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Arartekoaren 2016R-553-15 Ebazpena, 2016ko azaroaren 21ekoa. Horren 

bidez, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte-Politika Sailari gomendatu zaio, epe 

laburrera eta ertainera, egoitza-zentroak ikuskapen-txostenean adierazitako 

alderdiak zuzentzeko egiten duen lanaren segimendua egitea aintzat har dezan, 

oro har egoitza-baliabideei aplikatu ohi zaien ikuskapen-plana baino zorrotzagoa 

izango den baten bidez. 

 

 

Aurrekariak 

 

Erakunde honetan herritar batek bere amaren izenean eta horren ordezkari gisa 

aurkeztutako kexa-idazkia jaso zen; horren bidez, Arartekoaren esku-hartzea 

eskatu zuen, ez zegoelako ados Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte-politika Sailak 

bere erreklamazioari emandako erantzunarekin. 

 

Kexaren sustatzaileak adierazi zuen bere ama adineko pertsonentzako egoitza 

batean zegoela une horretan, baina, aurretik, itxarote-zerrendan zegoelarik, Sar 

Quavitae Berra zentroan egon zela, hain zuzen ere, 2014ko urriaren 21etik 

azaroaren 20ra arte, aldi baterako egonaldiko erregimenean. 

 

Kexagileak zenbait dokumentu aurkeztu zituen, besteak beste, Ikuskapen, 

Inbertsio eta Gizarte-ekimeneko Zerbitzuak 2015eko urtarrilaren 16an bere 

erreklamazio-idazkiei emandako erantzuna; dokumentazio horrekin, honakoa 

ondorioztatu ahal zen: (...) andreak bere aldi baterako egonaldian jasotako arreta 

desegokia izan zen; hala, zenbait intzidentzia egon ziren, arropa zaintzeari, kexak 

izapidetzeari, familiari informazioa emateari, higiene pertsonalari eta komuna 

garbitzeari dagokienez. 

 

Herritarrak uste zuen gorago aipatutako zerbitzuek emandako erantzuna ez zela 

nahikoa; hala, erantzun hori, dokumentazioaren arabera, zentroko arduradunei 

zuzendutako jakinarazpen bat izan zen: “para que se revisen (dichos aspectos) y 

no se vuelvan a producir” eta“el centro adopte proyectos de mejora para que 

situaciones como las que ha sufrido usted no vuelvan a producirse”.beharraren 

inguruko gogoeta bat. Bere iritziz, erantzunak garrantzi handiagoko erabaki bat 

izan beharko luke, ikuskaritza jardunaren eremuan. Bestalde, interesdunaren 

erreklamazio-idazkian, beste egoera kezkagarri batzuk ere aipatzen ziren (erorikoak 

saihesteko neurriak ez hartzea; familiari ez deitzea buruan kolpe bat eman ostean; 

 nahasmendu-egoeran nora ezean ibiltzean arretarik ez ematea; amaren beharrak 

egoki baloratzearen inguruko zalantzak); foru zerbitzuaren erantzunean ez ziren gai 

horiek jorratu. 

 

Datu horiekin, Arartekoak foru sailera jo zuen eta egindako ikuskapen-jarduketen 

eta horien emaitzen informazio zehatza eskatu zion; horrez gain, adierazitako 

akatsak ikusita, eskatu zion azaltzeko zergatik ikuskapen-zerbitzuak hartutako 

neurri bakarra jakinarazpen bat egitea izan zen. Halaber, kexagileak adierazitako 

egoerak, erantzun ez zirenak, aztertu ziren argitzeko eskatu zion. 

 



   
 2  

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte-politika Sailak errekeritutako gaiei erantzun 

zien, gogoeten atalean adierazi den moduan. 

 

 

Gogoetak 

 

1. Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte-politika Sailak adierazi du ikuskapen-

bisita egin zela, kexaren sustatzaileak jarritako erreklamazioa dela-eta. 

Gainera, esan du zerbitzuko bi teknikarik bisita hori ardura osoz egin zutela 

2014ko azaroaren 25ean. Erakunde honen idazkian adierazitako puntuei 

dagokienez, kexagileari erantzun ez zitzaizkionak, hauxe adierazten dute: 

 

Erorikoak saihesteko neurririk ez hartzeari dagokionez: 

 

“Horren inguruan, baieztatu zen semeak aipagai zituen eroriko guztiak 

ederki erregistratuta zeudela, baita semeari eman zitzaion informazioa ere. 

Lehen egunetik errepikapen erorikoak gertatu ziren gauez, eta tratamendua 

hainbatetan aldatu egin behar izan zen atsedeneko lo bat 

Esan behar da, hainbatetan, lurrean agertu arren, zalantzak daudela erorikoa 

ote diren edo bere burua bota ote duen arreta hartzeko asmoz. Zalantza 

horien funtsa dira lurrean duen jarrera, lesiorik eza, eta abar.” 

 

Buruan kolpe bat hartu ondoren familiari ez deitzeari dagokionez: 

 

“Puntu horretan egiaztatu zen eroriko guztiak erregistratuta eta kasu eginda 

zeudela, baita familiari emandako lnformazioa ere” 

 

Nahastuta nora ezean ibiltzean arretarik ez emateari dagokionez: 

 

“Adineko egoitza bat zentro ireki bat da, eta, bertan, erabiltzaileak libre dira 

hara eta hona ibiltzeko zonalde komunetan eta korridoreetan. Pertsona 

horrek, zuen balioespena izanda, zentroko hainbat gelatan barrena ibil 

zitekeen. Hasieran, eta zentroa ezagutu arte, logikoa da nahaste txikiak 

izatea. Hasieran esan bezala, (..)ren ingresoa aldi baterako zen; ondorioz, 

zentroa egoiliarra ezagutzeko prozesuan zegoen. Dena dela, gertakari asko 

erregistratu ziren, eta ondoriozta daiteke jarraipena etengabea izan zuela.” 

