
Eusko Legebiltzarrarentzako
urteko txostena 

2022

Herriaren Defendatzailea · Defensoría del Pueblo

w w w . a r a r t e k o . e u s





URTEKO  
TXOSTENAK





Eusko Legebiltzarrarentzako  
urteko txostena 

2022
Vitoria-Gasteiz 2023



Lan hau Creative Commons Aitortu 4.0 Nazioartekoa (CC BY 4.0) lizentziapean dago

Lan honen bibliografia-erregistroa Arartekoko liburutegiaren katalogoan kontsulta daiteke

Formatuak eta edizioak:

Paperean ere bai: Eusko Legebiltzarrarentzako urteko txostena 2022 (ISSN 2255-4866)

Gaztelaniazko edizioa: Informe anual al Parlamento Vasco 2022 (ISSN-e 2255-4920)

Dibulgaziozko edizioa: Eusko Legebiltzarrarentzako urteko txostena 2022. Laburpena (ISSN-e 2255-4912)

Bereizitako liburukian argitaratua: Haur eta Nerabeentzako Bulegoaren txostena 2022 (ISSN-e 2255-4947)

Arartekoaren argitalpenak eskuratzeko:

– web

– posta elektronikoz eskatuz

– aurrez aurre gure hiru bulegoetako batean, idatziz (Prado 9, 01005 Vitoria-Gasteiz) edo telefonoz (945 13 51 18)

ARARTEKO

Itzulpena: Hori Hori S. A. L.

Diseinua, maketazioa eta inprimaketa: Editorial MIC

ISSN-e 2255-4939

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.eu
https://biblioteca.ararteko.eus/?lng=eu
https://ararteko.eus/es/informe-anual-al-parlamento-vasco-2022
https://www.ararteko.eus/eu/eusko-legebiltzarrarentzako-urteko-txostena-2022
https://www.ararteko.eus/eu/eusko-legebiltzarrarentzako-urteko-txostena-2022
https://www.ararteko.eus/eu
mailto:arartekoa%40ararteko.eus?subject=


Aurkibidea





Eusko Legebiltzarrarentzako urteko txostena 2022 9

AURKIBIDEA

AURKEZPENA ........................................................................................................................ 15

I. KAPITULUA
Ararteko erakundearen jarduera kopurutan  .......................................................................... 21

II. KAPITULUA
Euskal Herriko administrazio publikoen jarduera ikuskatzea .................................................. 49

III. KAPITULUA
Arartekoaren jarduerak arreta publikoa behar duten taldeak babesteko ................................181

IV. KAPITULUA
Arartekoaren beste tresna batzuk administrazio ona izateko eskubidea sustatzeko ................251

V. KAPITULUA
Arartekoaren jardueraren Europako eta nazioarteko alderdia .................................................271

VI. KAPITULUA
Arartekoaren gomendioak eta iradokizunak zenbateraino bete diren .................................... 281

ERANSKINAK ...................................................................................................................... 293





Eusko Legebiltzarrarentzako urteko txostena 2022 11

AURKEZPENA .........................................................................................................................15

I. kapitulua
Ararteko erakundearen jarduera kopurutan  .......................................................................... 21
 1.  Oharrak eta datu orokorrak .................................................................................................................................................21

 2.  Arreta zuzeneko bulegoen jarduera (aurrez aurreko kexak eta telefonozko aholkuak) ............................................23

 3.  Erregistratutako kexa idatziak ............................................................................................................................................23

 4.  Estatistika alorrez alor .........................................................................................................................................................24

 5.  Estatistika, eragindako administrazioen arabera ............................................................................................................25

 A)  Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren aurka (Eusko Jaurlaritza) bideratu diren espedienteak ................. 26

 B)  Foru erakundeen aurka bideratutako espedienteak  ..................................................................................................... 27

 C)  Toki-administrazioen aurka bideratutako espedienteak ................................................................................................ 28

 D)  Euskal Autonomia Erkidegoko beste administrazio batzuen aurka bideratutako kexa-espedienteak  ......................... 29

 6.  Lurralde estatistika (kexa idatzien banaketa lurraldeen arabera) .................................................................................30

 7.  Prozedurari buruzko estatistika (kexa idatzien espedienteen egoera) ........................................................................31

 8.  Ofiziozko espedienteak ........................................................................................................................................................32

 9.  Estatistika soziologikoa. Kexagileen tipologia eta kexen formatua ..............................................................................33

 10.  Erabiltzaileen iritzia ..............................................................................................................................................................34

10.1.   Erabiltzaileei egindako inkestaren emaitzak ............................................................................................................. 34

10.2.   Zerbitzu Kartarekin lotutako kexak eta iradokizunak, eta Arartekoak daukan informazioa eskuratzeko eskaerak . 36

 11.  Informatzeko betebeharra ...................................................................................................................................................36

11.1.   2022an kexak izanda ere, errekerimendurik jaso ez duten administrazioak eta bestelako organismoak  ............... 36
A) Eusko Jaurlaritza ........................................................................................................................................................... 37

B) Foru aldundiak ............................................................................................................................................................... 37

C) Udalak eta administrazio batzarrak .............................................................................................................................. 37

D) Beste erakunde publiko batzuk ....................................................................................................................................39

11.2.   Kexak direla-eta, 2022an errekerimenduren bat jaso duten administrazioak eta bestelako organismoak .............. 39
A) Eusko Jaurlaritza ...........................................................................................................................................................39

B) Foru aldundiak ...............................................................................................................................................................39

C) Udalak eta administrazio batzarrak .............................................................................................................................. 40

D) Beste erakunde publiko batzuk .................................................................................................................................... 41

11.3.    Arartekoak 2022.  urtean egindako ohartarazpenen zerrenda ................................................................................. 41
A) Eusko Jaurlaritza ........................................................................................................................................................... 42

B) Udalak eta administrazio batzarrak ..............................................................................................................................43

C) Beste erakunde publiko batzuk ....................................................................................................................................45



12 Eusko Legebiltzarrarentzako urteko txostena 2022

II. kapitulua
Euskal Herriko administrazio publikoen jarduera ikuskatzea .................................................. 49
 1. Hizkuntz eskubideak, kultura eta kirola ............................................................................................................................51

 2. Hezkuntza ...............................................................................................................................................................................57

 3. Ogasuna..................................................................................................................................................................................65

 4. Gizarteratzea .........................................................................................................................................................................73

 5. Justizia ....................................................................................................................................................................................87

 6. Ingurumena ............................................................................................................................................................................95

 7. Herri-lanak, garraioak eta azpiegiturak ..........................................................................................................................103

 8. Jarduera ekonomikoaren antolamendua ........................................................................................................................ 111

 9. Herri-administrazioen zerbitzuko langileak .................................................................................................................... 117

 10. Herri administrazioen araubide juridikoa,ondasunak eta zerbitzuak .........................................................................127

 11. Osasuna ................................................................................................................................................................................135

 12. Segurtasuna .........................................................................................................................................................................143

 13. Administrazio elektronikoa, datuak babestea, gardentasuna eta gobernu ona .......................................................149

 14. Lana eta Gizarte Segurantza .............................................................................................................................................157

 15. Hirigintza eta lurralde antolamendua ..............................................................................................................................163

 16. Etxebizitza ............................................................................................................................................................................171

III. kapitulua
Arartekoaren jarduerak arreta publikoa behar duten taldeak babesteko ................................181
 1. Familiak .................................................................................................................................................................................183

 2. Emakumeen berdintasuna eta osotasuna ......................................................................................................................189

 3. Ezintasunen bat duten pertsonak ....................................................................................................................................199

 4. Espetxeratuak......................................................................................................................................................................207

 5. Ijitoak eta beste gutxiengo kultural batzuk .....................................................................................................................215

 6. Etorkinak eta kultura aniztasuna ......................................................................................................................................223

 7. Lesbianak, gayak, bisexualak, transexualak eta intersexualak (LGBTI pertsonak) .................................................231

 8. Adinekoak eta menpekotasun egoeran dauden pertsonak .........................................................................................237

 9. Talde terroristen biktimak ..................................................................................................................................................243

IV. kapitulua
Arartekoaren beste tresna batzuk administrazio ona izateko eskubidea sustatzeko ................251
 1.  Azterlanak ............................................................................................................................................................................252

1.1.   Arartekoaren azterlana: Diskriminazioa eta diskriminazioaren aurkako politika publikoak Euskadin ....................... 252

1.2.   Arartekoaren azterlana, bideozaintza-kamerak erabiltzearen helburuez eta herritarren eskubideetan  
duten eraginaz ........................................................................................................................................................... 252

 2.  Gizarte erakundeekiko harremanak ................................................................................................................................252

2022.  urtean erakundearekin bilerak egin dituzten elkarteak eta taldeak ........................................................................ 252

 3.  Herriaren defentsa-erakundeekin lotutako jarduerak ..................................................................................................253

3.1.   Herriaren Defendatzaileen Koordinaziorako XXXV. Jardunaldiak Landa-ingurunean osasun-zerbitzu  
publikoa ematea ........................................................................................................................................................ 253

3.2.   Ombudspersonaren Iberoamerikako Federazioaren XXVII. Batzar Orokorra eta XXVI. Biltzarra  ............................. 254

 4. Arartekoaren udako ikastaroa: Euskadin osasun mentalari ematen zaion arreta ...........................................................255

 5.  Beste jarduera eta ekitaldi batzuk ....................................................................................................................................256



Eusko Legebiltzarrarentzako urteko txostena 2022 13

 6.  Erakunde-adierazpenak .....................................................................................................................................................259

 7.  Argitalpenak .........................................................................................................................................................................264

7.1.   Arartekoak argitara eman ditu 2021ean Donostian egindako uda ikastaroko ponentziak eta materialak:  
Herritarrengandik hurbilago egongo den administraziorantz aurrera egiteko tresnak ................................................ 264

7.2.   Arartekoak argitara eman ditu 2022ko uda ikastaroko ponentziak eta materialak.  
Euskadin osasun mentalari ematen zaion arreta: gaiari heltzeko eredua, dauden baliabideak, antzemandako  
beharrak eta sistemen arteko koordinazioa ................................................................................................................ 264

 8.  Erakunde lankidetzarako jarduerak .................................................................................................................................265

8.1.   Manuel Lezertua arartekoak Euskal Autonomia Erkidegoan giza eskubideak sustatzeko egin dituen jarduerak .... 265

8.2.   Inés Ibáñez de Maeztu Izaguirre arartekoaren ondokoak egindako jarduerak  ........................................................ 265

V. kapitulua
Arartekoaren jardueraren Europako eta nazioarteko alderdia .................................................271
 1.  Arartekoak Europan eta nazioartean oihartzuna izateko kanpoko jarduera.............................................................271

1.1.  Nazioarteko sareetan parte hartzea .......................................................................................................................... 271

1.2.  Nazioarteko ekitaldiak Euskadin ............................................................................................................................... 272

1.3.   Bestelako nazioarteko ekitaldietan parte hartzea ..................................................................................................... 272

1.4.   Beste defendatzaile batzuei informazioa ematea ..................................................................................................... 273

 2.  Barne-jarduera: Europako eta nazioarteko zuzenbidea erakundearen lanean integratzea ...................................273

2.1.   Aholkularitzari laguntza teknikoa ematea kexen ebazpenean Europako eta nazioarteko estandarrak sartzeko  .... 274

2.2.   Aholkularitzari eta beste unitateei kontsulta-mailan laguntzea ................................................................................. 274

2.3.   Agiri-baliabideen bidez aholkularitzari laguntzea ...................................................................................................... 274

2.4.   Aholkularitzaren prestakuntzari laguntzea  ............................................................................................................... 275

 3.  Komunikazioaren arloko jarduerak, pertsonen eskubideen gaineko gaurkotasun europarra  
eta nazioartekoa hizpide ....................................................................................................................................................275

3.1.  Egunerokotasun-oharrak .......................................................................................................................................... 275

3.2.  Sentsibilizazioa lantzeko ekitaldiak ........................................................................................................................... 275

3.3.  Giza eskubideei buruzko hausnarketak  ................................................................................................................... 276

3.4.   Atzerrian Arartekoaren jardueraren berri emateko jarduerak .................................................................................... 276

 4. Arartekoak Europan eta nazioartean egindako jardueren laburpena  .......................................................................276

VI. kapitulua
Arartekoaren gomendioak eta iradokizunak zenbateraino bete diren .................................... 281
 1.  Sarrera ..................................................................................................................................................................................281

 2.  2022.  urtean egin diren gomendioak eta iradokizunak ................................................................................................282

 3.  Zenbateraino bete diren 2022an egindako gomendio eta iradokizunak eta aurreko urtean erabaki  
gabe geratu zirenak ............................................................................................................................................................284

 4. 2022an egindako gomendio eta iradokizunen zerrenda ...............................................................................................287

 5.  2021eko txostenean erabaki gabe geratu ziren gomendio eta iradokizunen zerrenda ...........................................292

Eranskinak ......................................................................................................................... 293
Grafikoen aurkibidea .................................................................................................................................................................295

Taulen aurkibidea .......................................................................................................................................................................297

Arartekoaren argitalpenak .......................................................................................................................................................299





Eusko Legebiltzarrarentzako urteko txostena 2022 15

Askoz indartsuagoak gara laguntzen dugunean 
[…], gure aniztasuna ospatzen dugunean […] eta 

elkarrekin bidegabekeriaren harresi ahaltsuak 
eraisten ditugunean.

Cynthia McKinney,  
politikari eta ekintzaile estatubatuarra.

Beti pozgarria izaten da Ararteko erakundearen iazko 
jarduera aurkeztea. Aukera berezia izaten da euskal adminis-
trazio publikoen zerbitzuen jardunaz eta herritar bakoitzaren 
eskubide eta askatasunak bermatzeaz euskal gizarteak era-
kundeari helarazi dizkion kezkak aztertzeko.

COVID-19aren pandemia luzearen ondoren, normaltasunera 
itzultzeko urtea izan da 2022a. Pandemiak ondorio iraunko-
rrak utzi ditu pertsonen osasunean eta osasun-zerbitzuen 
tentsio-egoeran. Gai lazgarri batzuek -Ukrainako gerra 
kasu- aurrez aurre jarri dituzte euskal iritzi publikoa eta giza 
eskubideen urratze larri eta masiboen errealitate onartezina. 
Energia-krisiaren ondorioak oinarrizko produktuen salneu-
rriak igoarazi ditu, eta igoera hori eragin handia izaten ari 
da egoera ekonomiko ahulean dauden pertsonen bizitzan 
eta ongizatean.

Arartekoaren jarduerak bere ohiko martxa jarraitu du, he-
rritarrek defentsa-erakunde honi azaldu dizkioten arazoei 
erantzuten ahaleginduz, izan ere, arazo horiek eragina izan 
dezakete beren eskubideak eta askatasunak baliatzean, 
baita administrazioarekin dituzten harremanetan ere. Nor-

AURKEZPENA
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maltasun horri aldaketarik gabe eutsi zaio arartekoaren 
ondokoak, hilabete batzuetan, jarduneko arartekoaren egin-
kizunak arduraz eta konprometituta bete dituenean.

Beste behin ere, Arartekoaren jarduera osoa areagotu egin 
da aurreko urteen aldean, eta zifra aipagarria lortu du: 
12.700 jarduera (12.500 izan ziren 2021ean). 2022an barrena, 
herritarrek 7.504 kexa eta kontsulta egin dizkiote Arartekoari, 
erakunde honek ofiziozko 21 espedienteren tramitazioa hasi 
du, eta informazioa nahiz orientazioa eskatzen zuten telefo-
nozko 4.989 kontsultetan esku hartu du. Orobat, ahalegin 
handia egin du kanpoko lankidetza sustatzeko: zehazki, 209 
topaketa, laneko bilera eta era guztietako ekitalditan parte 
hartu dute erakundeko kideek gizarte-elkarteekin. Horren 
guztiaren berri zehatza ematen da urteko txosten honen I. 
kapituluan.

Euskal administrazio publikoen jarduerari dagokionez, bi al-
derdi nabarmendu nahi ditut:

Datu ontzat aipatu behar da Arartekoak iaz kudeatu zituen 
espedienteetatik %88tan baino gehiagotan, eragindako ad-
ministrazioak zuzendu edo aldatu egin zuela kexa sortarazi 
zuen jarduera, gehienetan erakunde honek gomendio for-
malik egin behar izan gabe.

Hala ere, beharrezkoa iruditzen zait beste zerbait ere azpi-
marratzea: COVID-19agatiko itxialdiak jarduerak etenarazi 
zituen, eta, geroago, horiek pixkanaka berreskuratu ziren. 
Horren ondoren, euskal administrazio batzuk ez dira behar 
bezala arduratu Arartekoarekin lankidetzan aritzeaz eta ez 
diote pultsu egokiari eutsi defentsa-erakunde honekiko ha-
rremanetan.

Horrela, Arartekoak kezkatuta ikusi du nola apurka-apurka 
arreta gutxituz joan den (modu deigarriagoan iaz) kexa-es-
pedienteetako informazio-eskaerei erantzuteko orduan. 

Kezkatzeko beste arrazoi bat da, orobat, Arartekoaren ebaz-
penak onartzen diren ala ez jakinaraztea; horren ondorioz, 
askotan kontsultak berriz egin behar izaten dira, errekeri-
menduak eta ohartarazpenak egin behar izaten dira, eta 
horrek luzatu egiten du kexak ebazteko denbora (alderdi hori 
oso negatibotzat jotzen dute Arartekora etortzen diren per-
tsonek). Horrek guztiak eragin kaltegarria du erakundearen 
eraginkortasunean eta, beraz, pertsonen eskubideak babes-
teko lanean. 

Ezin da ahaztu egoera hori eragozpen larria dela Eusko 
Legebiltzarrak erakunde honi legez eman dizkion eginki-
zunak betetzeko. Gainera, agerian jartzen du zinez ez dela 
ezagutzen indarreko araudia eta, bereziki, Administrazio 
Prozedura Erkidearen Legea eta Euskal Sektore Publikoa-
ren Legea.

Hortaz, 2022. urtearen bukaeraz geroztik, Arartekoak zen-
bait neurri abiarazi ditu administrazioei bidaltzen dizkien 
jakinarazpenei buruzko arreta-errekerimenduak areagotze-
ko, epeei eta formari dagokienez. Horrela, normalean izaten 
ziren harremanak, bilerak eta bisitak sendotu dira, baina, 
beste alde batetik, gogorarazi da Arartekoari ez laguntzeak 
zer-nolako ondorioak dituen herritarren eskubideak ber-
matzeko eta erakundeak berak sinesgarritasuna izateko. 
Administrazioak Arartekoarekin lankidetzan aritzea funtsez-
koa da giza eskubideak babesteko, eta espero da neurri 
horiek (agian beste batzuk erantsiko zaizkie) baliagarriak 
izatea antzeman diren atzerapen eta ez-betetze larriei buel-
ta emateko. 

Beste ikuspuntu batetik begiratuta, azpimarratu behar da 
2022an 3 lege onartu direla, Arartekoari emandako eginki-
zunak betetzeko funtsezkoak direnak:

1/2022 Legea, martxoaren 3koa, Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako Legearen bigarren aldaketa egitekoa. 
Lege horrek, azkenean, 4/2005 Legea, otsailaren 18koa al-
datu du, arau- eta gizarte-eskakizun berrietara egokitzeko, 
batez ere indarkeria matxistaren kontra borrokatzeko arloan. 
Funtsezko mugarria da EAEko berdintasun-politiketan au-
rrera egiteko eta indarkeria matxistaren aurka emakumeen 
beharrizanak eguneratzeko.

14/2022 Legea, abenduaren 22koa, Inklusiorako eta Diru-
-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemarena. Hori onartzeak 
babes handiagoa ekarri die talde eta egoera bereziki kalte-
berei (horien gaineko adierazpenak egin zituen Arartekoak). 
Ereduan ere aldaketa onuragarriak ekarri ditu.

15/2022 Legea, uztailaren 12koa, integrala, Tratu berdintasu-
nerakoa eta diskriminazioa ekiditekoa. Lege horrek esparru 
juridiko berria zehazten du, bertan babesten diren arrazoi 
eta egoerengatiko diskriminazioari aurre egiteko. Hain zuzen 
ere, Arartekoa azken urteotan azterlan bat prestatzen aritu 
da Euskadiko diskriminazioari eta diskriminazioaren aurka-
ko politika publikoei buruz. Hori 2023ko lehen hilabeteetan 
argitaratuko da. 

Haur eta Nerabeentzako Bulegoak bere txostenean nabar-
mendu du, hain justu, honetaz ohartu beharra daukagula: 
haur eta nerabeen, desgaituen, atzerritarren, migratzaileen, 
ijito herriko kideen edo LGTBI pertsonen eskubideak ber-
matzen lan egin nahi bada, euskal administrazio publikoek 
erakunde-agendan izan behar dutela, etengabe, ez diskrimi-
natzeko printzipioaren zeharkako ikuspegia, berori beti ager 
dadin politika publiko guztiak planifikatzean eta gauzatzean. 

Nazioarteko edo kanpo-proiekzioko jarduerak direla eta, 
bereziki nabarmendu beharko litzateke erakunde honek Oi-
narrizko Eskubideen Europako Agentziaren (FRA) txosten 
batzuetan parte hartu duela, Emily O’Reilly Europako herria-
ren defendatzailea bisitan etorri zela Euskadira, Arartekoak 
gonbidatuta, eta horri esker, Europako herritarren eskubi-
deez duen ikuspegia zabaldu ahal izan dela unibertsitateko 
ikasleen eta euskal erakundeen (Eusko Legebiltzarra eta 
Eusko Jaurlaritza) artean. 
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Era berean, justizia klimatikoari buruzko ENYA foroa antolatu 
zela azpimarratu behar dut; Bilbon egin zen eta Europako 
zenbait herrialdetako neskato-mutikoak hartu zituzten ber-
tan. Gero, haien proposamenak bere urteko adierazpenean 
sartu zituen Haurren Defentsa-erakundeen Europako Sareak 
(ENOC), eta ondoren Eusko Legebiltzarrari aurkeztu zizkion 
Arartekoko Haur eta Nerabeen Kontseiluak. Honatx Arar-
tekoak 2022an nazioartean izan duen protagonismoaren 
azken erakusgarria: Hizkuntz Komisarioen Nazioarteko Sa-
rearen (IALC) urteko biltzarra antolatu eta hartu zen, hori ere 
Bilbon, iaz, gure erakundeak babestuta.

Beraz, ararteko naizenez, oro har balantze positiboa egin 
behar dut. 2023rako, hitzematen dut erakunde honek aha-
leginak egingo dituela euskal gizartearentzat erakunde 
baliagarria izaten jarraitzeko, Euskadiko herritarren eskubi-
deak defendatzen.

Manuel Lezertua Rodríguez

Arartekoa





ARARTEKO 
erakundearen  

jarduera kopurutan
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Ararteko erakundearen jarduera kopurutan I

Arartekoaren web orrialdea sendotu egin da euskal herri-
tarrei informatzeko eta haiekin harremanetan egoteko bide 
bezala; horren erakusgarri, aurten ia 170.000 bisita jaso dira 
eta 30.000 lagunek baino gehiago erabili dute.

Era berean, Ararteko erakundearen presentzia indartu egin 
da gizarte-sareetan; horixe egiaztatzen dute, txosten hau 
ixteko datan, Twitterren 5.200 jarraitzaile, eta Facebookeko 
orrian 1.100 pertsonak baino gehiagok jarraitzea Arartekoari.

Oro har, 2022an, herritarrak artatzearekin eta administrazioak 
kontrolatzearekin lotutako 12.704 jarduera zenbatu dira; zer-
txobait areagotu da 2021. urteko jardueraren aldean (12.491)

1. grafikoa. 
Arartekoari 2022an egindako kexak eta 
kontsultak

1. Oharrak eta datu orokorrak
Estatistikazko kapitulu honetan barrena, Ararteko era-
kundearen jardueraren ikuspegi orokorra eskaintzen 
ahaleginduko gara, zifratan. Horrela, erakundeari bide 
ezberdinak erabiliz egin dizkioten kexei buruzko datuak 
bereiziko ditugu, baita zuzeneko arretarako hiru bulegoen 
jarduera ere, euskal herri-administrazio bakoitzari dagozkion 
kexen gaineko datuak bilduko ditugu, eta horiek lurraldeen 
arabera nola banatuta dauden eta prozeduraren zein fasetan 
dauden adieraziko dugu. 

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

Kapitulu honetan beste atal bat sartu dugu, alegia, era-
kundera etortzen diren pertsonen profilari buruzkoa, baita 
inkestetan gure lanaz ematen diguten iritzia ere.

