babes ofizialeko e txebizi tzak nahiz araubide autonomikoko 
zuz kidura-bizitokiak eslei tzeko prozedurak erregula tzen di-
tuena (2012ko urriaren 15eko Agindua).

Araudi horrek, besteak beste, babes ofizialeko e txebizi tzak 
hautatu eta eslei tzeko prozeduren erregulazioa alda tzen du. 
E txebizi tzak zoz ketarik gabe emango dira errentamendu 
erregimenean, lehentasunez ko iriz pideei jarraiki barema-
tutako zerrendarekin bat etorriz. Horrek bidea ematen die 
e txebizi tza bat eskura tzeko zailtasunak dituzten eta bazter-
keria egoeran dauden familia ba tzuei aukera gehiago izan 
di tzaten aipatu e txebizi tza errentamendu erregimenean izan 
dezaten, hain zuzen, baremazio hori aplikatuz.

Aurten araudia aldatu da eta aldaketa horrek Errumaniako 
ijitoei eragin die. Europar Batasuneko estatu kideetako zein 
Europako Esparru Ekonomikoari buruz ko hi tzarmena sina-
tu duten gainerako estatuetako herritarrak Espainian sartu, 

joan-etorri askean ibili eta bizi tzeari buruz ko o tsailaren 16ko 
240/2007  Errege Dekretuaren 7.  artikuluaren aldaketa da, 
hain zuzen, apirilaren 20ko 16/2012  Legegin tzako Errege 
Dekretuaren bidez egindakoa, eta hori gara tzen duen aradia: 
240/2007 Errege Dekretuko 7. artikulua aplika tzeko arauak 
ematen dituen uztailaren 9ko PRE/1490/012 Agindua. Araudi 
horrekin bat etorriz, Espainian bizi tzeko asmoa duten erru-
maniarrek egiaztatu behar dute ez dituztela baliabide eko-
nomikoak.

Horrez gain, atal honetan 2020ra arte ijitoak gizartera tzeko 
estrategia nazionalen Europako esparrua aipatu dugu, Mi-
nistroen Kon tseiluko akordioaren bidez koa, 2020ra arte iji-
toak gizartera tzeko estrategia nazionalen Europako esparrua 
aplikatuz.

Estrategiak gizartera tzerako fun tsez ko lau alorrak jorra tzen 
ditu: hez kun tza, enplegua, e txebizi tza eta osasuna. Horie-
tako bakoi tzean 2020rako lortu behar diren xede kuantita-
tiboak ezar tzen ditu, biztanleria-ehunekoetan zehazten di-
renak, baita 2015erako erdiko helburu ba tzuk ere. Lau alor 
horiez gain, estrategiak jardun-ildo osagarriak xeda tzen ditu 
gizarte ekin tzaren, partaide tzaren, talde hori ezagu tzeko 
hobekun tzaren, emakumearen berdintasunaren, bereiz ke-
riarik ezaren, kulturaren sustapenaren eta beste herrialde ba-
tzuetako ijitoei lagun tzeko arreta bereziaren inguruan.

Europar Batasunak Europako Legebil tzarraren tzako, Kon tsei-
luaren tzako, Europako ekonomia eta gizarte Lantaldearen-
tzako eta Eskualdeetako Lantaldearen tzako Ba tzordearen 
jakinaraz pena egin du: Ijitoen gizartera tzerako estrategia 
nazionalak: EB Bruselaren esparrua handi tzeko lehenengo 
urra tsa, 21.5.2012, COM(2012) 226 az kena.

Jakinaraz pen horrek ijitoen gizartera tzeko estrategia nazio-
nalak azter tzen ditu, estatuek aurkeztutakoak, ba tzordeak 
2011ko apirilaren 5ean ijitoen gizartera tzeko estrategia na-
zionalen Europako esparrua bideratu ostean.

Estatu kideek hainbat sektoreetan –horien artean hez kun tza, 
enplegua, osasuna eta e txebizi tza– neurriak konbinatuko di-
tuen ikuspegi osoa eta iraunkorra garatu eta aplikatu behar 
dute. EBko esparruak lehenengo aldiz mahaigaineratu du iji-
toen integrazioa Europar Batasunaren mailan eta argi eta argi 
Europa 2020 Estrategiarekin lotu du. 

Bertan, aipa tzen da ijitoen gizartera tzerako estrategia nazio-
nalak har tzea lehenengo urra ts bat baino ez dela. Hurren-
go fasean, ahaleginak betearaz penean elkartu beharko dira 
ijitoen integraziorako egokitutako neurri zeha tzak, egutegi 
argia eta behar bezalako finan tzaketa bil tzen dituzten jar
duketaplanen bitartez.

Ba tzordearen ebaluazioak estatu kideek hez kun tzaren, en-
pleguaren, osasun arretaren eta e txebizi tzaren oinarriz ko 
lau eremuetan baliatutako ikuspegiak jorra tzen ditu, baita 
egitura-baldin tzak (lankide tza gizarte zibilarekin eta eskual-
deko eta tokiko agintari tzekin, jarraipenerako jarduerak, 
bereiz keriaren aurkako borroka eta harremangune nazio-
nala sor tzea) eta finan tzaketa ere. Oinarriz ko alorrei dago-
kienez, xedeak honako hauek dira: haur ijitoek, gu txienez, 
lehen mailako ikasketak amai di tzaten eta kalitatez ko hez-
kun tza jaso dezaten aukera dutela berma tzea, ijitoen eta 
gainon tzeko herritarren arteko enplegu-tasaren desberdin-
tasuna murriztea, ijitoen eta gainon tzeko biztanleen osa-
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sun egoeraren arteko aldeak gu txi tzea, ijitoek e txebizi tza 
eta zerbi tzu publikoak eskura tzeko propor tzioaren eta 
baldin tza horietan gainon tzeko herritarrenaren arteko des-
berdintasuna ezaba tzea. 

Estrategia nazionalen ebaluazioak agerian jarri du esta
tu kide gehienek ez dituztela aurrekontu baliabide na
hikoak bideratu xede honetara –adibidez, Espainia– eta 
EBko finan tzaketa babesten dutela proiekta tzen dutela dio-
tela baina hori ez da nahikoa. Aurreikuspena da, hain zuzen, 
neurri horiek, estatuen finan tzaketa ere behar dutenak, Egi-
tura Fun tsen eta Landa Garapenerako Europako Nekazari-
tza Fun tsaren 2014-2020 programazioaren aldirako negozia-
zioek jorratu behar dituztela. 

Halaber, aipatuko ditugu Espainian arraza edo etniagatiko 
bereiz keria egoerari buruz ko Tratu Berdintasuna eta Arra
za edo Etniagatiko Bereiz keriarik eza Susta tzeko Kon
tseiluak egin dituen hiru  txosten, (1) biktima izan daitez-
keen horien ikuspegiari buruz ko azterlana, (2) arraza edo 
etniagatiko bereiz keriaren biktima diren horiei lagun tza 
emateko zentro sarearen emai tzen 2011ko urteko memoria, 
emandako arreta eta komunikazio eta sen tsibilizazio jar-
duerak barne har tzen dituena eta (3) Espainian arraza edo 
etniagatiko bereiz keria egoerari eta tratu berdintasunaren 
prin tzipioaren aplikazioari buruz ko urteko  txostena, legegin-
tzaren esparruko aurrerapenak, jurispruden tzia, azterlanak, 
jardunbide onak eta kon tseiluaren jarduerak bil tzen dituena.

Az kenik, ijitoen giza eskubideei buruz ko Europako Kon
tseiluaren  txostena adieraziko dugu ”Human righ ts of 
Roma and Travellers in Europe”. Txosten horren xedeen ar-
tean dago ijitoek Europako Kon tseiluko 47 estatu kideetan 
paira tzen duten desberdintasun-egoera agerian jar dadila 
eta marjinalizazioaren egoerarekin amaituko duten politika 
publikoak abian jar tzen lagun dadila. 

3.

Jarduera-planaren esparruko 
bestelako esku-hartzeak

Ijitoen eskubideak defenda daitezen eta haien kultura onar 
dadin lan egiten duten gizarte erakundeekin bilera bat izan 
dugu aurten.

Helarazi ziz kiguten kez ken artean Lanbidera egindako ku-
deaketa-aldaketa aipatu zuten, hain zuzen, izaera ekono-
mikoko gizarte prestazioei dagokienez (diru-sarrerak berma-
tzeko errenta eta e txebizi tzarako prestazio osagarria). Azaldu 
ziz kiguten zailtasun asko bazterkeria egoeran dauden edo 
hala gera tzeko arriskuan dauden per tsonen atalari buruz ko 
 txosteneko zatian aipatu ditugunen an tzekoak dira eta horri 
lo tzen ga tzaiz kio. Ijitoei eragiten diz kieten espezifikoek ze-
rikusia dute jaso tzen duten arretarekin, arreta ematen den le-
kuetako konfiden tzialtasunik ezarekin –jorra tzen diren gaiak 
oso sentikorrak badira ere–, tratuarekin eta gizarte erakun-
deek emandako lagun tzarako zailtasunekin, baita langileek 

gizarte lanaren inguruan eta profil jakin ba tzuen gainean du-
ten prestakun tza eskasarekin ere. Horrez gain, esan ziguten 
kez katuta zeudela prestazioak eten diz kietelako eta horrek 
per tsonen bizi tzan dakar tzan ondorioengatik, ezin baitituz-
te alokairua edo oinarriz ko beste premia ba tzuk ordaindu. 
Lanera tzeari dagokionez, eskuratutako beste gaitasun ba-
tzuen inguruko ezagu tza –adibidez, mekanika– eduki tzeko 
garran tzia mahaigaineratu zen, oinarri akademikoa ez izan 
arren.

Halaber, adierazi zuten prestazioen kudeaketa aldatu eta ho-
riek Lanbidera helarazteak eragina izan duela eta, ondorioz, 
udal ba tzuetan dagoeneko ez dela esku har tzen, ez dela ari 
buru tzen “beste gizarte lan bat”. Gizarte behar larrietarako 
lagun tzak ere ez dira ari ematen eta horren kudeaketa bai 
manten tzen dutela. 

Beste esparru ba tzuetan sala tzen duten moduan, eredu be-
rria ez da ari ain tzat har tzen ijitoen berezitasunak –adibidez, 
ia ekarpenik ez duen ekonomia informalean jarduera eko-
nomikoak gauza tzen dituztela; hala ere, horrela merkatuan 
aktibo daude eta esku har dezakete eta familiaren gastuetan 
lagundu–. 

Erakundeek adierazi zuten beste adibide bat dela ez dela 
kontuan har tzen ijitoen iri tzia ikaste txe anizdunetako kupoen 
aplikazioan. Kupo horiek haur ijitoak behar tzen dituzte haien 
e txebizi tzetatik urrun dauden beste ikaste txe ba tzuetara joan 
daitezen. Ikaste txe horiek hi tzartuak izan daitez ke eta horrek 
ijito familiei gastu handiagoa dakarkie hainbat kuotagatik eta 
zentroan, ba tzuetan, ez dute harrera ona jaso tzen.

Gomendio orokorren jarraipenari dagokionez, 2011. urtean 
Arartekoak gomendio orokor bat egin zuen: Arartekoaren 
3/2011 gomendio orokorra, urriaren 5ekoa. Jatorriz Europar 
Batasunekoak diren eta Euskal Autonomia Erkidegoan bizi 
diren ijitoen egonlekuetan esku har tzeko jardute-protokoloak 
gara tzeko beharra. Bertan, ijitoek EAEn dituzten asentamen-
duen egoera eta haien premiarik oinarriz koenei eran tzuna 
emateko gabezia azter tzen dira. 

Asentamendu horiek gure erkidegoan ari dira jazo tzen eta 
uste dugu herri-administrazioen behar bezalako arreta behar 
dutela. Urte honetan Astigarragako Udalaren jarduera gailen-
duko dugu, testuinguru sozial eta politikoari buruz hi tz egi-
terakoan hiz pide izan duguna. Arartekoak modu positiboan 
balora tzen du udalaren erabakia, alegia, haren udalerrian 
ijito jatorridun errumaniarren asentamendua errespeta tzea. 
Horretarako, errespetatu behar diren jokabidearen inguruko 
konpromiso eta arau ba tzuk ezar tzen dituen araudia onartu 
du udalak. Per tsona horiek zaurkortasun egoeran daude eta 
herri-administrazioen neurriak behar dituzte. Gizartera tzeko 
prozesu bat aurrera eramateko, beharrez koa da egonkorta-
suna egotea eta gizarte zerbi tzuen, ikaste txeen eta gainon-
tzeko gizarte zerbi tzuen lagun tza eduki tzea. Bai Europar 
Batasunak bai estatu kideetako administrazioek ijitoen bi-
zi-kalitatea, hez kun tza eta prestakun tza hobe tzeko aukera 
emango duten estrategiak bideratu behar dituzte. Udal hori 
Europar Batasuneko ijitoen estrategiaren esparruan gain har-
tutako konpromisoak bete tzen ari da. Erakunde honek oso 
positibo tzat jo ditu Astigarragako Udalak eta Gipuz koako 
Foru Aldundiak talde horri eran tzuna emateko bideratutako 
urra tsak, beste udalerri ba tzuetan aurrera eraman diren jar-
dueren aurrean –adibidez, finkatu ziren ijitoei haien bizilekuak 
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u tzaraztea–. Jardunbide on horrek tokiko ekimena behar du 
eta, halaxe izan da, eta dagokion aldundiaren eta Eusko 
Jaurlari tzaren babesa behar du emai tzak lor tzeko. Halaber, 
garran tzi tsua da auzotarren informazioa eta partaide tza iza-
tea eta, Astigarragan, hala izan zen. Asentamenduaren ja-
rraipenerako ba tzorde bat sortu da eta bertan hainbat eragile 
publikok eta sozialek parte har tzen dute (udala, aldundia, 
gizarte zerbi tzuak, ikastola, osasun zentroa, Udal tzaingoa, 
Caritas, Romi Bidean Elkartea, etab.) eta hori oso positiboa 
da neurri honetako proiektu batek beti dakar tzan arazoak 
konpon tzeko. Ijitoen premiei eran tzuna emango dieten eta 
haiek gizartera tzeko eta az ken hamarkadetan jasan dituzten 
erbesteetatik urrun haien seme-alaben tzako historia berri bat 
eraiki tzeko aukera emango dieten an tzeko ekimenak ondo-
rengo hilabeteetan egongo direlakoan gaude.

4.

Herritarren 
eskubideen egoeraren balorazioa

4.1. Gu txiengo kultural honek mendeetan zehar jazarpe
na eta arbuioa jasan ditu, az ken hamarkadetan bakarrik jarri 
dira abian haien premiei eran tzuna emango diz kieten politika 
publikoak baina argi dago ez direla nahikoak izan. Paira-
tzen duten estigmatizazioa oraindik haien gizarte, ekono-
mia eta kultura arloko sustapena eragozten duen traba bat 
da. Zailtasun eta traba horiek gainditu dituzten eta ikasteko 
aukera eta lan duina eduki tzeko aukera izan duten ijitoak 
badauden aurren, oraindik ijito asko bizi dira biziraupen 
zaileko baldin tzetan, alegia, behar bezalako e txebizi tzarik, 
urik, argirik gabe, beste gabezia ba tzuen artean. Analfabe-
tismo indizeak eta bizi-i txaropen  txikiagoa biztanleria hori 
desberdin tzen jarrai tzen duten faktoreak dira, arteen arloan 
egindako ekarpenagatik eta familiaelkartasunaren ba
lioak manten tzeagatik gailen tzen bada ere.

Legez ko aurreikuspenen, zenbait jarduketa planetan onar-
tutako konpromisoen eta errealitatearen artean alde oso 
handia an tzematen dugu. Egia da, oro har, gure estatuan 
zerbi tzu eta prestazio publikoak modu berean eskura tzen 
dituztela baina neurri horiek ez dira nahikoak, ezta egokiak 
ere, laneratu eta gizarteratu daitezen. Izan ere, ez dituzte 
kontuan har tzen marjinazioari eta gizarte bazterkeriari aurre 
egiten urteak eta urteak darama tzan herri horren berezita
suna eta premiak. Horregatik, planek barne har tzen dituzten 
berariaz ko neurriak (adibidez EAEn onartu diren bi planak) 
oinarriz koak dira haien sustapen eta gizarte partaide tzarako. 
Aurrerapausoak eman dira beharrez ko neurriak bideratu eta 
diseina tzen baina ez, ordea, horien betearaz penaz ardu-
rako diren herri-administrazioetako sailek hartu beharreko 
erabakietan. Ijito herriaren sustapenerako eta partaide
tza sozialerako II. Euskal Planean xedatutako neurrien 
betearaz pena lehentasun bat izan beharko li tzateke eta 
tartean har tzen dituen arduradun publikoen tzako exijen
tzia bat. 

4.2. Finan tza krisia, lanaren sun tsiketa eta az ken hori ez 
sor tzea, batez ere, desberdintasun eta desabantaila sozial 
gehien dituzten per tsonei ari da eragiten eta horren adibi-
de dira ijitoak. Langabezia tasa handia paira tzen ari den lan 
merkatuak eta eskulana aukera tzeko lehentasunak ijitoak 
marjina tzen jarraituko du. Dirusarrerak berma tzeko eus
kal sistemaren testuinguru honetan fun tsez koa da ijitoen 
gizarte bazterkeriaren aurka borroka egiteko. 

4.3. Lanbideren kudeaketa hobetu behar da eta ijitoen 
premiak eta berezitasunak ain tzat hartu behar ditu. Per tsona 
horiei emandako arretak kontuan hartu behar ditu sufri tzen 
dituzten desberdintasunak. Gizartera tzeko hi tzarmenek bar-
ne har tzen dituzten konpromisoek zein familiari zuzen tzen 
zaien erreparatu behar dute. Horrez gain, lan aktibazioa du-
ten profilera egokitu behar da. Beharrez koa da Lanbideren 
kudeaketa ijitoen berezitasunetara egoki tzea eraginkorra 
izan dadin eta alde batean u tz ez dezan izaera ekonomikoko 
gizarte prestazioen titularrak izateko baldin tzak bete tzen di-
tuen talde bat, baita lan munduan aktibo egon daitezen ere.

4.4. XXI. mendean ijitoek e txebizi tza bat eska tzen dute 
duintasunez bizi tzeko. Egun e txebizi tza bat eskura tzea ge-
roz eta zailagoa suerta tzen zaie gizarte-arloko zailtasunak 
dituzten familia ijitoei. Programa publikoak ezinbestekoak 
dira familia horiek baldin tza osasungai tzetan bizi ez daite-
zen. Programok haien premiak eta auzotarren aurreiri tziak 
kontuan hartuko dituzten gizarte esku-har tzeak eta hez kun-
tza-lagun tza behar dituzte.

4.5. Beste premia garran tzi tsu bat erroldan izen-ematea 
eta bizilekuaren egonkortasuna udalerrian mantendu ahal 
izatea da. Ijitoen historian behin eta berriro errepikatu diren 
egoerak, besteak beste, erbesteak, erroldan izena ematea 
uka tzea, bizilekuak u tzaraztea, etab. izan dira. Tokiko eki-
menak –adibidez, Astigarragako Udalekoak– oso garran tzi-
tsuak dira udalerrian dagoen asentamendu bati tratamen-
du humanitarioa ematen baitiote. Herritar horiei aukera bat 
ematean da tza eta bi alderdien aldetik eskubideak eta be-
tebeharrak ezar tzean, auzotarren arteko bizikide tzarako bi-
dea emango duena. Ai tzitik, arretarik eta konpromisorik ezak 
arazoak dakar tza eta eran tzun bakarra bizilekuak u tzaraztea. 
Zaurkortasun egoeran dauden per tsonak direnean, 
beharrez koa da politika humanitarioak aplika tzea eta, 
horietan, per tsona, haren bizi tza eta zaurkortasuna har
tu behar da ain tzat auzotarren arbuioak eta aurreiri tziak 
eragin di tzaketen jarduera jakinak baino harago.

4.6. Erabakigarria da arduradun publikoek ijitoen eskubi-
deekiko errespetuaren eta bereiz keriaren aurkako borrokaren 
inguruan jarrera irmoa izatea eta diskur tso publikoak gogora 
ekar dezala herri honek pairatu duen eta oraindik ere paira-
tzen duen jazarpena eta arbuioa eta haien sustapenerako eta 
gu txiengo kultural gisa onar dadin konpromisoak  txerta tzea.
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Aurrekariak

Urteko  txostenaren atal honetan Arartekoak a tzerritar etorki-
nen harira egindako jarduerak aztertuko ditugu; zehaz ki, eus-
kal herri-administrazioetako politiken har tzaile diren aldetik 
dagoz kien eskubideei buruz koak.

Kontuan hartu beharra dago a tzerritarren sarrera, egoi tza eta 
lanari buruz ko immigrazio-politikak Estatuko Administrazio 
Orokorraren eskumena direla. Hori horrela, Arartekoak ezin 
ditu jarduera-eremu horri eragiten dioten kexak ezagutu, he-
rritarren defenda tzailearen bulegora bidera tzen baitira. 

Gure autonomia-erkidegoan bizi diren etorkinak igo egin dira 
2012. urtean, baina, Euskadi, oraindik ere, a tzerritar por
tzentaje  txikiena duen autonomia-erkidegoetako bat da. 
Adibide gisa, Euskadin a tzerritarrak %  6,9 dira, Nafarroan 
% 11, Madrilen % 15etik gora eta estatu osoan % 12,1. 

2012. urtean EAEn dagoen biztanleria a tzerritarra (behin-
behineko datuak) 151.162 per tsonakoa da eta kopuru horren 
barruan gizonak (77.795) emakumeak (73.367) baino gehixe-
ago dira, Immigrazioaren Behatokiak emandako datuen ara-
bera.

Estatu-mailan, 5,7 milioi a tzerritar daude, espainiar naziona-
litatea eskuratu duten per tsonak kontuan hartu gabe. Auto-
nomia-erkidego ba tzuetan etorkinen kopurua jai tsi egin dela 
eta emigrazioa igo egin dela nabaritu da. Krisiak eta murriz-
ketek eragin zuzena dute enpleguan eta gizarte-prestazioe-
tan, biak gizartera tzeko oinarriak izanik. Hori dela eta, kasu 
ba tzuetan enplegu-aukera hobeak beste nonbait bila tzea 
erabaki tzen dute. 

Etorkinen arteko langabezia handiagoa da espainiarren ar-
tean baino eta jasaten ari diren zailtasunak kasu askotan la-
rriagoak dira, ez daukatelako behar bezala zainduko dituen 
sarerik familian eta erkidegoan.

2012. urtean, lehenengoz, Euskal Autonomia Erkidegoan da-
goen nazionalitaterik garran tzi tsuena marokoarra da. Hala ere, 
kontuan hartu beharra dago Latinoamerikatik datozen per-
tsonek az karrago eskura tzen dutela espainiar nazionalitatea. 

Ikuspegik egin duen az ken barometroaren arabera, krisi 
sozioekonomikoaren testuinguruak ezar tzen dituen mugak 
gorabehera, barometroak ez du aldaketa handirik eragin 
euskal herritarrek a tzerriko immigrazioarekiko duten jarreran. 
Jarrera uz kur nabarmenak dauden arren, ez dago a tzerriko 
immigrazioaren aurkako posizio, iri tzi, jarrera eta abarrik 
daukan muturreko talderik. 

Eta hori ezinbestekoa da bizikide tzarako, batez ere kon-
tuan har tzen badugu aginte publikoek informazioaren tra
tamenduan har tzen duten jarreraren garran tzia eta eran-
tzukizuna. Horren harira, era positiboan baloratu behar 
da, salbuespenak salbuespen, Euskadin “immigrazioaren 
erronkak” duen trataera, baita Euskadin immigrazioaren 
aldeko itun soziala edo zurrumurruen kontrako agenteen 
prestakun tza susta tzeko ekimenak ere, geroago azalduko 
dugun bezala.

1.

Arloa kopurutan

Jaso tzen ditugun kexak arlo desberdinei buruz koak dira. Izan 
ere, etorkinak herri-administrazio desberdinekin erlaziona-
tzen dira, gainerako herritarrak bezala. 

Arlo honetan 32 kexa jaso ditugu, honela banatuta:

–  A tzerritarrak errolda tzea ...................................................................  14

–  Herritarren eskubideak ......................................................................  7

–  Etorkinak diskrimina tzea ..................................................................  5

–  Administrazioaren fun tzionamendua eta administrazioa-
ren prozedura ..........................................................................................  4

–  Berdintasuna eta ekin tza positiboak ........................................  2

Esan bezala, beste arlo ba tzuetan tramita tzen ditugun 
kexa askok ere eragiten diete etorkinei. Aurten igo egin 
dira diruz ko gizarte-prestazioen ukapen, indargabe tze eta 
iraungi tzeari buruz ko kexak eta horrek eragin nabarmena 
du a tzerritarrengan, gizartean baztertuak dauden edo hala 
egoteko arriskua duten per tsonak baitira. Beste arlo ba-
tzuetan tramitatutako kexen artean honakoak nabarmen-
tzen dira: Herrizaingo arloan tramitatutakoak, Er tzain tzak 
eta Udal tzaingoak a tzerritarrei ematen dien tratuari buruz, 
eta Osasun arlokoak, osasun-arretarako sarbideari buruz. 
Era berean, gur tze-leku islamiko baten irekierari buruz ko 
kexa aipatuko dugu. Az kenik, burujabe tzeko prozesuan 
dauden gazte eta adingabe etorkinei eragiten dieten kexa 
eta jarduerak Haur eta Nerabeen Bulegoaren  txostenean 
kon tsulta daitez ke.

Txosteneko atal horietara joko dugu, jardueren edukia zeha-
tzago ezagutu ahal izateko.
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2.

Kexarik aipagarrienak

2.1.  Atzerritarren estatutu juridikoari 
buruzko kexak

2.1.1. Identifikaziorik eza

Per tsona batek erakunde honetara jo zuen, 5 urte zeuz kanetik 
Espainian bizi arren ez zeukalako inolako identifikaziorik. Adi-
nez nagusia izan arren, ez dauka bera identifika tzen duen agi-
ririk, bere gurasoak, Errumaniakoak biak, bere jaio tza inskriba-
tu gabe hil bai tziren bera adingabea zenean. Inskripzio-zedula 
bat eska tzeko adierazi genion eta eman egin zaio.

2.1.2.  Egoitzagatiko nazionalitate 
espainiarren eskaera ebazteko 
edo berau ukatu ondoren egindako 
errekurtsoa bideratzeko atzerapena

Espediente horiek herriaren defenda tzailearengana bidera-
tzen dira. Berrikun tza gisa, herriaren defenda tzailearen 
bulegoak zera jakinarazi digu, Justizia Ministerioak ku-
deaketa-agindu bat sinatu duela Espainiako Jabe tza Erre-
gis tra tzaileen eta Merkatari tzako Erregistra tzaileen Elkar-
goarekin, eskaerak tramita tzean Erregistro eta Notario tzaren 
Zuzendari tza Nagusiarekin lankide tzan ari tzeko asmoz. 
Elkargoak babes tekniko eta materiala emango du, proze-
durak ahalik eta gehien arin tzeko. Helburua eskaerak ahalik 
eta arinen ebaztea da.

2.1.3.  Ez kontza Erregistro Zibil Nagusian 
inskribatzeko atzerapena

Espediente horiek ere herriaren defenda tzailearengana 
bidera tzen dira. Erakunde horrek jakinarazi digunez, behin 
eta berriz egin ditu  txostenak zerbi tzu publiko honen fun-
tzionamendu  txarrari buruz eta Erregistro Zibilaren uztailaren 
21eko 20/2011 Lege Organikoaren aurreikuspenak lehen-
bailehen bete tzeko beharrizanari buruz. Lege horrek guztiz 
alda tzen du egungo erregistro-sistema, baina zati handiena 
ez da indarrean egongo 2014. urteko uztailaren 22ra arte.

2.2.  Euskal herri-administrazioen 
jarduerari buruzko kexak

2.2.1.  Udal-erroldan inskribatzeko  
alta-eskaeraren ondore-datak

Per tsona batek Vitoria-Gasteiz ko Udaleko biztanleen errol-
dan alta emateko eskaera egin zuen, pasaportea gal tzeari 
buruz ko salaketa eta Marokok Bilbon duen Kon tsulatuaren 
pasaportearen ziurtagiria eran tsita, pasaporte berria egin 
bitartean. Hasieran Udalak ez zuen eskaeraren data kon-
tuan hartu. Horren harira, Udalei udal-errolda egunera tzeari 
buruz ko jarraibide teknikoak ematen diz kien Estatistikako 
Institutu Nazionalaren buruaren eta Lurralde Lankide tzako 

zuzendari nagusiaren uztailaren 4ko ebaz pena argitara tzeko 
xeda tzen duen idaz kariorde tzaren 1997ko uztailaren 21eko 
ebaz penean ezarritako aurreikuspenari buruz ko oharrak ja-
kinarazi ziz kion erakunde honek Vitoria-Gasteiz ko Udalari. 
Aurreikuspen horren arabera, errolda-orriko aka tsak zuzen-
du edo osa tzeko beharrizanak ez du eragozten inskriba tzeko 
aukera (2 eta 3. artikuluak). Interesdunak dagokion kon tsul-
ziurtagiriaren bidez egiaztatu zituen bere oinarriz ko datu per-
tsonalak eta pasaportearen kopia tramitazio-fasean zuela 
(aurrekoa galdu zuelako) baieztatu zuen. Gure ustez, inte-
resdunak emandako datuak nahikoak ziren bere nortasuna 
egiaz koa zela froga tzeko, pasaportearen kopia eskura tzean 
osatu beharko ziren arren. Udalak onartu egin zuen bidali-
tako oharra.

2.2.2.  Zorrozaurreko pabilioi abandonatu 
batzuetan bizi ziren atzerritarrak 
bertatik ateraraztea

Aurten amaiera eman diogu Bilboko Udal tzaingoak 2011ko 
ekainaren 15ean Bilboko Zorrozaurre auzoan izandako jar-
dueraren ondorioz ko kexan izandako gure esku-har tzeari.

Gure balorazioan zera adierazi dugu, per tsonek industria-
pabilioiak okupa tzen badituzte gaua bertan pasa tzeko, 
e txerik, lanik edo bizirauteko baliabide nahikorik ez dauka-
telako da, eta, beraz, fun tsean gizarte-arazo bat. Hala ere, 
ez dugu inon ikusi poliziaren esku-har tzearen aurretik gizar-
te-jarduerarik egin ote den. Gure ustez arazo hau ikuspegi 
sozialetik jorratu behar da, per tsonen ezaugarri per tsonalak 
eta ahultasun-egoera kontuan hartuta eta gizartera tzeko 
ibilbidea per tsona horien esku jarrita. Segurtasunaren 
ikuspegi her tsiaren ondorioz, gizarteak delitu-profilekin 
identifika tzen ditu a tzerritarrak eta hori ez da bat ere positi-
boa bereiz keriaren aurka borroka tzeko eta gizarte-kohesioa 
susta tzeko. 

Jarduera horiek behar bezala justifikatuta egon behar dira, 
i txura fisikoan, kolorean edo arraza edo etnia bateko par-
taide izatean soilik oinarritutako polizia-jarduerak saihestu 
ahal izateko. Beraz, 2011ko ekainean Zorrozaurren egin-
dakoa (edo beste ba tzuetan egin direnak) bezalako jardue-
rak ezin dira justifikatu polizia nazionalak a tzerritarren gai-
neko eskumena duela eta a tzerritarren kokaleku bat dela 
soilik argudiatuta. Bidegabekeria administratibo (edo penal) 
baten susmagarri izatea ez da nahikoa per tsona-talde handi 
bat kontrolatu eta identifika tzeko polizia-gailu bat mar txan 
jar tzeko, beren i txura fisikoan, kolorean edo arraza edo et-
nia bateko kide izatean oinarrituta. Halaber, ez genuen uste 
Zorrozaurreko polizia-jarduera hori gure autonomia-erkide-
goan bizi diren a tzerritarren bizikide tza eta integrazioaren 
alorrean onartutako tresnetara eta politika publikoetara 
egoki tzen zenik eta per tsonak nola aterarazi behar den 
azaldu genuen, eskubide humanitarioan oinarrituta. Az-
kenik, a tzerritarrek bizilekuaren bor txaezintasunerako es-
kubidea dutela adierazi genuen, per tsona guztiei per tsona 
izateagatik dagokien fun tsez ko eskubidea baita, beren 
egoera administratiboa edozein izanda ere. Hori horrela, 
jarduera hori egiteko epailearen baimena behar zen. On-
dorioz, Udal tzaingoaren etorkizuneko esku-har tzeetan 
parametrook kontuan hartu behar direla jakinarazi genion 
udalari. Udalak eran tzun zigunez, poliziaren etorkizuneko 
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esku-har tzeetan gizarte-zerbi tzuei dei egingo zaie, talde 
horiei behar bezalako arreta emateko asmoz, gizartean ahul 
eta baztertuta daudela kontuan hartuta. Ondoren, 2012. ur-
tean zehar bi kexa berri jaso ditugu, tramitazio-fasean dau-
denak, an tzeko polizia-jarduerei buruz: Basurton, Funes-
pañaren jabe tzako tanatorioaren obretako eraikinean gaua 
pasa tzen zuten per tsonak aterarazteko polizia-jarduera eta 
Zorrozaurreko pabilioietan azaroan 9an per tsona ba tzuk 
aterarazteko egindako jarduera. Jarduera horietan aurreko 
parametroak bete ote diren aztertuko dugu.

2.2.3.  Gurtze-leku islamikoa irekitzeko 
eskaera ukatzea

Bilboko Basurtu auzoan gur tze-leku islamiko bat ireki tzeari 
dagokionez, hainbat kez ka eta idaz ki jaso ditugu auzokideen 
eskutik. Bestetik, Bilboko Udalak berau ireki tzeko tramita-
zio administratiboa zaildu duela ere salatu digute. Izan ere, 
2010eko abenduan eskatu zen kultura-zentroa (meskita) 
instala tzeko nahitaez ko jarduera-lizen tzia eta ez zen inolako 
eran tzunik jaso.

Az kenean, 2011ko urriaren 31ko ebaz penaren bidez eman 
zen lizen tzia, 177 per tsonako edukierarako eta zenbait neurri 
zuzen tzaile ezar tzeko baldin tzapean. Bestalde, udalak zera 
jakinarazi zigun, osoko bilkurak 2011ko urriaren 28an egin-
dako bileran Hiri Antolamendurako Plan Orokorra alda tzea 
erabaki zuela, gur tze erlijiosoen zentroek bete beharreko 
hirigin tza-aginduak (dimen tsioak, edukierak, kokapena…) 
sar tzeko asmoz. Erabaki hori 2011ko azaroaren 10eko BAOn 
argitaratu zen. Ondorioz, Bilboko Udalak jarduerok hirigin-
tza-plangin tzaren aldaketa baten bidez arau tzea erabaki du, 
eta, beraz, urtebeteko epean eten da hirigin tza-lizen tzia be-
rriak emateko aukera. 

Arartekoak Bilboko aniztasun erlijiosoaren kudeaketari 
buruz ko hainbat hausnarketa egin zituen ebaz pen honetan: 
Arartekoaren ebaz pena, 2012ko urtarrilaren 9koa. Horren bi-
dez, Basurtu auzoan gur tze-leku musulman berria ireki tzean 
sortu ziren arazoak direla-eta, Arartekoaren jardunari amaie-
ra emango zaio.

2.2.4.  Beste jarduera batzuk

Aurten ere per tsona autoktonoek honakoak salatu dituzte: 
etorkinek zerbi tzu eta prestazio publikoak gehiegi erabil tzen 
dituztela, per tsona horiek lehentasunez ko tratua dutela herri-
administrazioetan, islamaren ordez kari tza handiagoak gizar-
tean izango duen ondorioaren beldur direla, edo a tzerritarren 
kasuan delitu gehiago egiten direla eta agintari publikoek ez 
dutela arazo hori behar bezala jazar tzen.

Kasu horietan guztietan, Arartekoak ida tzi horiei eran tzun die, 
erakunde honetara jo tzen duten per tsonek jakin egin behar 
dutelako helarazten diz kiguten eta “egia tzat” jo tzen dituzten 
datu horiek ez direla immigrazioaren fenomenoaren azterketa 
zeha tzaren ondorio, baizik eta gizartean fundamenturik gabe 
hedatu diren aurreiri tzien ondorio. Hartara, giza eskubideak 
eta gizarte demokratikoaren baloreak (adibidez, aniztasun 
eta diber tsitaterako eskubidea) errespetatu eta gizartepoli
tikak defenda tzen dituen ikuspegia islatu nahi da eta beren 
jarreren a tzean dauden iri tzien aurkako ondorioak ateri dituz-
ten azterketa eta ikerketak jakinarazi nahi dira. 

Alderdi politiko baten propagandak etorkinak bereizten 
zituela-eta ere jaso ditugu kexak. Arartekoak bere iri tziaren 
berri eman zien kexa hori bidali zuten per tsonei eta alderdi 
politikoa jakinaren gainean jarri zuen.

3.

Araudia eta politika publikoak

Aurten, Osasun Sistema Nazionalaren iraunkortasuna berma-
tzeko eta bere prestazioen kalitatea eta segurtasuna hobe-
tzeko premiaz ko neurriei buruz ko apirilaren 20ko 16/2012 
Legegin tzako Errege Dekretua az pimarratu behar dugu 
berrikun tza gisa. Araudi honek Estatuko osasunlagun
tzarako eskubidearen legedia aldatu du, zehaz ki asegu-
ratuaren izaera arau tzen duelako eta A tzerritarrek Espainian 
dituzten eskubide eta askatasunei eta beren gizartera tzeari 
buruz ko urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoko 12. ar-
tikulua alda tzen duelako.

Araudi horren arabera, erregistratuta ez dauden a tzerritarrek 
(hau da, Europar Batasuneko estatu-kideetako, Europako 
Espazio Ekonomikoko edo Sui tzakoak diren eta Espainian 
bizi diren per tsonak) edo bizi tzeko baimenik ez daukatenek, 
premiaz ko egoeretan eta haurdunaldian, erdi tzean eta erditu 
ostean soilik jasoko dute osasun-arreta. Hamazor tzi urtetik 
beherako a tzerritarrek, bestalde, espainiarren baldin tza ber-
dinetan jasoko du osasun-arreta.

Aldaketa horiek argi eta garbi muga tzen dituzte eskubideak, 
osasun-arretaren doakotasuna murrizten dutenez gero. Osa-
suna babesteko eskubide konstituzionala giza eskubidea da 
eta bizi tzeko eta osotasun fisikorako eskubidearekin lotuta 
dago, Giza Eskubideen Nazioarteko Itun ugaritan jaso tzen 
den bezala. Per tsona guztiei bermatu behar zaie eskubide 
hau; arrazoi ekonomikoen ondorioz biztanleriaren zati bati 
eskubide bat murrizteak ez dauka justifikaziorik zuzenbideko 
estatu sozial eta demokratikoan.

 Eusko Jaurlari tzak Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan 
Osasun Sistema Nazionalaren osasun-prestazioak emate-
ko araubideari buruz ko ekainaren 26ko 114/2012 Dekretua 
onartu zuen. 