 

Zerbitzua bere amaren beharretara egokitzeko akatsari dagokionez (mendeko 

adineko bat): 

 

“Egia, zentroak akats bat egin zuen eta gertakariekin bat ez zetorren 

txosten bat bidali zuen, eta horrek, jakina, mesfidantza handia eragin zion 

familiari. Ikuskaritza, Inbertsioak eta Gizarte Ekimeneko Zerbitzuak baieztatu 

zuen jazotako gertakariak ez datozela bat txostenean idatzi zenarekin.” 

 

Aldundiaren erantzunak jarraitzen du eta beste gauza batzuk adierazten dira; 

arropa galdu dela, kexagileak egoitzan bertan aurkeztutako kexei emandako 
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erantzuna; dermatitisa dauka pixoihalengatik eta komuna garbi ez dagoelako, 

ezta higiene pertsonalik ere. Kexagileak informazio hori eman zuen 

orokorrean; beraz, ez dugu guztia hemen errepikatuko. 

 

Emandako informazioaren arabera, erakunde honek adierazi behar du, 

kexagileak adierazitako termino guztiak egiaztatu direnez ikuskapen-bisitan 

(jaso den bezala) eta zentroa ikuskatzen duen foru-zerbitzuak horien balorazio 

bat duenez, ezin dela ulertu herritarrari emandako erantzunean zenbait datu 

ez aipatzea. Gizarte-zerbitzuetako erabiltzaile guztiek duten informazioa 

jasotzeko eskubidea ez da bermatzen informazio partzialekin, are gutxiago 

erabiltzaileek beren-beregi eskatzen badute informazio hori. 

 

2. Kexaren sustatzaileak adierazi zuen bezala, ikuskapena egin ostean atera den 

ondorioa da zentroko arlo batzuk hobetu behar direla, hain zuzen ere, alderdi 

hauek: 1) erabiltzaile berri baten sarrera kudeatzeko modua; 2) kexen 

tratamendua; 3) familientzako txostenak. Horrez gain, adierazi dute, higiene 

pertsonalik ezarekin lotutako bestelako kontuak ezin izan direla egiaztatu, 

besteak beste, komunean belaki zikinak agertzea edo armairuak 

desordenatuta egotea; hala ere, bisitan egon diren zentroko arduradunei esan 

zaie alderdi horiek kontuan hartu behar dituztela. 

 

Erakunde honi emandako erantzunean jasotzen den funtsezko elementu bat, 

kexa sustatu duen herritarrari jakinarazi ez zaiona, Ikuskapen-zerbitzuak 

hauxe esaten duela da: “Zentrora bisitak eginez, beharrezkoa izango 

aztertzea zein diren kexa berriak eragin dituzten arrazoiak. Kexak izanez gero 

hobekuntza hauek ezarri ez direlako, isun espedientea eta antzeko neurriak 

hartu beharko dira.”. Beraz, ulertzen da, egindako ikuskapenaren ondorioz, 

egoitza-zentroari ohartarazpen bat egin zaiola eta ez jakinarazpen soil bat, 

kexagileari igorritako gutunetik ondorioztatzen omen zen bezala. 

 

Ohartarazpen hau zehapen-prozesu bat izango zenaren aurretiazko fasean 

dago; hala, zehapen-prozesua burutzeko administrazio-prozedura zehatz eta 

bermatzaile bat ireki beharko zen. Hala ere, komeni da gogoraraztea legezko 

aurreikuspen bat dagoela gizarte-zerbitzuen eremuko arau-hausteentzako.. 

Gizarte-zerbitzuen abenduaren 5eko 12/2008 Legearen titulu oso bat gizarte-

zerbitzuen ikuskapenari buruzkoa da, eta aplika daitekeen arau-hausteen eta 

zehapenen araubideari buruzkoa. Azkenengo horri dagokionez, zehapen-

jarduketa guztien legezkotasun-printzipioa errespetatzeko, euskal herri-

administrazioen ikuskatzeko lana eraginkorra izateko beharrezkoak diren arau-

hausteen eta zehapenen taula ezartzen du.  

 

Horrela, ikuskatutako zentroa zaintzen jarraitzea egokia zela jakin 

bagenekien, funtsean hobetzeko arloetan adierazitako elementuak zuzendu 

direla egiaztatzeko eta etorkizunean egoera horiek beste inor ez ukitzeko. 

Horrez gain, adierazitako lege-aurreikuspenak administrazioari hori ziurtatzeko 

eskatzen dio; horretarako, funtsezkoa da egoitza-zentroaren jarduketaren 

jarraipen-plan bat eratzea, ezarritako lan, epe eta egiaztapenekin. Horrela, 
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zalantzarik gabe ondorioztatu ahalko da instalazioak eta emandako arreta 

araudiak eskatutakoak direla eta egokiak pertsonen beharrak asetzeko. 

 

Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 

erakunde hau sortu eta arautzekoak 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 

 

 

GOMENDIOA 

 

Epe labur-ertainera egoitza-zentroak ikuskapen-txostenean adierazitako alderdiak 

zein mailatan zuzentzen dituen jakiteko beharrezko jarraipena aurreikustea, oro har 

egoitza-baliabideei aplikatzen zaien plana baino ikuskapen-plan zorrotzago bat 

sortuz. 