Laburbilduz, informazio sistematizatu horren bidez, kapitulu 
honetan 2022ko jarduerari buruzko informazio kuantitatibo 
guztia agertzen da.

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

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

Arartekoak 2022an egin duen jardueraren zenbakizko gutxi 
gorabeherako datuak estatistikari eskainitako kapitulu hone-
tan kontsulta daitezke.

I. KAPITULUA

ARARTEKO ERAKUNDEAREN JARDUERA KOPURUTAN 

7.525

4.664
2.840

Aurrez aurreko kexak 
eta kontsultak, 

herritarrei kasu egiteko
bulegoetan

Kexa-espedienteak

O�ziozko kexak
21

GUZTIRA

2022an herritarrek 7.504 kexa eta kontsulta egin dizkiote 
Arartekoari eta ofiziozko 21 espediente bideratzen hasi gara. 
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Iaz, kexa eragin zuen administrazioaren jarduera azter-
tu eta gero, jarduera okerren bat izan zela iritzi diogu 
azterturiko kexa idatzien %47 baino gehiagotan (gehitu 
egin da 2021ekoaren aldean, ordukoa %45ekoa izan bai-
tzen), eta jarduera ez zela okerra izan kexen %52 baino 
gehiagotan.

Eragindako administrazioak kexa sorrarazi zuen jarduera 
zuzendu eta aldatu du kasuetatik %88 baino gehiagotan. 
Gehienetan ez da gomendio formalik egin behar izan ad-
ministrazioak Arartekoaren proposamena onartzeko. Datu 
horrek argi erakusten du, berez, erakunde honen esku-har-
tzea oso eraginkorra dela.

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

% %
Konpondutako jarduera okerra 88,50

Gomendiorik gabe 96,85
Gomendio onartua 3,15

Konpondu gabeko jarduera okerra 11,50

1. taula. 
Arartekoaren jarduera guztiak 2022an

Kexak eta kontsultak 7.504
Informazioa eta aholkuak telefono 
zerbitzuaren bitartez 4.989

Kanpoko jardueretan parte hartzea 119
Laneko bilerak administrazioekin eta gizarte 
erakundeekin 58

Nazioarteko eta beste defentsa-erakunde 
batzuekiko jarduerak 28

Jendearentzat irekitako jardunaldiak 4
Ikuskatzeko bisitak 2

Guztira 12.704

2022. urtean, informazioa eta orientabidea eskatzeko egin 
diren 4.989 telefono-kontsultari erantzun diegu eta 58 bile-
ra egin ditugu zenbait administraziorekin eta era askotako 
gizarte-erakundeekin (zehatz-mehatz kontsulta daitezke ur-
teko txostenaren IV. kapituluan, gizartearekiko harremanei 
buruzkoa baita). 

Gainera, eraginkortasunez parte hartu dugu hainbat ekitaldi, 
jardunaldi eta gertakizunetan; horiek batik bat administra-
zioek, gizarte-erakundeek eta defentsa-erakundeek sustatu 
dituzte, autonomia erkidegoetan, Estatuan eta nazioartean. 
2022an, horrelako 147 jardueratan esku hartu dugu. Era 
berean, aipagarriak dira Arartekoak egindako 28 jarduera: 
horiek nolabaiteko eragina dute Europan edo nazioartean 
eta ez dira aipatu adierazitako gainontzeko kontzeptuetan. 
Horrek guztiak halako arrasto bat ematen du Arartekoak 
egiten dituen jarduera ugari eta askotarikoen inguruan, 
batez ere erakundea osatzen duten 28 lan-arloetako ardu-
radunen ekimenez. Horiek zehatzago azaltzen dira II. eta III. 
kapituluetan, arlo horietako urteko jarduera-planaren berri 
ematean.

2021ean kexa idatzien gaineko 2.328 espediente ebatzi dira. 
Gainera, 1.355 ebazpen eman dira. Gainontzeko kasuak 
gerora onartu ez diren kexak dira (beste herriaren defen-
datzaile batzuekiko bikoiztasuna, epailearen ebazpenaren 
zain dauden auziak, epai irmoa dutenak, auzibideari ekin 
diotenak eta abar).

Kexa-prozedurek batez beste 66 egun iraun dute 2022an.
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3. Erregistratutako kexa idatziak
2022. urtean 2.840 kexa idatzi erregistratu ditugu euskal he-
rritarrek hala eskatuta. Gainera, ofiziozko 21 jarduera hasi 
ditugu.

Onartu gabeko kexa idatziak

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

Nolanahi ere, kexei ahalik eta babes juridikorik handiena 
eskaintzeko irizpidea mantentzen da; horrela, ahalegina 
egiten da prozedurazko arauak herritarrek egindako kexa 
onartzearen alde interpretatzeko. Onartzen ez diren kexe-
tan, erakundea kexagileari aholkuak ematen ahalegintzen 
da beti, azaldutako arazoak konpontzeko egokienak izan 
daitezkeen bideei buruz.

3. taula.
Onartu gabeko kexa idatziak eta egoerak

Ez dago aurretiazko erreklamazio administratiborik 86

Eskumen eremutik kanpo 40

Epaibidean 29

Partikularren arteko auzia 15

Jarduera okerrik ez, argi eta garbi 13

Formazko akatsa 11

Urtebete baino gehiago igaro da 4

Estatuko Herriaren Defendatzailearekiko bikoiztasuna 3

Izenik gabe aurkeztu da 3

Legezko epeen zain egon beharra 3

Guztira 207

2. Arreta zuzeneko bulegoen 
jarduera (aurrez aurreko 
kexak eta telefonozko 
aholkuak)

1996tik, Ararteko erakundeak arreta zuzeneko bulegoak 
dauzka Euskal Autonomia Erkidegoko hiru hiriburuetan. Horri 
esker, administrazioren batekin arazoak dituzten herritarrei 
hobeto lagun diezaiekegu. Gainera, bulego horietan hartu-
tako eskarmentuak hauxe erakusten du: bulegoetan aurrez 
aurre jasotzen diren kexez gain, telefonoz ere kontsulta ugari 
egiten direla. Horiei erakundeko langileek erantzuten diete.

Horregatik, egiten dizkiguten kexak ez ezik, telefonozko kon-
tsultak ere zenbatzen ditugu, ziur baikaude horien bitartez 
informatzeko lan interesgarria egiten dela pertsonei admi-
nistrazioekin dituzten harremanetan zein eskubide dituzten 
adierazten. Horrela, 2022. urtean guztira 9.653 zerbitzu 
egin ditugu herritarren arretarako bulegoetan. Horietatik 
4.664 hiru bulegoetako batean aurrez aurre egindako kexak 
eta kontsultak izan dira, eta 4.989, berriz, telefono bidezko 
aholkularitza eta informazioa. Datu horiek zertxobait igoera 
erakusten dute Arartekoaren herritarren arretarako bulegoe-
tan 2021ean burututako jardueraren aldean.

2. grafikoa.
Aurrez aurreko kexak eta kontsultak eta 
telefonozko aholkuak arreta zuzeneko 
bulegoetan

Bilbao Donostia/San Sebastián Vitoria-Gasteiz
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4. taula. 
Hasitako kexa-espedienteen banaketa, 
jarduera-arloaren arabera*

Arloa KOP. %
Gizarteratzea 458 18,07

Osasuna 307 12,11
Herri-administrazioen araubide 
juridikoa, ondasunak eta zerbitzuak 225 8,88

Hezkuntza 190 7,50

Etxebizitza 190 7,50
Arreta publikoa behar duten taldeak: 
desgaituak, adinekoak, berdintasuna, 
etorkinak, espetxeratuak, e.a. 159 6,27
Herri-administrazioen zerbitzuko 
langileak 154 6,07

Ogasuna 146 5,76

Hirigintza eta lurralde antolamendua 144 5,68

Segurtasuna 112 4,42

Herri lanak, garraioak eta azpiegiturak 109 4,30

Ingurumena 96 3,79

Jarduera ekonomikoaren antolamendua 50 1,97

Familiak 40 1,58
Administrazio elektronikoa, datuak 
babestea, gardentasuna eta gobernu 
ona 38 1,50

Hizkuntz eskubideak, kultura eta kirola 33 1,30

Haurrak eta nerabeak 25 0,98

Justizia 25 0,98
Emakumeen berdintasuna eta 
osotasuna 18 0,71

Lana eta Gizarte Segurantza 16 0,63

Guztira 2.535 100

*Azpiarloen arabera xehatutako datuak Arartekoaren web orrian kontsulta 
daitezke, estatistika osoan.

Estatuko Herriaren Defendatzaileari edo beste 
defendatzaile batzuei bidalitako kexak

Estatuko administrazioaren jardueraren kontrako kexak ez 
ditu zuzenean Ararteko erakundeak izapidetzen, adminis-
trazio hori ez baitago erakunde honen kontrolpean. Kexa 
horiek Estatuko Herriaren Defendatzaileari bidaltzen zaiz-
kio. Gainera, kexa bat Nafarroako Arartekoari bidali zaio eta 
2 Mexikoko Giza Eskubideen Batzorde Nazionalari, haien 
eskumen-eremuko administrazio publikoei zegozkielako.

Estatuko Herriaren Defendatzaileari bidalitako kexak 95
Beste defendatzaile batzuei bidalitako kexak 3

4. Estatistika alorrez alor
Kontuan hartzen badugu kexa idatziak zein arlo tematiko-
rekin dauden lotuta, hauxe ikusten dugu: lehen adierazi 
dugunez, aurreko urtearen aldean, oro har, zertxobait gora 
egin dutela izapidetutako kexa idatziek.

Gizarte arloko kexak ez dira kategoria bakarrean bilduta 
agertzen, hainbat arlotan azaltzen dira, ez bakarrik gizar-
teratze arloan, baizik eta baita ere etorkinen, buru-gaixoen, 
haur eta nerabeen, adinekoen, etxebizitzaren, espetxera-
tuen, desgaituen, eta abarren arloetan. 

2022an gizarteratze arloak izan du, ehunekoetan neurtura, 
gehikuntzarik handiena, ohikoa den bezala; izapidetutako 
kexa idatzien %18tik gora dira arlo horretakoak.

2022an zertxobait behera egin dute gizarte bazterkeriaren 
aurka borrokatzeko bitartekoekin loturiko kexek: 458 izan 
dira (2021eko 508 kexen aldean). Kexa idatzi horietatik 421ek 
(hau da, %90 pasatxok) Lanbideren jarduerarekin loturiko 
hainbat arazorekin dute zerikusia, eta diru-sarrerak berma-
tzeko errenta (DSBE) eta etxebizitzarako prestazio osagarria 
(EPO) kudeatzerakoan egindako jarduerekin.

Gizarteratze arloan ez ezik, arlo hauetan ikusi da jardue-
rarik biziena: osasuna; herri-administrazioen araubide 
juridikoa, ondasunak eta zerbitzuak; hezkuntza; etxebizitza; 
herri-administrazioen zerbitzuko langileak; hirigintza eta lu-
rralde antolamendua eta segurtasuna.

Arreta publikoa behar duten taldeekin zerikusia duten 
kexa idatziek ere 2022an kudeatu direnen zati handi bat 
hartzen dute, %6 hain justu.

Arartekoak izapidetutako kexa-espedienteen ia %46 es-
kubide sozialei buruzkoak dira (osasuna, gizarteratzea, 
etxebizitza, hezkuntza, e.a.).

https://www.ararteko.eus/eu/eusko-legebiltzarrarentzako-urteko-txostena-2022
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3. grafikoa.
Bideratutako espedienteen banaketa, 
eragindako administrazioen arabera

5. Estatistika, eragindako 
administrazioen arabera

Bideratutako kexa-espedienteek administrazio bakoitzari 
zer proportziotan eragiten dioten adierazten duten datuak 
aztertuta, aurreko urteetan bezala, 2022an Eusko Jaurla-
ritzaren kontra egin dira kexa idatzirik gehienak (ia %54), 
mantendu egin dira autonomia erkidegoko udalen jarduerei 
buruzkoak (%34 pasatxo) eta ia %10ak izan dute zerikusia 
foru aldundiekin.

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

Arlo eta administrazio bakoitzari zuzendutako kexen 
kopurua zuzen interpretatzeko era

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

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

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

Eusko Jaurlaritza ________________________________________ %53,89
Toki-administrazioa ____________________________________ %34,72
Foru administrazioa _______________________________________ %9,70
Erakunde publikoak ________________________________________%1,50
Justizia _____________________________________________________ %0,14
Estatuko administrazioa __________________________________ %0,05
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Sailen araberako banaketa

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

Saila Kop. %

Lana eta Enplegua 403 35,04

Osasuna 211 18,35

Hezkuntza 173 15,04
Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta 
Garraioak 158 13,74

Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 73 6,35

Segurtasuna 48 4,18
Ekonomiaren Garapena, 
Jasangarritasuna eta Ingurumena 39 3,39

Gobernantza Publikoa eta 
Autogobernua 13 1,13

Kultura eta Hizkuntza Politika 13 1,13
Turismoa, Merkataritza eta 
Kontsumoa 12 1,04

Ekonomia eta Ogasuna 7 0,61

Guztira 1.150 100

A)  Autonomia Erkidegoko Administrazio 
Orokorraren aurka (Eusko Jaurlaritza) 
bideratu diren espedienteak

Banaketa arloka

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

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

Arloa Kop. %
Gizarteratzea 396 34,44
Osasuna 194 16,87
Etxebizitza 140 12,17
Hezkuntza 119 10,35
Herri-administrazioen zerbitzuko langileak 82 7,13
Segurtasuna 41 3,57
Familiak 32 2,78
Espetxeratuak 23 2,00
Jarduera ekonomikoaren antolamendua 19 1,65
Herri-administrazioen araubide juridikoa, 
ondasunak eta zerbitzuak 18 1,57

Administrazio elektronikoa, datuak 
babestea, gardentasuna eta gobernu ona 15 1,30

Hizkuntz eskubideak, kultura eta kirola 14 1,22
Justizia 10 0,87
Ogasuna 9 0,78
Ingurumena 9 0,78
Herri lanak, garraioak eta azpiegiturak 7 0,61
Lana eta Gizarte Segurantza 7 0,61
Desgaitasunen bat duten pertsonak 6 0,52
Emakumeen berdintasuna eta osotasuna 5 0,43
Hirigintza eta lurralde antolamendua 3 0,26
Talde terroristen biktimak 1 0,09

Guztira 1.150 100
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Banaketa arloka

Foru eremuko kexa idatziak zer motatakoak diren aztertuta, 
aurreko urtekoekin konparatuta, ikusten da ugaritu egin di-
rela ogasun eta herri lanak, garraio eta azpiegituren arloko 
kexak, eta gutxitu adinekoen eta mendekotasun-egoeran 
dauden pertsonen arlokoak.

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

Arloa
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%
Ogasuna 17 20 - 10 47 22,71
Adinekoak eta 
mendekotasun-egoeran 
dauden pertsonak

8 17 - 6 31 14,98

Desgaitasunen bat duten 
pertsonak 6 19 - 5 30 14,5
Herri lanak, garraioak eta 
azpiegiturak 3 7 - 16 26 12,56
Haurrak eta nerabeak 4 5 - 8 17 8,21
Herri-administrazioen 
zerbitzuko langileak 3 5 - 5 13 6,28
Hizkuntz eskubideak, 
kultura eta kirola 2 3 - 3 8 3,86
Administrazio elektronikoa, 
datuak babestea, garden-
tasuna eta gobernu ona

- 3 - 3 6 2,90

Familiak 1 3 - 1 5 2,42
Ingurumena 1 1 - 2 4 1,93
Jarduera ekonomikoaren 
antolamendua 2 2 - - 4 1,93
Herri-administrazioen 
araubide juridikoa, 
ondasunak eta zerbitzuak

2  - 1 1 4 1,93

Hirigintza eta lurralde 
antolamendua 2  - - 2 4 1,93
Gizarteratzea 2  - - 1 3 1,45
Espetxeratuak 1 1 - - 2 0,97
Osasuna 1 - - - 1 0,48
Lana eta Gizarte 
Segurantza - 1 - - 1 0,48
Etxebizitza - 1 - - 1 0,48
Guztira 55 88 1 63 207 100

B)  Foru erakundeen aurka bideratutako 
espedienteak 

Banaketa lurraldeka

Foru aldundien kontrako kexen artean, gutxitu egin dira, 
2021. urtearen aldean, Arabako Foru Aldundiaren kontra 
izapidetutako kexak, eta biztanle-kopuruagatik dagokion 
proportzioari hobeto doitzen zaion proportzioan kokatu dira.

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

207
GUZTIRA
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Bizkaiko Foru Aldundia
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Gipuzkoako Foru Aldundia
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BIZKAIKO UDALAK KOP.
Bilbao 80
Getxo 36
Barakaldo 26
Erandio 16
Sestao 15
Leioa 14
Santurtzi 12
Sopela 10
Durango 9
Basauri 8
Gorliz 8
Abanto y Ciérvana / Abanto Zierbena 7
Berango 7
Lekeitio 6
Ondarroa 6
Ortuella 6
Plentzia 6
Portugalete 6
Fruiz 5
Mundaka 5
Urduña / Orduña 5
Valle de Trápaga-Trapagaran 5
Zalla 5
Balmaseda 4
Galdakao 4
Mungia 4
Sopuerta 4
Beste batzuk* 64
Guztira 383

*Zerrenda osoa Arartekoaren web orrian kontsulta daiteke estatistika osoan.

C)  Toki-administrazioen aurka bideratutako 
espedienteak

Banaketa lurraldeka

Espediente gehienak Bizkaiko udalen aurka bideratu dira, bai-
na kontuan hartu behar da horixe dela lurralderik jendetsuena.

8. taula.
Toki-administrazioen aurka bideratutako 
espedienteen banaketa

KOP. %
Bizkaiko udalak 383 51,69
Gipuzkoako udalak 218 29,42
Arabako udalak 90 12,15
Bizkaiko mankomunitateak, partzuergoak 
eta parkeak 34 4,59
Arabako administrazio batzarrak 9 1,21
Arabako mankomunitateak, partzuergoak 
eta parkeak 4 0,54
Gipuzkoako mankomunitateak, 
partzuergoak eta parkeak 3 0,40

Guztira 741 100

9. taula.
Autonomia erkidegoko udalen eta 
administrazio batzarren aurka bideratutako 
espedienteak

ARABAKO UDALAK Kop.
Vitoria -Gasteiz 52
Laudio / Llodio 5
Artziniega 4
Valdegovía 4
Amurrio 3
Salvatierra / Agurain 3
Barrundia 2
Iruña Oka / Iruña de Oca 2
Laguardia 2
Okondo 2
Beste batzuk* 11
Guztira 90

ARABAKO ADMINISTRAZIO  
BATZARRAK Kop.
Luko 2
Beste batzuk* 7
Guztira 9

*Zerrenda osoa Arartekoaren web orrian kontsulta daiteke estatistika osoan.

https://www.ararteko.eus/eu/eusko-legebiltzarrarentzako-urteko-txostena-2022
https://www.ararteko.eus/eu/eusko-legebiltzarrarentzako-urteko-txostena-2022
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D)  Euskal Autonomia Erkidegoko beste 
administrazio batzuen aurka bideratutako 
kexa-espedienteak 

Aurreko urtearekin alderatuta, dezente gutxitu dira EAEko 
beste administrazio batzuen aurkako kexak. Esanguratsua 
da Bidegiren kontrako kexak eta gutxitu dira Euskal He-
rriko Unibertsitatearen, Energiaren Euskal Erakundearen, 
Energiaren Euskal Erakundearen eta URA-Uraren Euskal 
Agentziaren kontrakoak. kontra egindako kexen kopurua. 
Ugaritu egin dira korporazio juridikoen kontrako kexak.

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

KOP.
Bidegi 7
Euskal Herriko Unibertsitatea 7
EEE – Energiaren Euskal Erakundea 5
Haurreskolak 3
URA – Uraren Euskal Agentzia 3
Gipuzkoako  Abokatuen Elkargo Prestua 2
IZENPE 2
Euskal Herriko Notario Elkargo Txit Prestua 1
Bizkaiko Abokatuen Elkargo Ohoretsua 1
Bizkaiko Soro – Administratzaileen Lurralde-
Kolegio Ofiziala 1

Guztira 32

GIPUZKOAKO UDALAK KOP.
Donostia / San Sebastián 73
Irun 16
Zarautz 12
Hondarribia 10
Errenteria 7
Andoain 6
Hernani 6
Mutriku 6
Oñati 6
Arrasate / Mondragón 5
Deba 5
Tolosa 5
Urnieta 5
Aretxabaleta 4
Astigarraga 4
Beasain 4
Pasaia 4
Beste batzuk* 40
Guztira 218

*Zerrenda osoa Arartekoaren web orrian kontsulta daiteke estatistika osoan.

Banaketa arloka1

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

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

https://www.ararteko.eus/eu/eusko-legebiltzarrarentzako-urteko-txostena-2022
https://www.ararteko.eus/eu/eusko-legebiltzarrarentzako-urteko-txostena-2022
https://www.ararteko.eus/eu/eusko-legebiltzarrarentzako-urteko-txostena-2022
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6. grafikoa.
Erregistratutako erreklamazio idatziak 
lurraldez lurralde, 10.000 biztanleko  
(2010-2022)*

6. Lurralde estatistika  
(kexa idatzien banaketa 
lurraldeen arabera)

5. grafikoa.
Erregistratutako kexa-espedienteen lurralde 
banaketaren bilakaera, jatorriaren arabera 
(2010-2022)*
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*Arartekoaren web orrian kontsulta daitezke, estatistika osoan, Arartekoaren 
jarduera hasi zenetik (1989) izan duen bilakaerari buruzko datuak.

Kexa-espedienteak lurraldez lurralde,  
10.000 biztanleko

Lurralde historikoen arabera erregistratu diren kexa ida-
tzien jatorriaren konparaziozko azterketa egiteko, lurralde 
bakoitzetik jasotakoen kopuru osoa lurralde horretako biz-
tanleriarekin lotuko dugu. Hurrengo koadroan bildu ditugu 
lurralde bakoitzetik 10.000 biztanleko multzo bakoitzeko 
jaso ditugun kexei buruzko datuak.

Iaz bezala, egiaztatu dugu Arabako Lurralde Historikoan 
egin direla kexa idatzi gehien. Zertxobait areagotu dira Gi-
puzkoari dagozkionak.
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*Arartekoaren web orrian kontsulta daitezke, estatistika osoan, Arartekoaren 
jarduera hasi zenetik (1989) izan duen bilakaerari buruzko datuak.

Banaketa lurralde bakoitzean

Kexagileak lurralde historikoko hiriburuan ala beste udalerri 
batzuetan bizi diren, herritarren jokabidea ez dela berdina 
erakusten du kexa-espedienteen banaketak. Egiaz, Bizkaian 
eta Gipuzkoan, handiagoa da hiriburutik kanpo bizi diren 
kexagileen kopurua, Araban, ordea, kexetatik %80 baino 
gehiago Gasteizen bizi direnek egin dituzte. 

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

ARABA/ÁLAVA KOP. %
Vitoria-Gasteiz 434 77,64
Beste udalerri batzuk 125 22,36
Guztira 559 100

BIZKAIA  KOP. %
Bilbao 519 34,72
Beste udalerri batzuk 976 65,28
Guztira 1.495 100

GIPUZKOA KOP. %
Donostia/San Sebastián 301 40,62
Beste udalerri batzuk 440 59,38
Guztira 741 100

Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo  
etorritako kexak
Urtean zehar, beste autonomia erkidego batzuetatik etorritako 
45 kexa jaso ditugu, euskal herri-administrazioen kontrakoak.

https://www.ararteko.eus/eu/eusko-legebiltzarrarentzako-urteko-txostena-2022
https://www.ararteko.eus/eu/eusko-legebiltzarrarentzako-urteko-txostena-2022
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Kexen egoera: euskal administrazio publikoen 
jarduera ez okerrak eta okerrak

8. grafikoa. 
Kexa-espedienteen egoera

7. Prozedurari buruzko 
estatistika (kexa idatzien 
espedienteen egoera)

Jarraian, 2022an bideratutako espedienteak tramitazioaren 
zein fasetan dauden aztertuko dugu.

2022. urtean 2.328 kexa-espediente bukatu dira eta 1.355 
ebazpen eman dira. Arartekoak hartu dituen erabakiak az-
tertuta, eragindako administrazioaren jarduera okerren bat 
zegoen 642 kasutan, hau da, ia %48etan; ehuneko hori 
iazkoa (%45) baino handiagoa da. Aitzitik, ez da jarduera 
okerrik antzeman azterturiko espedienteetatik %52 baino 
gehiagotan (iaz %55 izan ziren).