Bertan ezarritakoaren arabera, aseguratuak direnen osa-
sun-prestazio berberak jasoko dituzte Euskal Autonomia 
Erkidegoan 16/2012 Legegin tzako Errege Dekretua inda-
rrean sartu baino lehenago emandako Banakako Osasun 
Txartela duten per tsonek eta honako baldin tza hauek bete-
tzen dituztenek:

 ■ a)  Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan 
erroldatuta egotea, bertan ohiko egoi tza duelarik gu-
txienez urtebete jarraian, osasun-arreta aitor tzeko es-
kaera aurkeztu baino lehen.

 ■ b)  Gizartera tzeko eta Diru-sarrerak berma tzeko Euskal 
Sisteman sar tzen diren prestazio ekonomikoak jaso-
tzen dituen per tsona izatea edo gizartera tzeko eta 
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gizartean babesteko oinarriz ko errentari dagokion ko-
purutik beherako diru-sarrerak eduki tzea, dagokion 
araudiaren arabera.

 ■ c)  Beste edozein tituluren bidez osasun-babeseko siste-
ma publikorako aukerarik ez izatea.

Espainiako Gobernuak eskumenei buruz ko gataz ka positi-
boa planteatu zuen araudi honen gainean eta Auzitegi Kons-
tituzionalaren bilkurak gaia eba tzi zuen 2012ko abenduaren 
13ko epaian (4540/2012 zenbakia).

Auzitegi Konstituzionalak aurreko dekretuaren galaraz pena 
indargabetu zuen osasun-arretarako eskubidearen titularrak 
defini tzeari zegokienez, ondasun konstituzional bereziki sen-
tikorren babesarekin lotutako interesak direla kontuan hartu-
ta. Hala, berau aplika tzearen ondorioz ko kalteak ez daukate 
larritasun eta sendotasun nahikoa legez kotasunaren presun-
tzioaren gainetik gera tzeko.

Europar Batasuneko estatu-kideetako eta Europako Espazio 
Ekonomikoari buruz ko Akordioaren parte diren beste esta-
tu ba tzuetako herritarrak Espainian sartu, askatasunez mu-
gitu eta bizi tzeari buruz ko o tsailaren 16ko 240/2007 Errege 
Dekretuko 7. artikuluak ere aldaketa nabarmena eragin du 
a tzerritarrei (kasu honetan Europar Batasunekoei) eta beren 
senideei eragiten dien araudian. Per tsona batek egoi tzarako 
eskubidea lor tzeko, betiere lanean edo ikasten ez badago 
(zenbait baldin tza bete beharko dituelarik), baliabide na-
hikoak izan beharko ditu beraren tzat eta bere senideen tzat, 
Espainian bizi den bitartean gizarte-lagun tzarako karga bihur 
ez dadin eta, horrez gain, Espainian arrisku guztiak estal tzen 
diz kion gaixotasun-asegurua eduki beharko du. Baliabide 
ekonomiko nahikoak balora tzeko erabil tzen den iriz pidea 
ez da finkoa, baina ez du gizarte-lagun tzetarako eskubidea 
eman behar.

Bestalde, A tzerritarren Barnera tze Zentroetan (ABZ) sar
tzeko neurriari buruz behin eta berriz jaso ditugun kexak 
nabarmendu behar ditugu. Neurri hori a tzerritarrak kanpora-
tzeko zigorra betearazten dela berma tzeko aurreikusi da. 
Euskal Autonomia Erkidegoan ez dago ABZrik, baina hori 
ez da eragoz pen gure autonomia-erkidegoan bizi diren 
a tzerritarrak estatuko ABZren batean sar tzeko. 2012. ur-
tean zehar hainbat salaketa egon dira ez dagoelako arau-
dirik 2008ko zuzentarau europarraren (egoera irregularrean 
dauden hirugarren herrialdeetako nazionalak i tzul tzeari 
buruz koan) bermeak jaso tzen dituenik, bai eta horietan 
ezinbestekoak diren zerbi tzu eta az piegiturak falta direlako, 
edo ez dagoelako araudirik ABZetan askatasunik ez duten 
per tsonen eskubideak berma tzeko eta horietan lan egiten 
duten per tsonen prestakun tza eta hautaketa arau tzeko. He-
rriaren defenda tzaileak behin eta berriz adierazi du kontrol-
mekanismoak ezarri behar direla, neurri hori jasan duten 
per tsonen eskubideak berma tzeko. Horretarako, kontrol-
fun tzioak esleitu zi tzaiz kien jarraibide-epaileei, oraindik pro-
zeduraren araudiari buruz ko gabeziak dauden arren. Une 
honetan A tzerritarren Barnera tze Zentroen Barne Araubidea-
ri eta Fun tzionamenduari buruz ko Araudia onartuko duen 
Errege Dekretuaren aurreproiektua egiten ari dira, eta, beraz, 
laster araudi hori eduki tzea espero dugu.

Aurten, a tzerritarren eskubide eta askatasunei buruz ko Le-
gearen Araudi berria (557/2011 Errege Dekretua) aplika-
tzean Enplegu eta Gizarte Gaien Sailaren Immigrazioko eta 

Aniztasuna Susta tzeko Zuzendari tzak hartutako zeregina 
finkatu da, sustrai tzeari buruz ko  txostenak, integrazio-aha-
leginari buruz ko  txostenak eta e txebizi tza egoki tzeari buruz-
ko  txostenak egiteari dagokionez. Era berean, Immigrazio, 
Herritartasun eta Kultura arteko Bizikidetasunaren III. Planak 
(2011-2013) indarrean jarrai tzen du eta udalerri desberdine-
tan Euskadiko Immigrazioaren aldeko Itun Sozialari buruz ko 
hausnarketa eta eztabaidekin jarraitu da.

Berrikun tzen artean nabarmen tzen dira zurrumurruen 
kontrako gida eta webgune baten sorrera eta agenteen 
prestakun tza. Agente horiek, prestakun tza jaso ondoren, 
a tzerritarrenganako bereiz keria elika tzen duten aurreiri tzi eta 
estereotipoetan oinarritutako zurrumurruei aurre egiten saia-
tzen dira. 

Eusko Jaurlari tzako Genero-indarkeriaren Biktimei Lagun-
tzeko Zuzendari tzak hainbat jarduera gauzatu ditu, sexues
plotaziorako per tsonen salerosketari buruz ko koordinazio-
protokoloak egiteko eta gai horren gaineko sen tsibilizazioa 
pizteko orduan. Az ken urte hauetan drama honek agintari 
publikoen arreta gehiago eskuratu du, baina oraindik ere 
arazo handiak daude biktimak an tzeman eta identifika tzeko, 
eta, beraz, beharrez ko neurriak hartu behar dira. Herriaren 
defenda tzaileak honako  txostena egin du: “La trata de seres 
humanos en España” (Per tsonen salerosketa Espainian).

4.

Jarduera-planaren esparruko 
bestelako esku-hartzeak

Aurten Gasteiz ko Udalarekin batu gara, adina zehazten duen 
Fiskal tzaren dekretuaren ondorioz Arabako Foru Aldundiaren 
egoi tza-zentroetatik irten behar izan duten gazte a tzerritarren 
arretari buruz min tza tzeko. Jarduera horrek oihar tzun handia 
izan zuen komunikabideetan, gizarte-erakundeen inplika-
zioaren eta gazteen egoerari buruz hartutako erabakien on-
dorioz. Informazio gehiago eskura tzeko Haur eta Nerabeen 
Bulegoaren  txostena dugu.

Finan tzaerakunde batean kontu korronte bat ireki
tzearen ukapenari eta bankueragiketak egiteari buruz ko 
ofizioz ko jarduerak hasi ditugu.

Herriaren defenda tzaileari jakinarazi diogu kez katuta gaude-
la banku-erakundeek zailtasunak jar tzen diz kiotelako hainbat 
talderi, bankuan kontu bat ireki tzeko edo berau ireki ondo-
ren eragiteko egiteko. Banku-erakundeen sukur tsal ba tzuek 
a tzerritarren egoera administratibo erregularrari buruz ko 
baldin tzak (egoi tza- txartela aurkeztea, esate baterako) eska-
tzen ari dira, baita egoera ekonomikoari buruz ko baldin tzak 
ere,  txirotasun-egoeran dauden per tsonei eraginez. Per tsona 
batek ezin badu bankuko kontu baten titular izan, ahultasun 
handian gera tzen da eta lanera tzeko eta gizartera tzeko or-
duan zailtasun handiak izango ditu.

Erakunde honi ezinbestekoa irudi tzen zaio merkatari tza-
praktika hori saihestu ahal izatea. Horrenbestez, gure kez karen 
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berri eman dio herriaren defenda tzaileari, Espainiako Bankuan 
zenbait jarduerak gara tzeko aukera balora dadin, Bankuko 
Zerbi tzuen Bezeroa Defenda tzeko ordez karia den aldetik, eta 
bankuko kontu bat eskura tzeko eskubidea berma tzen duen 
arau-proposamenen bat gauzatu ahal dadin, egun indarrean 
dagoen araudia kontuan hartuz, edo oinarriz ko banku-zerbi-
tzuak eskura tzeari buruz ko hurrengo zuzentaraua onar tzearen 
ondorioz ko etorkizuneko betebeharrei jarraiki.

Duela urte ba tzuk, per tsona sahararren nazionalitatea 
eskura tzeari buruz ko ofizioz ko jarduera hasi genuen eta 
herriaren defenda tzailearen bulegora jo genuen, berau ze-
lako erakunde eskuduna. Bada, aurten ere, jarduera horrekin 
jarraitu dugu. Justizia Ministerioak jakinarazi digunez, jatorri 
sahararra duten per tsonen nazionalitate espainiarra eskuratu 
edo aitor tzeari buruz ko doktrina (Erregistro eta Notario tzako 
Zuzendari tza Nagusiarena) jaso tzen duen  txostena bidali 
zaie. Herriaren defenda tzaileak, halaber, zera gomendatu du, 
interesdunek izan di tzaketen zalan tzak argituko dituen ja-
rraibideren bat ezar tzea, beren eskaera tramita tzeko biderik 
egokiena azaldu eta egun dagoen segurtasun falta nabarme-
na saihestu ahal izateko. Auzitegi Gorenak ezarritako doktri-
naren arabera, interesdunak Saharan jaio izana eta urtebetez 
legez ko egoi tza eduki duela egiazta tzen badu, egoi tzagatiko 
nazionalitate espainiarra eskuratu ahalko du. Horrenbestez, 
horren berri eman behar zaio. Era berean, nazionalitatea 
beste prozedura ba tzuen bidez eskuratu nahi denean eska 
daitez keen baldin tzak ere zehaztu ahalko lirateke. Halaber, 
hainbat jarduera has litez ke, Erregistro Zibilaren arduradun 
desberdinen eskutik hainbat agiri balioz ko tzat jo tzeko iriz-
pide adostuak lor tze aldera. 

Az kenik, ofizioz ko jarduera bat hasi dugu, etorkinen ka
suan bizikide tzaunitate independentea osa tzeko ez
kontidearekin bizi behar delako, ez kontidea edo ez kon
tzakoaren an tzeko beste harreman iraunkorren baten 
bidez lotuta dagoen per tsona estatuko lurraldean ez de
nean bizi (Diru-sarrerak berma tzeko errentari buruz ko maia-
tzaren 25eko 147/2010 Dekretua). 

Gure ustez, familia berriz ba tzeko baldin tzak bete tzen ez 
diren kasuetan, bakarrik dagoen per tsonak Diru-sarrerak 
Berma tzeko Errentaren prestazioa jaso tzeko baldin tzak bete 
beharko lituz ke. Per tsona autoktonoak askatasun osoz le-
kualdatu daitez ke, baina etorkinek baimena behar dute Es-
tatuan sartu edo bizi tzeko eta beren ez kontide edo seme-
alabak ba tzeko.

5.

Herritarren 
eskubideen egoeraren balorazioa

Krisi ekonomikoak eta enpleguaren sun tsipenak are era la-
rriagoan eragiten die ahultasun-egoeran dauden per tsonei. 
Halaxe gerta tzen da a tzerritarren kasuan, enplegu-tasa al-
tuagoa dute eta.

Krisiaren ondorioz, gainera, baliabideak urriak direnean au-
toktonoei soilik (eta ez a tzerritarrei) zuzendutako prestazio 
eta zerbi tzu publikoak lehene tsi behar direla uste du geroz 
eta jende gehiagok, hau da, gizarte-eskubideen balio uniber-
tsala zalan tzan jar tzen da. Erakunde honen iri tziz, gizarte
eskubideek ezin dute bereiz keriarik egin jatorri naziona
laren arabera, hori eskubideen izaeraren aurka baitoa eta 
beren helburu nagusietako bat urratuko bailuke, per tsona 
guztien gizartera tzea susta tzea eta bizimodu duina berma-
tzea, hain zuzen ere. Gure erkidegoan, zerbi tzu eta presta-
zio publikoak eskura tzeko orduan ez da egoera adminis-
tratiboaren eta jatorri nazionalaren araberako bereiz keriarik 
egiten eta oso positiboa irudi tzen zaigu. Gure gizartearen 
aurrerapena azaldu eta ahalbide tzeko, berau osa tzen dugun 
per tsona guztiak hartu behar ditugu kontuan. Inor ez dago 
soberan, guztiok daukagu garatu beharreko fun tzio garran-
tzi tsu bat eta gizartea osa tzen dugun per tsona eta talde 
guztiek aukera berdinak izan beharko genituz ke gaitasun 
horretaz balia tzeko. Zurrumurruen aurkako sarea edo immi-
grazioaren aldeko itun soziala Euskadin bezalako ekimenak 
oso positiboak dira, helburu hori daukate eta. 

Espainiako Gobernuak osasunarreta eskura tzeko es
kubidea mugatu die (salbuespenak salbuespen) egoi-
tza-baimenik ez daukaten edo baliabide ekonomikorik ez 
daukaten eta erregistratuta ez dauden etorkinei. Erabaki 
hori konstituziokontrakotasunaren errekur tsoaren zain dago, 
baina dagoeneko oihar tzun izugarria izan du, eskubide ba-
ten uniber tsaltasuna hausten duelako, a tzerritarren egoera 
administratiboaren arabera. Euskal Autonomia Erkidegoan 
talde honi osasun-arreta osorako eskubidea manten tzea 
erabaki da, baliabide ekonomikorik ez daukatenen kasuan. 
Nahiz eta araudiaren aldaketak Banakako Osasun Txartela 
eskura tzeko tramitean eragin izan duen, a tzerritarren egoera 
administratiboaren araberako bereiz keriarik ez egitea oso 
positiboa irudi tzen zaigu, a tzerritarren bizi tzeko eta osota-
suneko eskubideari nahiz euren duintasunari eragiten baitie. 
A tzerritarrei aitortu zi tzaien eskubide bat aurrekontu-arazoen 
ondorioz murriztea ezin da zuzenbideko estatu sozial baten 
barruan sartu. Herritarren zati bati osasun-arreta mugatuz 
gero, osasun publikoari ere eragingo li tzaioke, eta, ondo-
rioz, eskubide humanitariotik eta osasuna kudea tzeko iriz-
pideetatik erreparatuta a tzera pausu handia da.

Gur tzeleku islamiko bat ireki tzeari buruz ko eztabaidak 
ere ardura handia piztu digu. Gizarte demokratikoaren parte 
da jatorri nazional desberdinetako per tsonen arteko bizikide-
tza ani tza, baita kultura, erlijio eta iri tzi ani tzetako per tsonen 
artekoa ere, gizarte-kohesioa eta interes orokorraren onura 
lortu eta manten tzeko eta banakoen eskubideak errespeta-
tzeko helburu komuna lor tze aldera. Gu txiengo kulturalek 
eta banakako per tsonek erlijio-askatasunerako eta gur tze-
lekuak ireki tzeko eskubidea dute. Halako toki bat ireki tzeko 
mugak ordena publikoko arrazoietan oinarritu behar dira, 
baina ezingo da inola ere bereiz keriarik egin. Erlijio-askata-
sunerako eskubidea Espainiako Konstituzioan ageri diren eta 
garran tzia konstituzionala duten beste eskubide, askatasun 
eta prin tzipio ba tzuekin batu behar da. Ildo horretakoak dira 
14. artikuluan eta 9.2 artikuluan jasotako berdintasunaren 
prin tzipioa eta 9.3 artikuluan jasotako bidegabekerien de-
bekuaren prin tzipioa eta e txebizi tza izateko eskubideari eta 
ingurumen egokia izateko eskubideari (45 eta 47. artikuluak) 
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buruz ko prin tzipio zuzen tzaileak. Gai hau Lurzoruari eta 
Hirigin tzari buruz ko ekainaren 30eko 2/2006 Legean jaso-
tako aurreikuspenekin lotuta egon behar da. Lege horrek 
agin tzen duenez, hirigin tzako planek, hiri-ebaluazioaren eta 
lurraren okupazioaren estrategiarekin bat etorriz, sistema 
orokorren eta tokiko sistemen  txandaketa-sare bat eduki be-
har dute. Haien artean ekipamendu kolektiboak, hala nola 
erlijio-zentro pribatuak, beren-beregi aipa tzen dira. Gaine-
ra, hirigin tzako tresnei esker gur tze-leku berriak ireki tzearen 
ondorioz ko gizarte-arazoen sorrerari aurre har dakioke. Tres-
na horren adibide dira udal-plangin tzako aholku-ba tzordea 
eta planak egiteko herritarren partaide tza.

Oraindik ere alde nabarmena ikusten dugu integrazioa, 
aniztasunaren kudeaketa eta kohesioa susta tzeko adostu 
edo mar txan jar tzen diren tresnen eta hainbat jardueraren ar-
tean, besteak beste e txerik gabeko per tsonen babesleku 
diren eraikinetan a tzerritarrak aterarazten direnean.

Oro har, salbuespenak salbuespen, arduradun publikoek 
diskur tso egokia dute immigrazioaren gainean. Baina 
fun tsez koa da arduradun politikoen jarduera eta aitorpenek 
zeha tz-meha tz bete tzea zuzenbideko estatu demokratiko 
eta sozialaren oinarriz ko prin tzipioek ezar tzen dituzten pa-
rametroak. Honakoei buruz ari gara: legez kotasunaren prin-
tzipioa (Konstituzioko 9.1 eta 103.1 artikuluak), oinarriz ko es-
kubideen inperioa (Konstituzioko 10. artikulua eta I. titulua), 
gu txiengoen babesa (Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarte-
ko Ituneko 27. artikulua), berdintasunerako eta bereiz keriarik 
ezerako eskubideak (Konstituzioko 9.2 eta 14. artikuluak, 
Giza Eskubideen Europako Hi tzarmeneko 14. artikulua eta 
Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Ituneko 2.1 eta 26. 
artikuluak), eta balore demokratikoen sustapena eta defen-
tsa. Horrenbestez, agintari publiko guztien ardura da ba
lore horiek defenda tzea eta praktika xenofoboak edo is
lamofokoak eragin di tzaketen jarrerak saihestea.

Herri-administrazioek gizarte-erakunde eta programen 
lagun tzaildoak ezabatu dituzte eta horrek eragin zuzena 
dauka etorkinen integrazioan. Erakunde horien lana ezinbes-
tekoa da, malgutasuna eta hurbiltasuna ematen baitute, hau 
da, ordez ka tzeko zaila den balio eran tsia. Gizartean egin-
dako murriz ketek per tsonarik ahulenei eragiten diete eta 
bazterkeria-egoerak indar tzen dituzte. Hori, noski, oso nega-
tiboa da edozein gizarterako. Horren harira, gizartepresta
zioak eskura tzeko baldin tzak gogortu egin dira eta neurri 
handigoan eragiten die a tzerritarrei, aurretiaz ko errolda-aldi 
bat eska tzen denean, adibidez.

Egoera administratibo irregularrean dauden a tzerritarrei 
dagoz kien eskubideei buruz ko nahasmendu eta ezagu tza-
falta oraindik ere nabaria da. Bizi tzeko baimen administrati-
boa ez eduki tzeak ez du esan nahi eskubiderik ez dagoenik. 
Per tsona guztiek, beren jatorria edozein izanda ere, oinarriz-
ko eskubideak dituzte. Halaber, erroldan izena emateko eta 
gizarte-eskubide jakin ba tzuk eskura tzeko eskubidea dute. 
Araudia oso argia da: administrazioaren baimena eduki 
ezean ezin da lanik egin. Baina benetako tutore tza, bizile-
kuaren bor txaezintasuna edo askatasunerako eskubidea 
bezalako eskubideen titular izaten jarrai tzen dute. Duinta-
sunerako eskubidea ere badaukate eta, ondorioz, prestazio 
eta zerbi tzu publikoak muga tzeko har tzen diren erabakietako 
asko zalan tzan jar daitez ke. 

Horren harira, berriz ere errepikatu nahi dugu gizartepres
tazio eta –zerbi tzuen alorrean iriz pidea honakoa izan 
behar dela: ahultasunegoera eta gizartezailtasuna ba
lo ra tzea, jatorria eta egoera administratiboa albo ba
tera u tzita. Gure artean bizi diren per tsonak dira, ez baita 
a tzerritarren sarrera eta egoi tzarako araudia aplikatu. Hiru 
urtez hemen bizi ondoren, bizi tzeko eta lan egiteko baimen 
administratiboa eskuratuko dute. Denbora horretan eskubi-
deak muga tzen bazaiz kie, ordea, baztertuak egongo dira. 
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(III).10.
Lesbiana, gay, bisexual, transgenero eta 
transexualak

a t a l a

Aurrekoa ikusi





Aurrekariak

Arartekoak arlo honetan egiten duen lanak Konstituzioaren 
14. artikuluan du oinarria; izan ere, per tsona guztiak berdinak 
direla dioen prin tzipioa ezarri du eta bereiz keria debekatu du. 
Halaber, LGTB per tsonen eskubide berdintasuna alda rrika-
tzeko duten nazioarteko beste tresna ba tzuetan ere oinarri-
tzen da. Ezin da inolako bereiz keriarik egin sexu-orientazioa 
edo genero-identitatea ain tzat hartuta, eta euskal botere 
publikoak behartuta daude per tsona guztien berdintasuna 
benetakoa eta eraginkorra izatea eragozten duten oztopoak 
ken tzera. Arlo horretan, gure lanaren xedea hauxe da: les-
biana, gay, bisexual eta transexualek herritarren eskubide 
guztiak osotasunean gauza tzeko duten aukera babestea, 
berdintasunaren ikuspuntutik eta sexu-orientazioagatik 
eta genero-identitateagatik inolako bazterkeriarik pairatu 
gabe. Zen tzu horretan, euskal herri-administrazioen artean 
beharrez koak diren neurrien eta jardueren garapena sustatu 
nahi dugu, eskubide horiek berdintasun baldin tzetan gauza-
tu daitezen. Auzi horri lotutako gure jarduketa guztien xedea 
hiru helburu hauen bitartez laburbil tzen da:

 ■ euskal herri-administrazioek euren jarduera guztietan ber-
dintasuna erabat errespeta dezaten eta sexu-joeraren eta 
genero-identitatearen ondorioz ko bereiz keriarik egin ez 
dezaten lor tzea, eskubide horien gauza tzea erreala eta 
eraginkorra izan dadila beharrez koak diren neurriak abian 
jarriz.

 ■ euskal gizartean bazterkeriarik ezan eta aniztasun afekti-
bo-sexualari eta genero-aniztasunari lotutako eskubideen 
errespetuan oinarritutako kultura zabal tzea. 

 ■ homofobia edo transfobiaren aurka borroka tzea (edozein 
formatan ager tzen bada ere), Euskadin LGTB per tsonen 
egoeraren gaineko ezagu tza eta sen tsibilizazioa zabalduz.

Gai horrekin zerikusia daukaten kexak izapide tzeaz gain, 
hainbat jarduera egin ditugu euskal administrazioek talde 
horren eskubideak erabat integra tzeari dagokionez hobeto 
fun tziona dezaten bul tzatu eta susta tzeko.

1.

Araudi-testuingurua

Talde horri eragiten dion esparru juridikoa aldatu egin da 
az ken urteetan, per tsona horien eskubide zibilak erabat 
pareka tzeko asmoz, bai sexu bereko per tsonak ez kon tzeko 
aukerari dagokionez, bai transexualen edo transgeneroen 
genero-identitatea senti tzen duten sexura legez egoki-
tzeko ahalmenari dagokionez. Hala, lehen-lehenik, izatez-
ko bikoteak arau tzen dituen maia tzaren 7ko 2/2003 Legea 
egin zen Euskal Autonomia Erkidegoan; ondoren, ez kon-
tzeko eskubidearen arloan Kode Zibila aldarazteko uztai-
laren 1eko 13/2005 Legearen bitartez Kode Zibila aldatu 
zen eta, az kenik, mar txoaren 15eko 3/2007 Legea, per-
tsonen sexuari buruz ko erregistro-aipamenaren zuzenke-
ta arau tzen duena, etorri zen; beraz, arau-mul tzo hori da 
LGTBen taldearen tzako eskubideen eredu berria ezar tzeko 
lege-oinarria. Dena dela, nahiz eta jadanik arrazoiz ko den-
bora-tarte bat igaro den, aipaturiko erreformek oraindik hu-
tsuneak eta gabeziak dituzte aplikazio aldetik. Orain dela 
gu txi, Konstituzio Auzitegiaren Osoko Bilkuraren 2012ko 
azaroaren 6ko 198/2012  Epaiak behin betiko ziurtatu du 
uztailaren 1eko 13/2005  Legea. Horren bidez, Kode Zibi-
la aldatu zen ez kon tzeko eskubidearen eremuan; izan ere, 
sexu bereko per tsonen arteko ez kon tzaren legez ko araudia 
konstituzional tzat jo zen. Horrela, Espainiako zuzenbidean 
konstituzioan ezarritako sexu bereko per tsonen arteko ez-
kon tzen erabateko legez kotasuna finkatu zen eta aipatu-
tako legearen aurka egin zenetik mahai gainean jarrai tzen 
zuen eztabaida erabaki zen.

Halaber, 2012. urtean Eusko Jaurlari tzak lege berri bat atera 
du transexualen arretarako legez ko testuingurua arau tzeko 
xedearekin. Genero-identitateari lotutako arrazoiengatik ez 
bazter tzeko eta transexualen eskubideak aitor tzeko ekai-
naren 28ko 14/2012  Legea da. Bertan, euskal erakunde 
publikoek talde horri eman diezaioketen arretari buruz ko al-
derdi garran tzi tsuenak jorratu dira. Legez ko testuinguru berri 
horren erabateko aplikazioak zenbait zalan tza eta erronka 
mahai gainean jarri ditu araudiaren etorkizuneko garapenari 
dagokionez.

2.

 Jarduera-planaren esparruko 
bestelako esku-hartzeak

2012. urterako egin dugun jarduketa-planaren esparruan, 
arlo horretan nagusiki zer jarduketa egin ditugun azalduko 
dugu. Hain zuzen, agerian jarriko dugu zein tzuk izan diren 
Ararteko erakundearen tzat arretagune nagusiak LGTB per-
tsonen eskubideen defen tsaren arloan:
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2.1.  Arlo horretan sustatutako 
ofiziozko jarduketak

Guraso bakarreko familiei eta sexu bereko bikote 
eta ez kontideei administrazio oztopo formalak ken
tzeari eta bi emakumez osatutako bikote batek lagun
tza bidez ko ugalketatekniken bitartez semealaba bat 
duenean ama ezbiologikoaren legez ko amatasunaren 
zehaztapenari buruz ko Arartekoaren abenduaren 23ko 
4/2010  Gomendio Orokorraren jarraipenari dagokionez, 
bere garaian, Eusko Jaurlari tzako Immigrazio eta Anizta-
sunaren Kudeaketa Zuzendari tzari lagun tza eskatu genion 
aipatutako gomendio orokorrean jasotako bi iradokizun na-
gusiak bete tze aldera. 2012. urtean hori gauza tzeko beharra 
az pimarratu dugu. Orain arte, jakin dugu zuzendari tza ho-
rrek ( txosten hau amaitu zenean eta LGTB kolektiboarekin 
zerikusia daukaten gaiei dagokienez, Familia eta Komunita-
te Politiken Zuzendari tzaren barruan zegoen) orain arte alor 
horretan eman diren aurrerapausuen inguruko datuak bil tzen 
jarrai tzen duela. Zuzendari tzaren eskutik lortu dugun infor-
mazioa ikusita, ondorioztatu dezakegu, Euskadin, emai tza 
oraindik desberdina dela. Hala, administrazio oztopo for-
malak deusezta tzeari dagokionez, gaur arte ezin izan dugu 
egiaztatu jaurlari tzako sail guztietan zeharka jorratu ote den 
eskabide, inprimaki eta bestelako agirien egoera berrikuste-
ra zuzendutako ekimenik, ikusi ahal izan dugunez, oraindik 
ere oztopo formalak baitaude guraso bakarreko familien tzat 
eta bikote zein ez kondutako bikote homosexualen tzat. Esta-
tu mailako eskumeneko eskabideei dagokienez, Espainiako 
Herriaren Defenda tzaileak –aldez aurretik horren inguruan bi-
dali genion errekerimendu bati eran tzunez– Berdintasunaren 
Estatuko Idaz kari tzak emandako informazioa helarazi digu. 
Bertan, adierazi da legez ko errealitate horrekin bat ez dato-
zen administrazio agiri edo inprimakien kasuan, banaka es-
katu beharko dela egokitu di tzaten. 

Bi emakumeren arteko ez kon tzaren barruan lagundutako 
ugalketa bidez jaiotako haurren seme-alabatasuna legez ze-
hazteko arazoari dagokionez, Enplegu eta Gizarte Gaietako 
Sailak, 2011. urtean une horretan Immigrazioko eta Aniz-
tasuna Kudea tzeko Zuzendari tza zenaren bidez, jakinaraz-
pen bat bidali die lagundutako ugalketa-teknikak aplika tzen 
dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko osasun-zentro pu-
bliko eta pribatu guztiei; horren bidez, jakinarazi zien ama 
lesbianek lege-egoera anbiguoa dutela eta lagun tza eskatu 
zien, eragindako guztiei (teknika horien bidez seme-alabak 
izan nahi dituzten emakumez osatutako bikoteei) adieraz 
ziezaieten beharrez koa dela Erregistro Zibilaren ardura duen 
epaileari haur jaioberria seme tzat edo alaba tzat hartu nahi 
dutela adieraztea. Gai hori Eusko Jaurlari tzako Justizia Sai-
laren web orrialdean jaso da, hortaz, gai horri lotutako in-
formazioa bitarteko horretan argitaratu da. Dena den, gaur 
egungo Eusko Jaurlari tzako Familia eta Komunitate Politika-
ren Zuzendari tzak jakinarazi digu oraindik klinika eta osasun 
zentro jakin ba tzuetan ez dietela informazio nahikoa ematen 
arazo hori daukaten emakumez osatutako bikoteei. Horren 
harira, Espainiako Herriaren Defenda tzaileak jakinaraz pen 
bat bidali digu, bi emakumeren arteko ez kon tzaren barruan 
lagundutako ugalketa bidez jaiotako haur baten ama ez-
biologikoa legez zehazteari lotutakoa. Bertan, azal tzen da 
Justiziako Estatuko Idaz kari tzak uler tzen duela legeak ezarri 
duela amaren ez kontideak eman behar duen baimena seme-

alaba jaio baino lehen eman behar duela. Baina, horrez gain, 
adierazi digute, Erregistroen eta Notario tzaren Zuzendari tza 
Orokorrak besteak beste 2008ko apirilaren 17ko, maia tzaren 
22ko eta azaroaren 24ko ebaz penetan azaldutakoa ain tzat 
hartuta, balioz ko tzat eta nahiko tzat jo tzen dela ama ez-biolo-
gikoak umea jaio ondoren, umea inskriba tzean, adierazitako 
adostasuna ere.

Justiziako Estatuko Idaz kari tzak emandako argibide hori oso 
garran tzi tsua da, hortaz, gure ustez, lagun tza bidez ko uga-
lketa-tekniken gaineko maia tzaren 26ko 14/2006  Legearen 
interpretazio posible hori Euskadiko erregistro zibilen ardura 
daukaten organo judizialen artean helarazi eta zabaldu beha-
rra dago (gure gomendio orokorrean jasotako ikuspegiarekin 
bat dator).

2009. urtean egindako “Transgeneroen eta transexua
len egoera Euskadin” izeneko  txosten bereziaren jarrai
penari dagokionez, Eusko Legebil tzarrak ekainaren 28ko 
14/2012 Legea onartu zuen, transexualak genero-identitate-
agatik ez bazter tzeari eta haien eskubideak aitor tzeari buruz-
koa eta erakunde honek aipatutako  txostenean azaldu zituen 
helburuan zati handi bat jaso tzen duena. Horrela, parametro 
berriak ezarri dira transexualen tzako arretaren arloan euskal 
herri-administrazioen jarduerak ebalua tzearen inguruan. Izan 
ere, xedapen horiek erabili daitez ke kolektibo horren eskubi-
deak balia tzerakoan. Az ken urteetan, Ararteko erakundeak 
transexualen eta transgeneroen egoera hobe tzeko tresna 
zeha tzak bil tzen dituen legeria komenigarria dela aldarrikatu 
izan du eta hala adierazi genuen 2009ko  txosten berezian. 
Izan ere, per tsona horiek behar bezalako arreta eta lagun tza 
jaso behar dute euskal erakunde publikoen eskutik. Txos-
ten hau i txi zen unean, Ararteko erakundeak Eusko Jaurlari-
tzako zuzendari tza eskumendunarekin harremanetan jarrai-
tzen zuen, aipatutako legean ezarritakoa modurik onenean 
inplementa tzeko asmoz, erakundearen ikuspuntua jakinaraz-
teko aukera eduki tzeko helburuarekin, batez ere, zailtasun 
teknikorik handienak eragiten dituzten legez ko alderdien ga-
rapenari eta aplikazio eraginkorrari dagokienez. 

2.2. Bilerak elkarteekin

a.  Bilera Gehituren Hezkuntza 
Batzordearekin, aniztasun afektibo-
sexualari eta genero-identitateari 
lotutako eskubideak hezkuntzaren 
eremuan gaiaren ingurukoa

Aurten ere, elkarte horrekin bilera bat egin dugu eta jakina-
razi digu kez katuta dagoela bere ustez eskola-ingurunean 
sexu-joerari edo genero-identitateari dagokionez bestelako 
portaera duten haurrak askotan babesik gabe gera tzen di-
relako. Elkarte horretako arduradunek lanean dihardute 
gai horren inguruko hainbat planteamendu abiapuntu tzat 
hartuta eta, gai horri lotuta, Europa mailako proiektuetan 
lankide tzen ari tzeko prest daude Ararteko erakundea be-
zalaxe (beherago horren gaineko erreferen tzia zeha tzagoa 
egingo dugu). Ondorioztatu da, gai horren inguruan, irakas-
leei eta ikaste txetako zuzendari tzei prestakun tza eskain tzea 
eta kon tzien tzia tzea ezinbestekoa dela. Horretarako, Gehitu 
elkarteko ordez kariek halabeharrez ko tzat jo dute Hez kun tza 
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Sailak helburu hori lor tzera zuzenduta dagoen ildo politikoa 
bere gain har tzea. Gai horri dagokionez, gure esku-har tzea 
mahaigaineratu genuen, zehaz ki, Rainbow Has Europako 
proiektu berriaren bidez (aurrerago azalduko den moduan, 
Ararteko erakundeak koordinatuko du 2013-2014 biurtekoan 
zehar). Proiektu horrek hainbat hez kun tza erakunde, familia 
eta irakasle tartean sar tzeko tresnak barne har tzen ditu, aniz-
tasun afektibo-sexualari eta genero-aniztasunari lotutako 
eskubideekiko adei tsua eta onuragarria den eskola lor tzeko 
xedearekin. 

b.  Ararteko erakundeko arduradunen eta 
Eusko Jaurlaritzako Berdindu zerbitzuan 
lan egiten duten LGTB pertsonen 
eskubideen defentsarako elkarteen 
arteko bilera

Bilera horretan eta Ararteko erakundearen lagun tza behar 
izan zuen kasu zeha tz bat abiapuntu tzat hartuta, adinga-
beei, familiei, irakasleei eta ikaste txeei lagun tza emateko 
modua jorra tzeko aukera izan dugu, ikaste txeetan adinga-
beek identitate-aniztasunarekin eta genero-rolekin zerikusia 
duten egoerei edo jokamoldeei aurre egin behar dietenean. 
Erakunde honek 2013. urtean zehar gai hori jorra tzen jarrai-
tzeko asmoa dauka. 

c.  Ararteko erakundeko arduradunen eta 
Aldarteren arteko bilera

Bilera horretan, Arartekoaren proiektuak eta horri lotutako 
hainbat kontu jorratu ziren. Era berean, erakundeak elkartea-
ren eskain tza bat jaso zuen –LGTB per tsonen errealitatea-
ri buruz ko ezagu tzak ain tzat hartuta– LGTBen eskubideen 
inpaktua ebalua tzeko, ikuspegi hori gizarteko hainbat ere-
mutan gainera tzeko eta etorkizunean Ararteko erakundeak 
horren gaineko ikerketa bat egin dezala,  txostenak edota 
beste tresna ba tzuk erabiliz. 

2.3.  Bilerak administrazio eta 
erakundeekin

2012. urtean zehar zenbait bilera egin ditugu Eusko Jaurlari
tzako Immigrazio eta Kudeaketa Zuzendari tzako langi-
leekin. 2012. urtea amai tzerakoan eta gobernu aldaketarekin 
bat etorriz, fun tzio horiek Eusko Jaurlari tzako Familia eta 
Komunitate Zuzendari tzan sartu ziren. Urte guztian zehar, 
bilera horietan Eusko Jaurlari tzaren zein Ararteko erakun-
dearen interesekoak diren gaiak jorratu dira: 

 ■ goian aipatu ditugun eta guraso bakarreko familiei eta 
sexu bereko bikote eta ez kontideei administrazio ozto-
po formalak ken tzeari eta bi emakumez osatutako bikote 
batek lagun tza bidez ko ugalketa-tekniken bitartez seme-
alaba bat duenean ama ez-biologikoaren legez ko amata-
sunaren zehaztapenari buruz ko Arartekoaren abenduaren 
23ko 4/2010 Gomendio Orokorraren jarraipenaren gaine-
ko jarduerei lotutako kontuak.

 ■ transexualak genero-identitateagatik ez bazter tzeari eta 
haien eskubideak aitor tzeari buruz ko ekainaren 28ko 
14/2012 Lege berriaren gaineko kontuak, hala eraketa 
prozesuan zehar, nola horren ostean, etorkizuneko inple-
mentazioari dagokionez.

 ■ zuzendari tza horrek Euskal Autonomia Erkidegoko LGTBen 
elkarteekin elkarlanean egindako agiriari buruz ko alderdiak, 
“Aniztasun afektibo-sexualaren kudeaketa. 2011-2013ko 
lan-plana” izenekoa. Bertan, xeheki azal tzen dira denboral-
di horretarako ezarritako helburuak eta estrategiak. 

 ■ hez kun tzaren arloan, LGTB per tsonen eskubideak hiz pide 
dituzten Europako proiektuen garapenean Eusko Jaurlari-
tzaren lankide tzaren inguruko kontuak, Ararteko erakun-
deak ere horietan parte har tzen baitu aurrerago azalduko 
dugun moduan.