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

7. grafikoa.
2022an bukatu diren espedienteak
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Aurreko datuetatik ondorioztatzen denez, Arartekoak 2022. 
urtean sakonki aztertu dituen erreklamazio guztietatik 642 
kasutan, hau da, ia %48etan ondorioztatu da jarduera oke-
rren bat egin dela.
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Era berean, ofizioz jardun zuen desagertutako eta Ibaizabal 
ibaian hilda aurkitutako mutil aljeriar baten gorpua aberrira-
tzeaz jaso ziren informazioen aurrean. Espediente hori itxi 
egin da, jada argitu baitira Bizkaiko Foru Aldundiak desager-
tzearen salaketaren inguruan egindako jarduerari buruzko 
gaiak, baita ere heriotzarekin eta gorpua Aljeriara bidaltzea-
rekin lotutako jarduerak ere.

Haur eta Nerabeentzako Bulegoak irekitako azken espe-
dientea, berriz, “Vivero” egoitza-baliabidean artatutako 
bakarrik dauden adingabe atzerritarren egoerari buruzkoa 
da. Baliabide hori Zornotzako lehen arretarako zentroan 
izandako sutearen ondorioz ireki zen.

Honatx Arartekoa kezkatu duten beste gaietako bat: Eusko 
Jaurlaritzaren kudeaketa-eremuan, adimen-desgaitasuna 
duten pertsonek enplegu publikora zer sarbide duten. Gai 
horri buruzko kexa bat egin zela eta, ofiziozko ekimen bat 
burutu da, adimen-desgaitasuna dutenek zenbait oztopori 
aurre egin behar baitiete zereginak ikasteko geletan presta-
kuntza bukatzen dutenean, ezin baitituzte egiaztatu oro har 
eskatzen diren tituluak.

Iaz ofiziozko ikerketa bat hasi zen itunpeko ikastetxe pribatu 
bati emandako udal dirulaguntzen gainean. Espediente hori 
itxi egin da, ez administrazioaren jarduera ez baita okertzat jo.

2022an Arartekoak jarduera bat hasi zuen ofizioz, helburu 
hauekin: Bilboko Udaltzaingoak, 2022ko Aste Nagusian, 
ustez telefono mugikor bat ebasteagatik gazte bat atxilo-
tu zuenean burutu zituen jarduerak baloratzea; erabilitako 
indarra neurrizkoa eta egokia izan ote zen eta poliziak jardu-
teko arrazoi arrazistarik izan ote zuen argitzea. Egiaztatu da 
udalak dokumentatu eta arrazoitu duela indarraren erabilera 
eta barne-ikerketa bat egin duela. Hala ere, Arartekoak ikusi 
zuen bi unetan ez zela beharrezkoa indarra erabili zen mo-
duan erabiltzea; horregatik, Bilboko Udalari gomendatu dio 
iker ditzala polizia-jarduera horiek.

Orobat, erakunde honek ofiziozko jarduera bat abiarazi zuen 
Basauriko espetxean gertatutako desordenen ondorioz. 
Horiek aztertu ondoren, balorazio hau egin zen: neurri her-
tsatzaileak normaltasuna berrezartzeko bakarrik erabili zirela 
eta zorrozki beharrezkoa izan zen denboran soilik, premiaren 
eta proportzionaltasunaren printzipioei jarraiki, eta ez zela 
espetxeratuen eskubiderik urratu. Beraz, jarduera amaitu 
zen, ez baitzen okerrik ikusi administrazioaren jardueran.

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

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

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

2022an ofiziozko eta jarraipena egiteko 21 espediente bide-
ratzen hasi gara. Arloen arabera, aipatzekoak dira Haur eta 
Nerabeentzako Bulegoari eta segurtasunari dagozkionak.

12. taula.
Ofiziozko espedienteen banaketa,  
arloen arabera

Arloa Kop. %
Haurrak eta nerabeak 17 80,96
Hezkuntza 1 4,76
Herri-administrazioen zerbitzuko 
langileak 1 4,76
Espetxeratuak 1 4,76
Segurtasuna 1 4,76
Guztira 21 100

Joan den urtean, Haur eta Nerabeentzako Bulegoak jardue-
ra bizia bultzatu du eta ofiziozko hainbat ekimen burutu ditu.

Horietako askok zerikusia izan dute Arartekoaren 2/2021 
Gomendio Orokorraren (Euskadin haur eta nerabeen kontra-
ko sexu-abusuak eta sexu-esplotazioa gertatzen direnean 
jarduteko jarraibideak) bilakaera aztertzearekin. Ararteko 
erakundea 2021eko azken asteetan harremanetan jarri da 
eragindako administrazio guztiekin haur eta nerabeen kon-
trako sexu-abusuei ematen zaien erantzuna hobetzeko zer 
jarduera egin dituzten jakiteko, bai horrelako kasuak detek-
tatzeko, bai esku hartu edo/eta tratatzeko.

Ohikoa denez, foru aldundiei zuzendutako ofiziozko jar-
duerak (3) burutu ditu, babesik gabeko haur eta nerabeei 
ematen zaien arretaren bilakaera aztertzen jarraitzeko.

2022. urtean jarraipen-jarduera bat hasi da Kanarietatik eta 
Ceutatik datozen familia-erreferenterik gabeko adingabe 
atzerritarrak hartzeko konpromisoen gainean eta, zehazki, 
lurralde horietako gobernuek eta Eusko Jaurlaritzak eta foru 
aldundiek sinatu dituzten protokoloen gainean, adingabe 
horietako batzuk “lurraldeen artean lekualdatzeko eta ba-
besteko jarduerak koordinatzeko”. Espediente hori oraindik 
zabalik dago txosten hau ixteko egunean.



Eusko Legebiltzarrarentzako urteko txostena 2022 33

Ararteko erakundearen jarduera kopurutan I

10. grafikoa. 
Kexen banaketa, erabilitako hizkuntzaren 
arabera

9. Estatistika soziologikoa.  
Kexagileen tipologia eta 
kexen formatua

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

Kexagileen ezaugarriak

2022. urtean egindako kexen analisi soziologikoak ez du alda-
keta esanguratsurik erakusten aurreko urteen aldean, baina 
emakumeek egindako kexak areagotu direla ikusten da.

9. grafikoa.
Jasotako kexen banaketa, kexagileen 
ezaugarrien arabera

%49,93
%46,58

%3,49

Emakumezkoak

Gizonezkoak

Taldeak

Kexa idazteko erabilitako hizkuntza

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

Ararteko erakundeak erreklamazioak herritarrak aukeratuta-
ko hizkuntzan izapidetzen ditu, irizpide modura. Arartekoa 
kexa eragindako administrazioekin harremanetan jartzean, 
eta ofiziozko espedienteren bat abiatzen duenean, komuni-
kazioa EAEko bi hizkuntza ofizialetan egiten da.

%90,42

%7,43
%2,15

Gaztelania 

Euskera

Ele biak

Kexak egiteko era

COVID-19aren izurria indarrez sartzean, aldatu egin da 
kexak egiteko bideetan azken urteotan ikusi den joera. Ho-
rrela, kexa gehienak posta elektronikoz egin dira, %62 baino 
gehiago, mantendu dira aurrez aurre egindakoak (%33) eta, 
lehen bezala, gutxiago bidali dira postaz.

11. grafikoa. 
Kexen banaketa, herritarrek erabili duten 
bidearen arabera
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%4,05
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Aurrez aurre
gure bulegoetan
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Arartekoak egiten duen zerbitzuari buruzko balorazio ona-
ren adierazgarririk nabarmenena da kexagileen %72k baino 
gehiagok ontzat edo oso ontzat jo duela jasotako arreta.

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

10. Erabiltzaileen iritzia

10.1.  Erabiltzaileei egindako inkestaren 
emaitzak

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

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

Emaitzak balioztatzean, garrantzitsua da honako hau kon-
tuan hartzea: 2022an zenbait kexaren biderapen-lana 
amaitu da; kexa horien artean, gutxi gorabehera %48tan 
uste izan da eragindako administrazioak jarduera okerren 
bat burutu zuela.

Herritarrek Arartekoaren esku-hartzeaz 2022an egin duten 
balorazioa oso ontzat jo behar da. Horixe ondoirozta daiteke 
Arartekoaren zerbitzuak erabili dituzten pertsonetatik galde-
ra-sortari erantzun diotenen erantzunetatik.

12. grafikoa.
Nolakoa iruditu zaizu Ararteko erakundeko 
langileek eman dizuten arreta (laguntzeko 
prest egotea, tratua, enpatia...)?
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Hau da, galdera-sortari erantzun dioten pertsonetatik ia 
%72k baino gehiagok oso ontzat edo ontzat jo dute Ararte-
koaren esku-hartzea.

14. grafikoa.
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%64,14
%20,71

%14,65
%0,5

ED/EE

Bai,
beti

Ez,
inoiz ez

Bai,
kasu batzuetan



Eusko Legebiltzarrarentzako urteko txostena 2022 35

Ararteko erakundearen jarduera kopurutan I

Inkestari erantzun dioten herritarren %74 baino gehia-
gok (198 lagunek) uste dute erakundeko langileen 
profesionaltasun irudia ona edo oso ona dela; beraz, Arar-
teko erakundearentzako aintzatespena da.

Era berean, azken urte hauetan Arartekoaren funtsezko bi 
tresnari buruz galdetu dugu: alde batetik, gure web orriaz, 
funtsezko tresna baita gure zerbitzuez informatzeko eta 
herritarrekin elkarri eraginez jarduteko (orri hori erabiltzai-
leen ia %72k baino gehiagok ezagutzen dute); eta bestetik, 
Arartekoaren zerbitzu-kartaz. Bertan biltzen dira kalitateko 
konpromiso guztiak eta erabiltzaileek erakundearekiko di-
tuzten eskubideak, baita eskubide horiek baliatzeko modua 
ere (tresna hori galdera-sortari erantzun diotenen %57k 
baino gehiagok ezagutzen dute). Inkestaren emaitzetan oso 
ontzat jotzen da Arartekoarekin gestioak egiteko erraztasu-
na (%80 baino gehiagoko ehuneko positiboa).

Beraz, emaitza horiek denek –aurreko urteetakoen an-
tzekoak– ondorio hau aterarazten digute: Arartekoaren 
zuzeneko esku-hartzearekin −bere jardueraren eta giza ba-
liabideen araberakoa− lotutako iritziak aztertzen direnean, 
oso ontzat jotzen da egindako lana.

Bestelako emaitza lortzen da Ararteko erakundearen era-
bakitzeko edo jarduteko ahalmenetik kanpo geratzen diren 
alderdiez galdetzen denean. Alderdi horiek gehienbat ad-
ministrazioaren laguntzeko edo ez laguntzeko jarrerarekin 
dute zerikusia: prozesuaren iraupena (%55,18k uste dute 
igarotako denbora laburra edo oso laburra izan dela); datu 
hori Arartekoan espediente bat izapidetzeko batez besteko 
denborarekin (66 egun) lotu behar da.

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

Erakundearen jardunaz jaso diren iritzien eta hobetzeko 
iradokizunen artean, honako hauek agertzen dira: tratu ona 
jaso dutela, langile teknikoak profesionalak direla, Ararte-
koaren esku-hartzeari esker arazoa konpontzea lortu dela 
eta erakundea independentea izatea balioesten dutela.

Beste zenbaitetan, iradoki dute harreman pertsonal gehia-
go eduki daitezela, edo aurrez aurreko elkarrizketak egin 
daitezela, eta administrazioak emandako agiriak eskura 
diezazkietela. Kasuren batean, kexagilea ez zegoen ados 
Arartekoaren jarduerarekin, uste baitzuen ez zela behar 
bezala borrokatu administrazioaren argudioen edo agirien 
aurka.

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

Beraz, kasuetatik %84k baino gehiagok Arartekora jotzea go-
mendatuko litzateke, administrazioarekin arazorik edukiz gero.

15. grafikoa.
Nolakoa iruditu zaizu kexa egin zenuenetik 
tramitazioa bukatu arteko denbora?
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16. grafikoa.
Nolakoa iruditzen zaizu Ararteko erakundeko 
pertsonen profesionaltasuna?

%52,53

%22,22

%15,66

%3,53
%5,55

%0,51

Oso ona

Ona

Ez ona, 
ez txarra

Txarra
Oso txarra

ED/EE



36 Eusko Legebiltzarrarentzako urteko txostena 2022

Ararteko erakundearen jarduera kopurutanI

Administrazioaren zerbitzura ari den edozein organismo, 
funtzionario, zuzendari edo pertsonak Arartekoaren ikerketa 
lanaren aurrean jarrera ezkorra edo oztopatzailea erakusten 
tematzekotan, txosten berezia egin ahal izango da, urteko 
txostenean dagokion atalean aipatzeaz gain.

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

Komeni da azpimarratzea lankidetzan aritu beharra gogo-
ratzeko funtzioa zuhurtziaz egiten dela, administrazioen 
kudeaketan eragina duten aldagaiak kontuan hartuta, eta 
kexa bat azaldu duen pertsonari erantzun eraginkor eta 
azkarra emateko ageriko helburuarekin. 2022. urtean, no-
labaiteko normaltasunez aritu gara lankidetzan informazioa 
eskatu diegun administrazioekin, salbuespenak salbuespen. 
Dena den, azpimarratu beharra daukagu, tamalez, zenbai-
tetan arduragabekeria nabarmena jartzen dela agerian, eta 
jarrera horrek begirune gutxi erakusten duela erakunde 
honen ikuskatze-lanarekiko eta, hortaz, kexagileen esku-
bideekiko. Izatez, Arartekoak kezkatuta ikusi du pixkanaka 
motelduz joan dela (modu deigarriagoan iaz) kexa-espe-
dienteetako informazio-eskaerei eta ondorengo oroigarriei 
erantzuteko epea. Hori arintzen saiatzeko, 2022ko bukaeraz 
geroztik hainbat neurri jarri ditu abian, besteak beste, egin-
dako errekerimenduei arrazoizko epean erantzun ez zieten 
administrazioei ohartarazpen ugari bidaltzea.

Jarraian erantsitako zerrendetan agertzen dira, alde batetik, 
2022. urtean lankidetzan aritzeko prest egon diren administra-
zio edo beste erakunde batzuei buruzko datuak (1). Horregatik, 
ez da beharrezkoa izan horiei errekerimendurik egitea. 

Era berean, beste alde batetik, 2022. urtean errekerimen-
duak bidali behar izan zaizkien administrazio eta erakundeen 
gaineko datuak jaso dira (2).

Azkenik, 2022an barrena egin diren ohartarazpenen (3) da-
tuak ematen dira.

11.1.  2022an kexak izanda ere, 
errekerimendurik jaso ez duten 
administrazioak eta bestelako 
organismoak 

Zerrenda honetan jaso dira errekerimendurik egin behar izan 
gabe, ebatzi ahal izateko 2022. urtean gutxienez informa-
zio-eskaera bat eragin duten administrazio eta bestelako 
organismo guztietan izapidetutako espedienteak. Sailak 
zehazki azaltzen dira EAEko administrazio orokorraren eta 
foru aldundien kasuan. Beraz, adierazi bezala, ardura eta 
arreta bereziena eskainiz lankidetzan jardun duten ad-
ministrazioak eta erakundeak dira.

10.2.  Zerbitzu Kartarekin lotutako kexak eta 
iradokizunak, eta Arartekoak daukan 
informazioa eskuratzeko eskaerak

2012. urteaz geroztik, Ararteko erakundeak herritarrei es-
kaintzen dizkien zerbitzuen inguruko iradokizunak edo 
iritziak emateko aukera erraztu da. Arartekoaren Zerbi-
tzu-kartan aldatzean, Arartekoaren informazio publikoa 
eskuratzeko eskubidea sartu da, baita ere datu pertsonalak 
babestearekin lotutako eskubideak baliatzeko aukera. 

Iaz 11 eskaera eta kexa egin ziren.

Horietako 5etan hobetzeko proposamenak egin ziren, bes-
te 4tan desadostasuna agertu zen jasotako arretarekin eta 
2tan Arartekoaren web formularioekin eta egoitza elektroni-
koarekin izandako arazo teknikoak aipatu ziren.

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

Arartekoak daukan informazio publikoa eskuratzeko es-
kubidea gauzatzea (Gardentasunari, Informazio Publikoa 
Eskuratzeari eta Gobernu Onari buruzko Legetik eratorria) 
indartu egin da 2022an, 16 eskaera egin baitziren. Eskaera 
horiek berehala kudeatu ziren, legezko modu eta epeetan 
eskatutako informazioa emanez. Horietako hamahirutan nor-
beraren espedienteko agiriak eskatu zituzten, eta gainerako 
hiruetan era askotako informazioa galdegin zuten azterlanei, 
txostenei, ebazpenei eta abarri buruz. Batzuetan, informazio 
hori jada eskuragarri zegoen Arartekoaren web orrian, publi-
zitate aktiboko elementu gisa.

11. Informatzeko betebeharra
Lege antolamenduak Ararteko erakundearen modukoei 
esleitzen dizkien kontrol eginkizunak betetzeko ezinbeste-
koa da erakunde horien jarduera esparruetan sartzen diren 
herri administrazioen laguntza. Izan ere, administrazio ho-
riek espedienteen ebazpen oinarritua lortzeko behar den 
informazio guztia eman behar dute eta, gainera, ezarritako 
epeetan egin behar dute hori, ikerketa- eta kontrol-lanek gu-
txieneko eragingarritasuna izan dezaten.

Errealitate horretaz jabetuta, Ararteko erakundea sortu 
eta araupetzen duen otsailaren 27ko 3/1985 Legeak, 23. 
artikuluan, bere kontrolpean jarritako herri administra-
zioen betebehar hori espresuki aipatzen du, administrazio 
horiei eskatzen zaizkien datu, dokumentu, txosten eta ar-
gitasun guztiak lehentasunez eta premiaz aurkeztu behar 
dutela dioenean. Era berean, 26. artikuluan adierazten du 
informazioak, espedienteak edota bestelako datuak bi-
daltzeko eskatzen zaienean, erakundeak eskatutakoari 
erantzun dakion epe bat ezarri beharko duela. Betebehar 
hori sendotzeko, lege berberak dio, 24.2 artikuluan, herri 

https://www.ararteko.eus/eu/zerbitzu-karta
https://www.ararteko.eus/eu/zerbitzu-karta
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C) Udalak eta administrazio batzarrak

Arabako Lurralde Historikoa

ARABAKO UDALAK Esp.  
kop.

Amurrio 4
Artziniega 2
Barrundia 1
Iruraiz-Gauna 1
Laguardia 1
Laudio / Llodio 1
Okondo 2
Salvatierra / Agurain 1
Yécora 1

ARABAKO ADMINISTRAZIO  
BATZARRAK

Esp.  
kop.

Landa 1
Larrinbe 1
Luko 1
Miñao 1
Pipaón 1

A) Eusko Jaurlaritza

Saila Esp.  
kop.

Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politikak 26
Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta 
Ingurumena 20

Gobernantza Publikoa eta Autogobernua 12
Turismoa, Merkataritza eta Kontsumoa

    Kontsumobide 4
Lurralde Antolamendua, Etxebizitza eta Garraioak

    Euskal Trenbide Sarea 2

B) Foru aldundiak

ARABAKO FORU ALDUNDIA Esp.  
kop.

Ogasun, Finantza eta Aurrekontuak 13
Kultura eta Kirola 2
Lurralde Oreka 2
Bide Azpiegiturak eta Mugikortasuna 2
Ekonomia Garapena, Berrikuntza eta Demografia 
Erronka 1

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapena eta 
Foru Administrazioa 1

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA Esp.  
kop.

Herri Administrazioa eta Erakunde Harremanak 5
Garraioak eta Mugikortasun Jasangarria Sustapena 2
Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzea 1

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA Esp.  
kop.

Ogasuna eta Finantzak 2
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Gipuzkoako Lurralde Historikoa

GIPUZKOAKO UDALAK Esp. 
kop.

Aia 1
Andoain 4
Arrasate / Mondragón 2
Ataun 1
Azkoitia 1
Azpeitia 2
Beasain 5
Errenteria 6
Hernialde 1
Itsasondo 1
Lasarte-Oria 2
Legazpi 1
Lizartza 1
Oiartzun 1
Ordizia 1
Ormaiztegi 1
Pasaia 1
Soraluze 2
Urnieta 4
Urretxu 3
Zarautz 5
Zumaia 1
Zumarraga 1

Bizkaiko Lurralde Historikoa

BIZKAIKO UDALAK Esp. 
kop.

Alonsotegi 1
Atxondo 1
Aulesti 2
Balmaseda 3
Barrika 1
Bilbao 62
Busturia 1
Errigoiti 1
Etxebarri 1
Gamiz-Fika 1
Gernika-Lumo 2
Gordexola 3
Güeñes 2
Ispasper 1
Leioa 6
Loiu 1
Markina-Xemein 1
Maruri-Jatabe 1
Mungia 2
Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz 1
Orduña / Urduña 4
Orozko 2
Sopelana 7
Zaldibar 2
Zaratamo 1
Zeanuri 2
Zierbena 4
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A) Eusko Jaurlaritza

(1) (2) (3)

Saila   

Kultura eta Hizkuntza Politika 3 2 66,67
Hezkuntza 140 7 5
Lurralde Plangintza, Etxebizitza 
eta Garraioak 100 71 80

    Euskotren 2 1 50
Osasuna 32 2 6,25
    Osakidetza 121 59 49,59
Segurtasuna 30 7 23,33
Lana eta Enplegua 206 189 94,66

B) Foru aldundiak

(1) (2) (3)

ARABAKO FORU  
ALDUNDIA   

Nekazaritza 1 1 100
Ingurumena eta Hirigintza 1 1 100
Gizarte Politikak 16 8 50

(1) (2) (3)

BIZKAIKO FORU  
ALDUNDIA   

Gizarte Ekintza 24 2 8,33
Ogasuna eta Finantzak 15 2 13,33
Azpiegiturak eta Lurralde 
Garapena 6 4 66,66

(1) (2) (3)

GIPUZKOAKO FORU 
ALDUNDIA   

Gobernantza 3 1 33,33
Bide Azpiegiturak 7 1 14,29
Mugikortasuna eta Lurralde 
Antolaketa 3 1 33,33
Gizarte Politikak 9 5 55,56

D) Beste erakunde publiko batzuk

Esp. 
kop.

Haurreskolak 4
Euskal Herriko Notario Elkargo Txit Prestua 2
IZENPE 2
Bidegi 1
Bizkaiko Abokatuen Elkargo Ohoretsua 1
Bizkaiko Soro-Administratzaileen Lurralde Kolegio 
Ofiziala 1

URA- Uraren Euskal Agentzia 1
VISESA 1

11.2.  Kexak direla-eta, 2022an 
errekerimenduren bat jaso duten 
administrazioak eta bestelako 
organismoak

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

    (1)  Zenbat espedientetan egin den 2022. urtean infor-
mazio eskariren bat.

    (2)  2022an informazioa eskatu deneko espedienteeta-
tik zenbatetan egin den errekerimendua.