 ■ ikaste txeetan adingabeek identitate-aniztasunarekin eta 
genero-rolekin zerikusia duten egoerei edo jokamoldeei 
aurre egin behar dietenean, adingabeei beraiei, familiei 
eta irakasleei lagun tza emateko moduaren eta protoko-
lo bat ezar tzeko aukeraren inguruan hausnar tzeko be-
harrari buruz ko kontuak, baita jazarpen egoeren aurrean 
jarduteko indarrean dagoen protokolo orokorrean jazar-
pen homofoboaren ondorioz ko (edo orientazio afektibo-
sexualean dagoen aniztasuna dela-eta) zehaztasunak 
gainera tzeko beharraren inguruan ere. Modu berean, kon-
tu horiek guztiak Berri tzegune Zentralaren arduradunekin 
batera jorratu dira, baita Eusko Jaurlari tzako Berdindu 
zerbi tzua kudea tzen duten elkarteekin ere. 

2.4.  LGTBen eskubideak sustatzeko 
beste jarduketa batzuk

a.  LGTB adingabeen eskubideen aldeko 
Europa mailako proiektuetan parte 
hartzea 

Erakunde honek lortutako informazioaren argitan, bai eta 
Arartekoaren “Adingabeei balioak transmiti tzea”  txosten be-
reziaren emai tzak ikusita ere, Ararteko erakundea jabetu zen 
premiaz koa zela irmoki lan egitea hez kun tzaren esparruan 
bestelako sexu-joera edo genero-identitatea duten haurrei, 
nerabeei eta gazteei erabat gara tzen lagun tzeko, bai eta, oro 
har, haur tzarotik LGTBen eskubideen erabateko errespetuan 
eta gizarte-integrazioan oinarritutako herritarren kultura bat 
era tzeko ere. 

Testuinguru horretan, 2011. urtean, Europako zaz pi herrial-
detako beste bedera tzi erakunderekin batera, Europako Ba-
tzordeak (Justizia, Elkartasun eta Segurtasunerako Zuzendari-
tza Orokorraren Oinarriz ko Eskubideen eta Herritartasunaren 
aldeko Zuzendari tza) sustaturiko Rainbow proiektuan parte 
har tzen hasi ginen (proiektua inspiratu duen kon tzeptuaren 
ingelesez ko siglak jaso tzen ditu: Righ ts Against IntoleraNce: 
Building an Open-minded World/ Intoleran tziaren aurkako 
eskubideak: aurreiri tzirik gabeko mundu bat eraikiz). Horren 
xedea haurren, nerabeen, gazteen eta irakasleen artean homo-
fobiaren eta transfobiaren aurka borroka tzeko testuak eta ikus-
en tzunez ko materialak sor tzea eta zabal tzea da, baita Europan 
homosexualen eta transexualen eskubideak erabat errespeta-
tu eta aitortuko dituen kultura bat susta tzea ere. 

Aipatutako proiektua gauza tzeko epea (bi urtekoa) 2012. ur-
tean amaitu da. Urte horretan, 2011n Euskadiko ikasleen eta 
irakasleen artean gai horren inguruan dauden estereotipoen 
gainean egindako ikerketa abiapuntu tzat hartuta, 15-19 urte 
bitarteko euskal gazteen parte-har tzea sustatu dugu homo-
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fobiaren eta transfobiaren aurkako film laburren nazioarteko 
lehiaketa batean (irabaz lea Biz kaiko gazte bat izan da) eta es-
koletan estereotipo horien aurka borroka tzeko eta askatasun 
giroa eta aniztasun afektibo-sexualarekiko errespetua susta-
tzeko tresna didaktiko bilakatuko diren hez kun tzako materia-
len eraketa amaitu dugu. Europako beste herrialde ba tzuekin 
lankide tzan arituz proiektu horretan izandako esperien tzia oso 
aberasgarria izan da eta erakunde hau ziur dago 2013. urtetik 
aurrera material hori hainbat ikaste txetara eta aniztasun afek-
tibo-sexualari eta genero-aniztasunari lotutako eskubideen 
erabateko integrazioaren aldeko hez kun tza susta tzeko ahal-
mena duten beste erakunde ba tzuetara helduko dela. 

Modu berean, 2012. urtean, Ararteko erakundeak Europa 
mailako beste proiektu batean konprometi tzeko erabakia 
hartu du. Gaia bera da: hez kun tzaren arloan aniztasun afe-
ktibo-sexualari lotutako eskubideak eta xedea aurrekoari ja-
rraitutasuna ematea da. RAINBOW HAS izeneko proiektuari 
buruz ari gara (proiektuaren Europako erreferen tzia ofiziala: 
JUST/2012/FRAC/AG/2652). Europako Ba tzordearen Justizia 
Zuzendari tza Nagusiak sustatu duen “Fun tsez ko eskubideak 
eta herritarrak” izeneko komunitatearen ekin tza-programaren 
testuinguruan, proiektu hori, Ararteko erakundeak koordina-
tuko duena, Europar Batasunak aukeratu du finan tzazioari 
dagokionez (5. orrialdea). Rainbow Has izena ondorengo in-
geleseko siglek osa tzen duten akronimoa da: Righ ts through 
Alliances: Innovating and Networking BOth Within Homes 
and Schools (Eskubideak elkartasunaren bidez: Berrikun tzak 
egin eta sareak osatu e txean zein ikaste txean). 

Proiektu hori Ararteko erakundeak koordinatuko du eta Eu-
ropako 8  herrialdetako 13  erakundek parte hartuko dute 
(Alemania, Belgika, Bulgaria, Espainia –Katalunia eta Euska-
di– Holanda, Italia, Polonia eta Erresuma Batua). 2013-2014 
biurtekoan zehar garatuko da eta alderdi hau az pimarratu 
nahi du: sexuaniztasunari dagokionez (sexuorienta
zioari eta generoidentitateari lotutako aniztasuna), hau
rren eta nerabeen eskubideen egoeraren azterketa eta 
hobekun tza hez kun tza eremuan, zen tzu zabalean, hau 
da, hez kun tza erakundeak, irakasleak zein mota guztie
tako familien elkarteak barne hartuz. Xedea haur tzarotik 
aniztasun sexualarekiko hez kun tza irekia jaso tzea da, sexu
orientazioaren edo generoidentitatearen ondorioz ko 
bazterkeria edo jazarpena (edozein formatan, hau da, 
jarrera homofobo edo transfoboak) saihesteko eta horren 
aurka egiteko gai dena. 

Proiektu hori abian jar tzeko, Ararteko erakundeak herrial-
de parte har tzaileetako erakunde parte har tzaileak (uniber-
tsitateak, ikerketa soziologiko eta pedagogikoak buru tzen 
dituzten taldeak, udalak, haur hez kun tza susta tzeko elkar-
teak, LGTB per tsonen eskubideen aldeko elkarteak eta gura-
so bakarreko familien elkarteak) koordinatuko ditu batera lan 
egin dezaten bi urtetan zehar, ondorengo lan ildoak jarrai
tuz honako xede hauek lor tze aldera:

 ■ Europako familietan gai horren inguruan dauden eztabai-
da ezberdinak iker tzea eta bazterkeriaren aurkako zerbi-
tzuen edo LGTB per tsona eta adingabeen tzako zuzene-
ko babeserako zerbi tzuen alorrean Europako praktikarik 
onenak azter tzea. 

 ■ Nazio mailako eta nazioarteko mintegiak antola tzea agen-
te publiko zein pribatuekin: hez kun tza erakundeak eta fa-

milia elkarteak, irakasleak eta LGTBen elkarteak edo hez-
kun tza esparruan eragin zuzena duten beste motatako 
elkarteak. 

 ■ Prestakun tza eta sen tsibilizazio lantegiak antola tzea irakas-
leekin eta familia elkarteekin edo ikasleen gurasoekin. 

 ■ Dagoeneko dauden elkarte egituren bitartez, Europa mai-
lako sareak sor tzea eragina duten estrategiak finka tze al-
dera, hez kun tza esparruan eran tzukizuna duten agenteen 
(politikan edo hez kun tzan lanean diharduten per tsonak, 
komunikabideak, etab.) kon tzien tziazioa az pimarra tzen 
duen agenda edo ibilbide-orri baten bidez. 

 ■ Proiektuaren emai tzak heda tzea agente guztien artean 
ondorengo aplikazioan ustez ko eragina izan dezaten. 

Proiektu hori amai tzen denean eta aipatutako lan ildoekin bat 
eginez, laburbilduz, hauek izango dira lortu nahi diren emai
tza nagusiak:

 ■ Familien artean gaiaren inguruan gailen tzen diren ezta-
baiden gaineko ikerketaren emai tzak jaso tzen dituzten 
hainbat herrialdetako  txostenak, baita praktikarik onenak 
jaso tzen dituztenak ere. Halaber, alor zeha tz horretan 
dauden baliabideen Europako mapa gainera tzea espero 
dugu.

 ■ Herrialde bakoi tzeko guraso bakarreko familien elkarteen, 
LGTB adingabeak barne har tzen dituzten familien elkar-
teen eta parte hartu duten, parte har tzen ari diren edo 
hez kun tza eremuan LGTB per tsonen eskubideen gaia 
jorratu nahi duten gainon tzeko elkarteen esperien tziei lo-
tutako datuak bil tzen dituen  txostena.

 ■ Guraso bakarreko familien elkarteak, LGTB adingabeak 
barne har tzen dituzten familien elkarteak eta familien bes-
te elkarte ba tzuk ba tzen dituen Europako sare bat sor-
tzea. Elkarte horiek etorkizunean gai horri lotutako eragin 
handiko estrategiei buruz ko agendari a txiki tzeko prest 
egon behar dira (proiektua behin amaituta).

 ■ Haurren eta nerabeen sexu-aniztasunerako eskubidea 
babesteko lan egin nahi duten helduen tzako (irakasleak, 
gurasoak, baita herri-administrazioetako langile teknikoak 
ere) gomendio zeha tzak jaso tzen dituen prestakun tza 
tresna bat era tzea.

 ■ Kon tzien tziazioa eta eragina (lobbying) hiz pide dituzten ekin-
tzak diseina tzea, hainbat familien elkarteekin lankide tzan.

Laburbilduz, 2013. urtean Euskadin egingo den talde osoaren 
lehenengo bileraren bitartez abian jarriko den proiektu horren 
garapenaren oinarria gizarte alian tza sendoak ezar tzean da-
tza eta xedea herritarren eskubideen alorrean aurrerapau-
suak ematea da: elkarteen, erakundeen eta hez kun tzaren 
inguru formalaren arteko alian tzak, gehiengoaren interesak 
ordez ka tzen dituzten elkarteen (ikasleen familien edo gura-
soen elkarteak) eta gu txiengoen eskubideak defenda tzen 
dituzten elkarteen (guraso bakarreko familien elkarteak eta 
LGTB per tsonen eskubideen babeserako elkarteak) arteko 
alian tzak. Erakunde honen tzat erronka bat izateaz gain, Eu-
ropa mailan alian tzen prozesu baten buru izateko aukera ezin 
hobea da. Horri esker, beste herrialde ba tzuen parean au-
rrera egingo dugu eta gure elkarteen eta erakundeen sareak 
konektatuko ditugu haurren, nerabeen eta gazteen aniztasun 
afektibo-sexualerako eskubideen defen tsaren alde.
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b.  Hainbat forotan, jardunalditan eta 
zabaltzeko beste jarduera batzuetan 
parte hartzea

2012. urtean zehar, LGTBen eskubideekin zerikusia duten 
jarduerak edo jardunaldiak antolatu dituzten hainbat forotan 
parte hartu dute bai arartekoak, bai arlo horretako arduradu-
nek. Arartekoaren jardueren gaineko informazio zeha tzagoa 
 txosten honetako V. kapituluan aurkitu daiteke, erakunde ho-
netako titularraren jardunen ingurukoa baita.

Ekainaren 28an, LGTBen harrotasunaren nazioarteko eguna-
ren ospakizuna dela-eta, erakunde honek erakunde-adieraz-
pen bat egin zuen. Horren bitartez, gogora ekarri genuen 
sexu-orientazioan eta genero-identitatean dagoen anizta-
sunak oraindik ere bazterkeria, estigmatizazioa eta gizar-
te bazterkeria eragiten dituela. Adieraz pen horretan azaldu 
genuen hez kun tzaren eremuan eskubide horiek babesteko 
lehentasunez ko helburua ezar tzea beharrez koa dela, ikaste-
txea leku seguru bat dela berma tzen duten estrategiak ziur-
tatuz eta adingabeak sexu-orientazioaren eta genero-identi-
tatearen erabateko garapen askean babesa eskainiz.

3.

Herritarren eskubideen egoeraren 
balorazioa LGTBen eremuan

Oro har, egiaztatu ahal izan dugu eremu horretan jaso ditu-
gun herritarren kexak urriak eta ez oso esangura tsuak izan 
direla. Hori ez dator bat Euskadiko LGTBen elkarteen sare 
indar tsuak helarazi diz kigun aldarrikapen argiekin eta eremu 
horretan burutu dugun sustapen lanaren bitartez an tzeman 
ahal izan ditugun gabeziekin. Aurreko urteetan an tzeman 
ahal izan genuen moduan, herritarrek arlo honetan euskal 
herri-administrazioei ezer ez egoztea honela interpreta liteke: 
gure sisteman berdintasun formala ziurtatuta dagoela, behin-
tzat jarduketa publikoei dagokienez; baina horrek, noski, ez 
du esan nahi homofobia eta heteroarauz kotasuna erauzi di-
renik, oraindik ere gure gizartean baitaude, nahiz eta modu 
sotil eta ez kutuagoan agertu. Edonola ere, hori kontuan har-
tuta, pen tsa dezakegu LGTB per tsonen eskubideen eremua-
ren aurrerapena herri-administrazioek sustatu behar dutela, 
gure adingabeen hez kun tzan bereziki az pimarratuz, hau da, 
haur tzarotik aniztasun afektibo-sexualerako eta genero-aniz-
tasunerako eskubideen erabateko gauza tzea errespeta tzera 
zuzendutako ekin tzak sustatuz.

1.  Transexualen arloan antzemandako 
arazo nagusiak eta hobetzeko 
eremuak jarduerei eta politika 
publikoei dagokienez

a)  Arazo nagusiak: Alde batetik, az pimarratu behar 
ditugu transexualen salaketen bidez agerian jarritakoak, 
euren erabateko gizartera tzea errazteari buruz koak. 

Transexualek jaso tzen duten arreta hobe tzeko eska tzen 
jarrai tzen dute oraindik ere, sexua alda tzeko osasun eta 
legeprozesuen ondorioz talde horri sor tzen zaiz kion 
arazoak sala tzen dituztenean. Orain dela gu txi, 2012. 
urtean, Eusko Legebil tzarrak transexualen tzako arreta 
integralari buruz ko lege zeha tz bat sustatu zuen eta ho-
rrek, beharbada, salaketa horiei eran tzuna eman ahal die, 
betiere, edukia dagokion erregelamenduz ko garapenaren 
eta, beharrez koa den alorretan, dagokion zuz kidura eko-
nomikoaren bitartez gauza tzen bada. Hala eta guztiz ere, 
per tsona horien beharrak integra tzen dituen arreta lor tze 
aldera, alor horretan erreferen tziaz koa den osasun unitate 
baten instituzionalizazioa eta osasun-gida baten legez ko 
xedapena ain tzat hartu beharreko urra tsak dira. 

b)  Hobetu beharreko eremuak: Legez ko xeda
pen horiek euskal osasun sistema osora zeharka 
eraman behar dira, batez ere, lehen mailako arreta, pe-
diatria, endokrinologia eta buruko osasun zerbi tzuetara. 
Modu horretan, osasun zerbi tzu horietan erreferen tziaz-
ko unitatearen ezagu tza espezializatua eta planteamen-
du mediko eta psikologikoak integratuko dira eta euskal 
legerian aurreikusitako transexualen gaineko osasun 
gida osatuko da. Halaber, tartean dauden osasun arloko 
langileek gai horren inguruko prestakun tza zeha tza jaso 
beharko dute. 

Gure iri tziz, transexualen aurkako bazterkeria desage-
rrarazteko legez ezarritako tresnak modu zeha tzean nola 
artikulatu eta kolektibo horren tzako arreta publiko inte-
grala lor tzeko (euren gizartera tzea eta eskubide-berdin-
tasuna bul tza tzen duena) oinarriak modu eraginkorrean 
nola finkatu hiz pide duen hausnarketak mahai gainean 
jarrai tzen du. Zen tzu horretan, Euskadin transexua-
len izaera aitor tzeko administrazio dokumentazioari 
buruz ko legez ko xedapenen gauza tzea jorratu beharko 
da –diseinuari eta gauza tzeari dagokionez, zailtasun 
bereziak agerian jarri badira ere, izan ere, eskumenen ar-
loan dauden mugak kontuan hartu behar dira–. Horrez 
gain, euskal administrazioari dagoz kion erregistroaren 
aldaketak buru tzeko eta transexualei legez aitortu-
tako identitate berriari erabat egoki tzen diren agiriak 
emateko eginbeharra ezarri dioten legez ko xedapenen 
gauza tzea ere jorratu beharko da.

2.  Gay eta lesbianen arloan 
antzemandako arazo nagusiak eta 
hobetzeko eremuak jarduerei eta 
politika publikoei dagokienez

a)  Arazo nagusiak: Erakunde honek aurreko urtee-
tan mahai gainean jarritako zenbait kontu jorra tzeke 
daude, hala nola, adineko gay eta lesbianei euren es-
kubideen gaineko informazioa emateko beharra (bikote-
kidea hil tzen den unean babesgabetasuna saihesteko); 
administrazio guztietan guraso bakarreko familiek edo 
sexu bereko bikote edo ez kondutako bikoteek gaindi-
tu behar dituzten oztopo formalak edo administratiboak 
deusezta tzeko beharra zabal tzea edo ama lesbianen 
egoera behin betiko argi tzeko beharra, seme-alaben 
eta ama ez biologikoaren arteko seme-alabatasuna 
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aitor tzeari dagokionez. Hori guztia, erregistro zibiletako 
praktikak bateratuz lortuko da, seme-alabatasun ez 
biologikoaren aitorpenari dagokionez, emakumez osa-
tutako bikoteen kaltetan izan gabe eta bikote hetero-
sexualei abantailarik eman gabe.

b)  Hobetu beharreko eremuak: Zen tzu horretan, 
euskal administrazioek ahalegin bat egin behar dute ad-
ministrazioen koordinazioa hobe tze aldera, hala euren 
artekoa, nola Estatuko Administrazioarekiko koordina-
zioa. Horrela, eragindako herritarrek ez dute modu bide-
gabean pairatu beharko legeriak berak barne har tzen ez 
dituen ondorio zitalak, legeak, kasu horietan berdinta-
suna aldarrikatu baitu. 

3.  LGTB adingabeen arloan 
antzemandako arazo nagusiak eta 
hobetzeko eremuak jarduerei eta 
politika publikoei dagokienez

a)  An tzemandako arazoak: LGTB haurren eta ne-
rabeen alorrean, gabezi nabarmena an tzeman dugu hez-
kun tza sisteman, aniztasun afektibo-sexualerako eta ge-
nero-aniztasunerako eskubideen erabateko errespetua 
integra tzeari, bistara tzeari eta susta tzeari dagokionez. 
Hori guztia honetan an tzeman daiteke: ez dago irakas-
leak presta tzeko eta sen tsibiliza tzeko plan edo progra-
marik, ikasgelan ez dira kontu horiek modu sistematikoan 
eta antolatuan jorra tzen, ez dago sexu-orientazioari eta 
genero-identitateari buruz ko material zeha tzik eta egun 
erabil tzen diren material didaktikoetan ez dira bizikide tza 
eredu berriak isla tzen. Halaber, egiaztatu dugu ez dago-
ela jazarpen homofoboa berariaz jorra tzen duen meka-

nismorik –gero eta ikerketa gehiagok argi u tzi duten arren 
ikaste txeetan jazarpen mota hori askotan gerta tzen dela 
eta ondorio larriak dituela–. Hala eta guztiz ere, ematen 
du zehaztasun hori ez dela ain tzat hartu eskolako jazar-
penari eran tzuteko protokoloan. Zen tzu horretan, irakas-
leek an tzeman dute hez kun tza sistemak ez diela inolako 
lagun tzarik eskain tzen gai horiek behar bezala jorratu 
ahal izateko. Hala adierazi da Euskadin egindako landa-
lanean, Rainbow Europako testuinguruan, gorago aipatu 
duguna hain zuzen ere.

b)  Hobetu beharreko eremuak: Ararteko erakun-
dearen iri tziz, haurrekin eta gazteekin ikaste txearen 
eremuan eta elkarteen eremuan lan egitea fun tsez koa 
da, sexu-orientazioan eta genero-identitatean dagoen 
aniztasuna erabat onar tzearen aldeko hez kun tza eratuz 
gaztegazteak direnetik. Zen tzu horretan, haur tzarotik 
errealitate hori kontuan har tzen duen hez kun tzaren 
garapena irmotasunez jorra tzea ezinbestekoa da:

 ■  beharbada bazterkeria paira tzen duten haur, nerabe 
eta gazteei lagun tza eta konpainia eman ahal izateko. 
Izan ere, oraindik gaur egun sexu-orientazio edo ge-
nero-identitate desberdinak zailtasunak eragiten ditu 
adingabeen gizartera tzean. 

 ■  gazte-gaztetik errespetuan, berdintasunean eta as-
katasunean oinarritutako balioak irakastea, aniztasun 
afektibo-sexualaren aurkako aurreiri tziak eta eginkizu-
nak eta genero-identitateak zalan tzan jar tzen dituzten 
ideiak behin betiko gainditu ahal izateko.

 ■  modu horretan, ikaste txea toki seguru bilakatuko da, 
adingabeen eta nerabeen garapen per tsonal zorion-
tsua bermatuko duena eta aniztasuna barne har tzen 
duena.
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Aurrekariak

Arartekoak arreta berezia jar tzen du gero eta ugariagoa den 
65 urtetik gorako per tsonen talde heterogeneoarengan.

Talde horren %80 inguru bizi tza modu autonomoan gara 
dezaketen per tsonek osa tzen dute, eta gehienak 80 urtetik 
beherakoak dira. Gainon tzeko %20a eguneroko bizi tzako 
jarduerak egiteko lagun tza behar duten per tsonek osa tzen 
dute, eta horiek gehienetan emakumeak eta 80 urtetik go-
rakoak izaten dira.

Per tsona bakoi tzaren premiak desberdinak dira, beren 
osasun-egoeraren (zen tzurik zabalenean hartuta), menpe-
kotasun-mailaren eta gaitasun ekonomikoaren araberakoak 
izaten baitira. Familiarengandik zein gizartearengandik jaso-
tzen duten lagun tzak eta bizi diren inguruko ezaugarriek 
(irisgarritasuna, eta abar) eragin zuzena izango dute beren 
bizi-kalitatearengan.

Adinekoek gizarteari hainbat alorretan egindako ekarpen 
garran tzi tsua, hala nola, ezagu tza eta esperien tziaren igor-
pena, trebakun tza, sormena, etab., baita senideak zain tzen 
eta lagun tzen buru tzen duten egiteko ukaezina ere, adine-
ko horien parte har tzea ahalbide tzen duten eta zahar tzaroa 
ahalmenenez edo gaitasunez beteriko bizi etapa gisa agerian 
jar tzen duten politika publikoen garapenean jaso behar dira; 
gizarte aldaketarako bidea eman duten eta adinekoei merezi 
duten gizarte esku-har tzerako eta solaserako protagonismoa 
eta gaitasuna ematen dieten politikak.

1.

Arloa kopurutan

2012an 40 kexa berri erregistratu dira adineko per tsonen 
arloan. Kexak izapide tzeko lana osa tzeko, ekin tza planari 
buruz ko kapitulu honetako IV. atalean azaldu ditugun jar-
duketak egin dira.

2.

Kexarik aipagarrienak

2.1. Biz kaiko eta Arabako per tsonen zenbait kexa eta 
kon tsulta izan ditugu. Arrazoia izan da administrazioek 
behin eta berriz eskatu diz kietela dagoeneko euren es
kuetan dauden agiriak, norberaren autonomia susta tzeko 
eta mendetasuneko egoerari arreta emateko zerbi tzuak eta 
prestazioak eska tzeko prozeduretan.

Alde batetik, kez katuta gaude, alde batetik, administratuek 
dagoeneko diharduen administrazioaren eskuetan dauden 
agiriak ez aurkezteko duten eskubidea urra lezakeelako ho-
rrek (Administrazio Prozedura Erkideari buruz ko azaroaren 
26ko 30/92 Legeko 35.f artikulua eta herritarrek zerbi tzu pu-
blikoak elektronikoki eskura tzeko ekainaren 22ko 11/2007 
Legeko 6.2 b artikulua) eta, bestetik, errekerimendu horiek 
prozedura a tzeratu eta hain ahula den taldeari (mendeta-
suneko egoeran dauden per tsonena) bere eskubideak erabil-
tzeko asmoa ken liezaioketelako, gestio horiek zain tzaileei 
–kasu askotan adineko per tsonak dira– ekar liezaieketen 
gainesfor tzua dela-eta, berez lan zama handia har tzen bai-
tute euren gain. Askotan adierazi dugunez, gure erakundeek 
ahalik eta gehien arindu behar diete lan zama hori. 

Bizkaiko Foru Aldundiko (aurreran tzean, BFA) Gizarte Ekin tza 
Sailak kez ka horretan bat datozela esan digu; haren iri tziz, 
“...mendekotasuna balora tzeko prozedurak eta baliabideak 
eslei tzeko prozedura bakar batean batu behar dira izapideak 
eta zereginak errepikatu ez daitezen.” Eran tsi duenez, zen-
tzu horretan lan egiten hari dira eta zenbait jarduketa egin 
dute hari buruz, hala nola “L.D. aplikazioa (balorazioak) modu 
informatikoan migratu da familia barruko zain tzak eta egoi tza 
iraunkorrak aplika tzearekin bateragarria den ingurune batera. 
Horrela, L.D. aplikazioan dauden datu guztiak automatikoki 
irauli dira beste aplikazioetan. Baliabideak kudea tzen dituzten 
administrazio unitateek balorazio unitateek egindako BAPak 
ez berrikusteko agindua eman da, eta era berean, gehiago lu-
zatu gabe eta automatikoki baliabidea eslei tzen jarraitu dadin 
ere agindu da.” edo BJA sinatutakoan prestazioa amaitu tzat 
emateko aukera, eska tzaileak hala nahi badu.

Az kenik, aipatu duenez, “Prin tzipio horiek bete tzen dira, 
baina ba tzuetan zaila da horiek zorro tz bete tzea, prozesuan 
administrazio batek baino gehiagok parte har tzen dutelako: 
udalak, balorazioa egiteko eskabidean (eta e txez e txeko 
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lagun tza bada, baliabidea eslei tzean), Aldundia (baliabidea 
balora tzean eta eslei tzean) eta beste ba tzuk (Gizarte Seguran-
tza FLPOn eta Eusko Jaurlari tza Telelagun tzan)”.

Horrek, berriz ere, agerian u tzi du erakundeen arteko ko-
ordinazioa bul tzatu behar dela EAEn norberaren autono-
mia susta tzeko eta mendetasunari arreta emateko legearen 
aplikazioa  txosten bereziko hirugarren eta laugarren gomen-
dioetan aipatu genuenez. 

2.2. Senide bat kexu zen Irungo egoi tza zentro pribatu 
batean adineko per tsona bati emandako arreta medikua
gatik. Gure iri tziz, Gipuz koako Foru Aldundiko (aurreran tzean, 
GFA) Inber tsio, Ikuskari tza eta Lankide tza Zerbi tzua bat etorri 
ez arren, zen tzu horretako jardunbide desegokiak gertatu zi-
rela ondoriozta tzeko zan tzuak zeuden. Kexa horiek izapide-
tuz agerian geratu da egoi tza zentroan arreta jaso tzen duen 
per tsonaren osasun egoerak zentro horren arreta ahalmena 
gaindi tzen duenean, egoera hori familiari berehala jakinarazi 
behar zaiola, adineko per tsona beste toki batera eramateko.

2.3. Kexa ba tzuen izapide tzearen kariaz, foru erakundeei 
arestian aipatu  txosteneko gomendioei buruz ko oroigarriak 
igorri diz kiegu, zehaz ki, 11.16 gomendioa GFAri eta 11.6 eta 
11.7 gomendioak Arabako Foru Aldundiari (aurreran tzean, AFA).

2.4. Enkarterrien eskualdeko (Biz kaia) eguneko zen tro
rako sargarritasunari buruz ko zenbait kexa jaso ditugu. 
Dirudienez, Balmasedan eguneko zentro berria abiarazteak 
eragina izan du eskualdeko beste eguneko zentroetan; hala, 
Gueñesko Lújar Zentroa i txi egin da eta eskualdeko erabil-
tzaileek, senideek eta herritarrek horren aurka egin dute, eta 
beste zentro ba tzuetan, hala nola Zallako Enkarterri Zen-
troan, okupatutako plazak murriztu dira. Eskualde horretan 
biztanleria oso sakabanatuta dago eta, beraz, herri  txikietatik 
gertu zentroak egoteak hobeto bermatuko luke arreta, are 
gehiago kontuan har tzen badugu orain txe bertan i txarote-ze-
rrenda dagoela, batez ere adineko per tsonak Balmasedako 
zentro berrira eroateko zailtasunek eraginda (eguneroko 
joan-etorriak luzeegiak dira).

Sakoneko beste arazo bat dago, eguneko zentro pribatuen 
homologaziorik ezari lotuta. Arrazoia, Gizarte Ekin tza Saila-
ren arabera, Eusko Jaurlari tzak mendeko adineko per tsonen-
tzako eguneko zentroei buruz ko urriaren 17ko 202/2000 De-
kretuaren araudia garatu ez duela da. Eusko Jaurlari tzaren 
ustez, bestalde, ez da beharrez koa araudia gara tzea foru 
erakundeak berak homologazioak egin ahal izateko beteki-
zunak behar bezala ezar di tzan. Gure iri tziz, premiaz koa da 
arazo horri eran tzuna ematea, autonomia eta foru mailako 
erakundeen arteko koordinazio egokiaren bidez.

Beste kexa ba tzuk izapide tzerakoan, Biz kaiko beste es-
kualde ba tzuetako eguneko zentroetan ere i txarote-zerren-
dak daudela egiaztatu dugu. Hori dela-eta, BFAko Gizarte 
Ekin tza Sailari berriz esan behar izan diogu zerbi tzu horiek 
zerbi tzuari lotutako prestazioa arau tzen duen araudian sar-
tzea komeni dela (izan ere, egun, prestazio horretatik kanpo 
u tzi dira). Sailak jakinarazi digunez, “prestazioa zabal tzeko 
premiari, komenigarritasunari edota, egokia bali tz, aukerari 

eta eguneko zentro pribatu batean emandako arretak era-
gindako gastuak ordain tzen lagun tzeari buruz ko hausnarke-
ta” hasi du.

2.5. Per tsona ba tzuek salatu dutenez, Bilboko Udalak uko 
egin dio e txean zain tza per tsonalak egiten zituen lagun tzaileak 
adineko per tsonari eguneko zentrorako foru garraioaren gera-
lekura lagun ziezaion onar tzeari. Gure ustez, eskaera arrazoiz-
koa zen eta baliabideak optimiza tzen lagun tzen zuen (Uda-
lak, ordea, helburu horretarako beste per tsona bat ordu erdiz 
kontrata tzea proposatu zuen, eta horrek zain tza per tsonalak 
galarazi edo haien inten tsitatea gu txiarazten du).

BFAk derrigorrez eskaini behar du garraioa eguneko zentrora 
iristeko, baina erabil tzaile guztiak errazago bil tzeko (alferre-
ko i txaronaldiak saihestuz) zenbait geraleku adieraziz gaitu 
dezake. Ba tzuetan, erabil tzaileak bildu beharretarako egoki-
tzapenak egiten dira, baina azaldu diz kiguten kasuetan, al-
daketak per tsona gehiagori zekarz kion kalteak onurak baino.

Gure ustez, Bilboko Udalak e txez e txeko lagun tza zerbi
tzua (aurreran tzean, ELZ) kudea tzeak irtenbidea eman behar 
luke, arreta per tsonala eta lagun egitea uztartuz, per tsona 
bakoi tzaren tzat aurreikusitako zerbi tzu inten tsitatearen espa-
rruan. Halako kasuetan, Bilboko Udalari adierazi diogu e txez 
e txeko lagun tza zerbi tzuan eguneko zentrorako garraioaren 
bilketa gunerako lagun egite laburra sar tzea komeni dela. 
E txean burututako zain tza per tsonalen amaierarekin bat eto-
rri behar luke denboran eta beharrez ko bidea da eguneko 
zentroaren zerbi tzua eraginkortasunez eskaini ahal izateko. 
Udalak aukera posibleak aztertuko dituela esan digun arren, 
orain arte ez du agertutako arazoa konpondu.

ELZri lotutako beste kasu batean, mendetasuneko III. gra-
dua daukan adineko per tsona baten familiak Arabako foru 
erakundeak arreta horretarako esleitu zituen zereginetako 
ba tzuk aldatu nahi zituen. Arartekoaren esku-har tzeak al-
daketa bul tzatu zuen haiek nahi zuten zen tzuan, eta hala al-
derdi bien onerako akordioa lortu zen.

2.6. GFAk per tsona onuraduna hil ondoren lagun tza pro
duktu bat (ohe artikulatua) bil tzeko luzamenduari dagokio-
nez, Sailak jakinarazi zigunez, bilketa egin zen eta alegatu 
zuenez ez zuen legez xedatutako eperik urratu. Halaber, bat 
etorri zen Ararteko erakundearen: halako prozesuek biz-
korrak izan behar dute, administrazioak dauz kan baliabideak 
optimiza tzeko eta baliz ko erabil tzaileen onerako.

2.7. Urte hasieran, kexak areagotu ziren Biz kaian balora
zio prozesua luza tzen zelako, e txez e txeko bisitak egiteko 
ardura duen erakundearen kontratazioari lotutako zenbait 
gorabeheraren ondorioz. Momentu batean, erakunde honek 
adierazi zuen mendetasuna balora tzeko lanak foru erakun-
deetako langileen ardura izatea komeni dela, bai ezagu tzen 
diren datuen izaera per tsonalagatik, bai independen tziaren 
prin tzipioa bermatu eta azaldutakoa bezalako egoera oke-
rrak saihestu beharragatik, hori dena Norberaren Autonomia 
Susta tzeko eta Mendetasuneko egoeran dauden Per tsonen 
Arretarako abenduaren 14ko 39/2006 Legeko (aurreran-
tzean, AMAL) 28.6 artikulua betez.
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2.8. Donostiako Udal Kirol Patronatuak, kirol jarduerak 
bere lehentasunen arabera antola tzeko ahalmena izan arren, 
kexa aurkeztu zuten adineko per tsonekin batera adineko per-
tsonen tzako kirol ikastaroak beste zentro batean (egokiagoa 
eta irisgarria haien iri tziz- eskain tzeko aukera balora tzea onar-
tu du, baldin eta per tsona kopuru arrazoiz ko batek ikastarora 
joateko konpromisoa har tzen badu. Gure iri tziz, per tsona ho-
rien osasuna susta tzen eta zahar tze aktiboa bul tza tzen duten 
aztura osasungarriak har tzen lagun tzen du horrek.

2.9. Aurten kexa asko AFAk onartutako mendetasun 
graduaren murriz ketarekiko desadostasunari eta fa-
milia inguruko zain tzetarako prestazio ekonomikoengatik 
(aurreran tzean, FIZPE) behar gabe jasotako zenbatekoak 
i tzuli beharrari dagokionez horrek zekar tzan ondorioei 
buruz koak izan dira.

Ikusi dugunez, halako kasuetan, hasierako mendetasunaren 
onarpenaren balioz kotasun epea iraungi tzeko egun berbe-
retan, gutun bat helarazten zi tzaien eta bertan interesatuei 
balorazio berria eskatu eta horretarako data ezar tzen zen, 
gu txienez, handik lau hilabetera, balorazio berritik erator 
zitez keen ondorioen berri eman barik.

Balorazio berriaren ondorioz, FIZPE emateko betekizu-
na indargabe tzen zen eta horren ondorioak arestian aipatu 
iraungi tze datara a tzera eramaten ziren. Hala, herritarrek ha-
sierako balorazioaren iraungi tze dataren eta balorazio berria-
ren ebaz penaren dataren artean jasotako hileko kuotak i tzuli 
behar zituzten.

Gure iri tziz, administrazio prozedura orokorrari buruz ko lege-
diaren eta AMAL gara tzeko, FIZPEren araudia onartu zuen 
abuztuaren 3ko Diputatuen Kon tseiluaren 40/2010 Foru De-
kretuko 6, 20.a) eta 21.c) artikuluen interpretazio zuzenak, 
prestazio desegoki horiek eska tzeko ain tzat hartutako eragin 
data mendetasun gradu berria onar tzeko datan jarriko luke, 
eta ez aurreko onarpena iraungi zenekoan. Ezinez koa li tzateke 
froga tzea eskatutako betekizuna berrazterketa izatez egin den 
unea baino lehen gertatu dela. Data horretan egiaz ko iriz pen 
teknikorik egon ez arren hala jo tzea eduki zehaztugabea edo 
ezinez koa duen ebaz pen baten a tzerareagina argudia tzea be-
zalakoa li tzateke (HAAJ eta APELko 62.1.c artikulua). Egokia 
iri tzi genion behar gabe jasotako prestazioak i tzul tzeko eska-
tzen duten ekin tza administrazio horiek ofizioz berrikusteari. 
Foru erakundea ez dator bat interpretazio horrekin.

AFAri adierazi genion, per tsona horiei –diru-sarrera urriak di-
tuzten eta jasotako prestazioak gastatu dituzten adinekoak 
gehienak– eragiten ari zi tzaien kaltea ikusita, berrazterketa 
egoteko data iraungi tzea gerta tzen den hil berean finka zeza-
la eta, edonola ere, argi eta zeha tz azal zi tzatela balio-epea-
ren preklusiotik eratorritako baliz ko ondorioak. Hori guztia 
administrazioaren jarduerarik ezak per tsona interesatuak 
kalte ez zi tzan. 

Balorazioari berari dagokionez, iriz pide teknikoak eta me-
dikuak darabil tza eta, haien izaera dela-eta, ez dagokio 
erakunde honi haiek eztabaida tzea. Hala ere, kez ka handia 
sortu digu, herritarrek balorazio horiei buruz eraku tsi duten 
desadostasunarekin batera, baloratutako per tsonen lagun-
tza eta zain tza premiak ikusita, nekez uler daitez keen gra-
duazioei buruz ko per tzepzioa ere egoteak –hala adierazi di-

gute sare publikoko osasun langileek edo gizarte langileek, 
gure informazioa haiekin kontrastatu dugunean–. 