   (3)  Errekerimendua egin zaien espedienteen ehune-
koa, 2022an informazio eskaririk egin zaieneko 
guztirako espedienteen aldean. 
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Bizkaiko Lurralde Historikoa

(1) (2) (3)

BIZKAIKO UDALAK   
Abanto y Ciérvana – 
Abanto Zierbena 8 3 37,50
Areatza 1 1 100
Artzentales 1 1 100
Barakaldo 18 9 50
Basauri 5 1 20
Berango 3 1 33,33
Bermeo 4 3 75
Berriz 1 1 100
Dima 1 1 100
Durango 7 6 85,71
Erandio 10 3 30
Fruiz 4 1 25
Galdakao 4 2 50
Gautegiz Arteaga 2 2 100
Getxo 30 21 70
Gorliz 4 4 100
Igorre 3 1 33,33
Izurtza 1 1 100
Lekeitio 5 1 20
Meñaka 1 1 100
Mundaka 1 1 100
Muskiz 2 2 100
Ondarroa 5 3 60
Ortuella 5 4 80
Plentzia 6 6 100
Portugalete 7 3 42,85
Santurtzi 11 8 72,72
Sestao 10 2 20
Sopuerta 4 2 50
Sukarrieta 1 1 100
Valle de Trápaga - 
Trapagaran 2 1 50
Zalla 6 1 16,66
Zamudio 2 1 50

C) Udalak eta administrazio batzarrak
Arabako Lurralde Historikoa

(1) (2) (3)

ARABAKO UDALAK   
Alegría – Dulantzi 1 1 100
Iruña Oka / Iruña de Oca 1 1 100
Valdegovía – Gaubea 2 1 50
Vitoria-Gasteiz 44 25 56,82

(1) (2) (3)

ARABAKO 
ADMINISTRAZIO 
BATZARRAK   

Labraza 1 1 100
Páganos 1 1 100
Zuatzu 2 1 50
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Gipuzkoako Lurralde Historikoa

(1) (2) (3)

GIPUZKOAKO UDALAK   
Aretxabaleta 4 2 50
Bidania-Goiatz 1 1 100
Deba 4 4 100
Donostia / San Sebastián 48 19 43,75
Hernani 2 2 100
Hondarribia 4 4 100
Irun 11 4 36,36
Mutriku 5 5 100
Orio 3 1 33,33
Oñati 4 2 50
Tolosa 5 1 20
Zerain 1 1 100

D) Beste erakunde publiko batzuk

(1) (2) (3)

  
EEE – Energiaren Euskal 
Erakundea

3 2 66,67

Gipuzkoako Abokatuen 
Elkargo Prestua

2 1 50

Euskal Herriko Unibertsitatea 9 1 11,11

11.3.   Arartekoak 2022. urtean egindako 
ohartarazpenen zerrenda

Joan den urtean, erakunde honek guztira 45 ohartarazpen 
egin behar izan ditu, batez ere udal arduradun batzuei eta 
Eusko Jaurlaritzako bi saili zuzendutakoak.

Txosten honen prestakuntza ixteko garaian, horietatik 28ri 
erantzun zaie (besteak beste, Eusko Jaurlaritzako sailburuei 
bidalitako guztiei), eta oraindik erantzunaren zain daude 17.
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A) Eusko Jaurlaritza

SAILA KARGUA TITULARRA ERREFERENTZIA 
(ESP. ZENB.)

AZALPENA  
(KEXA ERAGIN DUEN GAIA)

OHARTARAZPE-
NAREN DATA EGOERA

Lana  
eta Enplegua

Sailburua Idoia Mendia

1902/2020 Administrazioaren isiltasuna 2022/12/12 Jasota

1912/2020 Profesionaltasun-ziurtagiria 2022/12/12 Jasota

2102/2020 Profesionaltasun-ziurtagiria 2022/12/12 Jasota

2235/2020 Autonomoentzako laguntzak. 
Pandemia 2022/12/12 Jasota

2369/2020 ABEEE osagarriak 2022/12/12 Jasota

  801/2021 ABEEE osagarriak 2022/12/12 Jasota

Lurralde  
Plangintza, 
Etxebizitza eta 
Garraioak

Sailburua Iñaki Arriola

  522/2022 Desadostasuna alokairu-kontratua 
berritzeko ukapenarekin 2022/12/05 Jasota

  739/2022
Desadostasuna zuzkidura-bizitoki bat 
lagatzeko kontratua bukatu ondoren 
ez birkokatzearekin

2022/12/05 Jasota

  966/2022
Desadostasuna “Etxebide” 
Etxebizitza Babestuaren Eskatzaileen 
Erregistroan inskripzioari baja 
ematearekin

2022/12/05 Jasota

1109/2022
Desadostasuna etxebizitzaz 
aldatzeko berariazko premia 
onartzeko eskaera bat ukatzearekin

2022/12/05 Jasota

1121/2022

“Bizigune” Etxebizitza Hutsen 
Programako babes publikoarekin 
parekatutako etxebizitza 
baten maizterrak konponketak 
erreklamatzea

2022/12/05 Jasota

1135/2022
Desadostasuna etxebizitzaz 
aldatzeko berariazko premia 
onartzeko eskaera bat ukatzearekin

2022/12/05 Jasota

1456/2022

Bizigune” Etxebizitza Hutsen 
Programako babes publikoarekin 
parekatutako etxebizitza 
baten maizterrak konponketak 
erreklamatzea

2022/12/05 Jasota

1503/2022
Desadostasuna etxebizitzaz 
aldatzeko berariazko premia 
onartzeko eskaera bat ukatzearekin

2022/12/05 Jasota
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B) Udalak eta administrazio batzarrak

- Arabako Lurralde Historikoa

UDALA KARGUA TITULARRA ERREFERENTZIA 
(ESP. ZENB.)

AZALPENA  
(KEXA ERAGIN DUEN GAIA)

OHARTARAZ-
PENAREN DATA EGOERA

Alegría–Dulantzi Alkatea
Joseba Koldo 
Garitagoitia 1313/2022 Administrazioaren isiltasuna 2022/12/12 Jasota

Añana Alkatea
Juan Carlos 
Medina 1038/2021

Etxearen atzealdearekin muga 
egiten duen bide publikoa 
hondatzea

2022/12/05 Erantzunaren zain

Laguardia Alkatea Raúl García 2355/2021 Hirigintza-salaketa bati  
ez erantzutea 2022/12/07 Erantzunaren zain

ADMINISTRAZIO 
BATZARRAK KARGUA TITULARRA ERREFERENTZIA 

(ESP. ZENB.)
AZALPENA  
(KEXA ERAGIN DUEN GAIA)

OHARTARAZ-
PENAREN DATA EGOERA

Aretxabaleta Presidentea Javier Palacios 792/2019 Administrazioaren isiltasuna 2022/12/01 Erantzunaren zain

Zuatzu Presidentea
Jesús López  
de Foronda 1412/2020

Lursaila Administrazio 
Batzarraren jabetzako beste 
lursail batekin trukatzea

2022/12/14 Erantzunaren zain
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- Bizkaiko Lurralde Historikoa

UDALA KARGUA TITULARRA
ERREFEREN-
TZIA(ESP. 
ZENB.)

AZALPENA(KEXA ERAGIN 
DUEN GAIA)

OHARTARAZ-
PENAREN DATA EGOERA

Derio Alkatea Esther Apraiz 2138/2020 Administrazioaren isiltasuna 2022/12/26 Erantzunaren zain

Galdakao Alkatea Iñigo Hernando 2074/2020 Administrazioaren isiltasuna 2022/12/02 Erantzunaren zain

Gorliz Alkatea Nagore Utxipi 516/2021 Administrazioaren isiltasuna 2022/12/05 Jasota

Ortuella Alkatea
Saulo  
Nebreda

1636/2021
Ezin da erroldatu etxebizitza 
gisa birgaituta dagoen beheko 
solairuko lokalean

2022/12/05 Erantzunaren zain

2505/2021 Administrazioaren isiltasuna 2022/12/07 Erantzunaren zain

896/2022 Hirigintza-salaketa bati ez 
erantzutea 2022/12/07 Erantzunaren zain

Sopelana Alkatea Josu Landaluze 1246/2020 Administrazioaren isiltasuna 2022/12/12 Jasota

Sopuerta Alkatea Unai Antón 649/2021 Administrazioaren isiltasuna 2022/12/05 Erantzunaren zain

Plentzia Alkatea
Elixabete  
Uribarri

208/2021 Administrazioaren isiltasuna 2022/12/26 Jasota

492/2021 Lurzati bati buruzko kontsultari 
ez erantzutea 2022/12/07 Jasota

493/2021 Administrazioaren isiltasuna 2022/12/26 Jasota

521/2021 Administrazioaren isiltasuna 2022/12/05 Erantzunaren zain

963/2021 Administrazioaren isiltasuna 2022/12/05 Erantzunaren zain

1115/2021 Administrazioaren isiltasuna 2022/12/07 Jasota

2584/2021 Administrazioaren isiltasuna 2022/12/12 Erantzunaren zain

Portugalete Alkatea Mikel Torres

1818/2021 Administrazioaren isiltasuna 2022/12/12 Erantzunaren zain

2153/2021 Administrazioaren isiltasuna 2022/12/12 Jasota

2345/2021 Administrazioaren isiltasuna 2022/12/07 Jasota

Santurtzi Alkatea
Aintzane  
Urkijo

1731/2021 Administrazioaren isiltasuna 2022/12/12 Jasota

1030/2022
Udal etxebizitza baten 
maizterrak konponketak 
erreklamatzea

2022/12/05 Jasota
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- Gipuzkoako Lurralde Historikoa

UDALA KARGUA TITULARRA ERREFERENTZIA 
(ESP. ZENB.)

AZALPENA  
(KEXA ERAGIN DUEN GAIA)

OHARTARAZ-
PENAREN DATA EGOERA

Anoeta Alkatea
Pedro Mª 
Estanga 1435/2021

Udalekuetako parte-hartzaile 
baten familia-unitateak zerga-
betebeharrak egunean izan behar 
dituela eskatzea

2022/12/26 Jasota

Donostia 
/San Sebastián

Alkatea Eneko Goia
2389/2020 Hirigintza-salaketa bati ez erantzutea 2022/12/07 Erantzunaren zain

306/2022 Administrazioaren isiltasuna 2022/12/12 Erantzunaren zain

Hondarribia Alkatea
Txomin 
Sagarzazu

  846/2019
Udalerriko alde zaharrean ibilgailua 
egoiliarren eremuan aparkatzea, 
horretarako gaitzen duen titulurik 
izan gabe

2022/12/01 Jasota

  320/2022 Administrazioaren isiltasuna 2022/12/12 Jasota

C) Beste erakunde publiko batzuk

KARGUA TITULARRA ERREFERENTZIA 
(ESP. ZENB.)

AZALPENA  
(KEXA ERAGIN DUEN GAIA)

OHARTARAZ-
PENAREN DATA EGOERA

Bilbao Bizkaia  
Ur Partzuergoa

Presidentea Kepa Odriozola 129/2022 Kontagailuaren balizko  
egozpen okerra 2022/12/26 Erantzunaren zain
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tzeko errentaren eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren 
arloan burutu dituen jarduerekin lotutakoak. 

Gizarteratze arloan ez ezik, arlo hauetan ikusi da jarduerarik 
biziena: osasuna; herri-administrazioen araubide juridikoa, 
ondasunak eta zerbitzuak; etxebizitza; hezkuntza; herri-ad-
ministrazioen zerbitzuko langileak; ogasuna; ingurumena; 
hirigintza eta lurralde antolamendua; eta segurtasuna. 

Aurten, berriz ere, aurrez garatutako jarduera-planaren ingu-
ruan egituratu da arlo bakoitzeko lana. Arlo guztietan lana 
planifikatzeko eta homogeneoagoa egiteko tresna da eta ar-
loen plangintza estrategikoa egiteko tresna gisa erabiltzen 
ari da. Era berean, arlo bakoitzaren bukaeran, arlo horrekin 
lotutako herritarren eskubideak baloratzeko atala agertzen 
da. Horri esker, begiratu azkar batean, 2022. urtean gaikako 
arlo bakoitzean kontua nola dagoen ikus daiteke.

Merezi du Arartekoaren lan-mekanika aipatzea, bai Es-
tatuko Herriaren Defendatzaileari bidalitako kexa idatziei 
dagokienez, bai onartzen ez diren kexei dagokienez, izan 
ere, horietan denetan izapide laburtua egiten da, baita bi-
deragarritasunezko eta eskumenezko azterketa ere. Horrela, 
kexa bakoitza banaka aztertuz, Arartekoaren jarduerarekiko 
bikoiztasunak ekidingo direla bermatzen da.

Horregatik, bideratzen ez diren kexetan ere dedikazio hori 
egiazta daiteke. Kasu askotan, horren osagarri, kexagilea-
ri aholku ematen zaio jarduteko modurik egokienaz, edo 
konponbide zehatzak bilatzen dira azaldutako arazo zeha-
tzetarako −hori da Arartekoarentzat garrantzitsuena−, egin 
daitekeen edo egin nahi den izapidea edozein izanda ere, 
edo eragindako administrazioari luzatutako gomendioa alde 
batera utzita. Alegia, administrazio-prozeduraren aurretik, be-
netako konponbideak lortzea lehenesten dugu eta nolabaiteko 
bitartekaritza informala egiten dugu. Bitartekotza horrek oso 
emaitza onak izaten ditu eta kexagileak gogobetetzen ditu.

EAEko herritarren eskubideak babesteko ardura esleitu 
diote Arartekoari, EAEko herri-administrazioen irregulartasu-
nen, akatsen, gehiegikeriaren eta jardun okerraren aurrean 
jardun dezan. Horretarako, oinarrizko bi lanabes erabiltzen 
ditu:

• herritarrek egiten dituzten kexa-espedienteak ebaz-
tea. Kexa jartzeko, aurrez ezarritako bide hauek erabil 
daitezke: Arartekoaren hiru bulegoetako batera joan, 
postaz baliatu, edo internetez, Arartekoaren web 
orriaren bidez.

• ofiziozko jardunen bitartez (halakoetan, Arartekoak 
jarrera proaktiboa hartzen du), ofiziozkoa, jardun ad-
ministratibo batek funtsezko eskubideren bat kaltetu 
dezakeela hautematen badugu, eta indarrean dagoen 
legeria urratu dezakeela iruditzen bazaigu.

2022. urtean era guztietako 2.846 kexa eta kontsulta egin 
dituzte herritarrek. Gainera, urtean zehar ofiziozko eta 
jarraipeneko 21 espediente hasi dira. Arloen arabera, na-
barmentzekoak dira Haur eta Nerabeentzako Bulegoaren 
ekimenez hasitakoak.

Kapitulu honetan egituratuta daude jarduera guztiak, Arar-
tekoaren bulegoa antolatzeko dauden 16 arloen arabera 
multzokatuta. Arlo bakoitzean jarduerarik adierazgarrienak 
aztertuko ditugu, eta arlo horretan bideratu diren kexarik ga-
rrantzitsuenak azalduko ditugu, gai multzoetan bereizita. Era 
berean, urtean barrena gertatutako lege-aldaketak aipatuko 
ditugu, halakorik izan bada.

Kexak zer arlorekin lotuta dauden kontuan hartuta, 2022. ur-
tean zertxobait gora egin dute gizarte bazterketaren kontra 
borrokatzeko bitartekoekin zerikusia duten kexek. Bereziki 
gailentzen dira Lanbideren funtzionamendu-arazoekin lotura 
duten kexak, baita ere erakunde horrek diru-sarrerak berma-
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Segurtasunaren arloan, Arartekoak aditzera eman nahi du, 
beste urte batez, kezkatuta dagoela antzeko hainbat kexa 
jaso dituelako, zehazki, Udaltzaingoko agenteei euskarazko 
arreta eskatzeak gatazka egoerak eragin dituela eta. Beste 
behin, erakunde honek azpimarratu du beharrezkoa dela po-
liziako agenteen jarduketan hizkuntza protokoloak hobetzea 
eta ezartzea, hizkuntza eskubideei lotutako prestakuntza 
espezifikoarekin batera, ulertzeko, agenteei eskatu ahal 
zaien gutxiengo baldintza bat dela zerbitzua bi hizkuntza 
ofizialetako edozeinetan ematea, horrek, herritarrei arreta 
ematerakoan, inolako istilurik sortu gabe. 

Bestalde, 2022an zehar Arartekoak hainbat kexa jaso ditu 
askotariko euskal administrazio publikoen funtzio publiko-
rako sarbide probei lotuta. Hainbat hautagai zuzendu dira 
Arartekora eta adierazi dute gaiak prestatzeko gomenda-
tutako materialak soilik gaztelaniaz daudela, eta horrek de 
facto eragozten diela hautagaiei proba horiek euskaraz egi-
tea, izan ere, gaiak gaztelaniazko testuekin prestatu behar 
dituzte. Arartekoa kezkatuta dago, hautagai euskaldunek ez 
dutelako aukera berdintasunik funtzio publikoko probak egi-
teko orduan, eta administrazio publikoei horren berri eman 
die, ahal den neurrian (batzuetan gomendatutako testuak 
euskarara itzulita ez dauden Estatuko legeak dira), gaiak 
prestatzeko testuak proposatuz gero, EAEko bi hizkuntza 
ofizialetan egon daitezen. Nolanahi ere, Arartekoak hauta-
gaiei aholkuak eman dizkie, eta jakinarazi die administrazio 
publikoek ez dutela gaiak prestatzeko testurik proposatze-
ko betebeharrik. Hortaz, ezin zaie eskatu, juridikoki, testuak 
elebidunak izan daitezen.

2022. urtean, aurrekoetan bezala, hizkuntza-eskubideen 
inguruko kexak eta kontsultak ebazteko lanetan honako bi 
erakunde hauek aritu dira koordinatuta:

• Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika 
Saileko Hizkuntza Politikako Sailburuordetza. Ildo 
horretan, berriz ere azpimarratu behar du Arartekoak 
indarreko lankidetza-hitzarmenaren bidez Elebide 

1. Arloa kopurutan
2022an idatzizko 33 kexa aurkeztu dira arlo horretan, eta 
Arartekoak urte osoan jaso dituen kexa guztien %1,30 da 
hori. Eragindako herri-administrazioak eta azpiarloak kon-
tuan hartuta, honakoa izan da kexen banaketa:

• Kirol jarduerak .......................................................... 11

• Beste alderdi batzuk .................................................. 8

• Herritarren hizkuntz eskubideak euskal  
administrazioekiko harremanetan ............................. 7

• Administrazioaren funtzionamendua eta prozedura  
administratiboa .......................................................... 4

• Kultura, industria eta arte ondarearen babesa .......... 2

• Herritarren eskubideak .............................................. 1

Txostena itxi zen egunean, honako hau izan zen 2022an iza-
pidetutako kexen egoera:
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45 1 44 7 13 19 5

2022. urtean, COVID-19ak eragindako pandemiaren ondoren, 
euskararen eta gaztelaniaren koofizialtasunetik eratorritako 
eskubideei buruzko kexak nabarmendu dira Arartekoaren 
esku-hartzeen artean, eta, funtsean, pertsona batzuek uste 
izan dutelako zerbitzu publiko jakin batzuk emateko orduan 
euskaraz hitz egiteko duten eskubidea urratu dela. 
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2. Kexarik aipagarrienak

2.1.  Bilboko herritar batek Lehen  
Mailako Arretako Unitatean  
euskarazko arreta jasotzeko  
ezintasuna medikuntza orokorreko 
medikuaren aldetik, berariaz  
hala eskatu arren

Hasierako egoera: Herritar batek Arartekora jo zuen, medi-
kuak Bilboko osasun zentroan euskaraz artatzea ezinezkoa 
zitzaiolako, nahiz eta berariaz hala eskatu. Era berean, 
adierazi zuen osasun zentro horretan gomendatu zizutela 
ondoko auzoko osasun zentroan euskaraz artatua izateko 
eskatzea, han, antza denez, mediku euskaldunak baitzeu-
den, baina hitzordua eta arreta atzeratu ondoren, kexagileak 
adierazi duenez, haren ondoko auzoko osasun zentro ho-
rretatik deitu zizuten, han ere ezin zutela euskaraz artatu 
adierazteko.

Arartekoaren esku-hartzea: Arartekoak Osakidetza-
-Euskal Osasun Zerbitzuari galdegin zion kexa eragin zuen 
gaiaren egoerari buruz. Bere erantzunean, Osakidetzak 
adierazi zuen herritar horrek esleituta zeukan medikuak 
bazeukala euskarazko profila, baina ohiko erabilera fal-
tagatik arintasuna galdu zuela, eta une hartan ez zegoela 
beste profesionalik Lehen Mailako Arretako Unitate horretan 
euskararen erabilera maila handiagorik zuenik, eta Bilbo-Ba-
surtu ESIak aukera ematen ziola Lehen Mailako Arretako 
Unitatez aldatzeko eta, beste osasun zentro batean, he-
rritarraren beharretara egokitutako euskara maila zuen 
profesional bat esleitzeko.

Herritar horrek, kexa izapidetzen ari zen bitartean, bizilekua 
aldatu zuen, eta esleitutako mediku berriak, dagokion eus-
kara eskakizuna egiaztatzeaz gain, behar bezala erantzun 
ahal izan zion euskaraz.

Emaitza: Arartekoak kexaren izapidearekin amaitzeko 
Osakidetzako arduradunei gogorarazi zien hizkuntza eska-
kizunak egiaztatzeko sistemaren helburua dela herritarrek 
euskaraz arreta jasotzeko duten eskubidea ahalbidetzea, 
bestela, sistema horrek ez luke jatorrizko zentzurik izango. 

Beraz, etorkizunean antzeko kasuetarako, Osakidetzako 
arduradunei jakinarazi zitzaien Arartekoaren iritziz eus-
karazko arreta ezin dela dagokion profesionalaren esku 
geratu, izan ere, bat dator herritarrek euskaraz artatuak 
izateko duten eskubidearekin. Azkenik, ondorioztatu da 
Osakidetzaren erantzukizuna dela euskarazko arreta 
emateko eskubidea gauzatzea. Horretarako, beharrezko 
neurriak hartuko dira, profesionalek hizkuntza-egiaztagiria 
izan arren, euskarazko arreta bermatzen ez duten kasu-
rako, euskara erabiltzen edo ezagutzen ez dutelako edo 
borondaterik ez dutelako.

Hizkuntza Eskubideak Bermatzeko Zerbitzuarekin 
elkarlanean egiten duen lana. Arartekoak eta Elebi-
dek lankidetzan jardun dute 2021. urtean hitzarmen 
hori eguneratzeko eta hobetzeko. 2022an sinatzeko 
asmoa dago.

• Hizkuntz Eskubideen Behatokia. Erakunde horrekin 
koordinazio arin eta estrategikoa dago bi erakun-
deetara iristen diren kexei dagokienez. Hain zuzen 
ere, konpromisoa dago Arartekoari bideratzeko kexa 
garrantzitsuak, bi erakundeen arteko lan-ildo gisa 
ezarritako helburu komunen arabera.

Kirolari dagokionez, Arartekoak kontsulta batzuk jaso 
zituen urtarrilean eskola kirolari eta mugikortasun murriz-
ketak zituzten udalerrietatik kanpo kirol jarduerak egiteko 
ezintasunari lotuta (kirolari federatuak izan ezik). Erakunde 
honek kontsulta horiek ebatzi zituen, eta COVID-19ak era-
gindako egoeraren jarraipena nabarmendu zuen. Jarraipen 
hori 2022ko hasierara arte luzatu zen, eta pandemian zehar 
hartutako neurri askori eragin zien, haurren eta haien in-
teres gorenaren ikuspegitik kanpo (haurren eta nerabeen 
eskubideak).

Zehazki, Eskola Kirola bertan behera uztea 44/2021 De-
kretuaren (abenduaren 2koa, lehendakariarena, Euskadin 
COVID-19aren pandemiak eragindako osasun-larrialdiko 
egoera deklaratzen duena) babesean, omicron aldaera-
ren ondorioz sortutako pandemiaren seigarren olatua dela 
eta. Ondorioz, Osasun agintarien onespenarekin, Eusko 
Jaurlaritzako Eskola Kiroleko arduradunek Arau horiek es-
kola-kirolaren antolaketaz eta kudeaketaz arduratzen ziren 
foru-aldundiei helarazi zizkieten. batzuk hartu zituzten, eta 
horien arabera, bertan behera geratzen ziren 2022ko urtarri-
laren 10etik 28ra bitarteko eskola kiroleko lehiaketak. Eskola 
kirolaren eteteak eta gainerako murrizketek, beraz, deskri-
batutako lege babesa zuten, eta Arartekoari ez zegokion 
horien aukera eta irismena zehaztea. Hala ere, kexagileei 
jakinarazi ahal izan zien urtarrilaren 29an eskola kiroleko 
lehiaketak abiaraziko zirela.

Azkenik, erakunde honek EITB taldeko (Euskal Irrati Te-
lebista) albistegietako edo sare sozialetako edukiei 
buruzko kontsulta eta kexa batzuk ebatzi ditu. Horietan, ke-
xagileek zentsura salatzen zuten edo eztabaida edo irrati 
saioetako kolaboratzaileek emandako iritzi jakin batzuen 
aurka zeuden. Arartekoak aholkuak eman zizkien kexagileei, 
eta adierazi zien, erakunde honen iritziz, EITBk informazio 
eduki batzuk edo beste batzuk aukeratzea informazio as-
katasunerako eskubidearen barruan dagoela. Eskubide hori 
Espainiako Konstituzioaren 20. artikuluan dago jasota, eta 
horrek babes berezia du gure ordenamenduan.