AFAk mendetasuna balora tzeko baremo berriaren (indarrean 
o tsailaren 18az geroztik) aplikazio zuzenean arrazoitu ditu 
balorazio edo gu txi tze berriak, haren aburuz, baremo berriak 
lehenagoko balorazio tresnaren disfun tzio argiak zuzendu 
baititu. Halaber, honako iriz pide teknikoa ere argudiatu du: 
mendetasuna egoera iraunkorra da eta ez dago arrazoiz ko 
aukerarik per tsonaren fun tzionamendua lehenera tzeko edo 
hobe tzeko. Honakoa ere eran tsi du: “adin aurreratuko, gaixo-
tasuneko edo desgaitasuneko egoera guztiek ez dakarte 
mendetasunik, ofizialki onar tzeko ondoreetarako, eta jardute 
oker orok ez dakar derrigorrez egoera hori ofizialki onar tzea”.

Bestalde, foru erakundeek eska tzen duenari espediente 
osoaren kopia eman zein ez, erasandako per tsonek euren 
defen tsa presta tzeko dituzten zailtasunak ikusita, komeni-
garria deri tzogu ebaz penarekin batera balorazio iriz pena ere 
eransteari.

2.10. Gure esku-har tzearen kariaz, BFAk aldi baterako 
egonaldiko baliabidea onartu zion lehenago hura ukatu zi-
tzaion adineko per tsona bati, zain tzaile nagusiak argudiatu-
tako premia bereziko zioak berrikusi ondoren. 

3.

Araudi- eta gizarte-testuingurua

3.1. 2012an, gizarte zerbi tzuen zorroa arautuko duen 
dekretua izapide tzen hasi da. Autonomia, foru eta udal ere-
muan zerikusia duten administrazioen arteko lau urteko ne-
goziazioen ondoren eman da urra ts hori. Bertan herritarrek 
eskubidea duten zerbi tzu mota, haien ezaugarriak, eskura-
tzeko betekizunak eta eskumen eremua jasoko dira. 

Gizarte Zerbitzuen Erakunde arteko Organoak bere baitan 
lan-talde baten eraketa susta tzea erabaki du. Lan-talde ho-
rrek erabaki beharko du zorroaren finan tza nahikotasuna, 
 ho ts, erakunde bakoi tzak eslei tzen zaiz kion eskumenak ga-
ra tzeko izan behar dituen baliabide ekonomikoak. 

3.2. Gizarte Zerbi tzuen Erregistroei buruz ko uztailaren 
24ko 155/2012 Dekretu berriaren bidez, gizarte zerbi tzuen 
erregistroen berariaz ko arauketa eguneratu eta sistemati-
zatu da.

3.3. 2012an, Europako Zahar tze aktiboaren eta belau
naldien arteko elkartasunaren urtean, gure geografian 
paradigma horren aldeko zenbait ekimen gertatu dira. Gure 
administrazioek hura barneratu behar dute politika publikoen 
diseinuari aurre egiterakoan. Besteak beste, OMEk sustatu-
tako “Ingurune adiskide tsuak” proiektua az pimarratu behar 
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http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/eu/bopv2/datos/2012/08/1203569e.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/eu/bopv2/datos/2012/08/1203569e.pdf


da. Euskadiko zenbait hiritan gara tzen ari da eta zenbait 
eremu jaso ditu, hala nola hiri ingurunea, garraioa, merkatari-
tza, kultura, etab. 

3.4. EMAKUNDEk Euskadiko “adineko” emakumeen 
autonomiari eta jabekun tza prozesuetan egindako ekar-
penari buruz ko azterlan interesgarria argitaratu du. Bertan 
eraku tsi dutenez, emakume bitatik batek batez beste 23 
urtez izan du esperien tzia lan eremuan. Emakume belau-
naldi horretan banakako autonomia maila handia a tzeman 
da. Haiek maiteen duten balioetako bat da hori, eta batez 
ere independen tziaz bizi tzeko eta kudeaketa ekonomikoa 
bere egiteko (gehien-gehienek egiten dute) joeran islatu da. 
“Zahar tzeko esperien tzia”ri buruz duten beldur handienetako 
bat euren eguneroko bizimodua gida tzen eta era tzen duten 
erabakien gaineko autonomia gal tzea da. 

3.5. Estatu mailan, o tsailaren 11ko 2011/174 Errege De-
kretuak onartutako mendetasuna balora tzeko baremo be
rria o tsailaren 18an sartu da indarrean. Dauz kagun datuen 
arabera, haren aplikazioak balorazio berrazterketetan gradua 
murriztea eta an tzeko egoeretarako arestiko baremoaren 
aplikazioaren arabera lortutako baino graduazio baxuagoak 
dakar tza. 

I eta II graduei lagun tza per tsonalerako prestazio ekono-
mikoa handitu izanak izan ezik, hari oso onuragarria baiteri-
tzogu, aurrekontu egonkortasuna berma tzeko eta lehiakorta-
suna susta tzeko neurriei buruz ko uztailaren 13ko 20/2012 
Errege Lege Dekretuaren bidez (aurreran tzean, 20/2012 
ELD) hartutako gainerako neurriek, gure ustez, a tzerapen 
handia ekarri diote per tsonen autonomia susta tzeko eta 
mendetasuneko egoeraren arretarako politiken garapenari. 
Hala, besteak beste, honako neurriak hartu dira:

 ■ I graduko balorazioa izan dutenak eta 2011ko abenduaren 
31 baino lehenago 2. mailako I graduan baloratuta egon-
da ere data hori baino lehen prestazioa onartu ez zaienak 
sisteman sar tzea 2015eko uztailaren 1 arte a tzera tzea.

 ■ Prestazioen eta zerbi tzuen bateraezintasun araubidea 
gogor tzea.

 ■ Prestazio ekonomikoen zenbatekoak oso murriztea.

 ■ FIZPEk a tzeraeragineko eraginak izateari u tzi dio 
20/2012ko ELD indarrean sartutakoan prestazio horiek 
jaso tzen hasi gabe daudenen tzat (dagoeneko sortutakoei 
eu tsita). 20/2012 ELD indarrean sartu denez geroztik, per-
tsona horien alde onartutako FIZPEak gehienez ere urte 
biko etenaldiari lotuta gera tzen dira.

 ■ Borondatez koa izan arren, zain tzaileen hi tzarmen berezia 
eta, beraz, kotizazioak sina tzen duenaren kargura baino 
ez dira egongo.

 ■ Mendekotasun gradu bakoi tzaren tzat ezarritako zerbi-
tzuen babes inten tsitateak murriztea.

IV.2 atalean aztertuko dugu euskal herri-administrazioak, ba-
bes maila gehigarriak ezar tzeko ahalmena erabiliz, zer neu-
rritan ari diren –edo ez diren– a tzerakada horren ondorioak 
arin tzen.

20/2012 ELDaren ondorioz, mailakako sailkapena desagertu 
da eta, beraz, indarrean sartu denez geroztik, graduazioak 

I gradua, II gradua eta III gradua kategoriak baino ez dira 
izango.

Aurten IMSERSOk honako gidak argitaratu ditu: Mendeta-
suneko egoeraren arauz ko balorazioaren jardunbide profesio-
nalerako gida: norberaren autonomiari lagun tzeko produktuak 
eta adineko per tsonen tzako, desgaitasuna duten per tsonen-
tzako eta mendetasuneko egoeran dauden per tsonen tzako 
prestazioen gidaliburua –estatu eta autonomia baliabideak–.

3.6. Nazioarte mailan Europako Kon tseilua Nazioarteko 
Hi tzarmen berri batean adineko per tsonen oinarriz ko es
kubideak jaso tzeko urra tsak ematen ari dela az pimarratu 
nahi dugu. Hi tzarmen horretan informaziorako eta komunika-
ziorako eta bizi tza politikoan, publikoan eta kulturalean parte 
har tzeko eskubidea az pimarratu da gehien.

3.7. Arabako Ba tzar Nagusiek, maia tzaren 14ko 34/2012 
Mozioaren bidez, lagun tzen eta dirulagun tzen ordainke
ta biz kor tzeko bideak gai tzeko eskatu diote AFAri. Adineko 
per tsonen arretaren eremuan lan egiten duten elkarte ba tzuk 
egoera oso zailak bizi tzen ari dira, batez ere AFAk diru-lagun-
tzak emateko ebaz penetan daukan a tzerapenagatik. Ararte-
koak, 2005eko gomendio orokorraren bidez, gizarte eremuan 
lan egiten duten elkarteei lagun tza instituzionala emateko 
bideak eta prozedurak hobetu beharrari buruz duen iri tzia 
eman zuen. Premiaz koa da administrazioek halako egoerak 
saihesteko behar diren neurriak har di tzatela. 

4.

Jarduera-planaren esparruko 
bestelako esku-hartzeak

4.1. Arartekoak EAEko haurren, nerabeen, gazteen eta 
helduen buruko osasunaren arretaren inguruan egin
dako hurbilketa: erronkak eta aukerak izeneko azterlana 
argitaratu du. Bertan, euskal herri-administrazioek az ken 
urteotan talde hain ahul horien osasun mentalaren arreta 
eta babes kontuetan egin duten esfor tzu handia onartu du 
eta, aldi berean, ekimen berriak, garapen handiagoa edo 
hobekun tza behar dituzten kontuei erreparatu die gehien, eta 
haiei buruz ko gomendioak egin ditu.

4.2.  EAEn norberaren autonomia 
sustatzeko eta mendetasunari 
arreta emateko legearen 
aplikazioa izeneko txosten 
bereziaren segimendua

Txosten berezian jasotako datuak 2007, 2008, 2009 eta 
2010. Urteei zegoz kien. 2011ko ohiko  txostenean, berriz, 
ekitaldi hartako datuak aipatu genituen. Jarraian, labur azter-
tuko ditugu 2012. urtearen gaineko datuak.
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http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/guiapresta2012.pdf
http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/guiapresta2012.pdf
http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/guiapresta2012.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/other_committees/cddh-age/document_cddh_age/CDDH_2012_002_en.pdf
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/059/2012_059_02917.pdf
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/059/2012_059_02917.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_495_1.pdf
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?codMenuPN=1&contenido=8795&codResi=1&layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&tipo=8&codMenu=291&seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&codMenuSN=18&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?codMenuPN=1&contenido=8795&codResi=1&layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&tipo=8&codMenu=291&seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&codMenuSN=18&nivel=1400&language=eu
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Txosten berezian behin eta berriro az pimarratu genuen le-
gez, oraindik ere arazoak ditugu mendetasuna arta tzeko eta 
autonomia per tsonala susta tzeko arloan azterketa kuantitati-
bo fidagarria egin ahal izateko. Horrexegatik gomendatu ge-
nuen  txosten horretan aldi oro indarrean dagoen informazio-
rako sistema integratua sor tzeko urra tsak eman behar zirela.

Eskuragarri ditugun iturri ezberdinek –IMSERSOren men-
peko Autonomiarako eta Mendetasunari Lagun tzeko Siste-
maren informazio-sistema (AMLSIS), Eusko Jaurlari tzaren 
Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila, Arabako Foru Aldundia, 
Biz kaiko Foru Aldundia eta Gipuz koako Foru Aldundia– eman 
diz kiguten datuak ez datoz guztiz bat. Bereziki kez kagarria 
da zer-nolako aldea dagoen Biz kaiko Foru Aldundiak eman-
dako datuen eta, aurten, elkarren arteko koheren tzia gordez,  
IMSERSOk eta Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak aurkeztu 
dituztenen artean. Horrek berriz ere zehaztasunik ez eduki-
tzera garama tza, eta ondorioz, kasu bakoi tzean fidagarrien 
gerta daitez keen datuak erabili behar ditugu edo, bestela, 
iturri bakoi tzak ematen dien tratamendua kontuan hartuta gai 
honen inguruan gerta tzen den bilakaerari buruz ko ondorioak 
atera tzen lagunduko digutenak.

4.2.1. Foru Aldundiek 2007ko urtarrilaren 1etik 2012ko 
azaroaren 1era bitartean emandako datuen arabera, EAEn 
guztira 195.800 eskari jaso dira 133.065 eska tzaileren 
mendetasun-egoera aitor tzeko. Hona hemen datu horien lu-
rraldekako banaketa:

A
ra

b
a

B
iz

ka
ia

G
ip

uz
ko

a

G
uz

tir
a

Mendetasun-egoera aitortzeko 
eskariak  
(2007-01-01etik 2012-11-01era)

 
 

31.834

 
 

85.240

 
 

78.726

 
 

195.800

Mendetasun-egoera aitor tzeko 
eskariak egin dituzten per tsonak
(2007-01-01etik 2012-11-01era)

 
 

21.553

 
 

60.873

 
 

50.639

 
 

133.065

Iturria: Arabako, Biz kaiko eta Gipuz koako Foru Aldundiak.

Hona hemen kasu bakoi tza baloratu ondoren mendetasun-
egoera bakoi tzari ematen zaion sailkapena (0 graduan sar-
tzen dira autonomo tzat jo tzen diren per tsonak).

20121101a bitartean 
baloratutako pertsonak G

zo
na

k

E
m

ak
um

ea
k

G
uz

tir
a

0. GRADUA 1.698 2.762 4.460

I. GRADUA 1.362 1.928 3.290

II. GRADUA 1.642 2.343 3.985

III. GRADUA 1.000 2.044 3.044

GUZTIRA 5.702 9.077 14.779

20121101a bitartean 
baloratutako pertsonak G

zo
na

k

E
m

ak
um

ea
k

G
uz

tir
a

  (*)

0. GRADUA 4.893 8.717 13.610

I. GRADUA 6.545 11.827 18.372

II. GRADUA 6.619 11.128 17.747

III. GRADUA 6.688 12.995 19.683

GUZTIRA 24.745 44.667 69.412

0. GRADUA 2.587 3.911 6.498

I. GRADUA 3.152 5.071 8.223

II. GRADUA 3.429 5.748 9.177

III. GRADUA 2.625 5.599 8.224

GUZTIRA 11.793 20.329 32.122

Iturria: Arabako, Biz kaiko eta Gipuz koako Foru Aldundiak

(*)  Biz kaiko Aldundiak emandako datuak ez datoz bat eskatutakoare-
kin (baloratutako per tsonak) eta graduen araberako balorazioi 
buruz koak dira. Hori dela-eta, ezin dugu EAE osorako analisirik 
egin, ofizialki mendetasuneko egoeran dauden per tsonei eta haiek 
osa tzen duten euskal biztanleriaren ehunekoari dagokienez. Hala-
ber, ez dago lurraldekako konparaziorik egiterik.

Lurraldez lurraldeko biztanleriari dagokionez, Gipuz koan 
mendetasuneko egoera onartu zaien per tsonen tasa 
36,45 da, 1.000 biztanleko. Araban tasa hori % 32,37 da; 
lurralde horretan, ehuneko hori murriztu egin da aurreko ur-
tearen aldean.

Mendetasuneko egoeran dagoen per tsonaren sexuari da-
gokionez, EAE osoan, gehiengoa emakumeak dira oraindik 
(mendetasuneko egoeran baloratutako per tsonen % 63 bai-
no gehiago emakumeak dira). 

Mendeko biztanleriaren graduazioari dagokionez, esan be-
har dugu Gipuz koan % 32,09 mendetasun handikoak di
rela (III gradua), % 35,82k mendetasun larria dute (II gradua) 
eta gainerako % 32,09k mendetasun neurri tsua (I gradua). 
Araban, ehuneko horiek % 29,50, % 38,62 eta % 31,88 dira, 
hurrenez hurren. Joan den urteari dagokionez, II graduan ba-
loratutako mendeko biztanleen ehunekoaren goranz ko joera 
ikusi dugu, mendetasun handikoen propor tzioaren kalterako.

Graduazioa eta sexua aldagaiak guru tza tzen baditugu, on-
dorioztatu behar dugu emakumeen taldean mendetasun 
handikoen –egoerarik larriena– ehunekoa gizonez koei da-
gokienez baino sei puntu handiagoa dela eta, aldi berean, 
balio hori aurreko urtean baino puntu bi handiagoa dela.

4.2.2. IMSERSOk eta Eusko Jaurlari tzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Sailak emandako datuei esker 2011 urtea-
rekiko egon den bilakaerari buruz ko zenbait ondorio atera 
daitez ke.
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A
ra

b
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Espedienteak 10.680 36.654 31.940 79.274

Iriz penak* 10.202 34.615 31.233 76.050

Prestazioak jaso tzeko  
eskubidedun per tsonak**

 
46.853

Onuradunak (prestazioak 
esleituta dizutenak)

 
6.401

 
16.096

 
17.106

 
39.603

Esleitutako prestazioak 8.170 17.808 21.048 47.026

Onuradun bakoi tzaren 
prestazioen ratioa

 
1,28

 
1,11

 
1,23

 
1,19

Iturria: AMLSIS eta Eusko Jaurlari tzako Enplegu eta Gizarte Gaie-
tako Saila.

*  Administrazioak eska tzailearen mendekotasunaren balorazioaren 
gainean emandako iriz pena, hura autonomo tzat jo tzen duena 
edo, bestela, bere mendekotasunaren gradua eta maila zehazten 
dituena.

**  Ezin da lurraldez lurraldeko daturik eman, izan ere, IMSERSOk ez 
ditu bereiz adierazi eta sailak eman duen informazioan ez da ino-
lako daturik ager tzen uztailean egindako nomenklatura aldaketaren 
ondorengo mailaketa berriez.

Prestaziorako eskubidea izanda dagoeneko prestazio
ren bat esleituta duten per tsonen ehunekoak hobekun tza 
 txikia izan du eta, beraz, 2011n 2010aren aldean erregistra-
tu zen hobekun tza handiko joera hau tsi da. Hortaz, 2012an 
prestaziorako eskubidea izanda arretaren zain dauden per-
tsonak % 15,47 dira (% 15,63 ziren iaz).

1.000 biztanleko izapidetutako espediente kopurua han-
ditu eginda Araban (33,53tik 35,37ra 2012an) eta Gipuz koan 
(45,88tik 46,61era 2012an), eta murriztu egin da Biz kaian 
(2011ko 34,55etik 2012ko 32,65era). Gipuz koako lurraldea 
da, bere biztanleriarekiko propor tzioan, lan bolumenik han-
diena erregistratu duena, berriz ere.

Ebaz pen maila (iriz penen propor tzioa espediente kopurua-
rekiko), iaz nabarmen hobetu ondoren (2010eko % 92,40etik 
2011ko % 96,01era), apur bat okertu da aurten (2011ko 
% 96,01etik, emandako iriz pideen % 95,93a hasitako espe-
diente kopuruarekiko, 2011n).

Aurreko urtearen aldean, 1.000 biztanleko prestaziorako 
eskubidea duten per tsonen tasa murriztu egin da, bai-
ta prestazioak esleituta dauz katen per tsona onuradunei 
dagokiena. 

EAE osoan, per tsona onuraduneko prestazio ratioak, 
2011n 1,15etik 1,19ra hazi ondoren, berdin iraun du. Lurral-
dez lurralde, Gipuz koak eta Biz kaiak apur bat hobetu dute 
eta Araban jai tsiera  txikia gertatu da, oraindik ere ratiorik 
onena badauka ere.

4.2.3. Prestazio motari eta haien banaketari dago-
kienez, bildutako datuetan kontraesanak daude. Hala ere, 

IMSERSOk eta Eusko Jaurlari tzako Enplegu eta Gizarte 
Politiketako Sailak emandakoei kasu eginez gero, honako 
ondorioak atera di tzakegu:

 ■ Oraindik ere FIZPE nagusi tzen da: prestazio guztien 
% 49,09. Gainera, ehuneko hori iaz koa (% 47tik gertu). 
baino handiagoa da

 ■ Egoi tza arreta prestazioen % 18,51 da. Propor tzio hori 
iaz koa (% 16) baino dezente handiagoa da.

 ■ Telelagun tza % 6,82 da. Beraz, aurreko urtearen aldean 
(% 12 inguru zen) jai tsiera handia izan du. 

 ■ Eguneko zentroetan (% 10,78) eta e txean bertan jasotako 
(EAZ: 9,74) arretari dagoz kion ehunekoak apur bat jai tsi 
dira 2011koen aldean (% 11 inguru).

 ■ Zerbi tzuari lotutako prestazio ekonomikoa prestazio guz-
tien 2,64 da, 2011n baino % 0,02 gehiago.

 ■ Lagun tza per tsonaleko prestazio ekonomikoak haz kunde 
handia izan du (2011ko 1,43tik aurtengo 2,42ra) eta Biz-
kaian eta Araban oraindik hu tsaren hurrengoa da.

4.2.4. Aurrekontu-egonkortasuna berma tzeko eta le-
hiakortasuna susta tzeko neurriei buruz ko uztailaren 13ko 
20/2012 Errege Lege Dekretuak (20/2012 ELD) norberaren 
autonomiaren sustapenari eta mendetasunaren babesari 
ekarri dien okerrago tzea ikusita, aurten 6.3, 7, 8, 11.6, 11.7 
eta 11.13 gomendioen jarraipena egin dugu, aipatu 20/2012 
ELDn a tzerapen argia izan duten alderdiak hobe tzeko ira-
dokizunak dakar tzatelako. Ondorio nagusiak az pimarratuko 
ditugu:

Gipuz koako Foru Aldundiak 2012an 2. mailako I graduan 
baloratutako per tsonak sisteman sar tzea bermatu du eta 
hurrengo urteetan ere halaxe egingo du. 2013an, ordea, 
40 puntutik beherako puntuazioa daukatenek (1. mailako I 
gradua) ez dute prestazio ekonomikoetarako eskubiderik 
izango. Prestazio ekonomikoen zenbatekoak ezar tzeari da-
gokionez, foru erakundeak erabaki du ez duela murriz ketarik 
egingo baina, mailak desagertu direnez gero, graduaren eta 
balorazioan lortutako puntuazioaren araberako zenbatekoak 
ezarri ditu. Iragarri digunez, 2013an prestazio ekonomikoak 
arau tzen dituen foru dekretuan aldaketak egingo dira, gra-
duen araberako sailkapen berriari, lagun tza per tsonalaren 
graduazio guztietarako zabal tzeari eta per tsona zain tzaileen 
hi tzarmen bereziaren izaera berriari egoki tzeko. Bestalde, 
aurreratu digunez, erreforma horren bidez hartuko diren neu-
rri guztietan gure zor tzigarren gomendioa ain tzat hartuko da. 
11.7 gomendioari jarraituz, foru erakunde horrek ez du pres-
tazio ekonomikoen ordainketaren a tzeraeragina indargabetu 
eta oraindik ere eskabidea aurkezteko dataren ondorengo le-
hen egunetik sortuko da prestazioa. Gainera, praktikan, 11.6 
gomendioaren edukia bete tzen du.

2012an Biz kaiko Foru Aldundiak mendetasuneko 2. mai-
lako I graduan baloratutako per tsonen FIZPEari eu tsi dio. 
Jakinarazi digunez, 2013rako ere eu tsiko diote. I graduan 
baloratutako per tsonek adineko per tsonen eta desgaita-
suna duten per tsonen eguneko egoi tzak erabil di tzakete. 
2012an prestazioen zenbatekoak ez dira murriztu eta, esan 
digunez, 2013rako ere berdin jarraituko dute. Aldundiak 
informatika hobekun tza ba tzuen berri eman digu. Haien 
bidez balora tzeko eta baliabideak eslei tzeko prozedurak 
prozedura bakarrean bateratu nahi dira, haien izapide tzea 
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biz kor tzeko. 2013rako 11.6 gomendioa bete nahi du. Es-
kabidea aurkezteko unerako a tzeraeragina ez dio prestazio 
bakar bati ere aplika tzen eta, beraz, ez du 11.7 gomendioa 
bete. 

Zain tzaileek emandako arretaren kontrolari dagokionez 
(11.13 gomendioa), e txeko arreta jaso tzen duten mendeta-
sun handiko per tsonen egoerari buruz konparazio-azterlana-
ren ondorioen berri eman digu. Egoi tza zentroetan zeudenen 
aldean, emandako zain tzen adieraz leetan ez zegoen alde 
handirik, eta beraz, mendetasun handiko per tsonek e txean 
ere arreta egokia jaso tzen dutela ulertu dute. Bestalde, men-
detasun gradu  txikiagoetako mendeko per tsonen eta haien 
zain tzaileen jarraipen lanak ere egin ditu, eta inguruaren 
eta zain tzailearen egoeraren RAI screener + eskalako zain-
tza-adieraz leak neurtu dituzte horretarako (gizarte egoerari 
buruz ko  txostena eginez eta gainkarga neurtuz –Guberman 
eskala–). 

Arabako Foru Aldundiak 20/2012 ELD indarrean sartu 
zen egunean III eta II graduetarako zeuden (zerbi tzuen eta 
prestazioen arteko) bateragarritasunei eusten jarraitu du, 
baina data harrez geroztik prestazio eta zerbi tzu guztien 
bateraezintasuna ezarri du –telelagun tzari dagokionez izan 
ezik– 2. mailako I gradurako. 2012an mendetasuneko 2. 
mailako I graduan baloratutako per tsonen FIZPEari eu tsi dio. 
Araudia lagun tza per tsonalaren prestazioa gradu guztietara 
zabal tzeko egokitu du, 40 puntuz az piko puntuazioa lortu 
dutenen tzat izan ezik (lehengo 2. mailako I gradua). Pres-
tazio ekonomikoen zenbatekoei dagokienez, ez da murriz-
ketarik egin mendetasuneko egoera aurreko graduazioaren 
arabera onartuta zutenen tzat. Graduazio berrien arabera 
baloratutakoei (40 puntuz az piko III gradua, II gradua eta I 
gradua, eta I gradua 3 urtez az pikoei dagokienez), ordea, 
oso murriztu zaiz kie prestazioak, eta 20/2012 ELDn finkatu-
tako zenbatekoak ezarri dira. Kasu bietan, zenbateko askoz 
handiagoak xedatu ditu beste betekizunez gain lurralde his-
torikoan 3 urtetik gorako errolda tzea froga tzen dutenen tzat. 
E txez e txeko lagun tza zerbi tzuaren inten tsitateak oso gu txitu 
dira, 20/2012 ELDk ezarritako zen tzuan. Eskabidea aurkez-
teko unerako a tzeraeragina ez dio prestazio bakar bati ere 
aplika tzen eta, beraz, ez du 11.7 gomendioa bete. Praktikan, 
11.6 gomendioaren edukia bete tzetik gertu dago. 

Profesionalak ez diren zain tzaileek emandako arretaren kon-
trol eta jarraipen neurriak bul tza tzeari dagokionez (11.13 
gomendioa), jakinarazi digunez, jarraipen berezia egin du 
babesgabetasun arrisku egoeretan eta hausaz hautatutako 
zenbait kasutan, besteak beste, honako faktoreak ba tzen 
direnean: “mendetasun gradu altua, an tzinatasun handia-
goa prestazioan, errolda aldaketak, adineko zain tzailea edo-
ta zenbait prestazioren aldibereko erabilera”. 2012an Sailak 
egin duen Arabako LHko familia inguruneko zain tzetarako 
prestazio ekonomikoaren garapena azterlanaren berri eman 
digu. Azterlan horretan ondorioztatu denez, gogobetetasun 
maila handia dago zain tzaile profesionalek emandako arreta-
ri buruz eta ematen duten tratua egokia da zaindutako per-
tsonen premietarako. Azterlan horretan zenbait egoeraren 
jarraipena eta behaketa egin beharra gomendatu da. Egoera 
horietan, besteak beste, adineko zain tzaileak, mendetasuna 
duen per tsona bat baino gehiago bizi diren bizilekuak edota 
bizilekuan zain tzen duten per tsonarekin baino bizi ez diren 
mendeko per tsonak sartu dira. 

5.

Herritarren  
eskubideen egoeraren balorazioa

5.1. 65 urtez gorako per tsonek talde oso heterogeneoa 
osa tzen dute. Talde horrek bizi proiektua autonomiaz gara 
dezaketenak (% 80) eta mendetasuneko egoeran egonda 
arreta behar dutenak (% 20) bil tzen ditu.

Adineko per tsonek ekarpen ukaezina egiten diote gizarteari 
eta, dauden estereotipoen aurrean, zain tzak ematen dituen 
taldea osa tzen dute.

5.2. Zahar tze aktiboaren alde egin nahi duten urra ts 
ba tzuk ikusi ditugun arren, berriz esan behar dugu politika 
publikoek adineko per tsonen giza eskubideen aitor tzan eta 
independen tzia, partaide tza, duintasun, lagun tza eta au-
torrealizazio prin tzipioetan oinarritutako kon tzepzio horren 
isla zin tzoa izan behar dutela. Az ken helburua per tsona orok 
ongizate fisiko, sozial eta psikoafektiborako duen ahalmena 
bere bizi ziklo osoan gauza tzea, eta gizartean bere premien, 
desiren eta gaitasunen arabera parte har tzea da, behar due-
nean, babesa, segurtasuna eta zain tza egokiak jasoz. Bul-
tza tzea komeni den neurriak zehaztuta daudenez gero –teo-
ria mailan–, az pimarratu behar da gure herri-administrazioek 
haiek abiarazi behar dituztela orain.

5.3. Norberaren autonomiaren sustapenari eta men
detasuneko egoeraren arretari dagokienez, gure ustez 
fun tsez koa da euskal herri-administrazioek daukaten esku-
mena erabil dezatela, AMLLko 7 eta 11.2 artikuluen arabera, 
dagokion taldearen tzako babes maila gehigarriak ezar tzeko, 
batez ere, Estatu mailan egindako lege aldaketak ikusita, po-
litika horietan a tzerakada nabarmena ekarri baitute. Hori osa-
tzeko, Euskadiko Gizarte Zerbi tzuei buruz ko abenduaren 5eko 
12/2008 Legea eta haren arauen garapena ezarri behar dira.

Estatu mailan eskubideak murrizteko hartutako neurri ba-
tzuek aipatu dugun a tzerakada ekarri dute, baina aipatu 
eskumenaren erabilerari esker arindu egin dira, gehiago 
Gipuz koako lurraldean beste bietan baino. Araban, Estatua-
ren ildoari jarraituz, hartu diren neurri ba tzuk, hala nola e txez 
e txeko lagun tza zerbi tzuko inten tsitateak murriztea edo le-
hen 2. mailako I gradua zeri tzonaren tzako bateraezintasun 
araubide berria, kez kagarriak dira. 

2012ko norberaren autonomiari eta mendetasunari buruz ko 
estatistika datuek EAE osoan egoerak okerrera egin duela 
ohartarazi digute. Aurreko urteetan goranz ko joera izan on-
doren, aurten zenbait adieraz le, hala nola prestazioetarako 
eskubidea duten onuradun kopurua, prestazioak dituzten 
onuradun kopurua edo ebaz pen maila, gu txitu egin dira. 

Euskadiko Gizarte Zerbi tzuen Legea gure erkidegoari gizar-
te lagun tza kontuetan emandako eskumen esklusiboaren 
adieraz pen argia da. Hura eta AMLLn aurreikusitako babes 
maila gehigarriak ezar tzeko eskumen gehigarria erabil tzeak 
esparru nahikoa eman digute az ken urteetan gure herri- 
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administrazioek gizarte zerbi tzuen alde egindako lan kemen-
tsua egiten jarrai tzeko, arretaren haz kundeko eta hobekun tza 
iraunkorreko ibilbide horretan interferen tziarik gertatu barik.

5.4. Izapidetu ditugun kexa-espedienteen izaerak oharta-
razi digunez, per tsona bere e txean gera tzea bila tzen du
ten neurri guztiak (e txez e txeko lagun tza, lagun tza produk-
tuak, e txebizi tzaren egoki tzapena, eguneko zentroak, aldi 
baterako eta asteburuko egonaldiak egoi tzetan eta eguneko 
zentroetan, bono-taxi zerbi tzua, zain tzaileei lagun tzeko pro-
gramak, etab.) indartu behar dira; izan ere, mendetasunari 
aurre egiteko bizimoduei dagokienez adineko per tsonak ho-
rixe nahiago dutela egiaztatu da.

Per tsona bere e txean gera tzea ahalbide tzen duten zerbi-
tzuei buruz jasotako kexen propor tzio handiagoa eta haien 
emai tza kontuan izanda, gure administrazioek adoretu be-
har lukete haien fun tzionamendu onari eta haiek eskura tzeko 
betekizunen malgu tzeari arreta handiagoz errepara tzeko, eta 
zain tza lana emakumeen eta gizonen artean zuzentasunez 
bana tzea susta tzeko.

Aurten, berriz ere, familia inguruko zain tzetarako prestazio 
ekonomikoaren prebalen tzia handitu da. Gure administra-
zioek, mendetasun handiko zein mendetasun larriko edo 
neurri tsuko egoeretan, zain tza horiek duten kalitateari eta 
egokitasunari buruz egun dituzten azterlanek eta jarraipenek 

eman dituzten ondorioak ez dira haien egokitasunaren oso 
aldekoak. 

Horrekin batera, familiak eta gertuko inguruneak –emaku-
meak gehienak– egindako lanaren garran tzi ukaezina onar-
tu du FIZPEk. Hori dela-eta, gure herri-administrazioek Es-
tatu mailan zain tzaileen Gizarte Seguran tzarako kotizazio 
osoa haien kargura izateko hartutako neurri hain kaltegarria 
konpondu behar dute, haren ordainketa bermatuko duten 
neurriak hartuz. 

5.5. Egoi tza arretan zenbait gabezia a tzematen dira ora-
indik. Gure erakundeetan aurrera egin behar da per tsonak 
erdigunean jar tzen dituen arreta gerontologikoaren eredua 
ezar tzen, zerbi tzuen adineko erabil tzaileen autodetermina-
zioari eginkizun nagusia eman dielako. Per tsona bakoi tza eta 
haren bizi proiektua arretaren eta, beraz, erakundearen eta 
lagun tza prozesuen erdigunea dira. Izaki bakarra den aldetik 
per tsonaren duintasuna, haren eskubideak, haren lehenta-
sunak errespeta tzea eta norberaren ongizatea bila tzea fun-
tsez ko balioak dira arreta eredu horretan, baita adimenaren 
andea tze larriko egoeretan ere. Prin tzipio horiek ezar tzeko 
sen tsibilizazioa eta prestakun tza behar dira, eta rol profesio-
nal berriak pen tsatu behar dira, antolakun tza sistema ba tzuk 
berrikusi eta begirada berri horren araberako esku-har tzeak 
diseinatu.
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Aurrekariak

Urte askotan zehar, indarkeria terroristaren ekin tzek Euska-
din per tsona askoren giza eskubideak eta, zehaz kiago, bizi-
tzarako, segurtasun fisi korako eta askatasunerako eskubi-
deak, oso larriki urratu zituzten. Milaka herritar meha txatu eta 
estor tsiona tzen zituzten eta hilketak gerta tzen ziren ekin tza 
terroristaren ondorioz.

Arartekoak beti indarkeria terroristarekin loturiko egin tza 
guztien aurka erabat dagoela islatu du eta terrorismoaren 
biktimengandik hurbil dagoela adierazi du. Hori dela-eta, 
poztasun handia sentitu dugu 2012an, 2011n ETA talde te-
rroristak “ekin tza armatuaren behin betiko etetea” izendatu 
zuena iragarri ondoren, inolako hilketari pairatu behar izan ez 
dugulako ekin tza terroristaren ondorioz.

1.

Arloa kopurutan

Aurreko urteetan gertatu den bezala, oso gu txi dira terro-
rismoaren biktimen arloan izandako kexak, 2 baino ez dira 
aurkeztu.

2.

Araudi- eta gizarte-testuingurua

2.1.  Terrorismoaren biktimen ordain 
osorako eskubidea

Terrorismoaren Biktimak Ain tzate tsi eta haiei Osoko Babesa 
emateko irailaren 22ko 29/2011 Legearen onespenak, Gorte 
Nagusiek aho batez onartutakoak, eran tzuna eman zion terro-
rismoaren biktimen elkarteek behin eta berriz adierazitako al-
darrikapenetako bati. Haren lehen az ken xedapenak arauz ko 
garapenerako antolaketa ezar tzen du. Erregelamendu mailako 
arau hori beharrez koa da legearen helburuetako ba tzuk bete 
ahal izateko eta, bereziki, terrorismoaren biktima guztien tratu 
zuzena berma tzeko, atentatuak edozein unetan eta lekutan 
gertatuta ere. Hori dela-eta, errege dekretu honen onespena 
ere terrorismoaren biktimen aldarrikapenerako arrazoi da.

2012ko azaroaren 7an Herrizaingoko Idaz kariordearen ebaz-
pena eman zen. Horren bidez, Terrorismoaren Biktimak 
Ain tzate tsi eta haiei Osoko Babesa emateko irailaren 22ko 
29/2011 Legea gara tzeko araudia onesten duen Errege De-
kretuaren proiektua buru tzeko interesa zutenei en tzunaldiko 
izapidea ireki tzea adostu zen.

Errege dekretuaren proiektuak legearen hainbat xedapen 
gara tzen ditu: ekin tza terrorista baten ondorioz ko herio tza edo 
kalteengatiko ordainak; kalte materialak ordain tzeko lagun-
tzak; osasun arreta eta arreta psikosozialerako lagun tzak; 
hez kun tza eta e txebizi tzaren arloko lagun tzak; baita ezohiko 
lagun tzak emateko aukera ere. Gainera, terrorismoaren bikti-
mekiko ohorez ko onespenen araudia gainera tzen du.

Espero izan dezakegu, beharrez koak diren izapideak bete on-
doren, 29/2011 Legea gara tzeko errege dekretu hori nahiko 
az kar onartuko dela haren xedapenak burutu ahal izateko.

Bestalde, Eusko Jaurlari tzak Euskal Autonomia Erkidegoan, 
1960tik 1978ra bitartean, motibazio politikoko indarkeria-
egoeran izandako giza eskubideen urraketen ondorioz su-
frimendu bidegabeak jasan zituzten biktimak aitor tzekoa eta 
biktima horiei ordainak emateko ekainaren 12ko 107/2012 
Dekretua onartu zuen. Dekretu horrek biktima horien sufri-
mendua konpon tzeari buruz ko Eusko Legebil tzarreko Osoko 
Bilkurak onartutako mar txoaren 31ko 61/2011 Legez besteko 
Proposamena bete tzen zuen. Dekretu horrekin biktima ho-
rien eskubideak onartu eta sortutako sufrimendu bidegabea 
konpondu nahi da, bizikide tza finka tzen lagunduko duena.
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2.2.  Terrorismoaren biktimek 
partaidetza eskubidea

Jakina den moduan, terrorismoaren biktimei aitorpena eta 
erreparazioa egiteko ekainaren 19ko 4/2008 Legeak, 6. ar-
tikuluan, Terrorismoaren Biktimen Partaide tzarako Euskal 
Kon tseiluaren sorrera xeda tzen du, Terrorismoaren Bikti-
men Partaide tzarako Euskal Kon tseiluaren o tsailaren 23ko 
55/2010 Dekretuaren bidez gauzatu zena. Organo hori, herri 
administrazioen eta gizarte zibilaren ordez karien artean pa-
ritarioki osatuta dagoena, erregulartasunez bildu da 2012an 
zehar eta terrorismoaren biktimengan eragina duten kontu 
interesgarriak eztabaida tzeko aukera ematen du. 

Garran tzi tsua irudi tzen zaigu legez onartutako parte har tzeko 
eskubidea bete tzen duen foro hori egotea.

2.3.  Memoriarako eskubidea
Terrorismoaren biktimei aitorpena eta erreparazioa egiteko 
4/2008 Legearen aginduetako batek, 8.1. artikuluan jaso-
takoak, botere publikoek “memoria kolektiboa finka dadin” 
sustatuko dutela xeda tzen du.