Informazio askatasunerako eskubidea estatu demokrati-
ko baten oinarrietako bat da, horren bidez sortzen baita 
iritzi publiko aske bat. Horregatik da gure Konstituzioan 
aitortutako oinarrizko eskubidea eta nazioarteko tes-
tuek babestutako giza eskubidea. Testu horiek nahitaez 
errespetatu behar dituzte Estatuak eta bere erakunde eta 
botereek.

https://www.legegunea.euskadi.eus/eu/eli/-/eli/es-pv/d/2021/12/02/44/dof/eus/html/
https://www.legegunea.euskadi.eus/eu/eli/-/eli/es-pv/d/2021/12/02/44/dof/eus/html/
https://www.legegunea.euskadi.eus/eu/eli/-/eli/es-pv/d/2021/12/02/44/dof/eus/html/
https://www.legegunea.euskadi.eus/eu/eli/-/eli/es-pv/d/2021/12/02/44/dof/eus/html/
https://www.euskadi.eus/koronabirusari-buruzko-informazioa/web01-s2hhome/eu/
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3. Jarduera-planaren esparruko 
bestelako esku-hartzeak

Arartekoak arlo honetan duen jarduketa zuzentzeko planaren 
garapenean, nabarmentzekoa da antolaturiko gizartearekin 
izan duen lankidetza. Honako hauekin izan dira harremanak:

• Euskalgintzaren Kontseilua, euskararen normaliza-
zioaren alde lan egiten duten erakunde eta agente 
nagusiak biltzen ditu.

• Hizkuntz Eskubideen Behatokia; erakunde honekin 
Arartekoak era aktiboan lan egiten du. 2022. urte 
honetan, Behatokitik Arartekoak jasotako kezka eta 
jarduera nagusiak honako hauek dira: hezkuntzan, 
Lanbide Heziketan euskarazko ibilbiderik ez egotea; 
osasunaren arloan, Osakidetzaren hizkuntza norma-
lizazioko planean lehentasunezkotzat jotzen ez diren 
arloak, hala nola espezialitateak; eta eremu sozio-
-ekonomikoan, Behatokiaren ustez gero eta eragin 
handiagoa dute euskaldunen hizkuntza eskubideetan 
Arartekoaren jarduera eremutik kanpo dagoen arren, 
gehienak jarduera pribatuak direlako. 

Arloaren nazioarteko jarduerari dagokionez, azpimarratu 
behar da International Association of Language Commis-
sioners (IALC, Hizkuntza Ordezkarien Nazioarteko Elkartea) 
nazioarteko erakundearen baitan egindako lana. Arartekoa 
erakunde horretako eskubide osoko kidea da, eta urtean 
zehar egindako online bidezko lan-saioetan parte hartu du 
gainerako kideekin batera. 

Nabarmendu nahi dugu Arartekoak antolatu zuela Hiz-
kuntza Komisarioen Nazioarteko Elkartearen (IALC) 
zazpigarren urteko biltzarra, Bilbon, irailaren 7an eta 
8an. Biltzar horretan parte hartu zuten hizkuntza komisarioek 
eta beren langileek, Kanadatik eta eskualde elebidunetatik 
(Kosovo, Gales, Flandria, Katalunia eta Irlanda) etorritakoek. 
Biltzarrean zehar COVID-19aren pandemiak hizkuntza esku-
bideetan izandako eragina aipatu zen, edota Ombudsmanen 
bulegoen eginkizuna, hizkuntza gutxituei dagokienez. 

Mundu osoan berdintasuna, aniztasuna eta hizkuntza es-
kubideak sustatzea eta bultzatzea da IALC erakundearen 
egitekoa, bai eta hizkuntza komisarioak babestea ere, maila 
profesional gorenera irits daitezen, honen bidez:

• Hizkuntza komisarioak sortzen aholkularitza edo go-
mendioak ematea.

• Prestakuntzako eta garapen profesionaleko, ikerketa 
eta informazioko baliabideen trukea erraztea. Hizkun-
tzen aniztasuna eta eskubideak sustatzea eta babestea 
xede duten antzeko erakundeekin lankidetzan aritzea.

• Hizkuntza ordezkarien eginkizunari eta garrantziari 
buruzko ezagutza eta kontzientziazioa handitzea, 
batez ere, gobernuetan, estatu agentzietan, akade-
mietan, hedabideetan eta, oro har, biztanleen artean.

• Hizkuntza ordezkariaren bulego bat sortu edo hizkuntza 
eskubideak bultzatu nahi dituzten eskualdeei laguntzea.

• Hizkuntza eskubideak sustatzea helburu duten azter-
lan enpirikoen berri elkarri ematea.

2.2.  HABEk ukatu egin die goi mailako 
bi kirolariri C1 mailako hizkuntza 
egiaztapeneko ahozko proba librea 
egiteko eskaera, 2021eko deialdian 
ezarritako aparteko datan. Kirolari 
horiek, azterketaren egunean beren 
espezialitateko munduko txapelketa 
zuten

Hasierako egoera: Goi errendimenduko bi kirolari HABE-
ren deialdi irekian matrikulatu ziren, C1 maila egiaztatzeko 
azterketa egiteko, 2021eko apirilean, horretarako ezarritako 
epean. Bestalde, hainbat lehiaketaren ostean, hautatuak 
izan ziren uztailaren 6tik 11ra bitartean Eslovenian egiten 
den bere espezialitateko junior eta 23 urtez azpiko munduko 
txapelketara joateko.

Bi kirolariek, aurretik, idatzizko adierazpen eta ulermen pro-
bak gainditu zituzten eta ahozko adierazpena eta ulermena 
egin behar zuten. HABEk proba horiek egiteko argitaratutako 
egutegia bat zetorren munduko txapelketarekin, eta, beraz, 
deialdiaren oinarrietan adierazitako epean eta moduan, 
data aldatzeko eskaera egin zuten ezohiko deialdian proba 
egin ahal izateko. Alegatutako arrazoia gerora sortutakoa 
eta ezinbestekoa zela uste zuten, matrikula egiteko unean 
ez baitzekiten estatu mailako taldea txapelketa horretan or-
dezkatzeko hautatuak izango zirenik. Gainera, pandemiak 
eragin zuen kirolaren ezohiko egoera zela eta, ez zekiten 
txapelketa egin ahal izango zenik azterketa egiteko matrikula 
egin zutenean.

Deialdia egiteko HABEren ebazpenaren arabera, “azterketa 
egiteko finkatutako data aldatzeko eskaeraren arrazoia ge-
rora sortu behar da, eta ezinbesteko kasua izan behar da”. 
Hori dela eta, azterketaren data aldatzea ukatu zitzaien, eta 
adierazi zitzaien alegatutako arrazoiek ez zituztela baldintza 
horiek betetzen.

Arartekoaren esku-hartzea: Arartekoak bere iritzia eman 
du ezinbesteko kasutzat jotzen diren egoeren inguruan, lan-
postu publiko batean data bakarreko eta norgehiagokako 
sarbide probetan (2019ko irailaren 30eko Ebazpena). Arar-
tekoaren ebazpenean jasotzen denez, Gaztela eta Leongo 
Justizia Auzitegi Nagusiaren epai batek dio: “ez dela ulertu 
behar “ezinbesteko” kontzeptua zentzu teknikoan (edo hitzez 
hitz), baizik eta “nahigabeko eragozpenaren sinonimo gisa 
(azterketara aurkeztuko pertsonarekin zerikusirik ez duena 
eta, aldi berean, probara aurkeztea galarazten diona)”.

Emaitza: Gogoeta horiek HABEra bidali ostean, ardura-
dunek Arartekoari jakinarazi zioten aurrerantzean aintzat 
hartuko dituztela Ebazpen horretan jasotako argudioak. 
Ondorioz, 2022ko deialdia aldatu zen goi mailako kirolariek 
azterketa ezohiko datan egin ahal izateko. Horretarako, na-
zioarteko txapelketak egun horietan direla egiaztatu behar 
dute soilik.

https://kontseilua.eus/
https://behatokia.eus/eu/
https://www.languagecommissioners.org/about?lang=EUS
https://www.languagecommissioners.org/about?lang=EUS
https://www.languagecommissioners.org/Conference-2022?lang=EUS
https://www.languagecommissioners.org/Conference-2022?lang=EUS
https://www.languagecommissioners.org/Conference-2022?lang=EUS
https://www.languagecommissioners.org/Conference-2022?lang=EUS
https://www.languagecommissioners.org/News-Seventh-Annual-International-Conference-of-the-International-Association-of-Language-Commissioners?lang=EUS
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hainbat kontsultatan gogorarazi du kontuan hartu behar dela 
Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 
Legean eta Espainiak 2001eko otsailaren 2an berretsita-
ko Eskualdeetako edo Eremu Urriko Hizkuntzen Europako 
Gutunean honako hau ezartzen dela: “ez da hizkuntza he-
datuenen hiztunekiko bereizkeriatzat hartuko eskualdeetako 
edo eremu urriko hizkuntzen alde neurri bereziak hartzea, 
neurri horiek hizkuntza horien hiztunen eta gainerako herrita-
rren arteko berdintasuna sustatzeko badira eta euren egoera 
bereziak kontuan hartzera bideratzen badira”.1

Eskola kirolari dagokionez, Arartekoak adierazitakoaren 
arabera, komenigarria da bermatzea haurrek eta nerabeek 
egiten duten kirola, une oro eta edozein testuinguruan, hez-
kuntza parametroen arabera garatzen dela. Zentzu horretan, 
Arartekoak gurasoen hainbat kexa eta kontsulta ebatzi ditu, 
ez baitzuten ulertzen eskola kirola eta kirol anitza lotzeko 
betebeharra. 

Ildo horretan, Arartekoak badaki zein garrantzitsua den 
haurrentzako kirol teknifikazioaren eskaintza eskola kirola-
rekin koordinatuta egotea. Horrenbestez, adin txikietan kirol 
modalitateen eta -ibilbideen arteko nolabaiteko oreka lortu 
nahi da eta adingabeek bizkorregi kirol bakar bat aukeratu 
dezaten saihestu nahi da; izan ere, horrek beste kirol batzuk 
ezagutzeko aukera galarazten du eta, beraz, ez dute kirola 
jolas eta balioak ikasteko aukera gisa ulertuko.

1  Euskararen diskriminazio positiboaren alde egiten du Eskualdeetako 
edo Eremu Urriko Hizkuntzen Europako Gutunak. Izan ere, Estrasburgon 
1992ko azaroaren 5ean sinatu eta Espainiak berretsitako dokumentu horre-
tan (2001eko abuztuaren 1etik indarrean dago gure ordenamendu juridikoan) 
ezartzen denaren arabera, eskualdeko edo eremu urriko hizkuntzak dira 
Euskal Autonomia Erkidegoko, Kataluniako Erkidegoko, Balear Uharteetako 
Erkidegoko, Galiziako Erkidegoko, Valentziako Erkidegoko eta Nafarroako 
Komunitateko autonomia estatutuetan ofizialtzat onartzen diren hizkuntzak. 
Gutunaren II. atalaren 7. artikuluan honako hau ezartzen da eskualdeko edo 
eremu urriko hizkuntzez: hizkuntza horiek erabiltzen diren lurraldeetan, eta 
bakoitzaren egoeraren arabera, alderdiek honako helburu eta printzipio hauek 
eduki behar dituzte kontuan beren politiketan, legegintzan eta jardunean:

 -  7.1 c) eta d) artikulua: “eskualdeetako edo eremu urriko hizkuntzak 
sustatzeko ekintza seguru baten beharra, hizkuntzok babestearren” 
eta “eskualdeetako edo eremu urriko hizkuntzak bizitza publikoan eta 
pribatuan ahoz eta idatziz erabiltzea erraztu edota sustatzea”.

 -  7.2 artikulua: “Aldeek konpromisoa hartu dute ezabatzeko, oraindik 
egin ez badute, eskualdeko edo eremu urriko hizkuntza bat erabiltze-
ko egon daitezkeen bereizketa, bazterketa, murrizketa edo lehentasun 
justifikatu gabe oro, alegia, hizkuntza hori ahultzea edo hori mantendu 
edo garatzea arriskuan jartzea helburutzat izan dezaketenak. “Ez da 
hartuko eremu zabalagoa duten hizkuntzetako hiztunen aurkako dis-
kriminazio ekintzatzat, neurrion helburua eskualdeetako edo eremu 
urriko hizkuntzok erabiltzen dituztenen eta gainerako herritarren arteko 
berdintasuna bultzatzea edo hiztun horien egoera partikularrak aintzat 
hartzea bada”.

4. Arloko jardueren laburpena
Aurreko puntuetan adierazi dugun bezala, Arartekoak hiz-
kuntza eskubideez jaso dituen kexa gehienak zerbitzu 
publiko batzuetan euskaraz aritzeko eskubidea urratu dela 
uste duten herritarrek aurkeztu dituzte. Alde horretatik, Arar-
tekoak azken urteotan ulertu izan du administrazio publikoek 
beren zerbitzuak EAEko bi hizkuntza ofizialetan emateko 
duten konpromisoak pixkanaka egingo zuela aurrera, ad-
ministrazio publiko bakoitzaren hizkuntza normalizazioko 
planen arabera, langile publikoek dagozkien hizkuntza es-
kakizunetara egokitzen diren heinean. 

Gogorarazi behar da 2022an ospatu dela gizarte eta politika 
adostasun osoz onetsi zen “Euskararen Lege” ospetsuaren 
40. urteurrena. 10/1982 Legea, azaroaren 24koa, Euskara-
ren erabilera normalizatzekoa, indarrean dago eta Euskal 
Autonomia Erkidegoan euskara normalizatzeko tresna juri-
diko nagusia da. Era berean, Lege hori Arartekoarentzako 
funtsezko tresna izan da denbora guzti honetan zehar eus-
kaldunen oinarrizko hizkuntza eskubideak defendatzeko (5. 
artikuluan jasota). Eskubide nagusia administrazioarekin 
harremanak euskaraz edo gaztelaniaz izateko eskubidea da. 

Horri lotuta, abenduaren 3ko adierazpen instituzional baten 
bidez, hau da, euskararen nazioarteko egunean, Arartekoak 
adierazi zuen, euskara hizkuntza gutxitu den heinean, 40. 
urtez euskara normalizatzeko politikak sortu ondoren, gure 
Erkidegoko edozein herritarrek eskubidea duela zerbitzu 
publikoetan bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan normalta-
sunez eta erosotasunez arreta jasotzeko, izan ere, gizartea 
gero eta elebidunagoa eta anitzagoa da.

Hori dela eta, hizkuntza normalizazioko planak egin 
diren aldi luzean, arreta pertsonala emateko lehenta-
sunezko zerbitzuetan, eta eremu bakoitzeko errealitate 
sozio-linguistikoaren arabera malgutasun irizpideak eza-
rrita, Arartekoaren ustez hizkuntza erosoago erabiltzea 
bermatzen duten politikak bultzatu behar dira. Horri lotuta, 
hizkuntza eskakizunak egiaztatzeko sistemaren helburua da 
herritarrek euskaraz arreta jasotzeko duten eskubidea ahal-
bidetzea, gaztelaniaz bezala, inolako diskriminaziorik gabe; 
bestela, sistema horrek ez luke jatorrizko zentzurik izango. 
Modu horretan, hizkuntza eskakizunaren egiaztapenaren 
helburua lanpostu horren jardueretan euskaraz egiteko gai-
tasuna bermatzea da, gutxiengoaren hizkuntza den heinean. 
Izan ere, egiaztatze derrigortasun horrek eta, beraz, lana 
euskaraz garatzeko gaitasunak legezko lotura dute herrita-
rrek zerbitzu hori euskaraz jasotzeko duten eskubidearekin. 

Euskararen erabilera sustatzeko politikei dagokienez, 
erakunde honek uste du euskara bultzatzeko politika pu-
blikoak oinarrituta daudela hizkuntza aukeratzeko orduan 
euskaldunek arreta jasotzeko duten baldintza berdintasu-
nean, bazterkeria egoerarik jasan gabe. Euskara hizkuntza 
gutxitu den heinean, Arartekoak egokitzat eta legaltzat jo-
tzen ditu administrazioek euskararen alde hartzen dituzten 
ekintza neurriak, gehien erabiltzen den hizkuntzaren (kasu 
honetan, gaztelania) hiztunentzako diskriminatzaileak izan 
daitezkeen neurriak ez badira. Alde horretatik, Arartekoak 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2016001544
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2016001544
https://www.boe.es/boe/dias/2001/09/15/pdfs/A34733-34749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2001/09/15/pdfs/A34733-34749.pdf
https://www.ararteko.eus/eu/euskararen-nazioarteko-eguna-dela-eta-arartekoaren-erakunde-adierazpena
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• Ikastetxeak - instalazioak .......................................... 3

• Eskola-jantokia ........................................................... 3

• Unibertsitateko irakaskuntza ..................................... 3

• Haur-hezkuntza .......................................................... 2

• Lanbide heziketa ........................................................ 2

• Ikastetxeak - itunak .................................................... 1

• Helduen hezkuntza .................................................... 1

• Hizkuntzen irakaskuntza ............................................ 1

• Irakaskuntza artistikoak ............................................. 1

Aurten kudeatutako kexen izapidetze xehetasunei dago-
kienez, nabarmendu behar da 2022an zehar jasotako kexa 
guztiak, 2022ko urtarrilaren 1ean izapidetze fasean zeude-
nak barne, honako egoera hauetan daudela txosten hau 
idazteari ekin zaion unean:
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1. Arloa kopurutan
2022an, hezkuntza arloan, guztira, 190 kexa izapidetu dira. 
Kopuru hori erakunde honen jarduera arlo guztietan jaso di-
ren kexen %7,50 da.

Honakoa izan da eragindako administrazioen araberako ba-
naketa:

• Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio  
Orokorra (Eusko Jaurlaritza) ...................................119

• UPV/EHU .................................................................... 3

• Tokiko administrazioa ................................................ 1

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

• Ikastetxeak - antolakuntza ....................................... 51

• Hezkuntzako plangintza/programazioa ................... 23

• Bekak eta bestelako laguntzak ................................ 20

• Eskubideak eta betebeharrak .................................. 18

• Ikasleen onarpena.................................................... 16

• Hezkuntza-premia bereziak ..................................... 13

• Eskolako tratu txarrak edo jazarpena ...................... 12

• Eskola-garraioa .......................................................... 9

• Administrazioaren funtzionamendua eta  
prozedura administratiboa ......................................... 8

• Beste alderdi batzuk .................................................. 3
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Orientazio berri horri buruz galdetuta, Hezkuntzako ardura-
dunek honako hau adierazi digute:

“Lanbide Heziketako erdi-mailako eta goi-mailako zi-
kloak lan-merkatuan sartzea xede duten ikasketak dira. 
Hori dela eta, zikloetako helburu orokorrak bete behar 
ditugu, bai eta zikloak osatzen dituzten moduluetako 
bakoitzean ezarritako ikaskuntza emaitzak ere. 

Prestakuntza-zikloetan titulua eskuratu duten per-
tsonek beren jarduera profesionala has dezakete, 
lanpostu batera sartuz. Horretarako, ezinbestekoa da 
tituluan ezarritako eskumen guztiak egiaztatzea, bai 
profesionalak, bai zeharkakoak.”

Ikus daitekeenez, Hezkuntzako arduradunek kautela bat 
baliarazi dute: egokitzapenok baimentzeak ezin diezaieke 
enbarazu egin tituluak gaitzen duen gaitasun orokorra lor-
tzeko oinarrizko gaitasun profesionalekin lotutako helburuei. 
Halere, hori ez da traba, eskolatze-aldia malgutzeko aukera 
aitortzeari dagokionez, eta, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza 
Sailak emandako informazioaren arabera, azkenean malgutze 
hori baimendu eta aitortu zioten kexan hizpide zen ikasleari.

2.2. Eskola-garraioa

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (DBH) ikasten ari zen 12 
urteko gazte baten amak eskola-garraioaren zerbitzuarekin 
lotutako kexa bat helarazi zion erakunde honi.

Kexan kontatzen zuenez, gazte hori, bi urterekin eskolatu zu-
tenean, erreferentziazkoa ez zuen zentro batean matrikulatu 
zuten, familia-bateragarritasuna tarteko, DBHko bigarren 
maila amaitu arte hezkuntza-zentro horretan jarraitzeko as-
moarekin.

Birgaiketa-lan batzuetan detektatutako hutsune batzuen 
ondorioz, baina, ikasleak berrantolatu behar izan zituzten, 
eta, ondorioz, DBHko lehengo eta bigarren mailako ikasleak 
beste instalazio batzuetara mugitu behar izan ziren.

Familien kontrolpean ez zegoen egoera bat zenez, Eusko 
Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailak eskola-garraioaren zerbitzua 
eman zien lekualdaketak eragindako ikasleei, joan den 2021-
2022 ikasturtera arte. Are, gazteak azken instalazio horietan 
egin zuen DBHko lehenengo maila 2021-2022 ikasturtean, eta 
garraio-zerbitzua erabili zuen; Hezkuntza Sailak, ordea, gaz-
te horri garraio-zerbitzua emateari uztea erabaki zuen: haren 
erreferentziazko zentroa ez zela argudiatu zuen, eta familiaren 
etxetik hurbilago dagoen zentro batean eskolatzea iradoki.

Egiaz, eskola-garraioa arautzen duen araudiaren arabera, 
zerbitzu hori aitortzeko, Lehen Hezkuntza amaitzea lego-
kiokeen ikastetxean eskolatu behar da DBHrako, eta, azken 
horri dagokionez, ikastetxe horrek ikaslearen errolda-etxe-
bizitzari dagozkion eragin-eremuek barne hartzen dituzten 
ikastetxeen artean etxetik hurbilen dagoena izan behar du. 
Zentzu horretan, 217/2021 Dekretuak, irailaren 28koak, zei-

2. Kexarik aipagarrienak

2.1.  Lanbide Heziketako ikasketak. 
Curriculum-egokitzapenak

Lanbide Heziketako ikasle baten ordez bidalitako kexa 
jaso genuen erakunde honetan. Kexak, hasieran, hezkun-
tza-administrazioaren isiltasunean izan zuen funtsa, ikasle 
horrek hezkuntza-premia bereziak dituenez curriculum-ego-
kitzapena baimentzeko egindako eskaerari dagokionez. 
Alabaina, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Saileko arduradu-
nen aurrean abiatutako esku-hartzean egiaztatu egin dugu 
zer-nolako bilakaera izan duen ikasle horientzat aurreikusita 
dagoen hezkuntza-arretaren konfigurazioak.

Egiazki, hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei 
eman behar zaien hezkuntza-erantzunaren hasierako 
antolaketan, ez zen baztertzen norbanakoei curriculum-
-egokitzapen esanguratsuak egiteko aukera, ezta Lanbide 
Heziketako prestakuntza-zikloetako ikasleen kasuan ere. 
Halaxe jasotzen zen ekainaren 23ko 118/1998 Dekretuaren 
15.5 artikuluan (118/1998 Dekretua, ekainaren 23koa, hez-
kuntza-premia bereziak dituzten ikasleei eman beharreko 
hezkuntza-erantzuna eskola muinbakar eta integratzailea-
ren esparruan antolatzen duena, uztailaren 13ko EHAA, 
130. zk.) eta 1998ko uztailaren 24ko Aginduaren 13. eta 15. 
artikuluetan (Agindua, 1998ko uztailaren 24koa, Hezkuntza, 
Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, hezkuntza-premia 
bereziak dituzten ikasleentzat hurrengo hauek arautzen 
dituena: alde batetik, curriculumera sartzeko egokitzape-
nen eta curriculumaren norbanako egokitzapen nabarien 
baimena eta, bestetik, ez-unibertsitatekoa den hezkuntza-
-sistemaren etapetan egokitzapen horiek egiteko, garatzeko 
eta ebaluatzeko prozedura, abuztuaren 31ko EHAA, 164. zk.).

Era berean, Lanbide Heziketaren 2008ko antolaketa oroko-
rrak ere (32/2008 Dekretua, otsailaren 26koa, martxoaren 
5eko EHAA, 46. zk.), 21.2 artikuluan, curriculum-egokitza-
pen esanguratsuak baimentzeko aukera ematen zuen. 

Alabaina, handik urte batzuetara, Lanbide Heziketaren an-
tolaketa orokorra eguneratzen duen otsailaren 2ko 14/2016 
Dekretuarekin (otsailaren 10eko EHAA, 27. Zk.), 21.2 manua 
berridatzi zen. Testu berrian, curriculum-egokitzapenak 
egiteko aukera ematen zen, baina egokitzapenok esangu-
ratsuak izan daitezkeela esan gabe.

Horrela, ikasturtea antolatzeari buruzko ebazpenetan azaldu 
moduan (kexa izapidetzeko garaian, 2021-2022 ikasturtea 
zen), Lanbide Heziketako ikasketen kasuan, curriculum-ego-
kitzapenak egiteko aukera mugatu egin da, curriculumera 
sartzeko egokitzapenetara mugatu ere, eta, otsailaren 2ko 
14/2016 Dekretuko antolaketa berriarekin, kendu egin da 
1998ko uztailaren 24ko Aginduan ezartzen zen baimena, 
curriculum-egokitzapen esanguratsuak egitekoa.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021005149&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1998003194&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1998003910&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2008001360&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2016000577&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2016000577&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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3. Arau-eta gizarte-testuingurua
COVID-19aren pandemiaren lehenengo sei hilabeteetan 
dekretatu zen eta hezkuntzarako eskubidea normal balia-
tzeko aukerari hainbeste eragin zion konfinamenduak ekarri 
zigun parentesiaren ondoren, hezkuntzako arduradunek 
apustu irmoa egin zuten aurrez aurreko hezkuntzari lehen-
tasuna emateko, eta halaxe eutsi zaio denboran; are, Eusko 
Jaurlaritzak eskola-zentroei zuzendutako COVID protokoloa 
(2022ko lehenengo sei hilabeteetan hainbat eguneratze izan 
zituena) kentzea erabaki zuen 2022-2023 ikasturterako.

Dena dela, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailak, Osasun 
Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzaren bidez, zenbait 
gomendio eman ditu, kutsadurak saihesteko eta txerta-
keta-kanpainak sustatzen jarraitzeko xedez. Nazioarteko 
unibertsitate batzuetan, ordea, mugikortasuna eten egin da 
2022-2023 ikasturterako.

Bestalde, 2022an, aurre egin behar izan diogu inola ere es-
pero ez genuen egoera bati; hots, Errusiak otsailaren 24an 
Ukraina inbaditu izanak eragindako egoerari. Testuinguru 
horretan, euskal agintariek ekintza-multzo bat itundu dute, 
eta “Ukrainako inbasioak desplazatutakoei harrera egiteko 
gidan” jaso. Gida horretan, eskolatzeko adinean dauden eta 
lekualdatu dituzten pertsonei berariaz aitortzen zaie Euska-
din ikasteko eta beren hezkuntza-zentroetan matrikulatzeko 
eskubidea, eskolatzea eskatzeko izapideak egiteko moduari 
buruzko gomendioak eta orientazioak ematearekin batera.

2022an, halere, “Euskal Hezkuntzaren Eraldaketarako Oina-
rrien Akordioa” azpimarratu behar dugu, zalantzarik gabe, 
zeina Eusko Legebiltzarraren Hezkuntza Batzordeak eratu-
tako ponentziaren lanak ixteko-edo hitzartu baita.

Akordio horretan, lehenengo sei urteetarako jasotzen diren 
jarduketak denboran kokatzeko konpromisoa jasotzen da, 
eta ekainaren 20an aurkeztu zen egutegi hori, Hezkuntza 
Batzordearen aurrean.

Akordioa egin ondorengo lehenengo jarduketetako batean, 
aurretiko onespena eman zaio Euskal Autonomia Erkidego-
ko Hezkuntza Legearen aurreproiektuari, zeina irailean jarri 
baitzen jendaurrean. 

Hasiera batean, sailaren planen arabera, bazitekeen aurre-
proiektuari 2022ko azken hiruhilekoan ematea behin betiko 
onespena. Alabaina, hezkuntza-eragileek alegazio ugari jarri 
dituztenez, Eusko Jaurlaritzak 2023ko lehenengo hiruhileko-
ra atzeratu du behin betiko onespena.

Onespena atzeratu izanak ez du eragotzi, ordea, aurreiku-
sitako beste jarduketa batzuk gauzatzea; hala nola, honako 
hauek egin dira: azaroaren 2ko 132/2022 Dekretua onetsi 
da, ikasleak onartzeko eta eskolatzeko prozedura arautzen 
duen urtarrilaren 9ko 1/2018 Dekretua aldatu duena (azaroa-
ren 14ko EHAA); 2022ko ekainaren 21eko Agindua argitaratu 
da (ekainaren 27ko EHAA), hezkuntza-itunak berritzekoa 
2022-2023 ikasturtean hasi eta 2027-2028 ikasturtera arteko 
indarraldiarekin, eta otsailaren 3ko 21/2009 Dekretua aldatu 

naren bidez bigarrenez aldatzen baita Euskal Autonomia 
Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetako 
ikasleen eskola-garraioari —hezkuntzaren arloan eskume-
nak dituen sailak finantzatutakoari— buruzko Dekretua.

Hala ere, erakunde honen iritziz, kexa hau eragin duen ka-
suan, ezin da alboratu hezkuntza-administrazioa bera izan 
dela DBHko lehenengo eta bigarren mailako ikasleak bes-
te instalazio batzuetara aldatzeko ekimena izan duena eta, 
gainera, 2020-2021 ikasturtera arte bere gain hartu duela 
eskola-garraioaren zerbitzua, aldaketak eragindako ikas-
leentzat.

Edonola ere, erakunde honek jokabide-aldaketa azaldu eta 
babesteko arrazoiez galdetu zuenean, Eusko Jaurlaritzaren 
Hezkuntza Saileko arduradunek erakunde honi baieztatu 
zioten ikaslea ikasle baimendu gisa garraiatzen zutela 2022-
2023 ikasturtearen hasieratik.

2.3.  Ikasleen onarpena. Familia berriz 
elkartzea

Familia batek erakunde honen esku-hartzea eskatu zuen, 
seme-alabak berriz elkartzen lagundu ziezaion, gomendio 
medikoak eta hezkuntzakoak baliatuta. Semeetako batek 
2022-2023 ikasturteko ikasleen ohiko onarpen-prozesuan 
hartu zuen parte. Alabaina, eskaerari ez zioten arretarik 
eman, eta, kexa jarri zutenean, itxaron-zerrendan zegoen.

Erakunde honek, jarduteko aukerak aztertu ondoren, fami-
liari esan zion seme-alabak hezkuntza-zentro berean elkartu 
ahalko zirela baldin eta urtarrilaren 9ko 1/2018 Dekretuaren 
22. artikuluan jasotzen diren egoeretako batzuk egiaztatzen 
baziren (1/2018 Dekretua, urtarrilaren 9koa, ikasleak onar-
tzeko eta eskolatzeko prozedura arautzen duena), dekretu 
horrek ikasleak ohiko onarpen-prozesutik kanpo eskolatzea 
ahalbidetzen baitu kasu zehatz batzuetan. Kasu horien ar-
tean, Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzak ikasleen alde egin 
ditzakeenak daude (6. apartatua), nahiz eta ez izan manu 
horretan berariaz xedatutako egoerarik. Beraz, hasiera ba-
tean, kexan azaltzen ziren arrazoiak ikusirik, eskolatze mota 
hori plantea zitekeen.

Halere, ohiko onarpen-prozesutik kanpo eskolatu ahal iza-
teko, toki hutsek egon behar dute. Horri buruz, erakunde 
honek azpimarratu zuen kasu tasatuetan bakarrik igo dai-
tekeela ikasgela bakoitzeko gehieneko ikasle-kopurua, 
% 10 gehienez, eskolatzen laguntzeko xedez; adibidez, 
hezkuntza-sistemara berandu sartzeagatik, familian genero-
-indarkeria pairatzeagatik eta haurrak adoptatu edo familian 
hartzeagatik. Ildo horri helduz hitz egiten da urtarrilaren 9ko 
1/2018 Dekretuaren 23.2 artikuluan.

Hori dela-eta, hizpide dugun kasua ikasleen alde baimen-
du daitekeen kasu horietako batean kokatu ahal bazen ere, 
seme-alabak elkartzeko behar zen toki-kopurua handitzeko 
gaikuntza espezifikorik ez zegoenez, ezin izan zen horrela 
jokatu, eta halaxe jakinarazi zitzaion familiari.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronavirusa_coronavirus/eu_def/adjuntos/2022_2023/Gomendio_orokorrak_Covid19_Hezkuntza_2022_2023_20220829.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/errefuxiatuak/eu_def/adjuntos/UKRAINA_EU_HARRERAEGITEKOGIDA.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/errefuxiatuak/eu_def/adjuntos/UKRAINA_EU_HARRERAEGITEKOGIDA.pdf
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bf600011-e66b-4929-9ad5-d16acf0e33a3
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bf600011-e66b-4929-9ad5-d16acf0e33a3
https://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:10:1575189123129::NO:RP:P10_ID,P10_TEXT_SHOW,P10_EXPAND:203365,N,N
https://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:10:1575189123129::NO:RP:P10_ID,P10_TEXT_SHOW,P10_EXPAND:203365,N,N
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion_publica/inf_945723/eu_def/adjuntos/Aldez_aurreko_onarpen_agindua_Textua_HEZKUNTZA_LEGE-AURREPROIEKTUA.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion_publica/inf_945723/eu_def/adjuntos/Aldez_aurreko_onarpen_agindua_Textua_HEZKUNTZA_LEGE-AURREPROIEKTUA.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022004886&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022002923&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2009000731&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018000138&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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ikastetxeen sarea antolatzeko eta planifikatzeko iriz-
pideak ezartzen dituena (txosten hau idazteko unean, 
izapide-fasean zegoen oraindik).

2021eko ur teko txostenean, arloko jarduke-
tak laburbiltzen dituen atal honetan ber tan, 
Arartekoak interesgarri ikusi zuen etorkizuneko eus-
kal hezkuntza-sistemaren oinarriak zehazteko xedez 
Legebiltzarrean eratutako ponentzian eztabaidagai 
izandako gai batzuk ekartzea, kezka-iturri baitira 
erakunde honentzat: kexa eta jarduketa-eskaera 
asko aurkezten dira gaion inguruan. Oraingo hone-
tan, uste dugu egokia dela antzeko zerrenda egitea, 
aurreproiektuaren testuaren inguruan gailendu diren 
desadostasunak eta/edo ohartarazpenak ekartzeko.

Uste dugunez, horixe da hezkuntza-eragile batzuek 
azaroaren 2ko 132/2022 Dekretuan jasotzen den neu-
rriaren aurrean erakutsi dituzten errezeloen kasua. 
Dekretu horretan, ikasleak onartzeko eta eskolatze-
ko prozedura arautzen da, ikasle zaurgarriak hobeto 
banatze aldera, 2023-2024 ikasturteko prozesuari be-
gira. Hezkuntza-laguntzako premia bereziak dituzten 
ikasleentzako tokiak erreserbatzeari buruz ari gara.

Eragile batzuek neurria bera jarri dute zalantzan, 
uste dutelako ikasle zaurgarriei zentroa hautatzeko 
eskubidea urratu ahal zaiela eta, are, haien erlijio-
-askatasuna arriskuan jar litekeela. Hala ere, kritika 
gehienek beste kontu bati begiratu diote: askoren 
esanetan, neurriak plangintza estrategiko egokirik ez 
duenez, itunpeko ikastetxeen sarean gaineskaintza 
sor liteke, eskaintza publikoaren kaltetan. Gainera, 
ohartarazi dutenez, ikasle zaurgarri edo behartsuen 
eskolatze-auzia sare pribatua finantzatzeko eta itun-
peko ikasgelen kopurua areagotzeko erabil daiteke.

Horri buruz esan beharra dugu Ararteko erakundea, 
oraintxe bertan, eztabaida horixe jorratzen duten bi 
kexa izapidetzen ari dela. Horietako batek, urteko az-
ken txostenetan hainbat aldiz aipatu denak, Ordizian 
dagoen segregazioarekin dauka zerikusia.

Antzeko zerbait gertatzen da itunpeko zentroak Eus-
kal Hezkuntza Zerbitzu Publikoa deiturikoaren zati 
izateko betekizun zehatz eta egiaztagarriak zehaz-
teko premiaz ohartarazten duten ahotsekin, kontuan 
hartuta hezkuntzako akordioan konpromisoak jaso-
tzen direla irakaskuntzan kuotak modu irekian nahiz 
ezkutuan kobratzeko jarduera oro deuseztatzeko 
behar diren mekanismoak aktibatzeko.

• 2022an, erakunde honek hainbat kexa izapidetzean 
egiaztatu ahal izan du Hezkuntza Sailak jarrera ir-
moa daukala itun-sistemaren kontrako praktikak 
amaiarazteko. Horixe izan da, adibidez, Villabona-
ko CPEIPS Zubimusu Ikastola HLBHIP zentroaren 
kasua: ituna aldatu du, eta aldatutako unitateei dago-
kien zenbatekoa itzuli behar izan du (2022ko urriaren 
11ko EHAA). Bada, sailak jarrera horrekin jarraitzea 
espero dugu, eta orain izapidetzen ari diren beste 
espediente batzuetan jarraitutasuna izatea.

da, Euskal Autonomia Erkidegoan unibertsitateaz besteko 
ikastetxeen sarea antolatzeko eta planifikatzeko irizpideak 
ezartzen dituena (txosten hau idazteko unean, izapide-fa-
sean zegoen oraindik).

Halere, izugarri atzeratu da abenduaren 29ko 3/2020 Lege 
Organikoak (LOMLOE) Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 
2/2006 Lege Organikoan egindako aldaketa indarrean jartze-
tik eratorritako hezkuntza-curriculumen publizitate ofiziala.

Urte naturala eta, beraz, ikasturtearen lehenengo hiruhi-
lekoa amaitzear dago, eta Euskal Herriko Agintaritzaren 
Aldizkarian oraindik ez da argitaratu zer araudi egongo den 
indarrean Euskal Autonomia Erkidegoan. Horri dagokionez, 
ezin dezakegu ahaztu arauak argitara ematea funtsezko ele-
mentua dela edozein gizarte demokratikotan, ezinbestekoa 
delako segurtasun eta ziurgabetasun juridikoak bermatzeko 
eta herritarrek botere publikoen jarduna kontrolatzeko.

Amaitzeko, autonomia-erkidegoan eragingo duten hiru arau 
estatal aipatu behar ditugu: 3/2022 Lege Organikoa, mar-
txoaren 31koa, Lanbide Heziketa antolatu eta integratzekoa; 
272/2022 Errege Dekretua, apirilaren 12koa, Ikaskuntza 
Etengaberako Kualifikazioen Espainiako Esparrua ezartzen 
duena; 889/2022 Errege Dekretua, urriaren 18koa, zeina-
ren bidez, besteak beste, atzerriko hezkuntza-sistemetako 
unibertsitate-irakaskuntzak homologatzeko, baliokidetzat 
jotzeko eta baliozkotzeko baldintzak eta prozedurak ezar-
tzen dituena.

4. Arloko jardueren laburpena
• 2022a, zalantzarik gabe, “Euskal Hezkuntzaren 

Eraldaketarako Oinarrien Akordio” garrantzitsua 
hitzartzeagatik gogoratuko dugu, Eusko Legebiltza-
rraren Hezkuntza Batzordeak eratutako ponentziaren 
lanak ixteko-edo hitzartu dena.

Legebiltzarrean, ordezkaritza duten alderdi politikoen 
gehiengoaren babes argia jaso zuen akordioak; le-
gearen aurreproiektuak, ordea, alegazio ugari 
ekarri ditu, eta horrek agerian jarri du sentsibilitate 
desberdinak daudela euskal hezkuntza-ereduaren 
etorkizunari dagokionez; are, mobilizazioak eta gre-
ba-egunak antolatu dituzte, eta, horren ondorioz, 
Eusko Jaurlaritzak 2023ko lehenengo hiruhilekora 
atzeratu du behin betiko onespena.

Dena dela, onespena atzeratu izanak ez du erago-
tzi aurreikusitako beste jarduketa batzuk gauzatzea; 
hala nola, honako hauek egin dira: (1) azaroaren 2ko 
132/2022 Dekretua onetsi da, ikasleak onartzeko 
eta eskolatzeko prozedura arautzen duen urtarrila-
ren 9ko 1/2018 Dekretua aldatu duena (azaroaren 
14ko EHAA); (2) 2022ko ekainaren 21eko Agindua 
argitaratu da (ekainaren 27ko EHAA), hezkuntza-
-itunak berritzekoa 2022-2023 ikasturtean hasi eta 
2027-2028 ikasturtera arteko indarraldiarekin, eta 
(3) otsailaren 3ko 21/2009 Dekretua aldatu da, Eus-
kal Autonomia Erkidegoan unibertsitateaz besteko 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022004381&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022004381&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264-E.pdf
https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264-E.pdf
https://www.ivap.euskadi.eus/contenidos/informacion/legedia_euskaraz_e_konstituzio/es_def/adjuntos/Konstituzio-zuzenbidea/Hezkuntzako_Lege_Organikoa.pdf
https://www.ivap.euskadi.eus/contenidos/informacion/legedia_euskaraz_e_konstituzio/es_def/adjuntos/Konstituzio-zuzenbidea/Hezkuntzako_Lege_Organikoa.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-5139#:~:text=La ley ordena un Sistema,amplitud de cada oferta formativa.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-5139#:~:text=La ley ordena un Sistema,amplitud de cada oferta formativa.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-7490
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-17045
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bf600011-e66b-4929-9ad5-d16acf0e33a3
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/bf600011-e66b-4929-9ad5-d16acf0e33a3
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022004886&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022004886&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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ren ikasleei erantzun egoki eta nahikorik ez emateak 
ezinegona sorrarazten diela erakusteko eta, ondo-
rioz, ezarritako protokoloetan jasotzen diren neurriak 
berrikustea eskatzeko.

Jasotako kexek interesa piztu diote Arartekoari. 
Hala, egiaztatu ahal izan dugu Eusko Jaurlaritzaren 
Hezkuntza Sailak baliabide handiak dituela baina ba-
litekeela hezkuntza-komunitateak baliabideon ahala 
behar beste ez ezagutzea. Hori dela-eta, Arartekoa-
ren ustez, sailak prestakuntza- eta hedapen-lanak 
egiteko aukera aztertu beharko luke. Baliabideok Bi-
zikasi egitasmoan kokatuta daude.

• Horiez gain, ordea, 2022 honetan, aipatu beharreko 
beste kexa batzuen errealitatearen berri izan du Arar-
tekoak.

Hasteko, zentro publikoek “Hedatze” proiektuan 
(zentroen barne-antolaketa berritzekoan) parte 
hartzearen harira jaso ditugun kexak aipatuko 
ditugu, ugariak izan baitira. Kexak izapidetzean egiaz-
tatu dugunez, desadostasun handia sorrarazten dute 
proiekturako hautatzeko deialdian jasotzen diren 
betekizunek. Halaber, hezkuntza-komunitateko sek-
toreek, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan eta lanaldi 
zatituko araubidearen aurka, zeina arau orokorra bai-
ta, lanaldi jarraituko araubidea garatu nahi dute, baina 
horrek, besteak beste, proiekturako hautatzea gala-
raz dezake.

• Halaber, Ibarrekolanda BHIko batxilergo artisti-
koko ikasgelak itxi eta lekualdatzearen inguruan 
jasotako kexak ere ugariak izan dira; halere, Eusko 
Jaurlaritzaren Hezkuntza Saileko arduradunek hasie-
rako erabakia birpentsatu dutenez, kexen izapidea 
eten egin da.

• Ikasleak onartu/eskolatzeari dagokionean, 2.3 
atalean jasotakoaz gainera, semea CIDEAD zentroan 
eskolatu nahi zuen guraso baten kexa aipatu behar 
dugu (CIDEAD urrutiko hezkuntza berritu eta garatze-
ko zentroa da, Hezkuntza Ministerioaren mendekoa). 
Matrikula arrazoi justifikatuengatik (ikasketa ofizialak) 
lekualdatzea eskatzeko bete behar diren betekizu-
nen artean, ikasketak aurrez aurreko modalitatean 
jarraitzeko ezintasuna dago. Bada, dagokion hez-
kuntza-administrazioaren aldeko txostenaren bidez 
egiaztatu behar da CIDEAD zentroan eskolatzeko 
premia. Kexa horretan, erakundeak Hezkuntza Sailari 
gomendatu zion txosten hori ondo arrazoitu zezala 
eta, horri begira, ustez aurrez aurreko irakaskuntza 
eragozten zuten betebehar profesionalak egiaztatu 
ahal izateko zuzenketak egin zitzala eska ziezaiola 
interesdunari.

• Era berean, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 
bigarren maila egiten ari zen eta autismoa dau-
kan gazte baten familiak eskatuta izapidetu dugun 
kexa aipatu behar dugu. Familia kezkatuta zegoen, 
semea eskolatzeko aukerengatik. Azkenik, Bigarren 
Hezkuntzako institutu batean eskolatu ahal izan zen, 
curriculum anitzeko programa batean.

Lerro batzuk gora, ikasleen erlijio-askatasuna aipatu 
dugu. Kontsultapean jarri den aurreproiektuaren tes-
tuan baieztatzen denez, euskal hezkuntza-sistemaren 
helburuetako bat da funts publikoekin finantzatzen 
diren hezkuntza-zentroetan laikotasunean oinarritu-
tako hezkuntza-eredua garatzea. Baieztapen horrek, 
baina, ez dakar aurretiko akordioan jasotzen den 
kautela bazter uztea, honako hau esaten baitu bera-
riaz: “lege organikoak ezarritako gutxienekoa izango 
da ikastetxeek Erlijio ikasgaiari eskaini diezaioketen 
gehienekoa eta doktrinamendurik ez dela izango ber-
matuko dute”.

Egoki ikusi dugu kontu hau mahai gainera ekartzea, 
elkarte batzuek (adibidez, Islamaren Adiskideak) eta 
beren izenean jardun duten familia batzuek Ararte-
koaren esku-hartzea eskatu dutelako, laikotasunean 
oinarritutako hezkuntza-proiektuak dauzkaten hez-
kuntza-zentro batzuek jarrera oztopatzaileak 
dauzkatelako haien iritziz.

• Erakunde honen ustean, paralelismoa ezar daiteke 
legearen aurreproiektua izapidetzean sortu diren 
desadostasun batzuen eta jasotako kexa batzuen 
artean, eta, testuinguru horretan, ezin ditzakegu 
alboratu etorkizuneko hizkuntza-eredua argi 
zehazteko premiaren inguruan sortutakoak. 

Arartekorako ez da kontu berria. Urteko txoste-
netan, hizkuntza-ereduen sistema berrikusi behar 
dela planteatu du hainbat aldiz. Are, 2022an, eraba-
ki judizial batzuek adierazi dutenez gaztelania ezin 
daitekeela irakaskuntza-hizkuntza gisa baztertu, hez-
kuntza-sisteman A hizkuntza-eredurik eskaintzen ez 
dela salatzeko legitimatuta sentitu diren familia eta 
interesdun batzuen kexei erantzun behar izan diegu 
beste behin ere. 

Lehengo kexa horietatik harago joz, erakunde honek 
azpimarratu egin nahi du euskal hezkuntza-sistemara 
duela gutxi sartu diren ikasleei ezinegona eragiten 
diela D ereduan matrikulatzeak; batez ere, euskaraz 
trebetasunik ez duten eta adin jakin bat duten per-
tsonak direnean. Pentsatu Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzako mailetara sartzen direnengan. Erakunde 
honen ustez, ez dirudi baztertu beharko litzatekee-
nik beste hizkuntza-eredu batzuetako ikasgeletan 
matrikulatzetik hasi eta ikastetxeei baliabideak eta 
laguntzak ugaritzeraino doazen neurrien ezarpena 
berrikusi eta/edo indartzeko aukera, hezkuntza-zer-
bitzua modu egokian eman dadin, eragindakoen 
itxaropen akademikoei kalterik egin gabe.

• Bestalde, Arartekoak nabarmendu egin nahi du 
proiektatu den erregulazioak garrantzi berezia 
ematen diola bizikidetza positiboari.

Izan ere, 2022an, bizikidetza-arazoei buruzko kexek 
nabarmen egin dute gora; agian, COVIDaren pan-
demiaren ondoriozko konfinamenduak ekarri zuen 
parentesiaren ondoren aurrez aurreko irakaskuntzara 
itzultzeak eragin du hori. Kexen zati batek gainditu-
tako gatazkak zituzten hizpide. Familiek kasu horien 
berri eman nahi izan dute, abusu-egoeren biktima di-

https://bizikasi.euskadi.eus/eu/inicio
https://bizikasi.euskadi.eus/eu/inicio
https://www.euskadi.eus/hedatze-proiektua/web01-a2hberri/eu/
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/cidead/portada.html
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• Beti aztergai izaten dugun beste eremu bate-
ra sartuz, hau da, hezkuntza-premia berezien 
arlora joz, 2022an, zegokion atalean (Lanbide 
Heziketako ikasketak. Curriculum-egokitzapenak) na-
barmendutakoaz gainera, kexa puntualak jaso ditugu, 
hizkuntza-ereduarengatik beste hezkuntza-zentro ba-
teko ikasgela egonkorrera lekualdatzeko behar ziren 
baliabideak (bipedestadorea) edota zerbitzu osaga-
rriak (hala nola, eskola-garraioa) eman ez izanagatik 
edo berandu eman izanagatik.