2012ko azaroaren 10ean Terrorismoaren biktimak gogora-
tzeko hirugarren eguna ospatu zen. Egun hori aukeratu zen 
karga sinboliko handia duelako, izan ere, ekin tza terrorista 
baten ondorioz hildakoak edo zaurituak izan ez dituen egun 
bakarra da.

Egun horren ospakizuna erakunde-unitaterik gabe egin 
zen. Memoria kolektiboak “bakean eta askatasunean oina-
rritutako elkarbizi tza lor tzen eta biolen tzia erabat eta erro-
tik deslegitima tzen lagun tzeko” beharrez koa da erakunde 
publikoen, alderdi politikoen eta biktimen elkarteen arteko 
adostasunak bila tzea desakordioek eta desadostasunek he-
lburu horiek lor tzea erago tzi ez dezaten.

Bestalde, helburu horiek lor tzeko garran tzi tsua da ere me-
moriarako eskubidearen erabilera udal esparruan, herritarre-
kiko hurbilagoa baita.

Az pimarra tzekoa da 2012ko ekainaren 7an Eusko Legebil-
tzarreko Osoko Bilkurak Memoria, Bizikide tza eta Giza Es-
kubideen Institutua sor tzeko Lege Proposamena kontuan 
har tzearen alde boz katu zuela. Hauteskundeen deialdiak 
ez-legez ko proposamen horren izapidea amai tzea erago tzi 
zuen.

Giza eskubideen urraketa larriak egon diren herrialdeetan 
memoriarako institutuak edo zentroak egotea tresna oso 
eraginkorra bihurtu da memoria oinarri izanda bizikide tza 
finka tzeko.

2.4.  Bakean eta aske bizitzeko 
eskubidea: komunikabideen 
eta terrorismoa prebenitzeko 
hezkuntzaren bidez terrorismoa 
deslegitimatzeko biktimen 
interesa

Bakerako, askatasunerako eta bizikide tzarako eskubidea 
4/2008 Legeko 9. artikuluan ain tzatesten da, eta terroris-

moaren deslegitimazio etiko, sozial eta politikoaren ideiari 
loturik ageri da.

4/2008 Legeak berak botere publikoei eska tzen die jar di-
tzatela mar txan “terrorismoaren deslegitimazio etiko, sozial 
eta politikorako neurri aktiboak (…), Zuzenbide Estatu de-
mokratikoaren zilegitasuna gizartean sustatuz eta, gure aska-
tasunen eta bakez ko elkarbizi tzaren berme gisa, elkarbizi tza 
integra tzailerako arauetan antolatuz”.

2010. urtean Bizikidetasun Demokratikoa eta Indarkeria 
Deslegitima tzea Plana (2010-2011) onartu zen eta horren 
bidez Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hez kun tzako 
Euskal Plana Birformulatu zen. 

Urtarrilaren 11ko 1/2011 Dekretuak Giza Eskubideetan eta 
Bakean Hezteko Aholku Ba tzordea sortu zuen. Aholku Ba-
tzorde horren osaera askotarikoa da, izan ere, herri adminis-
trazio eta erakundeetako ordez kariek zein gizarte zibil anto-
latuko ordez kariek osa tzen dute. Zehaz ki, kon tseilu honen 
parte dira Eusko Jaurlari tzako hainbat sailetako zenbait kide; 
kide bat foru aldundi bakoi tzeko eta hiru kide euskal herriak 
ordez katuz; bakerako eta giza eskubideen aldeko hez kun-
tzan lan egiten duten elkarte eta erakundeetako lau ordez-
kari; Euskadiko Eskola Kon tseiluko lau kide; UPV/EHUko 
ordez kari bat; EITB ordez ka tzen duen kide bat; eta Ararte-
koko ordez kari bat. 

2012an zehar kon tseilu hori hainbatetan bildu izan da, bai 
osoko bilkuran bai sortutako lan-ba tzorde ezberdinetan, 
eta topaketa horien emai tza gisa, kontrako botorik gabe, 
“Euskadiko bizikide tza demokratikoaren alde. Elkarrekin 
askatasunean, bakean eta justizian bizi tzeko proposame-
nak” izeneko agiria onartu zen. Agiri honek honako puntuak 
ditu: 

 ■ 1.  Gataz kak konpon tzeko eta helburu politikoak lor-
tzeko indarkeria erabil tzeari uko egitea.

 ■ 2.  Indarrean dagoen esparru juridikoa eta erakunde de-
mokratikoak errespeta tzea.

 ■ 3.  Zuzenbide-estatuari dagoz kion prin tzipioak bidez ko 
gizarte bat gauza tzeko ezinbesteko baldin tza direla 
uler tzea eta onar tzea.

 ■ 4.  Euskadiko herritar guztien eskubide eta betebeharren 
alorreko berdintasuna eta askatasuna bizikide tza de-
mokratikoaren oinarri direla uler tzea.

 ■ 5.  Jarrera ideologiko demokratiko desberdinak erres pe-
ta tzea, bizikide tzarako balio eta prin tzipio gisa.

 ■ 6.  Giza eskubideen urraketen biktimak ain tzat har tzea 
eta kalteak ordain tzea, pareka tzeak eta justifikazioak 
alde batera u tzita.

 ■ 7.  Iraganari buruz ko egiara hurbil tzeko memoria eraiki-
tzea.

 ■ 8.  Indarkeriaren alde zeudenak edo aurka jarri ez zirenak 
demokraziaren bidera ekar tzea.

 ■ 9.  Zigortuen bergizartera tzea helburu duen espe txe-
politika bati bide ematea, Konstituzioan eta legeetan 
aurreikusitakoaren arabera.

 ■ 10.  Bakearen eta indarkeria-ezaren balioen alorreko hez-
kun tza eta bizikide tza demokratikorako hez kun tza 
susta tzea.
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3.

Kexarik aipagarrienak

Jadanik adierazi dugu terrorismoaren biktimek oso kexa gu-
txi jarri dituztela. 2012an, 2 kexa baizik ez ditugu jaso.

Horietako batean prozedura kontu bat azal tzen zen eta, az-
tertu ondoren, gerora sortutako ez onar tzea zegoela kon-
tsideratu zen, erreklama tzailea terrorismoaren biktima ez 
zelako.

Bestalde, “jazarpen indarkeria” izenekoa pairatu duen per-
tsona batek -horren ondorioz Euskal Herria u tzi eta autono-
mia erkidego honetatik kanpo bizi behar izan zuen- Eusko 
Jaurlari tzako Terrorismoaren Biktimei Lagun tzeko Zuzendari-
tzaren aurkako kexa bat aurkeztu zuen, eskatu zituen lagun-
tzak ukatu ziz kiolako. Urteko Txosten hau i txi zen unean 
ebazteke zegoen.

4.

Jarduera-planaren esparruko 
bestelako esku-hartzeak

4.1.  Elkarte eta fundazioekiko 
harremanak

Terrorismoaren biktimen elkarte eta fundazioek fun tsez ko 
zeregina izan dute biktimen eskubideen defen tsan eta euren 
beharrak eta aldarrikapenak ezagutu daitezen lagundu dute.

COVITE elkartearekin bilerak izan ditugu eta bertan terro-
rismoaren biktimen egoeran eraginda duten hainbat kontu 
jorratu dira. Horrez gain, harremanetan egon gara zenbait 
fundaziorekin, hala nola Fernando Buesa Fundazioarekin, 
eta hainbat elkartek eta fundaziok antolatutako ekitaldi ba-
tzuetan izan gara.

4.2.  Bilerak herri-administrazioekin
Ararteko erakundeak, 2012an zehar, hainbat bilera izan ditu 
Herrizaingo Saileko Terrorismoaren Biktimei Lagun tzeko 
Zuzendari tzarekin zein Justizia Saileko Giza Eskubideen 
Zuzendari tzarekin eta bertan terrorismoaren biktimen zein 
euskal gizarte guztiaren eskubideak berma tzera zuzendu-
tako hainbat jarduera aztertu ditu, bizikide tza demokratikoa 
finka tzera zuzendutako neurrien esparruan. Zen tzu horretan, 
Bizikide tzarako eta Memoriarako Komisionatuarekin ere bi-
lerak izan dira.

Gainera, dagoeneko aipatu den moduan, Ararteko erakunde-
ko ordez kari batek Giza Eskubideetan eta Bakean Hezteko 
Aholku Ba tzordearen bileretan parte hartu du.

5.

Herritarren 
eskubideen egoeraren balorazioa

5.1. Bereziki aipagarria da, zorionez, 2012an zehar, ETAk 
“indarkeriaren behin betiko etetea” aitortu ondoren, bizi tza, 
segurtasun fisikoa, askatasuna edo norberaren segurtasune-
rako eskubidea urratu ez izana ekin tza terroristen bidez.

Egoera horrek ETAren meha txua eta estor tsioa pairatu izan 
duten milaka per tsonen bizi baldin tzak hobetu ditu.

5.2. Arauen esparruan positiboki baloratu da 107/2012 
Dekretua onartu izana, horri esker sufrimendu bidegabe 
baten biktimen eskubideak onartu eta konpon tzeko eta 
bizikide tza finka tzeko aukera egongo baita.

Bestalde, terrorismoaren biktimak ain tzat har tzeko eta haiei 
babes osoa emateko 29/2011 Legearen arauz ko garapena 
behin betiko gauzatu behar da, horri esker haren xedapenak 
bideratu ahalko baitira.
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Kapitulu honetan 2012. urtean zehar bideratutako jardue
ren emai tzaren laburpena gaineratu dugu eta Arartekoaren 
web orrira bidal tzen ditugu horien inguruko informazio zeha
tzagoa nahi dituztenak..

1. Gomendio orokorrak

2. Azterlanak

3. Txosten bereziak

4. Ikerketarako beka

5. Udako ikastaroak

6. Arartekoaren jardunaldiak

7. Bestelako jarduerak

8. Argitalpenak 

Herritarrek beren eskubideak urratu direlakoan edo indarre
ko legea bete ez delakoan administrazio publikoen aurka 
aurkezten dituzten kexen gainean ebaztea da Arartekoaren 
oinarriz ko eginkizunetako bat.

Bere fun tzio adierazgarria hori izanik, Ararteko erakundeak 
administrazioaren kontrol eta orientazio jarduera proaktibo 
ugari buru tzen ditu asmo orokorreko beste tresna ba tzuen 
bidez. Horien helburuak administrazioaren jardueran praktika 
onak edo aldaketak proposa tzea, esparru jakin bateko herri
tarren eskubideen bete tzeari buruz ko ikerketa eta eztabaida 
susta tzea edo horien hedapena bul tza tzea dira.

Arartekoaren beste tresna 
batzuk administrazio ona izateko 
eskubidea sustatzeko

IV. Atala
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1.

Gomendio orokorrak

Banakako kexen ebaz pena, zalan tzarik gabe, garran tzi han
dikoa da azal tzen diren kasu konkretuak argi tzeko. Nolanahi 
ere, ba tzuetan ikusten da auzia kasu partikularraz harago 
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, 
bidegabekeriaz ko egoerarik ez gerta tzeko edo eskubideak 
hobeto bermatuko dituzten arauak lor tzeko.

Halako kasuetan, Arartekoak gomendio orokorrak egiten 
ditu, administrazio bati edo hainbati begira.

2012. urtean, 3 gomendio orokor egin dira, beste hainbeste 
gairen inguruan. Gomendio horiek osorik gure web gunean 
aurki daitez ke (www.ararteko.net). Gainera, oso aurreratuta 
daude beste zenbait gomendio eta 2013ko lehen hilabetee
tan argitaratuko dira.

1.1.  Arartekoaren 1/2012 Gomendio 
Orokorra, urriaren 30ekoa

Euskal Osasun Sistema/Osakidetzaren 
esparruan zerbi tzu espezializatua eta 
ospitalea aukera tzea

Gomendio horretan Arartekoak Euskal Osasun Zerbi tzuari 
adierazi dio ospitalea eta zerbi tzu espezializatua hauta tzeko 
eskaerak malgutasunez azter di tzala, osasunantolamen
duari lotutako premiak erabil tzaileen eskaerek oinarri dituz
ten inguruabarrekin uztartuz.

1.2.  Arartekoaren 2/2012 Gomendio 
Orokorra, abenduaren 12koa

Ordainagiri bidez aldiz ka kobra tzen diren 
zergetan, zerga-onurak urtero eskatzeko 
baldin tza alda tzea, onuraz hobeto 
baliatzeko aukera eskain tzen duten beste 
baldin tza ba tzuen truke

Arartekoak hauxe gomenda tzen die Euskal Autonomia Er
kidegoko udalei: ordainagiri bidez aldiz ka jaso tzen diren 
zergei dagokienez eskatu behar diren onuren kasuetan, toki 
erakundeek euren zerga ordenan tzak alda di tzaten onura ur
tero eskatu behar izatearen beharra kenduz, onura horrek, 
bere izaerarengatik, subjektu pasiboaren aldeko ondorioak 
izan di tzakeenean hainbat zerga ekitalditan zehar.

1.3.  Arartekoaren 3/2012 Gomendio 
Orokorra, abenduaren 17koa

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak, 
Osakidetzak eta Udal tzaingoek koordinazio 
mekanismoak ezarri behar dituzte 
istripuetako biktimen familiei informazioa 
ahalik eta lasterren eman dakien 
bermatzeko

Istripuetan esku har tzen duten zerbi tzu publiko ezberdine
tako administrazio arduradunek beharrez koak diren koor
dinazio mekanismoak ezarri behar dituzte istripu horietan 
zauritu diren per tsonen familia inguruak ahalik eta lasterren 
istripuaren eta biktima ospitale zentro batera eraman dute
naren berri duela berma tzeko. 

Bideratutako mekanismoek zehaztu beharko lukete esku 
har tzen duten zerbi tzuetako zeini dagokion informazio hori 
eskain tzea eta bermatu beharko lukete zauritua har tzen duen 
osasun zentroak, hura hel tzen denean, familiari informazio 
hori helarazi ote zaion badakiela.

2.

Azterlanak

2012. urtean zehar 2 azterlan monografiko burutu eta argi
taratu dira:

2.1.  Giza eskubideak, krisi 
ekonomikoko garaietan egiten 
diren politika publikoen berme 
gisa (2012ko ekaina)

Azterlan horren bidez, Arartekoak politika publikoen diseinua 
gidatu behar duten giza eskubideen prin tzipioen inguruko 
gogoeta egiten du. 

Berdintasuna eta bazterkeriarik eza bezalako oinarriz ko 
prin tzipioak, eskubideen uniber tsaltasuna, zatiezintasuna 
eta elkarren arteko mendekotasuna eta konponketarako, 
modu aktiboan parte har tzeko eta informazioa eskura tzeko 
eskubideak abiapuntu tzat hartuta, Ararteko erakundeak bo
tere publikoen tzako gomendio praktiko jakin ba tzuk aurkeztu 
ditu:

 ■ Oinarriz ko eskubideen garapenerako legeria giza es
kubideen nazioarteko zuzenbideko parametro berma
tzaileenetara egokitu behar da;

 ■ Politika publikoek berdintasuna bermatu behar dute, 
berdintasun tzat gaitasun eta autonomia per tsonalak eta 
gizarte demokratiko baten balio egitura tzailea hartuta;

 ■ Politika keta gizarte zerbi tzuak eskubide sozioekono
mikoak gauza tzeko tresnak dira eta enplegu, oparotasun 
eta gizartekohesioaren iturri.
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 ■ Datu bananduak eduki behar dira gizarte talde guztiek es
kubide sozioekonomikoetarako duten sarbide eta goza
tzemaila ebalua tzeko.

 ■ Betiere botere publikoek frogatu behar dute, giza eskubi
deekiko eraginaren ebaluazioen bidez, eskubideen goza
menean egindako murriz ketak justifikatuta daudela, es
kubide sozioekonomikoen argitan eta erabilgarri dauden 
baliabide guztiak erabili direlako.

 ■ Eskubide zibilak (berezik ibil tzeko eskubidea eta elkar
tzeko eskubidea) botere publikoek giza eskubideen bete
beharrak bete tzen direnaren herribermeak dira;

 ■ Herritar guztiek informazio zeha tza eta garran tzi tsua 
eduki behar dute eta haiengan eragina duten erabakie
tan sakonki eta berdintasun baldin tzetan parte har tzeko 
aukera izan behar dute.

Botere publikoek krisi ekonomikoa giza eskubideen krisi 
ez bihur tzeko eran tzukizun handia dute. Finan tzasistema 
onbidera tzea, arriskuprima gu txi tzea eta defizitaren hel
buruak bete tzea ezin dira egin eskubide horien biz kar.

2.2.  EAEko haurren, nerabeen, gazteen 
eta helduen buruko osasunaren 
arretaren inguruan egindako 
hurbilketa: erronkak eta aukerak 
(2012ko abendua)

Azterlan honetan, Arartekoak euskal herri administrazioek 
bereziki zaurkorrak diren talde horien buruko osasuna 
bidera tzeko etab abesteko az ken urteetan egin duten ahale
gin handia onar tzen du. Horrez gain, ekimen berriak, garapen 
handiagoa edo hobekun tza behar duten kontuak az pimarra
tzen ditu.

Az ken urteetan per tsona heldu, haur eta gazteen tzako 
buruko osasuneko zentroak, ospitalera tze mo tzeko unita
teak, per tsona heldu, haur eta gazteen tzako eguneko zen
troak, egonaldi erdiko unitateak, errehabilitazio unitateak 
eta psikogeriatrikoak sortu, ezarri eta hobe tzeko bul tzada 
nabarmena an tzeman dugu, baita ospitaleak ez diren egoi
tza egiturak (tutore tza pisuak, pisu gainbegiratuak, egoi tza 
 txikiak, e txeak, erkidego terapeutikoak, pen tsio eta ostatu 
babestuak, etab.) pixkanaka sortu eta handi tzeko bul tzada 
ere, hori guztia desinstituzionalizazio prozesu amaitu gabe 
baten esparruan.

Herritarren kexak izapide tzean, buruko osasuneko esparruko 
elkarteekin harremanetan egotean eta administrazioek eskai
nitako informazioa azter tzean lortutako ezagu tzarekin, Arar
teko erakundeak lagun tza eskaini nahi du guztiok egin nahi 
dugun bide honetan, haren helburua per tsona horiek erreha
bilitazio psikosoziala lor tzea, indar tzea eta eraginkortasunez 
gizartera tzea baita.

2.3.  2012ko abenduan 2013ko 
urtarrilean hedatuko den azterlana 
amaitu da, krisiak haurrengan 
duen eraginari buruzkoa. (Haur eta 
Nerabeentzako Bulegoaren txosteneko III. atala ikusi) 

Krisia herritarren bizibaldin tzetan eta pobreziatasetan era
gina izaten ari da, baina eragin hori ez da berdina herritar 
guztien tzat. Haurrak arrisku gehien duten taldeetako bat 
dira, mendekotasun ekonomikoa, soziala, partehar tzailea, 
legala eta politikoa baitute. Horrez gain, eragin hori beste ko
lektibo ba tzuetan baino oharkabeagoan pasa tzen ari da. Eta 
bistakoagoa egiten lagun tzeko hain zuzen, Arartekoak krisi 
ekonomikoak haurrengan duen eraginari buruz ko azter
lan bat burutu du.

Azterlanak guztira 58 adierazle jorra tzen ditu, 7 eremutan 
taldekatuak, az ken urtekoetan krisi ekonomikoak EAEko 
haurren ekonomia eta gizartearloko eskubideen balia tzeari 
zuzenean nola eragiten dion agerian jar tzen dutenak. 

3.

2012. urtean egiten ari diren 
txosten bereziak

2012. urtean zehar hiru  txosten bereziren eraketan aurrera 
egin da:

3.1.  EAEn, askatasuna kendu dieten 
pertsonen buruko osasunak 
jasotzen duen arreta sozio-
sanitarioaren egoerari buruzko 
txostena

Urteak dira, Euskadin preso bizi diren per tsonen buruko osa
suna haien eskubideen alde lanean diharduten kolektiboen 
eta Ararteko erakundearen kez ka nagusietakoa dela. Espe
txeetako biztanleriari buruz ko azterlan askok agerian u tzi 
dute preso bizi diren per tsonen buruko osasuna nabarmenki 
narria tzen dela. Buruko gai tzak dituzten, droga mendeta
sunarekin zailtasunak edota buruko ezintasunak dituzten 
per tsonak ugari tzen dira. Era berean, osasun arreta ematen 
dien sistemak gabeziak dituela hauteman da.

Txostenaren helburua zera da: preso dauden per tsonen 
egoera ezagu tzea, euren buruko osasunaren egoerari dago
kionez; espe txe bakoi tzean arreta soziosanitarioa emateko 
baliabideak ezagu tzea; osasun arretarekin eta, espe txetik 
atera tzerakoan, gizarte arretarekin lankide tza hi tzarmenak 
edo koordinazio mekanismoak eta presoen eskaera eta be
harrak ezagu tzea, euren buruko osasunean eragina duen 
edozein zailtasun barne.

Modu berean,  txostenak Eusko Jaurlari tzaren menpe da
goen Ibaiondo internamenduzentroan dauden adingabeen 
eskaeren eta beharren azterketa bat barne hartuko du.
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3.2.  Euskadin, e-gizarteratzeari 
eta, informazioaren eta 
komunikazioaren teknologien 
bidez, gizartean eta eremu 
publikoan parte hartzeari buruzko 
txosten berezia 

Gaur egun elkarri lotutako sare batean murgildurik bizi gara 
eta etengabe eta berehala edonork hainbat urtetan berega
natu dezakeena baino askoz informazio kopuru handiagoa 
jaso tzen dugu. Informazioaren eta komunikazioaren teknolo
giak (IKT), ezagu tzaren gizartea edo gizarte sareak bezalako 
terminoak gure hiztegian sartu dira eta, era kon tzientean edo 
ez kon tzientean, egunero gure bizi tzako alor guztietan ager
tzen dira (lana, gizartea, familia, etab.).

Txosten berezi honen bidez (2012ko abenduan bukatu zen 
eta laster argitaratuko da), Ararteko erakundeak euskal gi
zartearen eskutik gaur egungo IKTen erabilera eta eskura tze 
mailaren egoera ezagutarazi nahi du, bai eta gizartean eta 
eremu publikoan IKTen bidez ko parte har tze maila ere.

Hainbat ondorio aipatuko ditugu:

 ■ Irisgarritasunaren araberako eten digitala ezin da oraingoz 
gainditu tzat hartu: euskal familien % 34,2k ez du interne
terako konexiorik.

 ■ IETen erabilerari dagokionez, Euskadin egondako bilakae
ra jarraitua izan da, izan ere, euskal herritarren % 65,3k 
internet erabil tzen du. 

 ■ Eskura tzeko aukeraren araberako etena balora tzen badu
gu, harrigarria da Euskadin internet erabil tzen duten herri
tarren % 13,5ak uste duela interneten edo IETen erabilera 
ez diola hobekun tza zeha tzik eskaini haren bizi tzan.

 ■ Euskal herritarren arabera IETen eragin positiborik han
dienak honakoak izan dira: erakundeak herritarrengana 
hurbil tzea, bizikalitatea hobe tzea eta herritarrek erakun
deetan izandako partehar tzea handi tzea.

 ■ Esparru publikoan parte har tzeko motibazioei buruz hi tz 
egiten dugunean % 27k besterik ez du aipa tzen erabakie
tan parte har tzea horretarako motibazio gisa; herritarren 
% 33,6k uste du haren partehar tzea ez dela oso erabil
garria. 

Txostenaren az ken xedea da herriadministrazioei egindako 
gomendioen agiri bat gara tzea. Egindako ikerketan oina
rritua dagoen agiri horrek, IKTen bidez, euskal gizartearen 
egizartera tzea eta gizartean zein eremu publikoan parte 
har tzea jorra tzeko erronka eta ildo estrategiko berriak ma
haigaineratuko ditu.

3.3.  EAEn familiak babesteko politika 
publikoen egoerari buruzko 
txostena

Familiei lagun tzeko politika publiko horiek bul tzatu eta indar 
daitezen susta tzeko asmoz, Arartekoak azterlan bat burutu 
du arlo horretan zer politika publiko dauden argi tzeko, bai eta 
euskal familiek zer premia eta eskari dituzten argi tzeko ere.

Kontu honekiko hurbilpena, zen tzu zabal batean, egun arte 
familiak babesteko bideratutako neurri publikoen azterlana
ren bidez abiatu behar da.

Horretarako, familia eredu ugari daudela kontuan hartu 
beharra dago, amak aitak eta semealabek osatutako ohiko 
familia ereduan barneratu ezin daitez keenak.

Azterlanaren bidez, halaber, euskal familiek duten babes
maila gure europako inguruko beste erreferenteekin 
aldera tzen da.

Haren helburuetako bat euskal familien eskaerak eta be
harrak argi tzea eta une honetan dauden babeserako poli
tikekiko asetasunmaila azter tzea da.

4.

Ikerketa bekak

“Juan san Martín” giza eskubideen bildumaren barnean, ho
nako ikerketa lana argitaratu da: Aplicación de los derechos 
de las personas usuarias y consumidoras en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. Farapi: Ana Beatriz rodríguez 
ruano, Oihane García santiago, Amaia Benito Pumarejo, 
Arai tz rodríguez Gutiérrez, Nerea Elías Muxika, Begoña Pe
charromán Ferrer.

Lan hori Arartekoak 2010eko azaroan deituriko beka baten 
bidez bul tzatutako izen bereko ikerketaproiektuaren bar
nean jaso tzen da. Deialdiaren bidez Euskal Autonomia Erki
degoko eremu zeha tzean arazo jakin baten azterketa sustatu 
nahi zen, erabil tzaile eta kon tsumi tzaileen hainbat eskubi
deen aplikazioa sakonki azter tze aldera, herritar gehienen
gan eragina duten arazoak direla uste izanik, eta eskubide 
horien urra tzea babesik ez duten talde zeha tzetan indar ge
hiagorekin eragiten duela jakinda. (ikusi  txosten honetako 
II.8. kapituluko III. atala) 

Hainbat ondorio az pimarratu nahiko genituz ke, interesga
rriak direlakoan:

 ■ Eredu honetan kon tsumoa sistema sozioekonomikoaren 
arda tza izan da eta pisu handia izan du herritarren identi
tatean. Baina kon tsumi tzaile gisa ditugun eskubideen 
kon tzien tziak eta ezagu tzak zer txobait estuak izaten 
jarrai tzen dute. Hala ere, az ken urteetan nolabaiteko 
indar tzea egon da, neurri batean munduko krisiaren tes
tuingurua delaeta, lortutako eskubideak aldarrika tzeko 
mekanismoak abian jarri baititu.

 ■ Kon tsumoaren alorreko eskubideen defen tsari buruz ko 
legeria ugaritu da, baina hala ere, oraindik ere kon tsumi
tzaileen eskubideak urra tzen dira. Kasu ba tzuetan, 
aireko garraioan esaterako, sistematikoki gerta tzen da. 
Zenbaitetan, zigorrak ordain tzea enpresen tzat errentaga
rriagoa da jarduteko moduan aldaketa eraginkorrak egitea 
baino. 

 ■ Erreklamazio prozesu batek sor tzen dituen sen tsazioak 
babesgabetasunetik erabateko suminduraraino doaz, 
eta hori garran tzi tsua da inoiz ez direlako aipa tzen kon
tsumi tzaileen eskubideen berri ematen denean, prozesua 
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desadostasun eta gataz karik gabeko prozesu mekanikoa 
bali tz bezala, eran tzun emozionalak eragingo ez balitu 
bezala. Hala eta guztiz ere, positiboki erabil daitez keen 
hainbat sen tsazio ere badaude, prozesuekin jarrai tzeko 
motiba tzen dutenak. 

 ■ Erakunde publiko eta pribatuek kon tsumi tzaileak babes
teko duten zeregina fun tsez koa da. Erreklamazioaren 
prozesua eta ebaz pena guztiz alda tzen dira haiek jardu
ten dutenean, eta enpresek ere badakite hori, erakunde 
horien tzat berariaz ko bideak sor tzen baitituzte. Hala eta 
guztiz ere, erakundeek administrazioen babes falta 
eta herritarren kon tzien tziazio eskasa sala tzen dute, 
bereziki erakunde pribatuen kasuan, asoziazionismo 
maila  txikia baitute eta, beraz, eragina izateko ahalmena 
muga tzen da. 

 ■ Egindako azterketaren ondoren, ondorio eta amaierako 
proposamen gisa, proiektuan an tzemandako faktoreetan 
esku har tzeko beharra aipa tzen da, kon tsumoaren kultura 
alda tzeko eta herritar bakoi tzak, kon tsumi tzaile eta ba
nakako erabil tzaile den heinean, baina baita talde handia
go baten parte den heinean ere, jakin dezan eskubideak 
erreklama tzean hartutako erabakiek herritar guztiengan 
eragina dutela. Gainera, garran tzi tsua da parte har
tzen duten agente guztiak, enpresak barne, prozesu 
horren konplize sentitu daitezen, erronka zaila baina 
lortu daitekeena.

5.

Arartekoaren udako ikastaroak

eHuko XXXi. udako ikastaroen barruan, Donostiako Mi
ramar Jauregian Ararteko erakundeak antolatutako ikastaro 
bat egin zen, Kon tsumi tzaileen eta erabil tzaileen eskubideak 
eta enpresa pribatuen bitartez interes orokorreko zerbi tzuak 
ematea izenburukoa. 

Gaur egun, administrazioaren arloan eta gizartean onartu 
ohi den jokabide bat da per tsonen eguneroko bizi tzarako 
garran tzi handiena duten zerbi tzu orokor eta publikoak  
–elek trizitatea, ura, telefonia, garraioa eta abar– enpresa pri
batuek ematea kudeaketa sistema ezberdinen bidez. 

Interes orokorreko zerbi tzuak pribatizatu arren ez li tzateke 
inolako babesik galdu behar, izan ere, oinarriz ko eta ezinbes
teko eskubideen aurrean gaude, urratuz gero, herritarren 
bizikalitatean eragina dutenak.

Zen tzu horretan, Arartekoak arazo horren inguruko ezta
baida piztu nahi izan zuen, interes orokorreko zerbi tzuen 
ikusmoldeari eta erabil tzaileek zerbi tzuen eta euren es
kubideen inguruan egiten dituzten salaketei buruz ko ikus
pegi teorikotik abiatuta. Era berean, alde batetik, euren ti
tulartasuneko zerbi tzuen eskain tzaren kontrol eraginkorra 
eta errealaren gainean eskumena duten administrazioen 
betebeharrak azter tzen saia tzen zen; eta, bestetik, esku 

har tzen zuten enpresek barneko prozesuak erregula
tzeko eta kontrola tzeko beharraren inguruan zuten ikus
pegia mia tzen zen, kon tsumi tzaileen eskubideen tutore tza 
berma tzeko.

Horretarako, hizlarimul tzo garran tzi tsua izan zen. Hasteko, 
interes orokorreko zerbi tzuen kon tzeptua eta haren araupe
tzea landu ziren, Clara Asúa doktoreak esparru juridikoari 
buruz egindako aurkez penaren bitartez. Izan ere, per tsona 
kon tsumi tzaileen eskubideen zain tzatresnei buruz ko hurbil
pena egin zigun, hiru lurraldeesparruri dagokienez: Europa, 
Espainia eta Euskadi. Ondoren, Teresa Costa doktoreak hi tz 
egin zuen. Izan ere, kon tzeptuesparru hori ikuspegi ekono
mikotik eta enpresaren ikuspegitik osatu zuen, eta Energiaren 
Ba tzorde Nazionaleko lehendakari gisa izan zuen eskarmen
tuari buruz ere hi tz egin zuen. Amai tzeko, mahaiinguruak, 
bertako kideen bidez, izaera praktikoko ikuspegi osagarriak 
eskaini ditu. 

Bertan emandako hi tzaldiak 2012ko urrian argitaratu dira.

6.

Giza eskubideei buruzko 
jardunaldiak

Arartekoak maia tzaren 14an eta 15ean Gizarte eskubideak 
krisi garaian: badago konponbidea, bila di tzagun auke-
rak” izenburuko jardunaldiak antolatu zituen. Bertan giza 
eta gizarte eskubideetan, ekonomian, politika publikoetan, 
demografian edo Europako politiketan adituak zirenek par
te hartu zuten, baita Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte 
errealitatea ezagu tzen zuten adituek ere.  Bertan egon ziren 
partehar tzeek eta eztabaidek agerian u tzi zuten bizi tzen ari 
garen egoeraren zailtasun izugarria eta horrekiko irteera bat 
bila tzeko zailtasun handiak.

Arartekotik erabilgarri tzat eta egoki tzat jo tzen dugu, gure 
esleipenak erabiliz, gizarteari, gizarte erakundeei eta bote
re publiko eta administrazioei gerta tzen ari denari buruz ko 
azterketak eta ikuspuntuak eskain tzea gure erakundeeran
tzukizunaren ikuspegitik, aldi berean, gizarte eskubideen 
gu txieneko eta ezinbesteko edukien mugak erakusteko 
ahalegina eginez. Zen tzu horretan, giza eskubideen esana
hiari buruz ko azterlan juridikoa burutu dugu, bereziki krisi 
ekonomiko garaian politika publikoak diseina tzerakoan es
kubide sozioekonomikoek duten esanahiari buruz koa. Es
painiako konstituzio antolamenduaren eta giza eskubideen 
nazioarteko zuzenbidearen azterketa zein horren inguruko 
jurispruden tzia oinarri izanik, azterlanak (kapitulu honen 2. 
atalean aipatutakoa) defenda tzen du gisaeskubideek botere 
publikoak derrigor tzen dituztela euren buru tzapen eta bete
tze eraginkorra berma tzen duten politikak, prestazioak eta 
zerbi tzuak sortu eta manten tzera. 

Jardunaldietako hi tzaldien bilduma 2012ko irailean argitaratu 
zen.
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7.

Beste jarduera batzuk

7.1.  Arartekoaren Informazio-guneak 
egoitza publikoetan

Arartekoak euskal herritarrei egiten duen lanaren berri emate
ko zereginarekin jarrai tzen du, Euskal Autonomia Erkidegoan 
bizi diren per tsona guztiek jakin dezaten erakunde honek 
zein zerbi tzu publiko eskain tzen duen, eta nola izan dakie
keen erabilgarri. 2009an, Arartekoak informaziokanpaina 
bat hasi zuen, hau da, EAEko udale txeetan informaziogune 
ba tzuk jarri zituen, eskultura baten an tzeko euskarri bat, 
kartoiharriz koa, erakundearen inguruko informazio interes
garriarekin (zer den, zer egiten duen, noiz jo Arartekoarenga
na, nola aurkeztu kexa bat...).

Lehenengo fasean, informaziogune horiek EAEko udal 
bakoi tzean jarri ziren, ikus daitez keen eta normalean jendea 
askotan ibil tzen den tokietan. Bigarren fasean, informazio 
baliabideak hiru foru aldundietako eta Eusko Jaurlari tzako 
bulegoetara bidali ziren.

Ararteko erakundea euskal gizarteari hurbil tzeko eta gauza
tzen dituen zereginak gehiago eta hobeto ezagu tzera ema
teko, ekimen berri bat jarri da mar txan: lau hilez behingo 
dibulgazioko aldiz kari bat bidal tzea informazioguneetara, 
hain zuzen. Modu labur eta entretenigarrian azal tzen du Arar
tekoak az ken hilabeteetan gauzatu dituen jarduera ba tzuk 
(ezohiko  txostenak, gomendioak, kexak eta kon tsultak...). 
Gainera, liburuxka zabalgarri ba tzuk egin dira, eta, bertan, 
bost hiz kun tzatan (euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez, fran
tsesez eta arabieraz) jaso dira Giza Eskubideen Adieraz pen 
Uniber tsalaren 30 artikuluak.

7.2. Aldizkari digitala
Arartekoak etengabe egiten du apustu modernizazioaren 
alde, baita herritarrei egiten dugun lanaren berri emate
ko bideak hobe tzearen alde ere, eta, horri esker, 2012an  
“ealbisteak” aldiz kari digitala sendotu da. Oso tresna 
erabilgarria da herritarrei erakunde honek gauza tzen dituen 
jarduera guztien berri emateko. Bi hiz kun tzatan argitara
tzen da eta erraz irakur tzen da. Aldiz kari honen formatua 
malgua da, eta, bertan, Arartekoaren jarduerarik garran tzi
tsuenetako ba tzuk jaso tzen dira: gomendioak, artikuluak, 
argitalpenak, ebaz penak...

Informazio eguneratua eskain tzeaz gain, aldiz kari digita
lak, era berean, zuzeneko esteken bitartez web orriko bes
te eremu ba tzuetara sar tzeko aukera ematen du; adibidez, 
Haur eta Nerabeen tzako Bulegora, arreta publikoko kolekti
boetara, ebaz penetara, gomendioetara, ohiko  txostenetara 
eta ezohiko  txostenetara.

Gobernuz kanpoko erakundeak eta gizarte zibil antolatua 
buletin honen xede garran tzi tsua dira, baita herriadministra
zioak, komunikabideak eta Arartekoak egiten duen lanaren 
informazio eguneratua izan nahi duten herritar guztiak ere.

8.

2012ko argitalpenen zerrenda

2012 - Begiratu zure inguruan

 ■ egilea: Arartekoa

 ■ data: 2012/11

Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen 
eskubideak eta enpresa pribatuek interes 
orokorreko zerbitzuak egitea

 ■ egilea: Arartekoa

 ■ data: 2012/10
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Eskubide sozialak krisi garaian

 ■ egilea: Arartekoa

 ■ data: 2012/09

2011. urteko txostenaren laburpena

 ■ egilea: Arartekoa

 ■ data: 2012/03

Aplicación de los derechos de las personas 
usuarias y consumidoras en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco

 ■ egilea: Farapi: Farapi: Ana Beatriz rodríguez ruano, 
Oihane García santiago, Amaia Benito Pumarejo, Araitz 
rodríguez Gutiérrez, Nerea Elías Muxika, Begoña 
Pecharromán Ferrer 

 ■ data: 2012/06
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rritarren 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, herrita
rren eskubideei arreta hobea emateko eta tratu hobea eta 
eraginkorragoa emateko.

 ■ Kasuan bitartekari lana egitea. Izan ere, askotan, admi
nis trazioak 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 interpretatuz, per tsonen 
arazo zeha tzak konpondu ahal izaten dira, edota berdin
tasun ezeko, babesik gabeko eta bidegabeko egoerak 
eragozten dira.

1.1.  2012. urtean erakundearekin 
bilerak egin dituzten elkarteak eta 
taldeak

2012. urtean, Arartekoak 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 elkarte, erakunde 
eta taldeekin: giza eskubideen aldeko taldeak, a tzerritarrei, 
presoei edo baztertuta daudenei lagun tzekoak, e txerik ga
bekoei lagun tzekoak eta abar.

Urte hauetako esperien tziak eraku tsi digu, izan ere, erakun
de eta talde ugari gil tzarriak izan daitez keela gure gizarteko 
sektore baztertuen edo oso ahulen eta Arartekoaren eta ha
lako erakundeen arteko bitartekari lanetan; hala, beren es

1.