• Amaitzeko, ikasteko beken eta bestelako laguntzen 
gaia beti izaten dugu hizpide urteko txostenetan. 
Bada, eremu horretan, kexa bat nabarmenduko 
dugu, non kexagileak bere desadostasuna erakutsi 
baitzuen bere egoera pertsonal eta familiarrarekin 
zerikusirik ez zuten dokumentuak (dibortzioari, ba-
naketari, pentsioei, epaiei... buruzkoak) hainbat aldiz 
eskatzearen aurrean. Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza 
Sailak aitortu egin zuen arazo bat zegoela, sistema 
informatikoaren konfigurazioari egotz zekiokeena. 
Kexa horrek balio dezala administrazio ona ziurta-
tzeko neurriak hartzen jarraitzeko premia dagoela 
erakusteko.
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2. Kexarik aipagarrienak
Herritarrek Arartekoaren aurrean azaltzen dituzten kexen 
kasuistika anitzak zaildu egiten du arlo horretan landu-
tako gaiak hautatzeko lana. Nolanahi ere, azken urteotan 
mantendu den konstante bat da herritarren erreklamazio 
gehienak tokiko tributazioari lotutako arazoei buruzkoak 
izatea, bereziki, Hiri Lurren Balioaren Gehikuntzaren gai-
neko Zergaren (HLBGZ) eta Ondasun Higiezinen gaineko 
Zergaren (OHZ) kudeaketari eta ordainketari buruzkoak. Era 
berean, herritarrak ez daude ados udal-tasak, zehazki, ura-
ren eta zaborraren tasa, kobratzearekin.

2.1. Udal-zergak

HLBGZ hautazko zerga bat da, eta, beraz, udalak erabaki 
dezake zerga hori ezarri eta eskatu nahi duen ala ez. Hala 
ere, tokiko erakunde gehienetan zerga horiek ordenantza 
fiskalaren bidez ordainaraztea erabaki da.

Konstituzio Auzitegiaren doktrinak bilakaera handia izan 
du zerga horri eragin dioten konstituzio-kontrakotasuneko 
adierazpenen irismenari buruz, baina oraindik ere ahalmen 
ekonomikorik adierazten ez duten egoerak zergapetzen dira.

Arazo hori 2022ko abuztuaren 16ko ebazpenean islatzen da. 
Ebazpen horretan, Arartekoak Basauriko Udalari gomenda-
tu dio ofizioz erreboka dezala igorritako likidazioa, ordaindu 
beharreko kuota etxebizitzaren eskualdaketarekin benetan 
eskuratutako ondare-gehikuntza baino handiagoa zelako.

Gastu publikoei eusten laguntzeko konstituzio-eginbeha-
rrarekin bat datorren tributu-paradigma bete behar du 
HLBGZk, 31.1 artikuluko konstituzio-printzipioetan oinarri-
tutako bidezko tributu-sistema baten barruan eta, bereziki, 
“inoiz ez da konfiskagarri izango”.

Konfiskagarri ez izatea konstituzio-bermea da, zergapetzean 
abusuak saihestea xede duena. Konfiskatzeko debekuak tri-

1. Arloa kopurutan
2022an 146 kexa aurkeztu dira ogasun arloan, eta erakunde 
honetan izapidetu diren kexa guztien %5,76 izan da hori. 
Honakoa izan da eragindako administrazioen araberako ba-
naketa:

• Tokiko Administrazioa .............................................. 69

• Foru Administrazioa  ................................................ 47

• Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio  
Orokorra (Eusko Jaurlaritza) ...................................... 9

Aztertzen diren gaiak edo azpiarloak kontuan hartuta, hone-
la sailka daitezke kexa horiek:

• Administrazioaren funtzionamendua eta  
prozedura administratiboa ....................................... 54

• Tokiko zergak ........................................................... 31

• Foru zergak .............................................................. 26

• Tasak ........................................................................ 16

• Prezio publikoak ....................................................... 11

• Beste alderdi batzuk .................................................. 8

Urtea ixtean aipatu arloan aztertu ditugun kexen izapidearen 
xehetasunari dagokionez, 2022ko abenduan honakoa izan 
da informazio estatistikoa:

GU
ZT

IR
A

Iz
ap

id
et

ze
n

Am
ai

tu
ta

Ja
rd

ue
ra

 
ok

er
ra

Ja
rd

ue
ra

 
ok

er
rik

 e
z

He
rr

ita
rr

ei
 

ah
ol

ku
ak

 e
ta

 
in

fo
rm

az
io

a 
em

at
ea

Ge
ro

ra
 e

z 
di

ra
 

on
ar

tu

    

268 134 134 27 46 36 25

https://www.tribunalconstitucional.es/es/Paginas/default.aspx
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-893-22-ebazpena-2022ko-abuztuaren-16koa
https://www.basauri.net/eu
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finkatutako elektrizitatearen kontsumo bera edo handiagoa 
egin izana.

Kexak beste berezitasun bat ere bazuen: higiezina 2021eko 
urrian saldu zen. 2021eko ekitaldi osoan zehar, zergaren 
subjektu pasiboa etxebizitzaren eskualdatzailea eta ke-
xagilea izan zen, 2021eko urtarrilaren 1ean bera baitzen 
etxebizitzaren jabea eta, hortaz, OHZtik eratorritako urteko 
kuota ordaintzera derrigortuta zegoena. Bada, zergaduna 
honako egoera honetan zegoen: higiezina saldu izanaren 
ondorioz, 2021eko urri-amaieratik ez zeukan etxebizitza-
rako sarbiderik eta, beraz, ezin zuen etxebizitzan egindako 
kontsumoak pilatzen jarraitu, ezta hornidura berriengatiko 
kontsumo berriak egiaztatu ere.

Udal-tasen eta prezio publikoen esparruan,2022ko 
ekainaren 23ko ebazpena aipatu behar dugu. Horren bi-
dez, Arartekoak Bilboko Udalari eskatu dio aldatu dezala 
ordenantza fiskalaren 1.1.1 eta 1.2.1 apartatuetan ageri den 
orduka aparkatzeko txartelaren tarifa orokorra, izan ere, 
tarifak horrela konfiguratzeak hautsi egiten ditu berdinta-
sun-printzipioa eta gaitasun ekonomikoarena.

Kexagileak zalantzan jarri zuen Bilboko Udala tratamen-
du ekonomiko berbera ematen ari ote zen udalerriko TAO 
gunean lehenengo hamabost minutuetan aparkatzeari dago-
kionez; izan ere, tarifa aldatu egiten da aparkatzeko baimena 
parkimetroetan eskuratu edo App Bilbao Park aplikazioaren 
bidez eskuratzearen arabera. Txartela parkimetroetan ateraz 
gero, ibilgailua aparkatzeko 0,10 euro ordaindu behar dira, 
Bilbao Park App aplikazioaren bidez, ordea, aparkatzeko 
baimena doakoa da.

Neurri hori justifikatzeko, udalak adierazi du TAO ordaintzeko 
aplikazioaren erabilera bultzatzeko neurri bat dela, hartara, 
bide publikoetan kokatutako parkimetroak pixkanaka ken-
tzen joateko, eta, horrela, hiriko irisgarritasuna hobetzeko.

Arrazoi hori ez dator bat Tokiko Ogasunak arautzen dituen 
Legearen testu bateginaren (2/2004 Legegintzako Erre-
ge Dekretuaren bidez onetsitakoa) 9.1 artikuluan jasotako 
aurreikuspenekin. Bertan, honako hau adierazten da: “No 
podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tribu-
tos locales que los expresamente previstos en las normas 
con rango de ley o los derivados de la aplicación de los 
tratados internacionales” (Toki-tributuetan ezin izango dira 
aitortu lege-mailako arauetan berariaz aurreikusitakoak edo 
nazioarteko tratatuen aplikaziotik eratorritakoak ez diren 
beste zerga-onurak). 

Tokiko Ogasunak arautzen dituen Foru Araua da Bizkaiko 
Lurralde Historikoko udalerrietako baliabide-sistema arau-
tzen duena. Foru-arau horrek, tasak arautzen dituenean, ez 
du bereizketarik egiten edo txertatzen ordaintzeko erabili-
tako moduaren arabera. Hain zuzen ere, 25.4. artikuluaren 
bidez honako ahalmen hau baino ez zaie ematen udale-
rriei: ordaintzeko betebeharra duten pertsonen gaitasun 
ekonomikoari buruzko irizpide orokorrak kontuan hartzeko 
ahalmena, tasen zenbatekoa kuantifikatzen denean.

butu-sistemari beste eskakizun logiko bat ezartzea dakar, 
zergapetu daitekeen aberastasuna ez agortzera behartzen 
duena.

Kasu zehatz horretan, kexagileak balio-gehikuntza formal 
txiki bat eskuratu zuen etxebizitzaren eskualdaketarekin, 
hura erosi eta hemezortzi urte geroago. Hala ere, balio-gehi-
kuntza hura kobratutako zerga-kuotaren zenbatekoarekin 
osorik kontsumitzeaz gain —eta hori, bere horretan, guztiz 
konfiskagarria zen—, igorritako zerga-kuotak eskualdaketa-
tik eratorritako irabazi formala ere gainditu zuen.

OHZri dagokionez, OHZren kuota likidoaren gaineko hau-
tazko errekargua aplikatzeari buruzko kexa-kopuru handia 
jasotzen jarraitzen dugu. Errekargua bizitegi-erabilera duen 
ondasun higiezinen kasuetan soilik aplikatzen da, ondasun 
higiezina subjektu pasiboaren edo, errentamenduz edo 
lagapen bidez, beste pertsona batzuen ohiko bizilekua ez 
denean. Zergaren kuotaren ordainagiriarekin batera bidal-
tzen da. Ondasun higiezinen gaineko zerga urte bakoitzeko 
urtarrilaren 1ean sortzen da. Data horretan, errekargu hori 
aplikatzea erabaki duten tokiko entitateek udalerrian koka-
tutako errolda egiaztatzen dute, eta etxebizitza horietan inor 
ez badago erroldatuta, zergaren kuota kobratzen da, erre-
kargu eta guzti. Errekargua zergaren kuota likidoaren % 150 
izan daiteke gehienez Gipuzkoako udalerrien kasuan, eta % 
50 Arabako eta Bizkaiko udalerrietan. Udalek beren orde-
nantza fiskaletan ezarri eta zehaztu dezakete zein kasutan 
ez den aplikatuko errekargu hori.

Arartekoak 2022ko abuztuaren 8ko Ebazpenean Durangoko 
Udalari iradoki dio kexagileari igorritako 2021eko OHZren 
ordainagiriaren errekargua ofizioz erreboka dezala; izan ere, 
zergadunaren 2021eko ohiko bizilekua izan ez bazen ere, 
zergadunak egiaztatu zuen udal-araudian errekargu hori ez 
aplikatzeko ezarritako gutxieneko kontsumoak egin zituela.

Zehazki, Durangoko Udalak errekargu hori aplikatzeko onar-
tutako irizpideen 11. atalean ezartzen da errekargu hori ez 
dela kasu hauetan aplikatuko:

“Las viviendas que no tienen la condición de residen-
cia habitual pero que acreditan consumo prolongado:

 a)  Consumo de agua igual o superior a 0,21 metros 
cúbicos por vivienda y mes o igual o superior a 
2,47 metros cúbicos por vivienda y año.

 b)  Consumo de electricidad igual o superior a 24 ki-
lovatios hora por vivienda y mes o igual o superior 
a 291 kilovatios hora por vivienda y año.”

Zergadunak —bere errekurtsoa 2021eko urrian garaiz eta 
behar bezala aurkeztu zuenak— defendatu zuen bidezkoa 
zela errekargutik salbuestea; izan ere, 2021eko urtarriletik 
abuztura bitartean etxebizitzan egindako energia elektrikoa-
ren eta uraren kontsumoen gaineko dokumentazioa aurkeztu 
ahal izan zuen hilabeteei dagokienez —errekurtsoa aur-
keztu zuenean kontsumo horiek dagoeneko fakturatuta 
zeuden—, egiaztatu zuen hilabete guzti horietan etxebizitza 
eta hilabete bakoitzeko kontsumoa ezartzen duen irizpideak 

https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-361-21-ebazpena-2022ko-ekainaren-23koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-361-21-ebazpena-2022ko-ekainaren-23koa
https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=3000005415&pagename=Bilbaonet/Page/BIO_home
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-4214
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-4214
https://www.bizkaia.eus/Ogasuna/Zerga_Arautegia/Indarreko_arautegia/pdf/eu_9_2005.pdf?hash=89d866af27b81a7077039bc3526d22b8&idioma=EU
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022s-316-22-ebazpena-2022ko-abuztuaren-8koa
https://www.durango.eus/home
https://www.durango.eus/home
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Adierazi den bezala, Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta 
Finantza Sailak,, PFEZaren 2021eko kanpainarako, bere 
gain hartu du foru-bulegoetan zergadunen zuzeneko arreta 
eta aurrez aurreko arreta bateragarri egitea zergaren aitor-
penen izapidetze telematikoarekin, Foru Ogasun horrekin 
harremanak izateko modu hori aukeratzen dutenentzat, eta 
horrek kanpaina sosegatua eta ezustekorik gabea izatea 
ahalbidetu du.

2.3. Zerga-administrazioen funtzionamendua

Era berean, aipatu beharra dago 2022an TicketBAI faktura-
zio-sistema martxan jarri zela Araban eta Gipuzkoan.

TicketBAI ordainketa-sistema hiru foru-aldundiek eta Eusko 
Jaurlaritzak partekatzen duten proiektua da, eta betebehar 
legal eta tekniko batzuk ezartzea du helburu. Horiek horrela, 
indarrean sartzen denetik aurrera, jarduera ekonomiko bat 
egiten duten pertsona fisiko eta juridiko guztiek baldintza 
tekniko jakin batzuk bete behar dituen fakturazio-softwarea 
erabili behar dute.

Sistemak, printzipioz, foru-ogasunei aukera emango die 
ekonomia-jardueren diru-sarreren berri denbora errealean 
izateko, baita zergadunei zerga-betebeharrak betetzen la-
guntzeko informazioa izateko ere.

Hala ere, foru-ogasunei informazioa denbora errealean igor-
tzeko software egokia eskura izateko gastuak eta sistema 
hori hiru lurralde historikoetan modu ez uniformean mar-
txan eta indarrean jarri izanak (sistema lurralde guztietan 
ezarri baino lehen) eztabaida eta gaitzespena eragin ditu 
eragindako sektore batzuetan. Araban eta Gipuzkoan modu 
mailakatuan sartu da indarrean sistema, eta Bizkaian, berriz, 
2024an ezarriko da, Batuz proiektuaren esparruan.

Adierazi beharra dago Arabako merkatarien hainbat elkartek 
Arartekoari adierazi diotela kezkatuta daudela fakturazio-
-sistema horren eskakizunekin. Kaltetuak, beren kexan, bat 
zetozen bai aurreikusitako egutegia malgutzearen komeni-
garritasunarekin, pertsona autonomoak eta saltoki txikiak 
ordainketak kontrolatzeko sistema honen eskakizunetara 
igarotzea errazteko, bai erretiroa hartzetik gertu dauden 
pertsonak TicketBAI betebeharretik salbuesteko beharrean, 
Gipuzkoako Foru Aldundiaren azaroaren 3ko 608/2021 Foru 
Aginduaren esparruan hartutako erabakiaren ildotik.

Arabako Foru Ogasunak onartu egin zuen 2022ko aben-
duaren 1era arte luzatzea fakturazio-sistema hori nahitaez 
martxan jartzeko epea, modu horretan, zergadun gehiagok 
% 60ko kenkaria baliatu ahal izan zezaten. Izan ere, siste-
maren nahitaezko sarrera-data baino gutxienez hilabete 
lehenago hasi behar zen fakturak bidaltzen, kenkaria baliatu 
ahal izateko. Era berean, 2021eko abenduaren 31n, jardue-
ra ekonomikoak egiten dituzten eta 60 urte baino gehiago 
dituzten pertsona fisikoak sisteman parte hartzetik salbues-
tea erabaki zuen. Adinari lotutako salbuespen horri lotutako 

Bestalde, Arartekoaren aburuz, kontuan izan behar da Ad-
ministrazioaren zein gizartearen beraren digitalizazioak 
esponentzialki aurrera egiten duen arren, administrazio pu-
blikoei ere oztopoak kentzea dagokiela, inor ere prozesutik 
kanpo geratu ez dadin. Hori dela eta, arrazoi ekonomikoak 
edo gaitasun digitalari dagozkion arrazoiengatik aplikazio 
hori izateko baliabide elektronikoak eta teknologiak era-
biltzeko aukerarik ez duten pertsonen eten digitalari aurre 
egiteko neurriak hartu behar dituzte, bazterketa digitala eta 
horren ondorioak saihesteko. Horrenbestez, hartutako neu-
rria ez zetorren bat eten digitala murrizteko helburuarekin.

Udal-prezio publikoei dagokionez, 2022an gomendio bat 
egin diogu Durangoko Udaleko Durango Kirolak zerbitzua-
ri, kexagileari padel-pista bat erreserbatzeko ordaindutako 
zenbatekoa itzul diezaion.

Kexan jasotakoaren arabera, herritar batek desadostasuna 
agertu du langileek egindako legezko greba bat ezinbes-
teko egoeratzat hartzearekin, eta, ondorioz, hark aurretiaz 
ordaindutako zenbatekoak itzultzea eragoztearekin. Hain 
zuzen ere, kexagileak padel-kantxa bat erreserbatzeko 
prezio publikoa ordaindu zuen, hala ere, ezin izan zuen kon-
tratatutako zerbitzuaren-prestazioa baliatu: erreserbatutako 
ordutegian padelean jokatzeko pista bat erabiltzea; izan ere, 
egun horretan kirolgunea itxita egon zen jendearentzat, ins-
talazio horietako langileek grebarako eskubidea legitimoki 
erabiltzearen ondorioz.

Ez luke inolako kontraesanik sortu beharko administrazioari 
prezio publikoa eskatzeko ahalmena ematen dion premisa 
gertatu ez bazen—hau da, padel-kantxa erabiltzailearen 
eskura jartzea, baldintza egokietan, erreserbatutako den-
bora-tartean erabili ahal izateko—, administrazioak ezin 
duela legez eta legitimoki atxiki aldez aurretik ordaindutako 
kopurua.

2.2. Foru-zergak

Foru-zergen kudeaketaren esparruan, bereziki, Pertsona Fi-
sikoen Errentaren gaineko Zergari dagokionez, adierazi 
beharra dago Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi 
Nagusiak, 2022ko otsailaren 9ko epaiaren bidez, zati batean 
baietsi zuela zergadun batek jarritako administrazioarekiko 
auzi-errekurtso bat, zeinaren bidez zalantzan jarri baitzen 
2020ko PFEZ kanpainan Bizkaiko Foru Aldundiak ezarrita-
ko PFEZ kudeatzeko eredua. Ondorioz, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak bertan behera utzi 
zituen Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren erre-
gelamenduan jasotako aurreikuspen batzuk, zerga horren 
aitorpena telematikoki aurkezteari buruzkoak.

Bizkaiko Foru Aldundiak kasazio-errekurtso bat sustatu du 
EAEANren epai horren aurka; hala ere, erabaki judizialak 
berehalako ondorio bat izan du: errenta-kanpainetan aurrez 
aurreko arreta kentzeko erabakia birplanteatzea. Era berean, 
2024ko urtarrilera atzeratu da Batuz proiektuaren ezarpena.

https://web.bizkaia.eus/eu/ogasuna-eta-finantzak
https://web.bizkaia.eus/eu/ogasuna-eta-finantzak
https://web.araba.eus/eu/ogasuna/ticketbai
https://web.araba.eus/eu/ogasuna
https://www.gipuzkoa.eus/eu/web/ogasuna/departamentuaren-bulegoak/hitzordua
https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hasiera/
https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hasiera/
https://www.gipuzkoa.eus/documents/2456431/25965918/Orden+Foral+608-2021.pdf/ebf4a945-7703-280e-1afd-f1bee5325622
https://www.gipuzkoa.eus/documents/2456431/25965918/Orden+Foral+608-2021.pdf/ebf4a945-7703-280e-1afd-f1bee5325622
https://ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1182-21-ebazpena-2022ko-azaroaren-14koa
https://www.durangokirolak.net/
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9d4292f60ca209d4/20220217
https://www.batuz.eus/eu/hasiera
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eztabaidaren urtea ere izan da, eta laster Euskal Autonomia 
Erkidegoarekin itunduko dela espero da. Bereziki nabar-
mentzekoak dira Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoaren 
esparruan lortutako akordioak, funtsezko alderdietan era-
gina izan baitute, hala nola 2022-2026 bosturtekoan kupoa 
zehazteko metodologia zehaztea eta 2023rako aurrekontu-
-egonkortasunaren arloan lortutako akordioa berrestea.

Azkenik, adierazi beharra dago 2022an zerga-bilketak pan-
demiaren aurreko datu onak hobetu dituela.

4. Arloko jardueren laburpena
Espainiako Konstituzioak 31.1. artikuluan honako hau 
xedatzen du: “Guztiek gastu publikoei aurre egiten lagun-
duko dute, bakoitzak bere ahalmen ekonomikoaren arabera; 
horretarako, zerga-sistema zuzena ezarriko da, berdintasun- 
eta progresibitate-printzipioetan oinarriturik; sistema hori ez 
da inoiz konfiskagarri izango.” 

1. Tokiko erakundeen jarduketaren bidez bermatu behar 
da gastu publikoei eusten laguntzeko konstituzio-
-eginbeharrarekin bat datorren tributu-paradigma 
beteko duela HLBGZk, 31.1 artikuluko konstituzio-
-printzipioetan oinarritutako bidezko tributu-sistema 
baten barruan eta, bereziki, “inoiz ez dela konfiska-
garri izango”.

2. Titularraren ohiko bizilekua ez diren etxebizitzen gai-
neko OHZaren errekargua ezartzeko gaitasuna gure 
antolamendu juridikoan jabetzari esleitzen zaion 
funtzio sozialean oinarritzen da (Espainiako Konsti-
tuzioaren 33. artikulua).

Ondasun bat ez erabiltzeak edo ezohiko erabilerak 
karga berezia justifikatzen duen benetako aberas-
tasuna edo izan daitekeen aberastasuna erakusten 
du, ez baitira homogeneoak honako egoera bi hauek: 
pertsona batek bere etxebizitza ohiko bizileku gisa 
erabiltzea (bere bizilekua izan zein alokairuan edo 
beste titulu baten bidez ematen dion beste batena 
izan) eta halakorik ez egitea. Hori dela eta, errekargua 
aplikatzea ikuspegi horretatik aztertu behar da.

3. Azpimarratu behar da errekurtsoak ebazteko epea-
ren barnean berariazko erantzun arrazoiturik ez 
emateak administrazioaren funtzionamendu zuzena-
ren kontrako prozeduraren patologia nagusietako bat 
izaten jarraitzen duela.

Hori dela eta, garrantzitsua da erreklamazioak ebaz-
teko epeak murrizteko beharrezkoak diren neurriak 
hartzea. Izan ere, herritarrei ondorio kaltegarriak era-
giten dizkie administrazioak beren eskaeren gainean 
zer asmo duen ez jakiteak.

4. Foru-ogasunek gero eta betebehar orokorragoa eta 
ia bereizi gabea ezartzen ari dira zerga batzuk elek-
tronikoki aurkezteko, alde batera utzita zergadunen 
adina, prestakuntza-maila, beharrezko teknologiak 
eskuratzeko benetako aukerak eta trebetasun te-

kasuistika dela-eta, izapidetze-bidean diren hainbat kexa 
aurkeztu dira erakundearen aurrean.

Horrez gain, azpimarratu behar da aurkeztutako errekur-
tsoak eta erreklamazioak dagokion epean berariaz ez 
ebaztea dela, erreklamazio askotan, herritarrek Arartekora 
jotzeko arrazoi nagusia.