Gizarte erakundeekiko harremanak

Gobernuz kanpoko erakundeak eta antolatutako gizarte zibi
la, Arartekoaren ustez, euskal gizartearen arazoen begiak eta 
belarriak dira. Haien informazioari esker, jardunak hasten ditu 
ofizioz eta politika publikoen ebaluazio egiaz koagoa egiten 
du Arartekoak.

Arartekoaren erakundean beti balora tzen dugu elkarte ho
riek eta boluntarioek egiten duten lana. Gizarte esku har
tzeko hirugarren sektorea, une honetan, Euskadin per tsonen 
eskubideen gizarte sistemaren bideragarritasunaren zuta
beetako bat da. Orain bizi dugun krisialdi ekonomiko eta 
sozialean inoiz baino argiago ikusten dugu haien lana zein 
garran tzi tsua den. Era berean, inoiz baino babes publiko 
handiagoa behar dute haiek beren baliabide ekonomikoei 
eusteko, horiei esker esku har tzen baitute gizartean. Bidez
koa da hori aitor tzea eta gizartearen eta erakundeen aurrean 
hala aldarrika tzea. Gizarteak eta erakundeek lagun tza eman 
behar diete egunetik egunera eta trukean ezer eskatu gabe 
beren lanarekin gizartearen eta baztertuen edo baztertuak 
izateko arriskuan dauden per tsonen arazorik larrienak be
ren gordintasun osoan ager daitezen galarazten dutenei. 
Bazterketa gero eta zifra kez kagarriagoak lor tzen ari da, eta 
gizartebaliabiderik sekula jaso ez zuten per tsona askori 
eragiten ari zaie pixkanaka; horrela, eralda tzen ari da kri
sialdia piztu arte zegoen profila, hau da, pobrezia handian 
zeuden per tsonena.

Arartekoa per tsonek eta per tsonen tzat asmatutako erakun
dea da, euskal administrazioak kontrola tzeko fun tzioa he

Gizartearekiko harremanak 
eta erakundeen arteko 
lankidetzarako jarduerak

V. Atala
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kubideen eta gataz kak konpon tzeko bideen jakitunago egin 
di tzakete, beren aldarrikapenak adierazteko lagun tza eman, 
administrazioei herritarren tzako zerbi tzu arreta tsua eman de
zaten eskatu, eta, modu horretan, erakundeetan konfian tza 
handiagoa izateko eta gizarte kohesio handiagoa lor tzeko 
modua egin.

Hala, 2012. urtean, Arartekoak lankide tza harremanak izan 
ditu, estuagoak edo ez hain estuak, honako elkarte, erakun
de eta gizarte talde hauekin:

 ■ Adarra, irakasleak Ijitoekin

 ■ Agipad

 ■ AIT 

 ■ Aldarte. Gay, lesbiana eta transexualen arreta zentroa

 ■ Amnistia Internazionala 

 ■ Amug 

 ■ APREVAS

 ■ Argilan. Bazterkeriaren aurkako ESKko plataforma

 ■ Arra ts Elkartea

 ■ ASCUDEAN Mendeko adinekoak zain tzen dituzten fami
lien Arabako elkartea

 ■ Espe txeratuei lagun tzeko ADAP elkartea

 ■ Hirukide familia ugarien elkartea

 ■ Demokraziaren eta Giza Eskubideen aldeko Abokatuen 
Europako Elkartea

 ■ Gipuz koaren etorkizunaren aldeko Ijito Elkartea

 ■ OihankaReina de la Paz elkartea

 ■ Sargi elkartea

 ■ Kazetarien Euskal Elkartea

 ■ Justiziaren Biktimen Elkartea

 ■ Animaliak babesteko elkarteak. Animaliabizi tzaren alde
ko elkartea

 ■ Beti Gizartean

 ■ BidesariKar tzela Pastoral tza

 ■ Bizitegi

 ■ Bizi tza Berria

 ■ Biz kaiko Cáritas

 ■ Gipuz koako Cáritas

 ■ Euskadiko Gizarte Hezi tzaileen Eskola

 ■ Euskal Kon tseilu Islamiarra

 ■ Cadagua barreneko auzoen Koordinakundea (Zorro
tza auzoen elkartea, Lu txana auzoen elkartea, Bur tzena 
auzoen elkartea, Olabeaga Bizirik, Guru tzetako familien 
auzoen elkarteak, Castrejana auzoen elkartea, Kanala au
zoen elkartea).

 ■ COVITE

 ■ Guru tze Gorria 

 ■ Gipuz koako Cáritasen Ijitoen Saila

 ■ EAPN Euskadi (Pobrezia eta Giza Bazterketaren aurkako 
Europar Sarea Euskadin)

 ■ Eginaren Eginez, gu txitasun fisikoa duten per tsonen Ara
bako elkartea

 ■ EGUZ kI

 ■ EIEAPSE (gori tsuak)

 ■ Ekologistak Mar txan

 ■ Eleak Biz kaia

 ■ Elkartean 

 ■ Elkar tzen

 ■ Emaús

 ■ ERROAKSARTU

 ■ Etorkin tza

 ■ E txerat

 ■ Euskal Gorrak

 ■ FEDEAFES (Gaixo psikikoen senideen elkarteen euskal 
federazioa). Honakoak bil tzen ditu:

– AVIFES
– AGIFES
– ASASAM
– ASAFES

 ■ FEKOOR gu txitasun fisikoa duten per tsonen federazioa

 ■ FEVAPAS  Gorren guraso eta lagunen elkarteen euskal 
federazioa

 ■ FEVAS eta beste ba tzuk (adimenezgaitasuna duten per
tsonak)

 ■ Adsis Fundazioa

 ■ Fernando Buesa Fundazioa

 ■ Gizakia Fundazioa

 ■ Korta Fundazioa

 ■ Secretariado Gitano Fundazioa

 ■ Dravet Sindromea Fundazioa

 ■ Gao Lacho Drom

 ■ Gehitu

 ■ Gizarterako 

 ■ GIZATEA

 ■ Goiztiri

 ■ Hegoa

 ■ Hiri Kolektiboa (genero ikuspegia duen hirigin tzaren alde)

 ■ Hiz kun tz Eskubideen Behatokia

 ■ Human Righ ts Watch

 ■ Hiru lurraldeetako birgizartera tzeko erakundeak (IRSE)

 ■ IRESGI

 ■ Irungo Alardezaleak 

 ■ I txaropena, ikusmen gu txiko per tsonen Arabako elkartea

 ■ Izangai

 ■ Jaiz kibel konpainia (Hondarribia)

 ■ Kamelamos Adiquerar

 ■ Kolektiba kolombia

 ■ Lagun Artean

 ■ Lamiako Vive

 ■ Loiola E txea

 ■ LURGIZEN

 ■ Espe txeen Nazioarteko Behatokia

 ■ OME. Osasun mentalaren elkartea

 ■ Euskadiko ONCE

 ■ Fracking Ez Araba plataforma

 ■ REAS EUSKADI

 ■ Save the Children

 ■ Segi

 ■ Sendia elkartea

 ■ SIDALAVA
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 ■ SOS haur lapurtuak

 ■ Biz kaiko eta Gipuz koako SOSArrazakeria

 ■ Susterra

 ■ Ume alaiak

 ■ UNICEFEuskal Herria

 ■ Lan tzarteko auzokideak

 ■ Zubia

 ■ Zubie txe

Txosten honetako III. ataleko arreta publikoko kolektiboen 
arloetako ataletan, erakunde horiekiko lankide tzari buruz ko 
erreferen tzia zabalagoak daude.

2.

Giza eskubideak defendatzen 
dituzten erakundeen  

inguruko jarduerak
  

2.1.  Herriaren Defentsarien 
Koordinazioko XXVII. jardunaldiak

Iñigo Lamarca arartekoak eta erakundeko ordez kari tza ba
tek parte hartu zuten Zaragozan 2012ko uztailaren 19an 
eta 20an izandako herri defenda tzaileen koordinazioko 
XXVii. jardunaldietan. Foro honek autonomietako defen
da tzaile guztiak eta Herri Defenda tzailea bil tzen ditu urtero, 
esperien tziak eta ideiak elkartruka tzeko eta defen tsaren 
fun tzionamendu eta helburu guztiei lotutako alderdiez ari
tzeko, denen gaiez eta arazoez ari tzeaz gain. 

Oraingo honetan buruko gaixotasunekiko per tsonen ba-
besa aztertu zen eta urtean zehar egindako prestakun tza 
lantegietako ondorioak aztertu zituzten; amaieran botere 
publikoei zuzenduko diz kieten hausnarketaproposamen ba
tzuk atera zituzten. 

Koordinazioko XXVII. Jardunaldi hauen aurretik, hiru tailer 
egin ziren hiru herridefenda tzaileren egoi tzetan.

Lehenengoaren oinarria tratamendu penala, prozesala eta 
kar tzeletako tratamendua izan zen. 

Bigarrenean, buruko osasun alorrean egiten diren boronda
tez aurkako tratamenduak aztertu ziren.

Hirugarrena Arartekoaren egoi tzan egin zen eta Erakunde 
honek koordinatuta Buruko gaixotasunez eta gazteen eta 
helduen talde bereziez eztabaidatu zen. Bertan eztabaidatu
tako gai ba tzuk az pimarratu nahi ditugu, interesgarriak izan 
bai tziren:

Buruko arazoaren bat duten haurrak, nerabeak eta adin han
diagoko per tsonak talde bereziki zaurgarriak dira eta zerbi
tzu publikoetan sar tzeko zailtasun handiagoak dituzte. Baina 
dagokion erkidegoan eskubide osoko kideak dira, ondorioz, 

dagoz kien eskubideak egiaz erabili ahal izateko baldin tzak 
bermatu behar diz kiete botere publikoek.

Talde hauetan buruko osasunaren arreta ezin da mugatu 
osasun edo epaile jardunera, baizik eta egiaz ko integrazioa 
ahalbideratuko duten gai guztietara: Ostata tzea, hez kun tza, 
enplegua, askitasun ekonomikoa, estigma ken tzea, etab. 

Hori dela eta, lan saio honetan gai hauek aztertu ziren, bes
teak beste:

 ■ Kolektibo hauen buruko osasunari eskainitako arretan 
hautemandako gabeziak eta hobe tzeko proposamenak.

 ■ Haur tzaroko, nerabezaroko eta gaztaroko portaera ara
zoak, elikadurarekiko jokaera arazoak, arreta falta eta 
hiperaktibitatea, nortasunaren arazoak eta autismoaren 
sortakoak.

 ■ Buruko osasun arazoak dituzten adinekoen oinarriz ko es
kubideetan eragina.

 ■ Buruko gaixotasuna duen adineko per tsonaren zain tza.

 ■ Alzheimer gaixotasuna.

2.2. Nazioarteko harremanak

–  Ombudsmanaren Nazioarteko 
Erakundearen (IOI) esparruko zenbait 
jarduera 

Arartekoko ordez kari ba tzuek kexak kudeatu, aztertu eta 
komunika tzeari buruz ko prestakun tzaikastaro batean parte 
hartu zuten. Ikastaro hori ombudsmanaren nazioarteko 
erakundeak (IOI) antolatu zuen eta irailean egin zen, Vienan 
–han txe baitu egoi tza erakunde horrek–. Bertan, 20 herrial
detako 33 partehar tzailek elkarri jarduera egokiak adierazi 
ziz kioten gai hauen gainean: elkarriz ketak egitea, araudiak 
azter tzea, pen tsamendu kritikoa,  txostenak idaztea eta era
bakiak jendaurrean jakinaraztea. Ikastaroaren zuzendari tza 
teknikoa Edinburgoko Queen Margaret Uniber tsitateak har
tu zuen bere gain; uniber tsitate horrek defen tsaerakundeen 
fun tzionamenduari eta kexak kudea tzeari buruz ko ikerke
tazentro bat du, nazioartean ospe handia duena. Ikastaro 
honi esker, hurbilagotik ezagutu ahal izan dira zernolako 
erronkak, indarguneak eta aukerak dauden munduko beste 
toki ba tzuetako defen tsaerakundeetan, herritarren eskubi
deak babestu eta susta tzerakoan.

Bestalde, IOIk Europan duen ba tzorde betearazleak Arar
tekoaren proposamen hau onartu zuen: mintegi bat egitea 
herriaren defenda tzaileek lGBten eskubideak babesten 
eta susta tzen duten eginkizunaz. Europako mintegi hori 
elkarrekin antolatuko dute IOIk eta Arartekoak eta 2013ko 
maia tzean izango da.

–  Herriaren Defenda tzaileen Europako 
Sarearen Eskualdeko VIII. Mintegia

Urrian, Arartekoak herriaren defenda tzaileen europako 
Sarearen eskualdeko Viii. mintegian parte hartu zuen, 
Bruselan. Europako Herriaren Defenda tzaileak bul tzatuta, 
topaketa hauek bi urtero egiten dira eta Europar Batasune
ko Estatu kideen eskualdeko defen tsaerakundeen erronka 
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eta helburu nagusiak eztabaida tzeko eta elkarri adierazteko 
tokia dira. Iñigo Lamarca arartekoak ponen tzia bat aurkez
tu zuen, Herritarrekin komunika tzea, administrazioekin 
komunika tzea izeneko mahai-inguruan. Bere min tzaldian, 
arartekoak gainon tzeko partehar tzaileekin partekatu zuen 
per tsonen eskubideak babesteko gizarteerakundeen aliatu 
gisa duen eskarmentua.

–  Hakamada Iwao kasuari buruz ko 
apelazioak

Arartekoak japoniar 
agintari zenbaiti ape
lazioak igor tzen diz
kie hilero Hakamada 
Iwaoren egoeraz duen 
kez karen berri adieraz
teko. Hakamada Iwaok 
77 urte ditu gaur egun 
eta horietatik 44 kar
tzelan darama tza noiz 
hilko zain. Seguru asko 
herio tzako korridorean 

denbora gehien daraman per tsona izango da mundu osoan.

Hakamada 1968ko irailean errudun jo eta herio tzara konde
natu zuten. Epaiketan adierazi zuenez, poliziak jo eta meha
txatu egin zuen aitorpen bat sina tzeko; hori guztia poliziak 20 
egunez interrogatu ondoren. Galdeketetan ez zuen aboka
turik izan. Bere lantokiko zuzendari gerentea, honen emaz
tea eta bi seme erail tzeagatik kondenatu zuten Hakamada. 
Hakamada kondenatu zuen epaileetako batek 2007an pu
blikoki adierazi zuen bere ustez Hakamada errugabea zela, 
baina boz ketan gu txiengoa zela. Amnesty Internationalen tzat 
kez kagarria da 1980an, herio tza zigorra berre tsi eta hilabete 
gu txira, Hakamada bere pen tsaeran eta jokaeran gorabehe
rak erakusten hasi izana. Kar tzelako agintariek ez diete ez 
bere legez ko ordez kari ez familiakoei Hakamadari buruz ko 
 txosten medikorik ematen. Japoniako legediak dio buruko 
gaixotasunen bat duten presoak ez direla exekutatuko.

2012an zaz pi per tsona exekutatu ziren Japonian. 2011n ez 
zen bat bera ere exekutatu. 131 per tsona daude herrialde 
horretako herio tzaren korridorean. Urkatuta exekuta tzen 
dituzte Japonian eta, oro har, isilpean egiten dira. Amnesty 
Internationalen esanetan, presoei ordu gu txi ba tzuk lehena
go jakinarazten zaie, oro har, baina zenbaitetan ez zaie jaki
narazten. Gehienetan familiakoei ez zaie exekuzioaren berri 
gertatu arte ematen.

Arartekoak igor tzen dituen apelazioak Gipuz koan Amnesty 
Internationalen Taldeak Hakamada Iwaoren kasuari buruz 
bul tzatako kanpainan sar tzen dira, beste herrialde ba
tzuetako Amnesty Internationalen taldeekin koordinazioan. 
Erakunde honek emandako datuen arabera, 2012ko aben
duan Arartekoaz gain, hiru alkatek, Gipuz koako Ba tzar Na
gusietako hamar kidek, Eusko Legebil tzarreko kide batek, 2 
zinego tzik eta 400 per tsona inguruk igor tzen diete hilero be
raien apelazio japoniar agintariei, Hakamada Iwaori herio tza 
zigorra ez ezar tzeko eskatuaz.

Arartekoak hiru aldiz adierazi dio japoniar homologoari Haka
mada Iwaorekiko kez ka eta herrialdean exekuzio kopuruak 
gora egin duelako kez ka ere bai.

3.

Beste jarduera batzuk

Arartekoaren eta haren ondokoaren 
jarduerarik esanguratsuenak, 
hitzaldiak emateari dagokionez, eta 
administrazioek eta gizarte erakundeek 
antolatutako ekitaldietan parte 
hartzeari dagokionez
Baloreak eta giza eskubideak susta tzeko lanean, Ararte
koaren erakundeak urte osoan zehar jarduera ugari gauza
tzen ditu, adibidez, gizarteerakundeek antolatutako ekital
dietan parte har tzen du, giza eskubideekin lotutako gaien 
inguruko foroetan hi tzaldiak egiten ditu, erakundearen hel
buruekin estuki lotuta dauden ekitaldi instituzionaletan esku 
har tzen du, etab.

Jarduera horien guztien katalogoa web orrian dagokion ata
lean kon tsulta daiteke.  

Ondoren, iñigo lamarca arartekoak egindako jarduera ba
tzuen laburpena eskain tzen dugu:

 ■ O tsailean Zinegoak Bilboko GayLesboTrans Nazioar teko 
IX. Zinema Jaialdiaren inaugurazioan hartu zuen parte. 

 ■ O tsailean giza eskubideen hiru defenda tzailerekin elkartu 
zen; hirurak defenda tzaileak aldi batean babesteko pro
graman zeuden. Programa hori Eusko Jaurlari tzako Giza 
Eskubideen Zuzendari tzak susta tzen du Kolektiba Co
lombia erakundearekin batera.

 ■ Mar txoan krisi garaiko gizarte eskubideei buruz ko hi
tzaldia eman zuen Deustuko Uniber tsitateko Gizarte Lan 
Sailak antolatutako jardunaldi batean Donostian.

 ■ Apirilaren 26an Gernikan izan zen Nestor Basterre txearen 
“Agonía de fuego” eskulturaren inaugurazioan, Gernikako 
bonbardaketaren 75. urtemuga zela eta.

 ■ Maia tzean Haurren Minbiziaren kontrako VI. Gala inau gu
ra tzeko ohorea izan zuen Bilboko Euskalduna Jauregian.

 ■ Ekainean Euskadin pobreziaren eta gizartebazterketaren 
kontra borroka tzeko Europako Sareak (EAPN Euskadi) 
aurkeztutako Gizartera tzearen aldeko borrokaren erronkak 
Euskadin  txostenaren aurkez penean izan zen.

 ■ Uztailean Amerikako Estatu Batuek Espainian duten 
enbaxadorearekin, Alan D. Solomont jaunarekin, elkartu 
zen Espainiako Lesbiana, Gay, Bisexual eta Transexualen 
komunitateetako buruzagiekin batera.

 ■ Gorabidek, Biz kaiko ezgaitasun intelektuala duten per
tsonei babesa ematera bideratutako irabaz asmorik gabe
ko elkarteak 50 urte bete ditu eta irailean hori ospa tzeko 
ekitaldian hartu zuen parte.

 ■ Urrian Argia Fundazioaren III. Jardunaldi Teknikoan hartu 
zuen parte eta honen bidez lansare bat sortu zen buruko 
gaixotasun larria duten per tsonen errehabilitazio psikoso
zialerako.

 ■ Azaroan SOS Arrazakeriak bul tzatutako Bizilagunak. Al
dameneko familia ekimenean hartu zuen parte. Ekimen 
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honen bidez harremanetan jarri ziren bertako familiak eta 
auzo berean bizi diren a tzerriko familiak.

 ■ Abenduan Plataforma de Organizaciones de Infanciak an
tolatutako Haurren Eskubideei buruz ko Hi tzarmena Ezar
tzeak Espainian izan duen Bilakaera Azter tzeko Jardunal
dietan izan zen Madrilen. 

Hona hemen julia hernández arartekoaren ondokoak 
egin dituen edo partaide izan den ekitaldirik esangura
tsuenak:

 ■ Mar txoaren 7an, Emakumeen Nazioarteko eguna zela eta, 
hi tzaldia izan zuen Zumarragan.

 ■ Irailaren 29an Arreta Falta eta Hiperaktibitate Arazoaren V. 
Europar Astean Arartekoaren ondokoak inauguratu zituen 
jardunaldi horiek VitoriaGasteiz ko Probin tziaren Plazan.

 ■ Azaroan Amánen (Jordania) Giza Eskubideen Erakun
de Nazionalen (GEEN) Nazioarteko 11. Konferen tzian 
hartu zuen parte. Jordaniako Giza Eskubideen Zentro 
Nazionalak antolatu zuen Konferen tzia, Giza Eskubi
deetarako Nazio Batuen Goi Ordez kariaren Bulegoaren 
eta GEENen Koordinaziorako Nazioarteko Ba tzordearen 
lankide tzarekin.

 ■ Emakumeen eta neskatilen giza eskubideak eta genero 
berdintasunaren sustapena: giza eskubideen erakunde 
nazionalen egitekoa izenburupean, ba tzar horrek bi gai 
nagusi jorratu zituen: emakumeen eta neskatilen aurkako 
indarkeria, giza eskubideak urra tzen direla ain tzat hartuta; 
eta eskubide sozioekonomikoak.

 ■ Arartekoaren ondokoak, alegia, Julia Hernándezek,  
PROOIF (Ombudsmanaren Iberoamerikako Federazioa
ren indar tze proiektua) programaren bitartez hartu zuen 
parte. Programa hau Lankide tzarako alemaniar Ministe
rioak finan tza tzen du, eta bere xedea da OIF Iberoame
rikako Herriaren Defen tsa Erakundeen artean ideiak eta 
jardunbide egokiak ba tzeko gune gisa finka tzea, giza es
kubideak defendatu eta susta tzearen arloan.

 ■ Azaroaren 18an Bilbon hartu zuen parte, trafikoistripuek 
eragindako biktimak gogora ekar tzeko mundu eguna 
ospa tzen zelako Stop AccidentesEuskadi elkarteak dei
tutako ekitaldietan. Horren bidez trafikoistripuek eragin
dako biktimen familiei eta lagunei elkartasuna adierazi 
nahi izan zien. Erakunde honek uste du herribotere eta 
–administrazio eskudunak gehiago ahalegindu behar dire
la eraginkortasun handiagoarekin borroka tzeko, preben
tzioaren eremuan, trafikoistripuen aurka, eta biktimen 
artapena hobetu behar dutela ere bai.

 ■ Azaroaren 25ean Julia Hernándezek hi tzaldi bat eman 
zuen VitoriaGasteiz ko Zine Forum jardunaldietan, gene
roindarkeriari buruz. 

 ■ Zaragozan Koordinazio Jardunaldiak zirela eta, Ararte
koaren albokoak, Julia Hernándezek, buruko gaixotasunei 
eta horien derrigorrez ko tratamenduari buruz Sevillan egin 
zen tailerrean hartu zuen parte. 

 ■ Era berean, 2012an sen tsibilizazio ekitaldi hainbatetan har
tu du parte, hala nola: Bularreko minbizia, Green Capital 
inaugurazioa, droga kon tsumoa. Once, erretinosi ani tzari 
buruz ko jardunaldiak, esklerosi ani tzari buruz koak, etab.
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1.

Ik t eskubideen dibulgazioa:
Ik t eskubideen dekalogoa

Arartekoaren iri tziz ezinbestekoa da herritarrek Adminis-
trazioarekin izan beharreko harremanetan IKTen erabilera 
susta tzeko ekimenak egitea, baita eremu zeha tz honetan 
dituen eskubideez kon tzien tzia tzea eta horien berri ema-
tea ere; hori dela eta, garatu dugu Herritarrek herri admi-
nistrazioekin bitarteko elek tronikoen bidez harremanetan 
egoteko dauz katen eskubideen dekalogoa. Tresna honen 

bidez arauan konfiguratutako eskubide bakoi tza banaka-ba-
naka azter tzen da eta hiz kun tza eta formatu dibulga tzailea 
erabil tzen ahalegindu gara. Horrela eginda, eskubide horiek 
hobeto ulertuko eta hedatuko direla uste du Arartekoak hori 
guztia 11/2007 Legea, ekainaren 22koa, Herritarrek zerbi tzu 
publikoetara sarbide elek tronikoa izateari buruz koa dela eta 
(ikus II. kap. 13.IV. atala). 

Are gehiago, Orange Fundazioak IKTei buruz egindako az-
keneko Txostenaren arabera, Euskadi da IKTeen erabilera 
gehien susta tzen duen autonomia-erkidegoetako bat eta, 
oro har, arlo honetan aurreratuenetako bat ere bai. Ez dago 
zalan tzarik IKTei buruz ko eskubideak eta erabilera eskutik 
joan behar direla.

Horren adibide dugu IKTek 2010ean Euskadiko BPGaren 
% 3,2 sortu zutela (Eustatek egindako azterketa).

Arartekoaren  
berrikuntza jarduerak

Arartekoak, eskubideak berma tzeko erakunde gisa, irmoki eu tsi dio 2012. urtean bere apustuari: alegia, bere ohiko fun-
tzionamenduan eta estrategian, etengabe hobe tzeko, berri tzeko eta gizarteari adi en tzuteko helburuak ezar tzea. Bere antolaketako 
alderdi estrategiko horiek, bi noranz kotan dituzte ondoreak. Barruranz ko ondoreak: antolaketa hobe tzea, kalitateko metodologia 
sar tzea eta eraginkortasun handiagoa lor tzeko tresnez horni tzea; eta kanporanz koak: baliabideak antola tzea, bere lanaren har tzaile 
diren erakunde, talde eta per tsonekin modu ak tiboagoan lankide tzan ari tzeko.

Ararteko erakundeak, halaber, berrikun tza eskaera gisa barneratu du bere lana zabal tzeko moduan teknologia eta metodologia 
ezberdinen bidez eta, batez ere, herritarrekiko eta erakunde sozialekiko informazio eta lankide tza tresnak buru tzean, gizartearekin 
jarduteko bitartekoak eta formatuak birpen tsatuz.

Arlo horretan Arartekoak 2012. urtean zehar garatu dituen proiek tuak tipologia ezberdinekoak dira:
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2.

Lankidetza-proiektuak

– Arartekoaren mapak
Honako hau geolokalizazio proiek tu bat da, parte hartuz edo 
elkarlanean mapak era tzeko, herritarren, elkarteen herri-ad-
ministrazioen eta Arartekoaren artean.

Software askean garatutako teknologia baten bidez, proiek-
tu bat garatu da, internet bidez, mapa bisual eta interak tibo 
batera sar tzeko aukera eskain tzen duena. Mapa horrek era-
bilgarritasun handiko informazioa eskain tzen du aniztasun 
fun tzionala duten per tsonen tzat garraio publikoen siste-
metara fisikoki, psikikoki edo sen tsorialki iristeko (Ararte-
koaren Txosten Berezian egindako diagnositik lortutako in-
formazioa), Erkidegoko liburutegi publikoen inguruan (Eusko 
Jaurlari tzako Kultura Sailak eskainita) eta baliabide turis-
tikoei buruz koa (Eusko Jaurlari tzako Industria, Berrikun tza, 
Merkatari tza eta Turismo Sailak eskainita).

Interneten ikusgai dago http://mapak.ararteko.net/ helbide 
publikoan, software askean egindako aplikazio informatiko 
baten bitartez, eta doan deskarga daiteke, informazioa eta 
datuak formatu irekietan dituela. 

Une honetan, informazioa ematen duten 1.405 baliabide da-
due kargatuta.

Proiek tu hori Arartekoak baliabide informatiko propioak 
berrerabil tzearen alde egindako apustuaren aplikazio prak-
tikoa da. Gainon tzeko erakunde lagun tzaileek partekatu nahi 
izan zuten eta gainera, formatu irekietan egin nahi izan zuten 
aprobe txamendu hori edozein interesdunek egin ahal izate-
ko, onura komunean zein herritarren onurarako. (ikusi III.3. 
kapituluko III.4 atala)

–  E-inklusioari eta herritarren parte-
hartzeari buruzko txosten berezia

Arartekoaren  txosten berezi hau (ikusi IV. kapituluko 3.2. atala) 
egitea zela eta, 2012an barrena, metodologiaren  fun tsez ko 

zati gisa, elkarrekin tza eta lankide tza sustatu da bai 
 txostenean parte hartu duten aditu, gizarte-eragile, elkarte 
eta abarrekin, bai herritarrekin oro har. Horretarako, osa-
tzen ari diren ideia indar tsuak eta diagnostikoak parteka-
tu dira, informazioa eta elkarrekin sortu eta lan egitearen 
gizarte-kultura aberasteko asmoz. Honako baliabideak 
erabili dira:

 ■  Blog bat

 ■ Barne izaerako wiki bat  txostenean parte har tzen 
dutenen tzat.

 ■ Kanal bat Facebooken 

 ■ Kanal bat Twitterren

– Gizarte sareak
 ■ 2012. urtean Sareararteko bizi-bizi erabili da komunika-

tzeko eta parte har tzeko barneko gizarte sare moduan. 
Barneko informazioa antola tzeko eta dinamiza tzeko 
aukera eskain tzen du, eta erakundearen ezagu tza parte-
katua eta lankide tza proiek tuak eta edukiak sor tzea bul-
tza tzen du.

 ■ Arartekoa Twitterren: Arartekoak presen tzia ak tiboa du 
Twitterren (@Ararteko). 2012 amaieran Arartekoak 1.640 
jarrai tzaile zituen eta berak 970 lagun, organizazio eta 
erakunderi jarrai tzen zien.

Twitterri esker, herritarrekin elkarreragin ak tiboa dago, eta 
Arartekoaren ikerketen eta ebaz penen ondorioz ko fun-
tsez ko mezuak heda tzen dira.

– Arartekoaren blogak
Zenbaitetan, erakundeak herritarrei zabal tzeko bidea izan 
litez ke erakundeetan egunero edo gertakari baten harira 
balia tzen den ezagu tza parteka tzeko modua ematen du-
ten estrategia eta bitartekoak. Helburu horixe dute gure  
blogek.

 ■ Gaurko agiri berriak blogean, herritarrekin partekatuko 
ditugu gure erakundearen eguneroko lanerako hauta-
tzen ditugun dokumentuak, Wordpress-eko blog baten 
bitartez. Erabil tzen erraza da elikatu behar duten per-
tsonen tzat eta zer informazio duen ikusteko sar tzen 
direnen tzat.
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 ■ Hiritartasuna sarean blogean, gaiak sakonkiago azter-
tzen jarraitu dugu, eta interesgarri tzat jo tzen ditugun gaiei 
buruko dosier dokumental bat eginez informatu dugu.

2012an ingurumenaren Foroa (esteka irudiaren gainean) 
arlo honetan sor tzen ari den informazioa heda tzeko tres-
na garran tzi tsu tzat finkatu da, baita honi lotuta Arartekoak 
esaten dituenak heda tzeko ere, eta bereziki ingurumenaren 
defen tsako elkarte eta erakunde erreferenteekin harremanak 
izateko eta elkarte eta erakunde horietara gertura tzeko; in-
gurumen arloko informazioa eskura izate eskubidearen ere-
muan egindako ekarpenak eta lankide tzak az pimarra tzen 
dira. 

Blog hauetan edo gizarte-sareetan kudea tzen diren harre-
man ba tzuk Arartekoaren erregistroetan sar tzeko beharra 
dela eta, 2012ko azaroaren 16an Arartekoak ebaz pen bat 
eman zuen eta horren bidez fi txategi berriak sortu eta adie-
razi ziren Datuak Babesteko Euskal Bulegoan.

3.

Izaera estrategikoa eta 
antolakuntzazkoa

–  Arartekoaren plan estrategikoa 
burutzea

2010-2014 aldirako Arartekoaren Helburu Programatikoak 
agiriaren zehaz pen gisa, Arartekoaren Plan Estrategikoaren 
oinarriz ko ildoak prestatu dira 2012-2014. urteetarako.

2012. urtean, parte har tzeko prozesu bat hasi da. Horri esker, 
2013ko mar txoan onartuko dira 2013rako eta 2014rako hel-
buru estrategikoak eta plana bera.

–  Arartekoaren prozesuen definizioa 
eta prozesuen mapa

2010ean Arartekoaren prozesuen mapa definitu ondoren, 
kon tsulta- eta i tzulpen-prozesu berriak ezarri dira. Horiek ze-
harkakoak dira Arartekoko barneko jarduera guztietan.

Era berean, honako prozesu hauek birdefini tzeko lanak 
bukatu dira:

 ■ Jarduera-planak.

 ■ Alian tzak kudea tzea.

 ■ Jarraipenak.

–  Jarduera-planak. Arartekoko lan esparru bakoi-
tzeko (II. eta III. kapituluetan berariaz garatu direnak) bar-
neko plangin tza eta lankide tza tresna baliagarria bihurtu 
dira.

4.

Izaera teknologikoa

–  Herritarren arretarako bulegoetarako 
eta telefono bidezko arreta prozesu-
rako euskarri izango den aplikazioa 
ezartzea, per tsona bati buruz ko informazio guztia 
bildu eta jasoko duena eta kon tsulta eta kexen erregis-
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troarekin eta izapidearekin bat egiteko gai izango dena.

–  Bulego birtuala
Arartekoak (2012ko mar txoaren 26ko ebaz pena) bere bulego 
birtuala sortu du izapideak bide elek tronikoa erabilita egite-
ko, horri esker, erakundean egiten diren izapideei buruz ko in-
formazioa modu erosoan lortu daiteke, ziurtagiri elek tronikoa 
erabil tzen dutenek agiriak aurkeztu eta kon tsultatu ere egin 
di tzakete eta horrelakorik ez dutenek orain arte bezala ziur-
tagiririk gabeko kexak aurkez di tzakete. Era berean, Bule-
go honetan eskura daiteke Arartekoaren Zerbi tzu Kartako 
informazioa eta bertan ager tzen dira herritarrekin hartutako 
konpromiso publikoak eta Erakundearen fun tzionamenduari 
eta zerbi tzuei buruz ko erreklamazioak eta iradokizunak aur-
keztu ahal izango dira (gehienez hilabeteko epean eba tziko 
dira).

–  Kexa espedienteak kudeatzeko 
aplikazio berria ezarri

Barneko lan handia egin da, kexa prozesuak aztertu eta 
berringeniari tza lanak egin dira eta herritarrek aurkeztutako 
kexekiko lanerako prozesurik eraginkorrena aukeratu da; on-
dorioz, abenduaren amaieran aplikazio informatiko berri bat 
ezarri da kexen izapidea egiteko, web inguruan eta Ararte-
koaren gainerako kudeaketa aplikazioei konek tatuta edota 
aplikazio horietan integratuta. 

Aplikazio horrek, Arartekoaren gainerako lan-prozesuei ere 
estaldura emango die pixkanaka eta dagoeneko ezarri da 
testuak euskarara i tzul tzeko prozesurako.

5.

Etengabeko  
hobekuntza/kalitatea/berritzea

–  Arartekoaren argitalpenak hobetzea
Arartekoak formatu elek tro ni
koa rekin lan egitearen alde egin 
du apustu, bere argitalpen guz
tiak heda tzeko formatu onena 
eta erreferentea hori delakoan. 
Hala eginez gero, nabigagarria 
izango da atal guztietan, eta bila-
tzaile baten lagun tzarekin nahi den 
informazioa aurkitu ahalko da, es-
teka bidez ko sarrerekin, pasahi-
tza edo administrazioak, araudia 

eta halako erreferen tziak sartuta. Horrek bide ematen du 
 webguneko arlo jakin ba tzuk beste web gune ba tzuekin, 
beste erakunde ba tzuekin eta abarrekin lo tzeko.

Web guneari eran tsitako formatu elek troniko berri hori 
hainbat euskarritan kon tsulta eta deskarga daiteke: pdf-n, 
eta baita formatu irekietan ere: html, xml, csv; horiei esker, 
errazago erabil daiteke web orrialdeko datu irekien ataletik 
abiatuta, eta, modu horretan, herritarrek libreki berrerabili 
ahal izango dituzte. 

Hain zuzen ere, berrerabil tzeko aukera horren informazioa 
emateko, creative commons lizen tzia eran tsi da Arartekoaren 
ondoz ondoko edizio eta argitalpenetan. Lizen tzia horrekin, 
 txosten horiek berrerabil tzeko aukera ematen da.

Orobat, bere hartan u tzi dira liburu formatua eta CD euskarri 
digitala, baina oso ale gu txi aterata.

Erabaki horiek Arartekoak orain duen filosofian bil tzen dira, 
hau da, bere onurarako zein beste erakundeen onurarako 
informazioa berriz erabil tzea erraztea eta baliabideak herrita-
rrekin parteka tzea, arlo horretan aurreratuago dauden beste 
joera ba tzuekin bat etorriz:

1495/2011 errege dekretu bidez egindako 2003/98/EB 
Zuzentarauaren lekualdaketak Espainiar Estatua abangoar-
diako herrialdeen mailan kokatu zuen datu publikoen ire
kieran, AEB edo Erresuma Batuaren pare, hori lagungarria 
izango da eduki digitaleko sek torean balio eran tsiko produk
tu eta zerbi tzu berriak sor tzeko eta Herri Administrazioen 
jarduerak gardenagoak izango dira.

Euskal Herriari dagokionez, uztailaren 24ko 159/2012 Dekre-
tua onartu da eta euskal herri administrazioek beste erabil-
tzaileen esku jarri ahal izango dituzte bere kabuz edo hiruga-
rren bidez garatutako aplikazio informatikoak.

Europar Ba tzordearen arloan, neelie Kroes-ek, Ba tzordeko 
lehendakari ordeak, adierazi du hemen aipaturiko joeren 
lerroan, 2014az geroztik EBk bere 8. Programa Markoaren 
bidez zuzenean finan tzatutako ikerketak sarbide irekiarekin 
argitaratu beharko direla eta 2016rako inolako eragoz penik 
gabe kon tsulta tzeko modua egongo dela.
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http://www.ararteko.net/p_5_final_principal.jsp?title=Bulego+birtuala+-+Egoi<00AD>tza+elek<00AD>tronikoa&codbusqueda=375&codResi=1&layout=p_5_final_principal.jsp&codAdirecto=138&seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&language=eu
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/eu/bopv2/datos/2012/05/1202073e.pdf
https://sede.ararteko.net/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&codbusqueda=338&codResi=1&codMenuPN=441&codMenu=451&layout=se_contenedor1.jsp&layout=se_contenedor1.jsp&language=eu
https://sede.ararteko.net/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&codbusqueda=367&language=eu&codResi=1&layout=se_contenedor1.jsp&codAdirecto=140&codMenu=443
http://argitalpen.ararteko.net/index.php?leng=eusk
http://argitalpen.ararteko.net/index.php?leng=eusk
http://es.creativecommons.org/
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-17560
http://datos.gob.es/datos/?uuid=824b77a0-b033-4c9d-b8a6-52807ea30648&groupId=10128
http://datos.gob.es/datos/?uuid=824b77a0-b033-4c9d-b8a6-52807ea30648&groupId=10128
http://argitalpen.ararteko.net/index.php?&leng=eusk


–  Arartekoaren zerbitzu karta finkatu da

2012an Arartekoaren informazio puntu guztietara hedatu 
da bere Zerbi tzu-karta eta harreman honetarako web orriak 
eskain tzen duen bidearen erabilera finkatu da. Honen bidez 
herritarrek iradokizunak, proposamenak eta hobetu beharre-
ko alderdiak jakinarazi diz kigute, eta Arartekoak biz kor azter-
tu eta kudeatu ditu.

– Itun Berdea
Ohiko lanean prak tika iraunkor gehiago ezar tzeko asmoz, 
2012an Vitoria-Gasteiz Europako hiriburu berdea dela 
aprobe txatuz, Arartekoak Itun Berdearekin bat egin zuen.

Horren bidez, kalitatez ko ingurumenarekin duen konpromi-
soa indartu nahi du.

– Ingurumena hobetzeko sistema
ingurumena hobe tzeko sistema hau 2010. urtean hasi 
ginen 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 konpro
misoa hartu du bere jarduera eta zerbi tzuek ingurume
nean eragin ez dezaten neurriak har tzeko, erakundearen 
kudeaketan ingurumen-iriz pideak aplikatuta. Konpromiso 
horrekin, Arartekoak ingurunea zain tzeko eran tzukizuna 
partekatuko du administrazio publikoekin, gizarte zibileko 
eragileekin eta herritarrekin.
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https://asp-es.secure-zone.net/v2/index.jsp?id=1346/2534/14255&lng=eu
http://www.ihobe.net/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=efd4b9d2-acac-498b-a81b-7525bd6ea6f6
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Ararteko erakundea sor tzen eta arau tzen duen 3/1985 Le-
geak –o tsailaren 27koak– 11.b) artikuluan ezarritakoaren ara-
bera, Arartekoari dagokio: “Dagokien ihardu tze-sailei, herri-
lanariei edo hoien lanariburuei aholkuak ematea edo legez ko 
egitekoak gogoraraztea, legez kontrako edo bidegabekeriaz-
ko egin tzak zuzen tzen edo Arduralari tza-zerbi tzuak hobe tzea 
lor tzen saia tzeko” (sic). 

Horregatik, kexak azter tzean administrazioaren jokaera ez 
dela zuzena izan ondoriozta tzen dugunean, gomendio edo 
iradokizun bat bidal tzen diogu kexak eragindako administra-
zioari, bere jokaera alda dezan eska tzeko.

Gomendioak ordenamendu juridikoa urratu dela, legez kon-
tra jokatu dela edo hu tsegite larria izan dela ikusten denean 
egiten dira eta, horien bidez, delako jarduera berrikusteko 
eska tzen zaio kasuan kasuko administrazioari. Formula ho-
nen pean egiten dira, orobat, legeak bete behar dela gogo-
rarazteko oharrak.

Iradokizunak, aldiz, honelako kasuetan egiten dira: eragin-
dako administrazioak legeei jarraiki jardunda ere, eskubi-
deak babestearren edo administrazio egokia berma tzearren, 
beste era bateko jarduera behar denean. Kategoria honetan 
barnera tzen dira, orobat, administrazio bakar bati zuzendu-
ta dauden eta kexa-espediente jakin batekin zerikusia duten 
arau aldaketako proposamenak ere.

Hala ere, beti ez da beharrez koa izaten gomendioa edo 
iradokizuna egitea. Askotan, administrazioak bere jokaera 
jakin bati buruz ko informazioa eska tzeko idaz kia jaso eta 
bere jokaera legez kotasunarekin bat ez zetorrela egiaztatu 
ondoren, bere jokaera ez dela zuzena izan aitor tzen du, lu-
zamendutan ibili gabe, eta kexagileari urratutako eskubidea 
berrezar tzen dio. Arazoak konpon tzeko modu honen bidez, 
ez da beharrez koa gomendio edo iradokizun bat beren-be-
regi egitea; horri esker, irregulartasunak an tzeman diren ad-
ministrazio-jardueretatik %88,28 gomendio edo iradokizunik 
egin gabe konpondu dira.

Egindako gomendio eta iradokizunak bete tzeari dagokionez, 
az pimarratu beharra dago 2012. urtean egindako 99etatik 
eta 2011ko  txosteneko datuen arabera erabaki tzeko zeuden 
beste 16etatik, 27 onartu egin direla; 58 ez direla onartu eta 
28 eran tzunaren edo az ken erabakiaren zain daudela. Oro-
bat, zehaztu behar da egindako gomendioetako bat bertan 
behera u tzi dela, kexan azaldutako arazoa konpondu delako, 
eta beste bat ere bertan behera u tzi dela, hura izapide tzean 
aka ts bat egin zela an tzeman delako.

Datu horiek 2011. urtekoekin alderatuz gero, egiazta tzen da 
dezente igo dela arriskuan edo gizartean baztertuta dauden 
per tsonen arloan egindako gomendioen kopurua. Gizarte-
prestazioen gainean espediente asko bideratu direlako ger-
tatu da hori, batez ere, eta espediente horiek nagusiki Ara-
bako Foru Aldundiari eragin diote, administrazio hori bai tzen 
eskuduna 2011ko abendura arte. Handik aurrera, Lanbide 
arduratu zen lagun tza horiek kudea tzeaz.

Emai tza horiek ain tzat har tzean, ezin dugu ahaztu erakun-
de honek egindako gomendio edo iradokizunak ez direla lo-
tesleak eta, ondorioz, limur tzea edo per tsuasioa besterik ez 
dugula lagun tza eskatu diguten per tsonen egoera juridikoak 
konpon tzen saia tzeko. 

Horregatik, aipatu nahi dugu erakunde honek garran tzi han-
dia ematen diola administrazio publikoetara bidal tzen dituen 
erabakiak behar bezala arrazoi tzeko beharrari, batez ere era-
baki bat edo esku har tzeko iriz pide ba tzuk alda tzeko eska-
tzen denean. Beti esan izan dugu behar tzeko gaitasunik ez 
izateak ahalegin dialektiko handiagoak egitera behar tzen 
gaituela, gure analisietan sakon tzera, desadostasun juri-
dikoak egiazta tzera eta gure argudioak errepika tzera, gure 
gomendioak eta gogorarazteko oharrak bete tzeko orduan 
bidegabeko ai tzakiak jar tzen direla ikusten dugunean. Hau 
da, esku har tzeko dauz kagun aukera guztiak agor tzen saia-
tzen gara, gure asmo bakarra egiaztatu ditugun legez kon-
trako egoera horiek berrezar tzea eta legez kontrako edo bi-
degabeko praktikak alda tzea dela.
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Beti onartu dugu Ararteko erakundeak administrazio jokaera 
bat alda tzea gomendatu edo iradoki tzen duenean, adminis-
trazioak ez duela zertan onartu gomendioaren eta/edo ira-
dokizunaren interpretazio juridiko hori, eta ados ez egoteko 
arrazoiak zein tzuk diren argudia dezakeela. 

Ba tzuetan, eragindako administrazioak ez du adierazten 
gomendioa edo iradokizuna onar tzen duen ala ez. Kasuok 
bestelako balorazioa merezi dute, eta halakoetan, eran-
tzunik ezak gomendioa edo iradokizuna ez bete tzeko asmoa 
estal tzen duela susma tzen da, eta, hortaz, administrazioari 
adierazten zaio eran tzunik ez emateko jarrerari eusten ba-
dio, ez onartu tzat joko dela gomendioa edo iradokizuna, eta 
zer tzelada hori jakinaraziko dela Legebil tzarrari egiten zaion 
urteko  txostenean. 

Espedienteak buka tzeko beste modu desegoki bat zera da: 
eragindako administrazioak gomendioa ez onar tzea eta bere 
ezez koa oinarri tzeko argudio nahikorik ez ematea.

Egoera horrek kez ka tzen gaituenez gero, berriz ere adierazi 
beharra daukagu horrelako jokaerek –tokiko administrazioan 
gerta tzen dira batik bat– urratu egiten dutela Eusko Legebil-
tzarreko erakunde ordez kari gisa eman diz kiguten eginkizu-
nak onar tzea. Era berean, gure iri tziz, jokaera horiek begi-
runerik eza erakusten dute Zuzenbideko Estatuak arazoak 
konpon tzeko eman duen tresnetako bat erabiliz beren es-
kubideak aitor diezaz kieten eta legeria bete dadin erakunde 
honetara babes eske etorri diren herritarrekiko. Ildo horretan, 
gogorarazi behar da onartu gabeko gomendio edo iradoki-
zun bakoi tzak, erakunde honen berma tze lanerako oztopoa 
izateaz gain, batez ere legea ez bete tzen edo herritarren es-
kubideak urra tzen jarrai tzea dakarrela berekin, herritarrei le-
gez dituzten eskubideak berrezar tzea galaraziz.

Horri buruz, 2012. urtean az pimarra tzekoa da Arabako Foru 
Aldundiaren jarrera i tzurkorra, izan ere, ez ditu ain tzat hartu 
2011n hasitako espedienteekin zerikusia zuten gizarte-pres-
tazioez egindako ia gomendio guztiak. Arabako Foru Aldun-
diaren jarrera horrek dezente murriztu ditu biztanle-sektore 
horren inklusio-prozesuetan nagusitu behar duten bermeak, 
sektore hori da-eta, hain zuzen, horien beharrik handiena 
duena. Aldi berean, gure ustez, indarreko araudia betez gero 
erraz saihe ts zitez keen premiaz ko egoerak sortu dira.

Ohi bezala, atal honetan aipatuko dugu zein egoeratan dau-
den 2012an egin ditugun gomendio eta iradokizunak, baita 
2011ko abenduaren 31n az ken eran tzunaren zain zeudenak 
ere. Aipamen hori lau kategoriatan banakatutako gomendio-
en azaleko deskribapena baino ez da izango. lau kategoriak 
honako hauek dira: 1) Administrazioak onartu dituenak; 2) 
Administrazioak onartu ez dituenak, 3)  txosten hau amai-
tutakoan, administrazioaren behin betiko erabakiaren zain 
daudenak; eta 4) bertan behera u tzi direnak.

Ebaz pen guztiak, oso-osorik, gure web orrialdean kon tsulta 
daitez ke.

1.

Onartutako gomendioak  
eta iradokizunak

A) EUSKO JAURLARITZA

Kultura Saila

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2011ko urriaren 21ekoa.
Horren bidez gomenda tzen zaiz kio “Auzolandegiak” 
programaren datozen deialdietan plazak eslei tzeko 
sistema hobe tzeko neurriak. 
800/2011/32 espedientea (43/2011 Gomendioa)

Herrizaingo Saila 

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko mar txoaren 1ekoa. 
Horren bidez herritarrei gure erkidegoko bi hiz kun tza ofi-
zialetan emandako arreta hobe tzeko neurriak gomenda-
tzen zaiz kio.
583/2011/32 espedientea (32/2012 Gomendioa)1

Osasun eta Kon tsumo Saila

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko maia tzaren 28koa.
Horren bidez gomenda tzen zaio eskola tzeko asmoz aldi 
baterako egonaldian dagoen adingabe a tzerritar bati osa-
sun arreta onar diezaioten. 
782/2012/18 espedientea (65/2012 Gomendioa)

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko uztailaren 12koa. 
Horren bidez, medikun tza pribatua erabil tzeagatiko 
gastuak i tzul tzea uka tzeari buruz ko kexa-espedientea 
bukatu tzat eman duen. 
174/2012/18 espedientea (4/2012 Iradokizuna) 

Osakide tza

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2011ko abenduaren 14koa.
Horren bidez gomenda tzen zaio neurriak har tzeko ondare 
eran tzukizuneko espediente bat berariaz ebazteko. 
1307/2010/18 espedientea (49/2011 Gomendioa)

E txebizi tza, Herri Lan eta Garraio Saila

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko apirilaren 17koa. Ho-
rren bidez iradoki tzen zaio dagoz kion neurriak har di tzan 
erreklama tzaileak bere familia-unitateak dituen espazio 
beharrei egoki tzen den babes ofizialeko e txebizi tza bat 
eskura tzeko aukera eduki dezan.
1192/2011/34 espedientea (2/2012 Iradokizuna)

1 Hala ere, kexa berriak jaso ditugu gai horre txen gainean. 
(Ikusi Hizkuntz eskubideak, kultura eta kirol arloa)
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http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?codMenuPN=1&contenido=8005&codResi=1&layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&tipo=5&codMenu=42&l=&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&codMenuSN=14&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=14&codMenuPN=1&contenido=8311&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=32%2F2012+GOMENDIOA%2C+martxoaren+1eko
http://ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=14&codMenuPN=1&contenido=8669&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=65%2F2012+GOMENDIOA%2C+maiatzaren+28koa
http://ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=14&codMenuPN=1&contenido=8633&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+ebazpena%2C+2012ko+uztailaren+12koa
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?codMenuPN=1&contenido=8113&codResi=1&layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&tipo=5&codMenu=42&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&codMenuSN=14&nivel=1400&language=eu
http://ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=14&codMenuPN=1&contenido=8389&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=2%2F2012+IRADOKIZUNA%2C+apirilaren+17koa


B) FORU ADMINISTRAZIOA

ARABAKO FORU ALDUNDIA

Gizarte zerbi tzuetako Saila

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko maia tzaren 22koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio gizarte prestazioen ete-
tea eta oker jasotakoengatiko zorra berrazter di tzala, diru-
dienez ez baitago horiek bidera tzeko arrazoi nabarmenik.
2166/2011/43 espedientea (63/2012 Gomendioa)

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

Gizarte Ekin tza Saila

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko maia tzaren 31koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio diru-sarrerak berma tzeko 
errenta eta e txebizi tzarako prestazio osagarria berri tzeko 
data berrazter dezan.
1987/2011/43 espedientea (66/2012 Gomendioa)

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko uztailaren 11koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio berrikus dezala diru-
sarrerak berma tzeko errenta baten deuseztapena.
2279/2011/43 espedientea (74/2012 Gomendioa)

Kultura Saila

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko apirilaren 2koa. 
Horren bidez zenbait neurri gomenda tzen zaiz kio karate 
modalitatean Eskola Kirolaren Programa hobe tzeko.
747/2011/32 espedientea (52/2012 Gomendioa)

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko ekainaren 12koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio hainbat neurri bere Esko-
la Kirola Programaren inguruan
1075/2011/28 espedientea (69/2012 Gomendioa)

C) TOKIKO ADMINISTRAZIOA

ARABAKO UDALAK

Oiongo udala

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko urtarrilaren 20koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio lur eremu baten segurta-
sun eta osasungarritasun baldin tzak egiazta tzeko admi-
nistrazio espedientea izapidetu dezala.
1176/2011/23 espedientea (10/2012 Gomendioa)

Gasteiz ko udala

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2011ko abenduaren 19koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio bide publikoan mahai-
txoak jar tzeko lizen tzia baliogabetu dezan eta erabilera 
hori dagokion udal ordenan tza bidez arautu dezan. 
960/2011/28 espedientea (56/2011 Gomendioa)

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko mar txoaren 27koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio erreklama tzaileari bahi-
tutako zenbatekoa i tzul diezaion, bahiketa egin zen unean 
zorra preskribatuta bai tzegoen.
1444/2011/22 espedientea (48/2012 Gomendioa)

zanbranako udala

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko urtarrilaren 18koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio animaliak gorde tzeko 
 txabola baten erabileraren aurka egindako salaketari 
eran tzuna eman diezaion.
693/2011/23 espedientea (8/2012 Gomendioa)

BIZKAIKO UDALAK

Abanto-zierbenako udala

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2011ko abenduaren 15ekoa. 
Horren bidez gomendioa egiten zaio udal erroldan inskri-
ba dezan Santa Juliana auzunean bizi den familia bat. 
122/2011/31 espedientea (50/2011 Gomendioa)

Ar tzentaleseko udala

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko ekainaren 26koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio erregistroko izen-
emate baten aurrean esku hartu dezan, bide publiko bat 
partikular baten izenean baitago. 
429/2012/29 espedientea (71/2012 Gomendioa)

bakioko udala

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko maia tzaren 4koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio lizen tziarik gabeko lurzati 
bat hesi tzeko obrengatik egindako salaketari eran tzuna 
eman diezaion eta legaliza tzeko dagokion izapidearekin 
jarrai dezan.
1072/2011/23 espedientea (59/2012 Gomendioa)

bermeoko udala

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko uztailaren 5ekoa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio berariaz eman diezaion 
eran tzuna higiezin batean lizen tziarik gabe  tximinia bat 
jar tzeagatik egindako salaketari.
386/2011/23 espedientea (73/2012 Gomendioa)

bilboko udala

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2011ko azaroaren 17koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio ikaste txe bateko obrak 
legezta tzeko espedientea ikusteko aukera eman dezan. 
1237/2011/23 espedientea (46/2011 Gomendioa)

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko o tsailaren 6koa. Horren 
bidez gomenda tzen zaio establezimendu batek eragindako 
kalteak saihesteko neurri egokiak har di tzan eta jarduera 
horri ingurumen legez kotasuna bete tzea eska diezaion.
1462/2010/28 espedientea (21/2012 Gomendioa)

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko mar txoaren 19koa. 
Honen bidez iradoki tzen zaio bide publikoko musika ema-
naldien eragoz penak murrizteko aukera.
2177/2011/47 espedientea (1/2012 Iradokizuna)

mallabiko udala

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko mar txoaren 20koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio Mallabiko (…) industri-
gunean dagoen  txatar-parkeko jardueraren susta tzaileari 
ingurumen arloko legedia betearazteko.
801/2011/23 espedientea (42/2012 Gomendioa)
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GIPUZKOAKO UDALAK

Errenteriako udala

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko o tsailaren 1ekoa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio Salmenta Ibiltaria arau-
tzen duen Ordenan tza berrikusteko. 
624/2011/29 espedientea (16/2012 Gomendioa)

Oiar tzungo udala

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko abuztuaren 14koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio egindako eskaera baten 
izapidea sustatu dezan eta egindako eskaera bakoi tza 
eran tzun dezan.
1616/2011/23 espedientea (78/2012 Gomendioa)

zumaiako udala

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko mar txoaren 5ekoa. 
Horren bidez, eraikun tza proiektu batean hirigin tza arau-
dia bete tzeari buruz aurkeztu salaketa eta idaz kiei bera-
riaz eran tzutea gomenda tzen zaio.
606/2011/23 espedientea (36/2012 Gomendioa)

D)  BESTE ERAKUNDE PUBLIKO 
BATZUK

Gipuz koako Abokatuen Elkargoa

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko abuztuaren 7koa. Ho-
rren bidez gomenda tzen zaio abokatu baten aurrean eta 
arlo deontologikoan abian jar tzen duen jarduera oro dizipli-
na-prozeduran ezarritako gehienez ko epean eba tz dezan.
736/2011/32 espedientea (76/2012 Gomendioa)

2.

Onartu ez diren gomendioak  
eta iradokizunak

A) EUSKO JAURLARITZA

Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila (Lanbide)

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko mar txoaren 6koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio Enpresen Sorkun tzaren 
gaineko diru-lagun tza i tzul tzeko betebeharra aitor tzen 
duen ebaz pena berrikusteko.
2256/2011/18 espedientea (37/2012 Gomendioa)

Osasun eta Kon tsumo Saila
Osakide tza

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko azaroaren 7koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio neurriak har tzeko ondare 
eran tzukizuneko espediente bat berariaz ebazteko.
1364/2012/18 espedientea (82/2012 Gomendioa) 

B) FORU ADMINISTRAZIOA

ArAbAKO FOru ALdundiA

Gizarte zerbi tzuen Saila

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2011ko abenduaren 19koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio ondoriorik gabe u tz 
dezan Sarrerak Berma tzeko Errenta berriz jaso tzeko 
ukapena. 
754/2011/43 espedientea (52/2011 Gomendioa)

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2011ko abenduaren 20koa, 
Horren bidez gomenda tzen zaio espedienteak abian jar 
di tzan modu bidegabean jasotako zenbatekoen i tzul tzea 
eska tzeko, indarrean dagoen araudia betez. 
554/2011/43 espedientea (53/2011 Gomendioa)

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2011ko abenduaren 21ekoa, 
Horren bidez gomenda tzen zaio espedienteak abian jar 
di tzala bidegabeki jasotako zenbatekoak i tzul tzea eska-
tzeko, indarrean dagoen araudia betez. 
30/2011/43 espedientea (54/2011 Gomendioa)

 ■ Arartekoaren ebaz penak. Horien bidez gomenda tzen 
zaio espedienteak abian jar di tzala bidegabeki jasotako 
zenbatekoak i tzul tzea eska tzeko, indarrean dagoen arau-
dia betez.
(Guztira 30 gomendio dira) 

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko o tsailaren 7koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio diru-sarrerak berma tzeko 
errentaren sor tzapena berriro has dezan eteteko arrazoiak 
desagertu baitira.
2013/2011/43 espedientea (23/2012 Gomendioa)

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko o tsailaren 23koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio gizarte lagun tzen sor-
tzapena berriro has dezan hilabeteko etenaldiaren 
ondoren.
1343/2011/43 espedientea (29/2012 Gomendioa)

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko mar txoaren 21ekoa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio hainbat agiri onar di tzala 
benetako bizilekuaren baldin tza bete tzearen egiaztagiri 
gisa.
46/2012/43 espedientea (44/2012 Gomendioa)

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko mar txoaren 26koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio eraginik gabe uzteko 
per tsona bati prestazio ekonomikoen ordainketa eten eta 
zorra eska tzen dion ebaz pena eta per tsona horri aitor-
tzeko etenaldian jaso ez duen zenbatekoa kobra tzeko 
eskubidea.
1958/2011/31 espedientea (46/2012 Gomendioa)

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko mar txoaren 28koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio espedienteak abian jar 
di tzala bidegabeki jasotako zenbatekoak i tzul tzea eska-
tzeko, indarrean dagoen araudia betez.
59/2012/43 espedientea (49/2012 Gomendioa)

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko maia tzaren 23koa. 
Horren bidez gomendatu zaio e txebizi tzarako prestazio 
osagarriaren etete bat berraztertu dezan, formari dago-
kionez aka ts larriak daudelako.
2289/2011/43 espedientea (64/2012 Gomendioa)
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 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko ekainaren 4koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio diru-sarrerak berma tzeko 
errenta eteteko ebaz pena berrazter dezan ez baitago 
arrazoirik.
153/2012/43 espedientea (67/2012 Gomendioa)

bizKAiKO FOru ALdundiA

Gizarte Ekin tza Saila

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2011ko azaroaren 14koa. 
Horren bidez iradoki tzen zaio diru-sarrerak berma tzeko 
errentaren prestazioa etetea edo iraungi tzea erabaki tzen 
duen ebaz penetan arrazoiak behar bezala eta hiz kun tza 
ulergarrian azaldu eta arrazoitu di tzan, testu laburtuak 
erabili gabe. 
32/2011/31O espedientea (3/2011 Iradokizuna)

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko urtarrilaren 27koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio gizarte lagun tza baten 
iraungipena ondoriorik gabe u tz dezan arrazoiaren dese-
gokitasuna dela-eta.
1715/2011/43 espedientea (14/2012 Gomendioa)

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko o tsailaren 16koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio baliogabe u tz dezala 
Diru-sarrerak Berma tzeko Errenta baten ziorik ezagatiko 
iraungipena, eta haren ordez hilabeteko behin-behineko 
etendura agindu dezala, indarrean dagoen legedia betez.
1181/2011/43 espedientea (27/2012 Gomendioa)

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko mar txoaren 21ekoa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio hainbat agiri onar di tzala 
benetako bizilekuaren baldin tza bete tzearen egiaztagiri gisa.
46/2012/43 espedientea (44/2012 Gomendioa)

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko abuztuaren 21ekoa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio diru-sarrerak berma-
tzeko errentara iraungi tzeko espediente baten restitutio in 
integrum aitor dezan eta, beraz, diru-sarrerak berma tzeko 
errentaren espedientea eskubidea berritu behar izan ze-
neko datara a tzera eraman dezan.
692/2012/43 espedientea (79/2012 Gomendioa)

C) TOKIKO ADMINISTRAZIOA

ARABAKO UDALAK

Gasteiz ko udala

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2011ko abenduaren 1ekoa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio udal tzain plazen sarbide-
rako egindako deialdiaren hautapen prozesua eten dezan 
eta oinarriak berrikus di tzan. 
1872/2011/20 espedientea (47/2011 Gomendioa)

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko mar txoaren 20koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio beharrez koak diren neu-
rriak har di tzan per tsona guztiek Europako Hiriburu Ber-
dearen (European Green Capital 2012) egoi tza den Zu-
lueta Jauregian duintasunez eta berdintasunez sar tzeko 
aukera eduki dezaten.
3/2012/17 Of espedientea (43/2012 Gomendioa)

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko abuztuaren 9koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio gizarte e txe eta kirol 
instalazioetako udal araudia ez bete tzearen ondotik 
hasitako zigor tzeko espedientea berrazter dezan. 
424/2012/29 espedientea (77/2012 Gomendioa)

ARABAKO ADMINISTRAZIO BATZARRAK

Langraiz Okako Administrazio ba tzarra

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2011ko abenduaren 13koa. 
Horren bidez gomenda tzen eta gogorazten zaio zerga-
ordenan tzak alda tzeko prozedura jarraitu behar duela ur-
horniduraren tasa areagotu ahal izateko. 
1013/2011/22 espedientea (48/2011 Gomendioa)

BIZKAIKO UDALAK

barakaldoko udala

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko mar txoaren 9koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio hirigin tzako birzatiketa 
baten ondorioz berriro bizilekua har tzeko eskubidearen 
inguruan egindako eskariari beren-beregi eran tzuteko.
1645/2011/23 espedientea (40/2012 Gomendioa)

muskizeko udala

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko apirilaren 12koa. 
Horren bidez, egoi tzarako hiri-lurzoruan dagoen lur-
sail bateko bara tze-erabilerarako baimena berrikusteko 
gomenda tzen zaio.
782/2011/23 espedientea (54/2012 Gomendioa)

Ortuellako udala

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko urtarrilaren 31koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio senar-emazte erreklama-
zio-egileak biztanleen udal-erroldan inskriba tzeko. 
390/2011/29 espedientea (15/2012 Gomendioa)

Sestaoko udala

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2011ko ekainaren 6koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio familia bat udal erroldan 
ofizioz bajan ematen duen ebaz pena bertan behera u tz 
dezala, familia udal erroldan mantendu dezala eta Eus-
ko Jaurlari tzako E txebizi tza, Herri Lan eta Garraio Saila-
ri jakinarazi diezaiola familia horrek erroldaren baldin tza 
bete tzen duela, esleitu dioten babes ofizialeko e txebizi tza 
berehala eman diezaioten. 
168/2011/31 espedientea (15/2011 Gomendioa)

GIPUZKOAKO UDALAK

beasaingo udala

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2011ko abenduaren 21ekoa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio eta gogorarazten zaio 
bere titularrari isilpeko jarduera baten legalizazioa es-
katu behar diola eta eragindako herritarren babeserako 
kautelaz ko neurriak hartu behar dituela. 
2047/2011/28 espedientea (55/2011 Gomendioa)

2932012k o Tx o s T e n a

VII

( V I I ) . 2 .  O n A r t u  E Z  D I r E n  G O M E n D I O A K  E tA  I r A D O K I Z u n A K

Aurrekoa ikusi

http://ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=14&codMenuPN=1&contenido=8499&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=67%2F2012+GOMENDIOA%2C+ekainaren+4koa
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?codMenuPN=1&title=SUGERENCIA+3%2F2011%2C+de+14+de+nov&contenido=8045&codResi=1&layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&tipo=5&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=14&codMenuPN=1&contenido=8269&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=14%2F2012+GOMENDIOA%2C+urtarrilaren+27koa
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=14&codMenuPN=1&contenido=8301&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=27%2F2012+GOMENDIOA%2C+otasilaren+16koa
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=14&codMenuPN=1&contenido=8501&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=44%2F2012+GOMENDIOA%2C+martxoaren+21ekoa
http://ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=14&codMenuPN=1&contenido=8631&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=79%2F2012+GOMENDIOA%2C+abuztuaren+21ekoa
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=8079&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=47%2F2011+GOMENDIOA%2C+abenduaren+1
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=14&codMenuPN=1&contenido=8341&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=43%2F2012+GOMENDIOA%2C+martxoaren+20koa
http://ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=14&codMenuPN=1&contenido=8625&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=77%2F2012+GOMENDIOA%2C+abuztuaren+9koa
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=8101&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=48%2F2011+GOMENDIOA%2C+abenduaren+1
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=14&codMenuPN=1&contenido=8343&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=40%2F2012+GOMENDIOA%2C+martxoaren+9koa
http://ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=14&codMenuPN=1&contenido=8379&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=54%2F2012+GOMENDIOA%2C+apirilaren+12koa
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=14&codMenuPN=1&contenido=8251&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=15%2F2012+GOMENDIOA%2C+urtarrilaren+31koa
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=7693&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=15%2F2011+GOMENDIOA%2C+ekainaren+6k
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?codMenuPN=1&title=RECOMENDACI%D3N+55%2F2011%2C+de+21+&contenido=8213&codResi=1&layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&tipo=5&codMenu=42&codMenuSN=14&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&nivel=1400&language=eu


donostiako udala

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko o tsailaren 1ekoa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio baliogabe dezala hirigin-
tzako araudia urra tzeagatik ezarritako zigor bat.
1621/2010/23 espedientea (18/2012 Gomendioa)

Pasaiako udala

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko ekainaren 21ekoa. 
Horren bidez iradoki tzen zaio agiriak erregistra tzeko 
zerbi tzua hobetu dezan, barrutietan egindako agirien 
aurkez pena erraztuko duten neurri antola tzaile eta tek-
nikoak hartuta. 
1054/2011/29 espedientea (3/2012 Iradokizuna)

zaldibiako udala

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko apirilaren 26koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio ez kutuko eraikin baten 
aurrean hirigin tzako legez kotasuna berrezar tzeko dago-
kion izapidearekin jarrai dezan.
2320/2011/23 espedientea (57/2012 Gomendioa)

3.

Erabaki gabe dauden gomendioak 
eta iradokizunak

A) EUSKO JAURLARITZA

Hez kun tza, uniber tsitate eta ikerketa Saila

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko azaroaren 15ekoa. 
Horren bidez Eusko Jaurlari tzako Hez kun tza, uniber-
tsitate eta Ikerketa Saileko langile batek eskatutako bate-
raezintasunagatiko eszeden tziaren adieraz pen bati buruz-
ko kexa-espedientea amai tzen da.
1285/2011/33 espedientea (5/2012 Iradokizuna) 

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko azaroaren 29koa. 
Horren bitartez gomenda tzen zaio dagoz kion neurriak har 
di tzan behar bereziak dituen adingabeak hez kun tzako 
lagun tzaile espezialista baliabidea edukiko duela berma-
tze aldera. Adingabe horri bere familiaren e txebizi tzatik 
gertu dagoen ikaste txe hi tzarmendunean matrikula tzeko 
baimena eman diote.
893/2012/20 espedientea (89/2012 Gomendioa)

Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko abenduaren 4koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio, 2013rako gizarte larrial-
dietarako lagun tzetan jasotako gastu espezifiko bakoi-
tzerako gehienez ko zenbatekoak ezar tzen dituen agin-
duaren onespenari dagokionez, 2011ko abenduaren 28ko 
Aginduan ezarritako iriz pideak berrikus di tzan.
14/2012/43O espedientea (90/2012 Gomendioa)

industria, berrikun tza, merkatari tza eta turismo 
Saila

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko azaroaren 19koa, 
euskal herri administrazioek Gran Enara aztarnategian 
apurketa hidraulikoaren sistemaren bidez hidrokarburoak 
esplora tzeko eta ondoren erauzteko proiektuan izandako 
esku-har tzeari buruz koa. 
74/2011/23O espedientea (84/2012 Gomendioa) 

Herrizaingo, Justizia eta Herri Administrazio 
Saila

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko irailaren 28koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaiz kio espe txez kanpoko 
ospitaleko arreta jaso tzen duten presoen zain tzari dago-
kionez iriz pideak, intimitaterako euren eskubidea zain tze 
aldera.
1142/2012/32 espedientea (80/2012 Gomendioa)

ingurumen, Lurralde Plangin tza, nekazari tza 
eta Arran tza Saila

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko azaroaren 19koa, 
euskal herri administrazioek Gran Enara aztarnategian 
apurketa hidraulikoaren sistemaren bidez hidrokarburoak 
esplora tzeko eta ondoren erauzteko proiektuan izandako 
esku-har tzeari buruz koa. 
74/2011/23O espedientea (85/2012 Gomendioa) 

Osasun eta Kon tsumo Saila
Osakide tza

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko azaroaren 23koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio nortasun nahasmendu 
larriak dituzten per tsonei arreta emateari lotutako neurri 
orokor ba tzuk eta eragindako gazte baten arretaren gai-
neko beste neurri berezi ba tzuk har di tzan.
1063/2012/39 espedientea (86/2012 Gomendioa)

E txebizi tza, Herri Lan eta Garraio Saila

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko azaroaren 12koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio 2010eko azaroaren 
3ko agindua baino lehenagoko araudiaren bidez erre-
gulatutako alokairu publikoen prezioak modulatu daite-
zen arrazoiz koagoak izan daitezen, errentaren urteroko 
egunera tzean mekanismo zuzen tzaile egokiak ezarriz.
1120/2011/34 espedientea (83/2012 Gomendioa)

B) FOru AdminiStrAziOA

ARABAKO FORU ALDUNDIA

Gizarte zerbi tzuen Saila

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2011ko azaroaren 14koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio hainbat agiri onar di tzala 
benetako egoi tzaren baldin tza bete tzearen egiaztagiri gisa. 
888/2011/43 espedientea (45/2011 Gomendioa)
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 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko mar txoaren 30ekoa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio eraginik gabe uzteko per-
tsona bati diru-sarrerak berma tzeko errenta eta e txebizi-
tzarako prestazio osagarria jaso tzeko eskubidearen ete-
tea eta jaso ez dituen zenbatekoak kobra tzeko eskubidea 
onar diezaion.
2093/2011/31 espedientea (50/2012 Gomendioa)

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko mar txoaren 30ekoa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio eraginik gabe uzteko 
per tsona bati diru-sarrerak berma tzeko errentaren presta-
zio ekonomikoen ordainketa eten eta zorra eska tzen dion 
ebaz pena eta per tsona horri aitor tzeko etenaldian jaso ez 
duen zenbatekoa kobra tzeko eskubidea.
1577/2011/31 espedientea (51/2012 Gomendioa)

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko ekainaren 4koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio per tsona bati diru-sarre-
rak berma tzeko errentaren prestaziorako eskubidea ukatu 
zion ebaz pena ondoriorik gabe u tz dezan.
2269/2011/31 espedientea (68/2012 Gomendioa)

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko urriaren 17koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio hainbat agiri onar di tzala 
benetako egoi tzaren baldin tza bete tzearen egiaztagiri 
gisa.
1153/2012/43 espedientea (81/2012 Gomendioa)

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko azaroaren 27koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio diru-sarrerak berma tzeko 
errentaren eska tzailearen e txebizi tzan prestazioa jaso tzen 
zuen titular bakarreko bizikide tza unitate bakarra zegoela 
kontuan har tzea. Ondorioz, lagun tza uka tzen duen ebaz-
pena ondoriorik gabe u tz dezan eta prestaziorako es-
kubidea onar diezaion, gainon tzeko baldin tzak bete tzen 
baditu.
1920/2012/01 espedientea (87/2012 Gomendioa)

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko abenduaren 10ekoa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio baliorik gabe u tz di-
tzala gizarte-prestazioen etendura bat eta oker jasotako 
kopuruengatik sortutako zor bat, formaz ko aka ts larriak 
direla-eta.
1165/2012/43 espedientea (91/2012 Gomendioa)

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

Gizarte Ekin tza Saila

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko azaroaren 28koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio, gu txienez hamabi hi-
labetetan zehar, beste hamabiz luza tzeko aukerarekin, 
diru-sarrerak berma tzeko errentaren prestazioa manten 
diezaion berezitako bizikide tza unitate bati.
2219/2011/46 espedientea (8/2012 Iradokizuna)

nekazari tza Saila

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko azaroaren 27koa. 
Horren bidez hiri kaioen populazioa kontrola tzeko plan 
baten hi tzarmena sustatu dezan. 
1751/2012/23 espedientea (6/2012 Iradokizuna)

C) TOKIKO ADMINISTRAZIOA

ARABAKO UDALAK

urkabustaiz ko udala

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko mar txoaren 22koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio eta gogorarazten zaio 
bere titularrari isilpeko jarduera baten legalizazioa es-
katu behar diola eta eragindako auzotarren babeserako 
kautelaz ko neurriak hartu behar dituela.
588/2008/28 espedientea (47/2012 Gomendioa)

Gasteiz ko udala

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko ekainaren 29koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio garraioaren erabil tzaile 
guztiek informazio sistema balia tzen dutela berma tzeko 
beharrez ko neurri guztiak har di tzala. Hartara, ikusmen 
urritasuna dutenek Gasteiz ko hiri garraioaren zerbi tzua 
modu normalizatuan, autonomoan eta seguruan erabil-
tzea bermatuko da.
2324/2011/17 espedientea (72/2012 Gomendioa)

BIZKAIKO UDALAK

barakaldoko udala

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko azaroaren 27koa. 
Horren bidez iradoki tzen zaie hiri kaioen populazioa kon-
trola tzeko plan baten hi tzarmena sustatu dezan.
2644/2012/23 espedientea (7/2012 Iradokizuna) 

Plen tziako udala

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2011ko uztailaren 15ekoa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio, emakumeen eta gizonen 
arteko berdintasunaren prin tzipioari jarraituz, hiri horre-
tako Zubi Zuri deri tzon zubiaren pasabidean era iraunko-
rrean ikusgai jarritako laminak genero ikuspegitik berraz-
ter di tzala eta, ondorioz, hautatutako argaz ki eta testuak 
ordez ka di tzala, emakumeek hiriko bilakaera sozial, kultu-
ral eta ekonomikoan izan duten presen tzia esplizituki isla-
tzen duten beste ba tzuk ipinita. 
1271/2010/30 espedientea (23/2011 Gomendioa)

GIPUZKOAKO UDALAK

Az peitiko udala

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko o tsailaren 7koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio (…) tabernak eragin-
dako kalteak saihesteko neurri egokiak har di tzan eta 
jarduera horri ingurumen legez kotasuna bete tzea eska 
diezaion.
1347/2011/28 espedientea (22/2012 Gomendioa)

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko apirilaren 23koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio (…) tabernak eragin-
dako kalteak saihesteko neurri egokiak har di tzan eta 
jarduera horri ingurumen legez kotasuna bete tzeko eska 
diezaion.
773/2011/28 espedientea (56/2012 Gomendioa)
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Hondarribiko udala

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko uztailaren 24koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio Jaiz kibel Konpainiak 
2012ko Hondarribiko Alardearen antolamenduari da-
gokionez egindako eskaerari esleitutako sarrera erre-
gistroaren zenbakia zuzendu dezan erregistroan sartu 
zeneko errealitatera egokituz eta datorren irailaren 8ko 
jai-ekin tzen eta ekin tza horien aurretiko en tseguen anto-
lamenduan Jaiz kibel Konpainiak egindako eskaera beste 
ba tzuekiko nagusituz.
100/2012/30 espedientea (75/2012 Gomendioa)

mutrikuko udala

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko urtarrilaren 16koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio eta gogorarazten zaio 
bere titularrari isilpeko jarduera baten legalizazioa es-
katu behar diola eta eragindako herritarren babeserako 
kautelaz ko neurriak hartu behar dituela.
1853/2011/28 espedientea (5/2012 Gomendioa)

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko mar txoaren 20koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio establezimendu batek 
eragindako kalteak saihesteko neurri egokiak har di tzan 
eta jarduera horri ingurumen legez kotasuna bete dezala 
eska diezaion.
1515/2009/28 espedientea (41/2012 Gomendioa)

tolosako udala

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko ekainaren 18koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio (…) sozietate gastrono-
mikoak eragindako kalteak saihesteko neurri egokiak har 
di tzan eta jarduera horri ingurumen arloko legez kotasuna 
bete tzeko eska diezaion.
358/2012/28 espedientea (70/2012 Gomendioa)

D) BESTE ERAKUNDE PUBLIKO BATZUK

biz kaiko doako Lagun tza Juridikoaren batzordea

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko azaroaren 28koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio doako justiziaren eska-
ri bat ukatu zuen erabakia ondoriorik gabe uzteko, baita 
beste berri bat era dezan, eska tzaile honi onura hau onar-
tzea bidera tzeko.
1561/2012/32 espedientea (88/2012 Gomendioa) 

4.

Bertan behera utzitako gomendioak 
eta iradokizunak

ARABAKO UDALAK

Gasteiz ko udala

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2011ko abenduaren 16koa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio tAO  txartelak emateko 
tasak dirutan ordain tzea ahalbide tzea eta, zen tzu horre-
tan, bere zerga Ordenan tzaren testua alda tzea. 
1646/2011/22 espedientea (51/2011 Gomendioa)

BIZKAIKO UDALAK

bilboko udala

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko mar txoaren 21ekoa. 
Horren bidez gomenda tzen zaio jabe tza pribatu eta era-
bilera publikoko arrapala baten erabilera okerrak sor tzen 
dituen zaratak ezaba tzeko beharrez koak diren lanak bere 
kargura buru di tzan.
1317/2009/28 espedientea (45/2012 Gomendioa)
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Eman diren ebazpenak

 ■ Arartekoaren ebaz penak. Horien bidez, Arabako Foru 
Aldundiaren Gizarte Zerbi tzuen Sailari gomenda tzen 
zaio espedienteak abian jar di tzala bidegabeki jasotako 
zenbatekoak i tzul tzea eska tzeko, indarrean dagoen arau-
dia betez.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko urtarrilaren 9koa. 
Beraren bidez, Basurtu auzoan gur tze-leku musulman be-
rria ireki tzean sortu ziren arazoak direla-eta, Arartekoaren 
jardunari amaiera emango zaio.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko urtarrilaren 16koa. 
Horren bidez, irakaskun tzako fun tzio publikoan sar tzeko, 
hezi tzaile titulua duten maisu-maistrek Haurreskolak Par-
tzuergoaren menpe dauden haur eskoletan eta udaleko 
haur eskoletan egiazta tzen duten aurreko esperien tzia 
ain tzat har tzeari buruz ko jarduera amai tzen da.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko urtarrilaren 16koa. 
Horren bidez, Mutrikuko Udalari gomenda tzen zaio eta 
gogorarazten zaio bere titularrari isilpeko jarduera baten 
legalizazioa eskatu behar diola eta eragindako herritarren 
babeserako kautelaz ko neurriak hartu behar dituela.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko urtarrilaren 18koa. 
Horren bidez, Zanbranako Udalari gomenda tzen zaio ani-
maliak gorde tzeko  txabola baten erabileraren aurka egin-
dako salaketari eran tzuna eman diezaion.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko urtarrilaren 20koa. 
Horren bidez, Oiongo Udalari gomenda tzen zaio lur 
eremu baten segurtasun eta osasungarritasun baldin tzak 
egiazta tzeko administrazio espedientea izapidetu dezala.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko urtarrilaren 27koa. 
Horren bidez, Biz kaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekin tza 
Sailari gomenda tzen zaio gizarte lagun tza baten iraungi-

pena ondoriorik gabe u tz dezan arrazoiaren desegokita-
suna dela-eta.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko urtarrilaren 31koa. 
Horren bidez, Ortuellako Udalari gomenda tzen zaio se-
nar-emazte erreklamazio-egileak biztanleen udal-erroldan 
inskriba tzeko. 

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko o tsailaren 1ekoa, (…) 
tabernaren irregulartasunen ondorioz ko salaketen au-
rrean, Mutrikuko Udalaren eran tzunik eta jarduerarik ezari 
buruz koa.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko o tsailaren 1ekoa. 
Horren bidez, Errenteriako Udalari gomenda tzen zaio Sal-
menta Ibiltaria arau tzen duen Ordenan tza berrikusteko. 

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko o tsailaren 1ekoa. Ho-
rren bidez, Donostiako Udalari gomenda tzen zaio balio-
gabe dezala hirigin tzako araudia urra tzeagatik ezarritako 
zigor bat.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko o tsailaren 6koa. 
Horren bidez, Bilboko Udalari gomenda tzen zaio esta-
blezimendu batek eragindako kalteak saihesteko neurri 
egokiak har di tzan eta jarduera horri ingurumen legez-
kotasuna bete tzea eska diezaion.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko o tsailaren 7koa. 
Horren bidez, Az peitiko Udalari gomenda tzen zaio (…) ta-
bernak eragindako kalteak saihesteko neurri egokiak har 
di tzan eta jarduera horri ingurumen legez kotasuna bete-
tzea eska diezaion.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko o tsailaren 7koa. 
Horren bidez, Arabako Foru Aldundiko Gizarte Zerbi tzuen 
Sailari gomenda tzen zaio diru-sarrerak berma tzeko erren-
taren sor tzapena berriro has dezan eteteko arrazoiak des-
agertu baitira.
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 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko o tsailaren 16koa. 
Horren bidez, Biz kaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekin tza 
Sailari gomenda tzen zaio baliogabe u tz dezala Diru-sarre-
rak Berma tzeko Errenta baten ziorik ezagatiko iraungipe-
na, eta haren ordez hilabeteko behin-behineko etendura 
agindu dezala, indarrean dagoen legedia betez.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko o tsailaren 23koa. 
Horren bidez, Arabako Foru Aldundiko Gizarte Zerbi-
tzuetako Sailari gomenda tzen zaio gizarte lagun tzen 
sor tzapena berriro has dezan hilabeteko etenaldiaren 
ondoren.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko mar txoaren 1ekoa. 
Horren bidez, herritarrei gure erkidegoko bi hiz kun tza ofi-
zialetan emandako arreta hobe tzeko neurriak gomenda-
tzen zaiz kio Eusko Jaurlari tzako Barne Sailari.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko mar txoaren 5ekoa. 
Horren bidez, eraikun tza proiek tu batean hirigin tza arau-
dia bete tzeari buruz aurkeztu salaketa eta idaz kiei bera-
riaz eran tzutea gomenda tzen zaio Zumaiako Udalari.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko mar txoaren 6koa. 
Horren bidez, Lanbideri gomenda tzen zaio Enpresen 
Sorkun tzaren gaineko diru-lagun tza i tzul tzeko betebeha-
rra aitor tzen duen ebaz pena berrikusteko.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko mar txoaren 8koa. 
Horren bidez, eskola-garraioko zerbi tzu osagarria aitor-
tzeko eskaera bati emandako trataerari buruz ko jarduera 
bat ondorioztatu da.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko mar txoaren 8koa. 
Horren bidez, Arabako Foru Aldundiaren Gizarte Zerbi-
tzuen Sailari gomenda tzen zaio espedienteak abian jar 
di tzala bidegabeki jasotako zenbatekoak i tzul tzea eska-
tzeko, indarrean dagoen araudia betez.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko mar txoaren 9koa. 
Horren bidez, Barakaldoko Udalari gomenda tzen zaio 
hirigin tzako birzatiketa baten ondorioz berriro bizilekua 
har tzeko eskubidearen inguruan egindako eskariari be-
ren-beregi eran tzuteko.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko mar txoaren 13koa. 
Horren bidez, laneko arriskuen preben tzioa ez bete-
tzeagatik jarritako salaketa bati buruz ko jarduera amai-
tzen da.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko mar txoaren 19koa. 
Horren bidez, Biz kaiko Oiola urtegiko uraren kalitatea 
berma tzeko hartutako neurriei buruz Arartekoaren parte 
har tzea amai tzen du. 

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko mar txoaren 19koa. 
Honen bidez, Bilboko Udalari iradoki tzen zaio bide pu-
blikoko musika emanaldien eragoz penak murrizteko 
aukera.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko mar txoaren 20koa. 
Horren bidez, Mutrikuko Udalari gomenda tzen zaio es-
tablezimendu batek eragindako kalteak saihesteko neurri 
egokiak har di tzan eta jarduera horri ingurumen legez-
kotasuna bete dezala eska diezaion.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko mar txoaren 20koa. 
Horren bidez, Mallabiko Udalari gomenda tzen zaio Malla-
biko (…) industrigunean dagoen  txatar-parkeko jarduera-
ren susta tzaileari ingurumen arloko legedia betearazteko.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko mar txoaren 20koa. 
Horren bidez, Gasteiz ko Udalari gomenda tzen zaio 
beharrez koak diren neurriak har di tzan per tsona guztiek 
Europako Hiriburu Berdearen (European Green Capital 
2012) egoi tza den Zulueta Jauregian duintasunez eta ber-
dintasunez sar tzeko aukera eduki dezaten.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko mar txoaren 21ekoa. 
Horren bidez, Arabako Foru Aldundiko Gizarte Zerbi tzuen 
Sailari gomenda tzen zaio hainbat agiri onar di tzala bene-
tako bizilekuaren baldin tza bete tzearen egiaztagiri gisa.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko mar txoaren 21ekoa. 
Horren bidez, Bilboko Udalari gomenda tzen zaio jabe tza 
pribatu eta erabilera publikoko arrapala baten erabilera 
okerrak sor tzen dituen zaratak ezaba tzeko beharrez koak 
diren lanak bere kargura buru di tzan.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko mar txoaren 22koa. 
Horren bidez, Urkabustaiz ko Udalari gomenda tzen zaio 
eta gogorarazten zaio bere titularrari isilpeko jarduera ba-
ten legalizazioa eskatu behar diola eta eragindako auzota-
rren babeserako kautelaz ko neurriak hartu behar dituela.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko mar txoaren 23koa. 
Horren bidez, Alda ts udal pilotalekutik datozen zaratei 
buruz planteatutako kexa espedientea amai tzen da.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko mar txoaren 26koa. 
Horren bidez, Arabako Foru Aldundiko Gizarte Zerbi tzuen 
Sailari gomenda tzen zaio eraginik gabe uzteko per tsona 
bati prestazio ekonomikoen ordainketa eten eta zorra 
eska tzen dion ebaz pena eta per tsona horri aitor tzeko ete-
naldian jaso ez duen zenbatekoa kobra tzeko eskubidea.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko mar txoaren 27koa. 
Horren bidez amai tzen da industri enpresa batetik dato-
zen zaratengatik planteatutako kexa espedientea.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko mar txoaren 27koa. 
Horren bidez, ikaste txe batean berdinen artean egon-
dako tratu  txarren kasu baten gainean jardun behar dela 
ondoriozta tzen da.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko mar txoaren 27koa. 
Horren bidez, Gasteiz ko Udalari gomenda tzen zaio 
erreklama tzaileari bahitutako zenbatekoa i tzul diezaion, 
bahiketa egin zen unean zorra preskribatuta bai tzegoen.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko mar txoaren 28koa. 
Horren bidez, Arabako Foru Aldundiaren Gizarte Zerbi-
tzuen Sailari gomenda tzen zaio espedienteak abian jar 
di tzala bidegabeki jasotako zenbatekoak i tzul tzea eska-
tzeko, indarrean dagoen araudia betez.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko mar txoaren 30ekoa. 
Horren bidez, Arabako Foru Aldundiko Gizarte Zerbi tzuen 
Sailari gomenda tzen zaio eraginik gabe uzteko per tsona 
bati diru-sarrerak berma tzeko errenta eta e txebizi tzarako 
prestazio osagarria jaso tzeko eskubidearen etetea eta 
jaso ez dituen zenbatekoak kobra tzeko eskubidea onar 
diezaion.
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 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko mar txoaren 30ekoa. 
Horren bidez, Arabako Foru Aldundiko Gizarte Zerbi tzuen 
Sailari gomenda tzen zaio eraginik gabe uzteko per tsona 
bati diru-sarrerak berma tzeko errentaren prestazio eko-
nomikoen ordainketa eten eta zorra eska tzen dion ebaz-
pena eta per tsona horri aitor tzeko etenaldian jaso ez duen 
zenbatekoa kobra tzeko eskubidea.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko apirilaren 2koa. 
Horren bidez, Biz kaiko Foru Aldundiko Kultura Sailari zen-
bait neurri gomenda tzen zaiz kio karate modalitatean Es-
kola Kirolaren Programa hobe tzeko.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko apirilaren 4koa. 
Horren bidez, Guru tzetako Ospitaleko larrialdi zerbi tzuko 
osasun arreta dela-eta irekitako espedientea amai tzen da. 

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko apirilaren 12koa. 
Horren bidez, egoi tzarako hiri-lurzoruan dagoen lur sail  
bateko bara tze-erabilerarako baimena berrikusteko go-
men  da tzen dio Muskiz ko Udalari.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko apirilaren 17koa. 
Horren bidez, E txebizi tza, Herri Lan eta Garraio Sailari 
iradoki tzen zaio dagoz kion neurriak har di tzan erreklama-
tzaileak bere familia-unitateak dituen espazio beharrei 
egoki tzen den babes ofizialeko e txebizi tza bat eskura-
tzeko aukera eduki dezan.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko apirilaren 23koa. 
Horren bidez, Az peitiko Udalari gomenda tzen zaio (…) ta-
bernak eragindako kalteak saihesteko neurri egokiak har 
di tzan eta jarduera horri ingurumen legez kotasuna bete-
tzeko eska diezaion.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko apirilaren 25ekoa. 
Horren bidez (…) tabernatik datozen zaratei buruz aurkez-
tutako kexa-espedientea amai tzen da.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko apirilaren 26koa. 
Horren bidez, Zaldibiako Udalari gomenda tzen zaio ez-
kutuko eraikin baten aurrean hirigin tzako legez kotasuna 
berrezar tzeko dagokion izapidearekin jarrai dezan.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko maia tzaren 4koa. 
Horren bidez, Bakioko Udalari gomenda tzen zaio lizen-
tziarik gabeko lurzati bat hesi tzeko obrengatik egindako 
salaketari eran tzuna eman diezaion eta legaliza tzeko da-
gokion izapidearekin jarrai dezan.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko maia tzaren 21ekoa. 
Horren bidez, Er tzain tzak Kuku tza gazte txea barne har-
tzen zuen higiezina hustu eta eraisterakoan aurrera era-
mandako esku-har tzeari lotutako hainbat espedientee-
tako jarduera amai tzen da, baita ondorengo protesta 
ekin tzetakoa ere. 

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko maia tzaren 22koa. 
Horren bidez amaiera ematen zaio bi elkarte ekologistek 
sustatutako kexa-espedienteari. Bertan, Biz kaiko Foru 
Aldundiko Ingurumen Sailari eskatutako ingurumeneko 
informazioa ukatu zaiela sala tzen dute. 

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko maia tzaren 22koa. 
Horren bidez, Arabako Foru Aldundiko Gizarte Zerbi-
tzuetako Sailari gomenda tzen zaio gizarte prestazioen ete-
tea eta oker jasotakoengatiko zorra berrazter di tzala, diru-
dienez ez baitago horiek bidera tzeko arrazoi nabarmenik.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko maia tzaren 23koa. 
Horren bidez, Arabako Foru Aldundiko Gizarte Zerbi tzuen 
Sailari gomendatu zaio e txebizi tzarako prestazio osaga-
rriaren etete bat berraztertu dezan, formari dagokionez 
aka ts larriak daudelako.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko maia tzaren 28koa. 
Horren bidez, Eusko Jaurlari tzako Osasun eta Kon tsumo 
Sailari gomenda tzen zaio eskola tzeko asmoz aldi bate-
rako egonaldian dagoen adingabe a tzerritar bati osasun 
arreta onar diezaioten. 

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko maia tzaren 31koa. 
Horren bidez, Biz kaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekin tza 
Sailari gomenda tzen zaio diru-sarrerak berma tzeko erren-
ta eta e txebizi tzarako prestazio osagarria berri tzeko data 
berrazter dezan.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko ekainaren 4koa. 
Horren bidez, Arabako Foru Aldundiko Gizarte Zerbi-
tzuetako Sailari gomenda tzen zaio diru-sarrerak berma-
tzeko errenta eteteko ebaz pena berrazter dezan ez bai-
tago arrazoirik.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko ekainaren 4koa. 
Horren bidez, Arabako Foru Aldundiko Gizarte Zerbi-
tzu Sailari gomenda tzen zaio per tsona bati diru-sarrerak 
berma tzeko errentaren prestaziorako eskubidea ukatu 
zion ebaz pena ondoriorik gabe u tz dezan.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko ekainaren 11koa. 
Duranako Udalba tzako saioen aldiz kakotasunari bu ruz koa. 

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko ekainaren 12koa. 
Horren bidez, Biz kaiko Foru Aldundiko Kultura Sailari 
gomenda tzen zaio hainbat neurri bere Eskola Kirola Pro-
gramaren inguruan.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko ekainaren 18koa. 
Horren bidez, Tolosako Udalari gomenda tzen zaio (…) 
sozietate gastronomikoak eragindako kalteak saihesteko 
neurri egokiak har di tzan eta jarduera horri ingurumen ar-
loko legez kotasuna bete tzeko eska diezaion.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko ekainaren 21ekoa. 
Horren bidez, Pasaiako Udalari iradoki tzen zaio agiriak 
erregistra tzeko zerbi tzua hobetu dezan, barrutietan egin-
dako agirien aurkez pena erraztuko duten neurri antola-
tzaile eta teknikoak hartuta. 

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko ekainaren 26koa. 
Horren bidez, Ar tzentalesko Udalari gomenda tzen zaio 
erregistroko izen-emate baten aurrean esku hartu dezan, 
bide publiko bat partikular baten izenean baitago. 

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko ekainaren 29koa. 
Horren bidez, garraioaren erabil tzaile guztiek informazio 
sistema balia tzen dutela berma tzeko beharrez ko neurri 
guztiak har di tzala gomenda tzen zaio Gasteiz ko Udalari. 
Hartara, ikusmen urritasuna dutenek Gasteiz ko hiri ga-
rraioaren zerbi tzua modu normalizatuan, autonomoan eta 
seguruan erabil tzea bermatuko da.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko uztailaren 5ekoa. 
Horren bidez, Bermeoko Udalari gomenda tzen zaio bera-
riaz eman diezaion eran tzuna higiezin batean lizen tziarik 
gabe  tximinia bat jar tzeagatik egindako salaketari.
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 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko uztailaren 11koa. 
Horren bidez, Biz kaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekin tza 
Sailari gomenda tzen zaio berrikus dezala diru-sarrerak 
berma tzeko errenta baten deuseztapena.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko uztailaren 12koa. 
Horren bidez, medikun tza pribatua erabil tzeagatiko 
gastuak i tzul tzea uka tzeari buruz ko kexa-espedientea 
bukatu tzat eman duen. 

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko uztailaren 16koa. 
Honen bidez, amaitu tzat ematen dugu Karran tzako Uda-
lak berrazter tzeko errekur tso bati eran tzun ez diolako aur-
keztutako kexaren inguruan egin dugun esku-har tzea.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko uztailaren 17koa. 
Honen bidez, amaitu tzat ematen dugu Urduliz ko Udalak 
hainbat hirigin tza-salaketari eran tzun ez dielako aurkeztu-
tako kexaren inguruan egin dugun esku-har tzea.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko uztailaren 24koa. 
Horren bidez, Hondarribiko Udalari gomenda tzen zaio 
Jaiz kibel Konpainiak 2012ko Hondarribiko Alardearen 
antolamenduari dagokionez egindako eskaerari esleitu-
tako sarrera erregistroaren zenbakia zuzendu dezan erre-
gistroan sartu zeneko errealitatera egokituz eta datorren 
irailaren 8ko jai-ekin tzen eta ekin tza horien aurretiko en-
tseguen antolamenduan Jaiz kibel Konpainiak egindako 
eskaera beste ba tzuekiko nagusituz.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko abuztuaren 7koa. 
Horren bidez, Gipuz koako Abokatuen Elkargoari 
gomenda tzen zaio abokatu baten aurrean eta arlo deon-
tologikoan abian jar tzen duen jarduera oro diziplina-pro-
zeduran ezarritako gehienez ko epean eba tz dezan.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko abuztuaren 9koa. 
Horren bidez, Gasteiz ko Udalari gomenda tzen zaio gi-
zarte e txe eta kirol instalazioetako udal araudia ez bete-
tzearen ondotik hasitako zigor tzeko espedientea berraz-
ter dezan. 

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko abuztuaren 14koa. 
Horren bidez, Oiar tzungo Udalari gomenda tzen zaio egin-
dako eskaera baten izapidea sustatu dezan eta egindako 
eskaera bakoi tza eran tzun dezan.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko abuztuaren 21ekoa. 
Horren bidez, Biz kaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekin tza 
Sailari gomenda tzen zaio diru-sarrerak berma tzeko erren-
tara iraungi tzeko espediente baten restitutio in integrum 
aitor dezan eta, beraz, diru-sarrerak berma tzeko errenta-
ren espedientea eskubidea berritu behar izan zeneko da-
tara a tzera eraman dezan.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko irailaren 24koa, 
Biz kaian petrolioa fin tzeko gara tzen den industria jardue-
rari buruz ko informazio, parte-har tze eta ingurumenaren 
kontrol prozedurei buruz koa. 

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko irailaren 28koa. 
Horren bidez, Eusko Jaurlari tzako Herrizaingo, Justizia 
eta Herri Administrazio Sailari gomenda tzen zaiz kio espe-
txez kanpoko ospitaleko arreta jaso tzen duten presoen 
zain tzari dagokionez iriz pideak, intimitaterako euren es-
kubidea zain tze aldera.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko urriaren 17koa. 
Horren bidez, Arabako Foru Aldundiko Gizarte Zerbi tzuen 
Sailari gomenda tzen zaio hainbat agiri onar di tzala bene-
tako egoi tzaren baldin tza bete tzearen egiaztagiri gisa.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko azaroaren 7koa. 
Horren bidez, Osakide tzari gomenda tzen zaio neurriak 
har tzeko ondare eran tzukizuneko espediente bat berariaz 
ebazteko. 

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko azaroaren 12koa. 
Horren bidez, Iruarteta HLHIko hez kun tza eskain tza 
zabal tzeari buruz ko jarduerari amaiera eman zaio.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko azaroaren 12koa. 
Horren bidez, E txebizi tza, Herri Lan eta Garraio Sailari 
gomenda tzen zaio 2010eko azaroaren 3ko agindua baino 
lehenagoko araudiaren bidez erregulatutako alokairu pu-
blikoen prezioak modulatu daitezen arrazoiz koagoak izan 
daitezen, errentaren urteroko egunera tzean mekanismo 
zuzen tzaile egokiak ezarriz.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko azaroaren 15ekoa. 
Horren bidez, Eusko Jaurlari tzako Hez kun tza, Uniber-
tsitate eta Ikerketa Saileko langile batek eskatutako bate-
raezintasunagatiko eszeden tziaren adieraz pen bati buruz-
ko kexa-espedientea amai tzen da.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko azaroaren 19koa, 
euskal herri administrazioek Gran Enara aztarnategian 
apurketa hidraulikoaren sistemaren bidez hidrokarburoak 
esplora tzeko eta ondoren erauzteko proiek tuan izandako 
esku-har tzeari buruz koa. 

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko azaroaren 22koa. 
Horren bidez, amaitu da Hez kun tza Marko Hirueleduna-
ren (HMH) saiakun tzak egiteko hautatu zen ikaste txe ba-
tean ikasleak bana tzeko erabili ziren iriz pideei dagokien 
jarduera.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko azaroaren 23koa. 
Horren bidez, Osakide tza-Euskal Osasun Zerbi tzuari 
gomenda tzen zaio nortasun nahasmendu larriak dituzten 
per tsonei arreta emateari lotutako neurri orokor ba tzuk 
eta eragindako gazte baten arretaren gaineko beste neurri 
berezi ba tzuk har di tzan.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko azaroaren 27koa. 
Horren bidez, Arabako Foru Aldundiko Gizarte Zerbi tzuen 
Sailari gomenda tzen zaio diru-sarrerak berma tzeko erren-
taren eska tzailearen e txebizi tzan prestazioa jaso tzen zuen 
titular bakarreko bizikide tza unitate bakarra zegoela kon-
tuan har tzea. Ondorioz, lagun tza uka tzen duen ebaz pena 
ondoriorik gabe u tz dezan eta prestaziorako eskubidea 
onar diezaion, gainon tzeko baldin tzak bete tzen baditu.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko azaroaren 27koa. 
Horren bidez, Biz kaiko Foru Aldundiari eta Barakaldoko 
Udalari iradoki tzen zaie hiri kaioen populazioa kontrola-
tzeko plan baten hi tzarmena sustatu dezaten. 

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko azaroaren 28koa. 
Horren bidez, Biz kaiko Doako Lagun tza Juridikoaren Ba-
tzordeari gomenda tzen zaio doako justiziaren eskari bat 
ukatu zuen erabakia ondoriorik gabe uzteko, baita beste 
berri bat era dezan, eska tzaile honi onura hau onar tzea 
bidera tzeko. 

Aurrekoa ikusi
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 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko azaroaren 28koa. 
Horren bidez, Biz kaiko Foru Aldundiari gomenda tzen 
zaio, gu txienez hamabi hilabetetan zehar, beste hamabiz 
luza tzeko aukerarekin, diru-sarrerak berma tzeko erren-
taren prestazioa manten diezaion berezitako bizikide tza 
unitate bati.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko azaroaren 29koa. 
Horren bitartez, Eusko Jaurlari tzako Hez kun tza, Uniber-
tsitate eta Ikerketa Sailari gomenda tzen zaio dagoz kion 
neurriak har di tzan behar bereziak dituen adingabeak 
hez kun tzako lagun tzaile espezialista baliabidea edukiko 
duela berma tze aldera. Adingabe horri bere familiaren 
e txebizi tzatik gertu dagoen ikaste txe hi tzarmendunean 
matrikula tzeko baimena eman diote.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko azaroaren 30ekoa. 
Horren bidez, Er tzain tzak Bilbon eta Vitoria-Gasteizen 

izan zituen bi esku-har tzeen ondorioz hasitako ofizioz ko 
espedientean egin duen jarduera buka tzen da. Esku-har-
tze haietan, bi gazte herio tza eragiteraino eta larriki zauri-
tu zituzten, hurrenez hurren. 

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko abenduaren 4koa. 
Horren bidez, Eusko Jaurlari tzako Enplegu eta Gizar-
te Gaietako Sailari gomenda tzen zaio, 2013rako gizarte 
larrialdietarako lagun tzetan jasotako gastu espezifiko 
bakoi tzerako gehienez ko zenbatekoak ezar tzen dituen 
aginduaren onespenari dagokionez, 2011ko abenduaren 
28ko Aginduan ezarritako iriz pideak berrikus di tzan.

 ■ Arartekoaren ebaz pena, 2012ko abenduaren 18koa. 
Horren bidez, Leioako Artaza parke publikoaren erabile-
rari dagokionez errespetatu behar diren zenbait arauren 
ez-bete tzea sala tzen zuen kexa baten inguruko esku-har-
tzea amaitu da.
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Arartekoaren argitalpenak

Txosten bereziak

 ■ Kalabozoak. Ertzaintzaren eta udalen atxiloketa egoitzak. 
1991.

 ■ Psikiatrikoak. Ospitale psikiatrikoetako buru-gaisoen 
egoera. 1992.

 ■ Adinekoen egoitzak Euskal Autonomi Elkartean (1992-
1993). 1994.

 ■ Euskal Herriko Ararteko Erakundearen lehen bost 
urteak (1989-1994). 1994.

 ■ Euskal Autonomia Erkidegoan egoitzez kanpo 
adinekoentzat dagoen laguntzari buruzko txosten 
berezia (1994-1995). 1996.

 ■ Euskal Autonomia Erkidegoko kartzeletako egoera. 
1996.

 ■ Babesik gabeko haur eta nerabeentzako laguntza 
zerbitzuak. 1997.

 ■ Adin txikiko lege-hausleak. 1998.

 ■ Uraren kalitatearen babesa Zadorra sistemako 
urtegietan. 1999.

 ■ Oinarrizko gizarte-zerbitzuen egoera EAEn. 1999.

 ■ Buruko gaitzaren trataera ospitaletik kanpo. 2000.

 ■ EAEko hezkuntza-premia bereziei emandako 
erantzuna. 2001.

 ■ Sasoikako langileen egoera Arabako mahats eta patata 
bilketan. 2002.

 ■ Pertsona ezgaituen lanerako aukerak EAEn. 2003.

 ■ Euskal Autonomia Erkidegoan erabilera publikoa duten 
eraikinen irisgarritasuna. 2003.

 ■ Emakumeen kontrako indarkeriari erakundeek 
emandako erantzuna EAEn. 2003.

 ■ Pertsona nagusiei emandako arreta EAEn: etxeko 
laguntza, eguneko zentroak eta egoi tza-zentroak. 2005.

 ■ Bakarrik dauden adin txikiko atzerritarren egoera EAEn. 
2005.

 ■ Etxerik gabe eta bazterkeria larrian dauden pertsonen 
premiei emandako erantzuna. 2006.

 ■ Bizikidetza eta gatazkak ikastetxeetan. 2006.

 ■ Gazteentzako etxebizitza politika publikoak EAEn. 2007.

 ■ Arreta soziosanitarioa: esparru kontzeptuala eta 
nazioarteko eta autonomietako aurrerapausoak. 
Hurbilketa. 2008.

 ■ Gizarte ekintza sektoreko lan baldintzak. 2008.

 ■ Euskadin terrorismoaren biktimei erakundeek emandako 
arreta. 2009.

 ■ Adingabekoei balioak transmititzea. 2009.

 ■ Transgeneroen eta transexualen egoera Euskadin. 2009.

 ■ EAEko erakundeen jarduna nerabeen droga kon-
tsumoaren arloan. 2010.

 ■ Euskal Autonomia Erkidegoko oinarrizko gizarte 
zerbitzuen egoera. 2010.

 ■ EAEko garraio sistema publikoak duen irisgarritasunari 
buruzko diagnostikoa. 2011.

 ■ Arrisku egoera berezietan dauden adingabeak. 2011.

 ■ EAEn norberaren autonomia sustatzeko eta 
mendetasunari arreta emateko legearen aplikazioa. 2011.
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Urteko txostenak

 ■ Liburukiak: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.

Arartekoaren gomendioak

 ■ Gomendioak 2002, 2003, 2004.

Bestelako argitalpenak

 ■ Idatz arauak / Normas de redacción. 1992.

 ■ Ombudsmanaren Hirugarren Hitzaldi Europarra. 
Herrialdeko Ombudsmanaren garrantzia. 1993.

 ■ Esanak eta eginak / Dichos y hechos. Juan San Martín, 
Arartekoa. 1994.

 ■ XV Jornadas de Coordinación de Defensores del 
Pueblo. 2000.

Faksimilak
 ■ Jaquin-bide Iritarautia - 1820. Kadizko Konstituzioari 

buruz euskaraz idatzitako eskuizkribu argitaragabea, 
irakaskuntzarako moldatua. 1991.

 ■ Gaioren Institutionum. 1992. (Gaztelaniazko lehen 
argitaralditik aterea, Madril, 1845).

 ■ Aita Frantzisko Vitoriakoaren De indis insulanis. De iure 
belli. 1993. (Lyonen 1557an egindako lehen argitaralditik 
aterea).

 ■ Valentín de Forondaren Cartas sobre la policía. 1998. 
(Iruñean 1820an egindako bigarren argitaralditik aterea).

 ■ Miguel de Lardizábal y Uriberen Apología por los Agótes 
de Navarra y los Chuetas de Mallorca, con una breve 
digresión á los vaqueros de Asturias. 2000. (Madrilen 
1786an egindako lehen argitaralditik aterea).

 ■ Manuel de Lardizábal y Uriberen Discurso sobre las 
penas contrahido á las leyes criminales de España, 
para facilitar su reforma. 2001. (Madrilen 1782an 
egindako lehen argitaralditik aterea).

 ■ Xabier Maria Muniberen Discursos inéditos. 2002.

 ■ Rita de Barrenechea eta beste emakume batzuk. Catalin y 
otras voces de mujeres en el siglo XVIII. 2006.

«P. Francisco de Vitoria»  
Giza eskubideen saila  
(bekadunen lanak)

 ■ E. J. Ruiz. El derecho al ambiente como de re cho de 
participación. 1993.

 ■ M. Á. Encinas. Viviendas de protección oficial y 
arrendamientos en el País Vasco (1982-1991). 1994.

 ■ G. Varona. La inmigración irregular. Derechos y deberes 
humanos. 1994.

 ■ A. Bergara. Hezkuntza- eta Hizkuntza-eskubideak 
indarreko lege-araubidean. 1996.

 ■ Mª J. Fernández de Landa. El control interins titu cio nal 
en la Unión Europea. 1996.

 ■ I. P. Sánchez. Rechazo social hacia las personas sero-
po sitivas en la CAPV. 1998.

 ■ J. Morquecho. Intervención comunitaria en Euskadi. 
Acercamiento a la acción social sobre la exclusión. 
1999.

 ■ G. Moreno. Trabajo y ciudadanía. Un debate abierto. 
2003.

 ■ A. Olarte. Alternativas a la cárcel en Euskadi: el trabajo 
en beneficio de la comunidad. 2006.

 ■ B. Sicilia. Derechos fundamentales y Constitución 
Europea. 2006.

 ■ J. Zarauz. Incidencia del padrón municipal en el 
ejercicio de los derechos de las personas extranjeras 
en situación irregular. 2007.

 ■ I. Mujika. Visibilidad y participación social de las 
mujeres lesbianas en Euskadi. 2007.

«Francisco de Vitoria»  
Giza eskubideen bilduma

Hausnartzeko eta parte hartzeko foroak

 ■ Eskolako bizikidetasuna eta gatazkak. 2007.

 ■ Nerabe eta gazte lesbiana, gay, transexual eta 
bisexualak: trabak eta gaitzespenak beren garapen 
pertsonalean, harremanetan eta sozializazioan. 2008.

 ■ Cannabisa. Erabilerak, segurtasun juridikoa eta 
politikak. 2011.

Jardunaldiak

 ■ Eskubide sozialen egungo egoera. 2008.

 ■ Politika publikoen erronkak demokrazia aurreratu 
batean. 2009.

 ■ Eskubide sozialak krisi garaian (CD-rOM). 2012.
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«Juan San Martín»  
Giza eskubideen bilduma 
(bekadunen lanak)

 ■ J. M. Septién. Mugarik gabeko eskola. Ikasle etorkinen 
irakaskuntza Araban. 2006.

 ■ A. Bacigalupe, U. Martín. Osasun arloko gizarte 
desberdintasunak EAEko biztanleen artean. 2007.

 ■ J. L. Fuentes, T. L. Vicente. Biztanleria magrebtarra 
Euskal Autonomia Erkidegoan. Egoera eta itxaropenak. 
2007.

 ■ F. J. Leturia, N. Etxaniz. Adinekoen eskubideak eta tratu 
desegokiaren prebentzioa. 2009.

 ■ I. Orbegozo, A. I. Pérez, L. Pego. Gizabanakoari 
eskubideak etetea terrorismo kasuetan: arreta berezia 
atxiloaldi inkomunikatuari. 2009.

 ■ A. Gozalo, E. Jiménez, L. Vozmediano. Adingabeak 
edo atzerritarrak? Esku hartzeko politiken azterketa, 
lagundu gabeko adingabe atzerritarren gainekoa. 2010.

 ■ M. Arnoso, M. Mazkiaran, A. Arnoso, S. Luciani, A. Villalón, 
A. Otaegi. Etorkinek zerbitzu eta prestazioetara duten 
sarbidea, Euskal Autonomia Erkidegoan. 2011.

 ■ Farapi: Ana Beatriz Rodríguez Ruano, Oihane García 
Santiago, Amaia Benito Pumarejo, Araitz Rodríguez 
Gutiérrez, Nerea Elías Muxika, Begoña Pecharromán Ferrer. 
Aplicación de los Derechos de las personas usuarias 
y consumidoras en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco (CD-rOM). 2012.

Material didaktikoak
 ■ G. Azkarate, L. Errasti, M. Mena. Giza Eskubideen 

hezkuntzari buruzko baliabideak (Bigarren Hezkuntza). 
2000.

 ■ Zenbait egile (IPE). Gure eskubideak (Lehen Hezkuntza). 
2001.

 ■ E. Acero, I. Mier. Giza eskubideak jokoan (Bigarren 
Hezkuntza). 2001.

 ■ Mugarik Gabe. Sortuz / Generando CDa. 2004.

 ■ Ikasleen lanak. Gure eskubideak / Nuestros derechos. 
2004.

 ■ ZiberBullying-a. Teknologia berrien bidezko jazarpena 
prebenitzeko material didaktikoa. 2008.

 ■ Leihoak. Abentura ERREALA Mundu BIRTUALEAN. 
Gozatu Internetez… Sarean erori gabe. 2008.

«Giza eskubideei buruzko jardunaldiak» 
bilduma

 ■ 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 ani versario. 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.

 ■ Familia berriak eta berdintasun printzipioa: eztabaida 
irekia. 2005.

 ■ Arartekoa: XXI. menderako Ombudsmana. 2006.

 ■ Herritarrek ingurumenean edo gizartean eragina 
duten azpiegiturei buruzko erabakietan parte har tzea. 
Hausnartzeko eta herritarrek parte hartzeko IV. Foroa: 
Herritarren partaidetza: fikzioa ala errealitatea? 2007.

 ■ Osasun mentala eta pertsonen eskubideak. 2008.

 ■ Haurrak babesteko sistemak eta horien erronkak. 2009.

 ■ Lana, familia eta norberaren bizitza bateragarri egiten 
laguntzeko politika publikoak berriz aztertzeko bidean. 
2010.

 ■ Gaixotasun arraroak: arreta publikoa behar duen 
errealitate baten argi-itzalak. 2011.

 ■ Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideak eta 
enpresa pribatuek interes orokorreko zerbi tzuak egitea 
(CD-rOM). 2012.
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