Arartekoaren 2022ko urriaren 10eko Ebazpenaren bidez, 
Ondarroako Udalari gomendatu zitzaion berariaz ebatz 
zezala zergadun batek 2018ko abenduan sustatutako eta 
idatziz berretsitako (2020an ea 2021ean) eskaeraren edukia, 
erantzun formalik eman ez zelako. Kexagileak eskatu zuen 
OHZ gisa eta eskaera egin aurreko lau urteetan igorritako 
eta ordaindutako ordainagiriak berrikusteko; izan ere, eki-
taldi horietan babestutako alokairu programa bati laga zion 
bere etxebizitza.

Administrazioaren isiltasunak babesik gabe uzten ditu herri-
tarrak, zeren eta ez baitakite administrazioak haien asmoari 
buruz zer egin nahi duen eta horrek galarazi egiten die eran-
tzunaren balizko edozein berrikuspen.

Administrazioak herritarren erreklamazioei erantzunik ez 
ematea, horrenbestez, administrazioak normaltasunez ez 
funtzionatzearen seinalea da. Era berean, gogoratu behar 
da denboraren joanak ez duela desagerrarazten admi-
nistrazioak berariazko erantzuna nahitaez emateko duen 
betebeharra.

Zerga-administrazioek aukera eman beharko lukete beti 
pilatutako zorrak zatika ordaintzeko, zordunaren eko-
nomia-egoera zehatza aintzat hartuta, batez ere, zordunak 
zaurgarritasun-egoeran baldin badaude. Halaber, Prozedura 
Zibilaren Legean ezarritako mugak errespetatu behar dituzte 
beren jardunean. Izan ere, lege hori eman da zordunak bere 
zorrak ordain ditzan, dituen baliabideak hondatu gabe.

3. Arau-eta gizarte-testuingurua
2022an, ekonomiaren aldetik, prezioen igoera orokorra izan 
dugu, inflazioaren ondorioz. Igoera hori, neurri batean, Ukrai-
naren inbasioak merkatuetan eragindako ziurgabetasunari 
lotuta dago. Argiaren, gasaren eta erregaien prezioan inoiz 
izan ez den igoerari eusteko, Estatuko Gobernuak hainbat 
neurri onartu ditu energiaren prezio altuek azken kontsumi-
tzaileengan duten eragina arintzeko. Era berean, litroko 20 
zentimoko aldi baterako hobaria sortu du biztanle guztientza-
ko erregaietan. Laguntza hori abenduaren 31n amaituko da, 
eta, itxura guztien arabera, 2023an pertsona guztiei aplika-
tzeari utziko zaio eta garraio-profesionaletara mugatuko da. 
Nolanahi ere, aurreratu dutenez, garraio publikoaren tarifen 
murrizketei eutsi egingo zaie 2023an. Era berean, 2023an aldi 
baterako murriztuko da elikagaientzako BEZaren zerga-tasa.

2022a ondasun handien elkartasuneko aldi baterako zer-
gari eta energiaren eta kreditu-erakundeen eta kredituko 
finantza-establezimenduen aldi baterako zergari  buruzko 

https://www.euskadi.eus/informazioa/ekonomia-itunaren-batzorde-mistoa/web01-a2conci/eu/
https://ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1520-21-ebazpena-2022ko-urriaren-10ekoa
https://www.ondarroa.eus/eu-ES/Orriak/default.aspx
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22685.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22684.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22684.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22684.pdf


Eusko Legebiltzarrarentzako urteko txostena 2022 71

Ogasuna

II

lematikoak. Halaber, autolikidazioa telematikoki 
aurkezteko betebehar hori ezartzen ari da sortutako 
arazoak eta intzidentziak azkar eta erraz ebatzi ahal 
izateko behar bezala dimentsionatutako laguntza 
substantibo eta teknikorik eman gabe, gainera, foru-
-bulegoetan ez da eskuragarri jarri prozedura horiek 
era egokian egin ahal izateko ekipamendurik, tekno-
logiarik eta laguntzarik.

Administrazioaren eta gizartearen beraren digitaliza-
zioa nabarmen areagotzen ari da. Hala eta guztiz ere, 
administrazio publikoei ere oztopoak kentzea dago-
kie, inor prozesutik kanpo geratu ez dadin; hori dela 
eta, arrazoi ekonomikoengatik edo gaitasun digitalari 
dagozkion arrazoiengatik baliabide horiek erabiltze-
ko aukerarik ez duten pertsonen eten digitalari aurre 
egiteko neurriak hartu behar dituzte.

5. Euskal ogasunen zerga-bilketak pandemia arreko 
balio onuragarriak gainditu ditu. Hala ere, ez da era-
gozpena iruzurraren eta zerga-saihestearen aurkako 
borrokak euskal ogasunen ikuskari-lanaren ardatz 
izaten jarrai dezan. Zerga-administrazioak beharrez-
koak diren erregularizazio-prozedurak burutu behar 
ditu, herritar guztiek modu eraginkorrean bete deza-
ten konstituzioak ezarritako betebehar hori.

Erregularizazio-prozedura horiek zergadunaren al-
deko hainbat berme barne hartzen dituzte. Izan ere, 
zergadunak espedientea ikusteko eska dezake, ber-
tan jasotako dokumentazioaren kopia egiteko eska 
dezake (beharrezkotzat jotzen dituen alegazioak 
aurkezteko bere eskubideak defendatze aldera), 
bere eskubideak eta interesak defendatzeko egokiak 
iruditzen zaizkion frogak egin daitezen proposa deza-
ke, likidazioen eta zigorren aurkako errekurtsoak jarri 
ditzake eta abar. Hala ere, jarduketa horiek prozesua-
ren une egokian egin behar dira, eta kontuan hartu 
beharko litzateke oso konplexuak direla biztanleria-
-sektore askorentzat.

6. Zorren ordainketa luzatzeko eta zatikatzeko akor-
dioak hartzeko aukerak sortzen jarraitu behar da, 
ekonomia-egoera apalak dituzten pertsonen bizitza 
estutasunean jartzea saihesteko, aurretik hitzartu-
takoa bete ez badute ere eta egiturazko likideziarik 
ezaren egoeran badaude ere. Pertsona batzuen zaur-
garritasun-egoerak oso zail egiten du zorraren 
ordainketari aurre egin ahal izatea, ez bada beren 
egoera ekonomiko zailarekin bateragarria den zorra-
ren beste geroratze bat egiten.

Zerga-administrazioak aintzat hartu beharko luke 
herritarrek, oro har, ez dutela baliabiderik eta tre-
betasunik izaten, lehen unetik bertatik eta dagokion 
dokumentazioarekin, behar bezala oinarritutako 
eskabideak eta erreklamazioak aurkezteko. Horiek 
horrela, horiek zuzentzeko erraztasunak jarri behar-
ko lituzke.
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• Gizarte bazterkeria egoeran dauden pertsonentzako 
prestazioak eta zerbitzuak ....................................... 25

• Administrazioaren funtzionamendua eta administrazio 
prozedura ................................................................... 9

• Herritarren eskubideak .............................................. 3

Administrazio publikoek ematen duten laguntzari eta eran-
tzuteko baliatzen duten denborari dagokienez, Eusko 
Jaurlaritzaren Lan eta Enplegu Saila askotan atzeratzen 
dela hautematen jarraitu dugu kexa-espediente askotan. 
Batetik, Euskadiri eman zioten bizitzeko gutxieneko erren-
ta kudeatzeko ardura, eta, gero, errenta bera transferitu 
zioten. Horrek guztiak eginkizunak areagotu ditu; beraz, ba-
liteke horrexek zaildu izana epeak betetzea. Hori dela-eta, 
2023a giltzarria izango da Arartekoaren lankidetza-eskaerei, 
gomendioei eta iradokizunei erantzuteko epeak hobetzeko; 
bereziki, langileak ugarituko direla iragarri baitute. Horrela, 
sail horrek Arartekoari bileretan hitzemandako epe-murriz-
keta bete ahal izango da.

Beste administrazio publiko batzuen artean, Gasteizko Uda-
la nabarmentzen dugu, asko atzeratzen baita Arartekoaren 
informazio-eskaerei erantzuteko orduan. Udalak erakunde 
honi adierazi dionez, COVID-19aren pandemiaren ondo-
riozko premiei erantzuteko egin dituen ahaleginek epeak 
betetzea oztopatu dute.

2022an, urteko beste txosten batzuetan aipatu moduan, be-
rriro azpimarratu nahi dugu garrantzitsua dela Lanbideko 
bulegoek gizarte-bazterketako egoeran edo horretarako 
arriskuan dauden pertsonei zuzendutako informazioa eta 
orientazioa hobetzea. Prestazio ekonomikoen eskatzaileek 
eta onuradunek bete behar dituzten betekizunak konplexuak 

1. Arloa kopurutan
2022an zehar gizarteratzearen arloan 458 kexa espedien-
te izapidetu dira, alegia, erakunde honetan izapidetutako 
kexa guztien %18,07. Horietatik 271 emakumeek aurkeztu 
zituzten, 183 gizonek eta 4 anonimoak. 2021ean 508 kexa 
espediente izapidetu ziren, beraz, aurreko urtearekin alde-
ratuz, kopurua %10,9 gutxitu egin da.

Aurreko urteetan bezala, erreklamazio gehienak diru-sa-
rrerak bermatzeko eta gizarteratzerako abenduaren 23ko 
18/2008 Legearen ondoriozko prestazio ekonomikoen 
(batez ere diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta etxebizi-
tzarako prestazio osagarriaren) kudeaketa publikoari lotuta 
daude, herritar asko ez baitaude ados horiek kudeatzeko 
moduarekin. Kexa horiek Eusko Jaurlaritzako Lan eta En-
plegu Sailarekin dute zerikusia, hain zuzen ere, Lanbiderekin 
(Euskal Enplegu Zerbitzua), hori baita prestazio ekonomi-
koak kudeatzen dituen antolakundea. 

Administrazioen arabera, kexak modu honetan banatzen dira:

• Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio  
Orokorra (Eusko Jaurlaritza) ..................................396

• Tokiko administrazioa .............................................. 32

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

Gizarteratzearen alorrean jasotako kexen gaien azpiarloen 
arabera, honako sailkapena egin daiteke:

• Diru-sarrerak bermatzeko errentari buruzko eta gizartera-
tzeko legean jasotako prestazio ekonomikoak (diru-sarrerak 
bermatzeko errenta, etxebizitzarako prestazio osagarria eta 
gizarte behar larrietarako laguntzak). ............................. 421

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2008/12/0807235a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2008/12/0807235a.pdf
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2. Kexarik aipagarrienak
Atal honetan Arartekoak egindako jarduketa batzuk eta ad-
ministrazio publikoei gizarteratzearen arloko zerbitzuei eta 
prestazio ekonomikoei buruz bidali dizkien ebazpen batzuen 
edukia azalduko dugu.

2.1. Gomendio gehienak Eusko Jaurlaritzaren Lan eta En-
plegu Sailari bidali dizkiogu. Beste urte batzuetan bezalaxe, 
agiri bat idatzi dugu DSBE/EPOaren arloan urtean egin ditu-
gun gomendio eta iradokizunekin; 2022ko bilduma-txostena, 
hain zuzen ere.

Guztira, 9 egin ditugu: 1 ez dute onartu, 7 erantzunaren zain 
daude, eta 1 amaiera-ebazpen bati dagokio.

Udalek, berriz, egin dizkiegun gomendio guztiak onartu di-
tuzte.

Aurten, halaber, nabarmendu egin nahi dugu espedienteak 
ebazteko eta Arartekoari komunikatu zaizkion arazoak kon-
pontzeko joera nagusitu dela.

Horrek, baina, ez du galarazi DSBE/EPOaren prestazioei 
buruzko 38 kexa-espedientetan prozedura sinplifikatura 
jo behar izatea. Prozedura hori erabiltzen da, Arartekoa-
ren hainbat ebazpenetan jorratu den eta erakunde bietako 
langileen artean eztabaidatu den auzia hizpide duten kexa-
-espedienteetan, baldin eta Lanbidek Arartekoaren oharrak 
onartu ez baditu. Espediente horietan, zeinak aurten bukatu 
baitira, honako gai hauei buruzko desadostasunak agertu 
dira: elikagai-pentsioa ordaindu ez izanaren aurrean bide 
judizialera ez jotzeagatik, egintza judiziala iraungita ez ze-
goela; poliziaren txostenaren edukian gabeziak egoteagatik, 
txosten horixe izaki frogabide bakarra udalaren errolda-
-agiriaren eta benetako bizilekua edo bizikidetza-unitatea 
egiaztatzeko betekizunaren arteko desadostasuna argitze-
ko; ezkontideei edo antzeko egoeran daudenei etxebizitza 
berean bizitzeko betebeharra ezartzeagatik, familia legez 
ezin zitekeenean berriro elkartu; Euskal Autonomia Erkide-
gotik baimendutakoaz baino denbora gehiagoz irten izana 
zigortzeagatik, arau-estaldura nahikorik izan gabe; benetako 
bizilekua egiaztatu ez dela balioesteagatik, pertsona udala-
ren erroldan inskribatuta egon arren eta udalaren erroldan 
adierazten den etxebizitzan bizi ez dela egiaztatzeko frogarik 
egon ez arren; bidegabe jasotako prestazio ekonomikoenga-
tiko zorra kitatzeko zenbatekoa murrizteari uko egiteagatik, 
ahalmen ekonomikoari begiratu gabe, baita zorra pilatutako 
atzerapen guztiekin konpentsatzeagatik ere, araudian jaso-
tzen den hileko konpentsazio partziala errespetatu gabe. 
Bestetik, aurten, aurrera egin da maileguak ezohiko diru-
-sarreratzat hartzearen inguruan zeuden desadostasunetan, 
baita jatorrizko herrialdeko ziurtagiria aurkezteko eskakizu-
naren inguruan sortutako desadostasunetan ere, Lanbidek 
aplikazio-irizpideak aldatu dituelako.

2.2. 2021ean bezalaxe, Arartekoaren oharrek harrera 
hobea izan dutela ikusi dugu aurten; ondorioz, kexa-espe-
dienteak izapide-fasean edo gora jotzeko errekurtso-fasean 
ebatzi ahal izan dira. 

dira, baita diru-sarrerak bermatzeko errentaren edota bizi-
tzeko gutxieneko errentaren titulartasunari dagokionez bete 
behar dituzten betebeharrak ere. Gainera, kontuan hartu 
behar dugu errenta horien hartzaileek kolektibo berezia 
osatzen dutela, askok eta askok prestakuntza-gabeziak 
baitituzte, baita, batzuetan, hizkuntza-oztopoak ere. Hor-
taz, Lanbideri eginkizun hori indartu dezala eskatzen jarraitu 
behar dugu. Arartekoaren herritarrei laguntzeko bulegoetan 
oraindik orain ikusten denez, eragindakoek ez dituzte bete-
kizunak eta betebeharrak ezagutzen, ezta Lanbidek arauak 
aplikatzeko erabiltzen dituen irizpideen edukia ere, nahiz eta 
irizpideok web-orrian argitaratuta egon (2022an, egunera-
tu egin dira). Halaber, kezka handiz ikusi dugu Lanbideren 
ziurtagirietan ez dela zehazten herritarrek zer dokumentazio 
aurkeztu duten dokumentazio-errekerimenduei erantzuteko; 
horren ondorioz, gero, pertsonek askotan baieztatzen dute 
dokumentazioa aurkeztu dutela, baina ez dute izaten hori 
egiaztatzeko modurik, eta eskaera artxibatzen zaie.

Halere, oso ondo baloratzen ditugu Lanbidek irakurketa 
erraza ahalbidetzeko egiten dituen ahaleginak (adibidez, bi-
zitzeko gutxieneko errentari buruzko komunikazioetan ezarri 
ahal izan dute), bai eta aurreikuspenen arabera arlo teknolo-
gikoan ezarriko den laguntza ere. Arartekoak “Administrazio 
digitala eta herritarrekiko harremanak. Euskal administrazio 
publikoetarako aplikazioa” txosten bereziko gomendioen 
edukia nabarmendu behar du, prestazioen hartzaileek bi-
delaguntza eta laguntza behar izaten baitituzte izapide 
elektronikoak egiteko, zaurgarritasun-egoera digitalean 
daudelako; horrenbestez, aurrez aurreko arretak ezinbeste-
koa izaten jarraitzen du. Bestetik, lehentasunezkotzat jotzen 
dugu Lanbidek aurrez aurreko eta telefono bidezko arreta 
indartzea, baita lanerako aktibatu daitezkeen eta DSBEaren 
onuradunak diren pertsonei kalitateko informazioa eta orien-
tazioa epe egokietan ematea ere, gehiegizko atzerapenak 
saihesteko. Halaber, kontuan hartu behar da, nahitaez hartu 
ere, zerbitzuak inolako kondizio pertsonal edo sozialengatik 
diskriminatu gabe jasotzeko berdintasun-printzipioa (7/2015 
Dekretua, urtarrilaren 16koa, Enplegu Sistema Nazionalaren 
Zerbitzuen Zorro Komuna onartzen duena, 4.b) artikulua). 
Zentzu horretan, ezin daiteke gailu elektronikoak eduki 
eta erabiltzearen arabera baldintzatu zerbitzuak jasotzeko 
aukera: hainbat komunikazio-kanal hornitu behar dira, ko-
munikazioak jasotzen direla ziurtatzeko.

Udalerri batzuetan, administrazioarekiko harremanetan 
dauden zailtasunak are larriagoak izaten dira, udalaren 
gizarte-zerbitzuek ematen dituzten hitzorduetan izaten 
dituzten atzerapenengatik edota erabiltzaileek telefonoz 
harremanetan jartzeko izaten dituzten zailtasunengatik. Horri 
buruz, Arartekoak errezeloz egiaztatu du kanal telematikoak 
jartzen ari direla aurrez aurreko arretaren eta telefono bidez-
ko komunikazioaren ordez: kolektibo batzuentzat, oztopoak 
besterik ez dira horiek, askoz ere zailago edo, are, ezinez-
ko baitute administrazio publikoekin komunikatzea. Bada, 
garrantzitsua da Administrazio Publikoen Administrazio 
Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legea-
ren 13.b) artikuluan ezarritako aurreikuspena gogoratzea, 
ezartzen baitu herritarrek eskubidea dutela administrazio 
publikoekiko harremanetan bitarteko elektronikoak erabil-
tzeko orduan laguntza jasotzeko.

https://ararteko.eus/eu/arartekoak-2022-urtean-egindako-gomendio-eta-iradokizunen-bilduma-eta-laburpena-diru-sarrerak-bermatzeko-errentaren-eta-etxebizitzarako-prestazio-osagarriaren-arloan
https://www.lanbide.euskadi.eus/dbe/-/informazioa/erizpideak/
https://www.lanbide.euskadi.eus/dbe/-/informazioa/erizpideak/
https://www.ararteko.eus/eu/administrazio-digitala-eta-herritarrekiko-harremanak-euskal-administrazio-publikoetako-aplikazioa
https://www.ararteko.eus/eu/administrazio-digitala-eta-herritarrekiko-harremanak-euskal-administrazio-publikoetako-aplikazioa
https://www.ararteko.eus/eu/administrazio-digitala-eta-herritarrekiko-harremanak-euskal-administrazio-publikoetako-aplikazioa
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-1056#:~:text=propio %C3%A1mbito territorial.-,La Cartera Com%C3%BAn de Servicios del Sistema Nacional de Empleo,el autoempleo y el emprendimiento.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-1056#:~:text=propio %C3%A1mbito territorial.-,La Cartera Com%C3%BAn de Servicios del Sistema Nacional de Empleo,el autoempleo y el emprendimiento.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-10565
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Aurreikuspen horren arabera, prestazioa premiaz izapidetu-
ko da, ordura arte titularra zenaren prestazioa iraungi izanak 
kalte handiak eragiten badizkie bizikidetza-unitateko gainera-
ko kideei. Bada, prestazioa ezesteko erabakia berrikusi dute. 

Beste espediente batean, herentzia bat ezohiko diru-sarrera-
tzat jo izana berrikusi dute; hau da, ezohiko diru-sarreratzat 
jo zuten, ondaretzat jo beharrean, eta horrek egokitzen 
zitzaion DSBEaren zenbatekoa murriztu zion hartzaileari, 
nahiz eta haren egoera ekonomikoa aldatu ez.

Halaber, 14 urteko adingabe bati identifikatzeko agiria erre-
keritu zioten, baina adingabe bati ere ez zaio betekizun hori 
eskatu behar; hortaz, etorkizuneko izapideetan ez diote agiri 
hori eskatuko.

Bestalde, Lanbidek DSBEaren prestazio bat ezesteko era-
bakia berrikusi zuen kexa baten harira; izan ere, ezohiko 
diru-sarreratzat jo zuen ezkontideen etxebizitza saldu iza-
na, prestazioa eskatu aurretik jasotako ezohiko diru-sarrerei 
buruzko JAR-DBE-001 Instrukzioaren edukia aintzat hartu 
gabe: ez dago inolako arau-aurreikuspenik esaten duenik 
aurretikoak zenbatu behar direnik.

Era berean, DSBE bat eteten zuen ebazpen bat berrikusi du Lan-
bidek; hasiera betean, ez zion baliorik eman izeba bati ilobari 
dagokionez ordezkaritza-ahal zabalak ematen zizkion notario-
-ahalordeari, nahiz eta tutore-izendapen hertsia izan ez: Kode 
Zibilaren 303., 304. eta 306. artikuluetan jasotzen den izatezko 
jagoletza bat zen, eta arrazoi medikoetan justifikatuta zegoen. 
Lanbidek onartu egin ditu kasu horietan, babesgabetasun-egoe-
ran ez egoteagatik eta guraso-ahalaz gabetzea ez egokitzeagatik, 
tutorea izendatzeko ezintasunari buruzko oharrak.

Azkenik, hainbat kontu biltzen zituen kexa-espediente bat aipa-
tu nahi dugu. Osasun mentaleko arazoak zeuzkaten pertsona 
batzuei buruzkoa zen, zeinek, halaber, desgaitasuneko eta 
gizarte-bazterketako balorazioak ere baitzeuzkaten. Bada, per-
tsona horiei alta eman zieten ospitale psikiatriko batean, han 
urtebetez baino gehiagoz egon ondoren, eta, ondorioz, DS-
BEa iraungitzea erabaki zuen Lanbidek. Dena dela, Lanbidek 
adierazi zuen ados zegoela ospitale psikiatrikoetako gizarte-
-langileekin koordinazioa indartzearekin, errazagoa izan dadin 
DSBEa berrabiatzea. Bestetik, iragarri denez, lege berriak 
erraztu egingo du ospitaleratu aurreko egoera berreskuratzea. 

Aurten ikusi dugun beste hobekuntza bat izan da DSBEaren 
arloko irizpideen dokumentu berria argitaratu eta 2022ko 
urrian eguneratu izana, erakunde honek emandako hobe-
kuntza-proposamen batzuk sartu baitzaizkio. Irizpideen 
dokumentu berri horrek aurrerapen handiak ekarri ditu, 
besteak beste, honako alor hauetan: jada ez da ondasu-
nen ziurtagiria aurkeztea eskatuko, eskatzaileak jatorrizko 
herrialdean baliabide ekonomikoak eta ondareak dituelako 
zantzu sendoak egon ezean; familia-bateragarritasunak 
justifikatu egingo du lan-eskaintza bati uko egitea edo lan 
bat borondatez uztea, eta mailegu bat sinatzea ez da joko 
betebehar baten urraketatzat edo ezohiko diru-sarreratzat, 
inguruabar jakin batzuetan. Irizpide berriak aplikatuta, orain 
arte prestazio ekonomikoak ezestea eta iraungitzea zekarten 
arazoak konpontzen ari dira.

Horien artean, honako hauek azpimarratzen ditugu:

Hainbat espedientetan zorrak preskribatu egin dira, bidega-
be jasotako prestazioak itzultzeko prozedurak hasteko edo 
ebazteko ebazpenen jakinarazpenetan hutsuneak detektatu 
direlako edo lau urte baino gehiago igaro direlako itzultze-
-prozedura hasi zenetik; hortaz, Lanbidek berrikusi egin du 
prestazio ekonomikoak eskatzeko ekintza.

Era berean, Lanbidek EPOa iraungitzeko zenbait espediente 
berrikusi ditu, Etxebizitzako sailburuordearen otsailaren 4ko 
1/2020 Instrukzioaren ondorioz (1/2020 Instrukzioa), bertan 
jasotzen baita ezin daitekeela baja eman Etxebizitza Babes-
tuen Eskatzaileen Erregistroan, bizikidetza-unitatea EPOaren 
onuraduna bada. Arartekoak Arartekoaren 2022ko maiatzaren 
20ko Ebazpenean aztertu zuen problematika hori, Lanbidek 
EPOa iraungi izanari buruzko kexa baten harira. Ebazpenean, 
arazoa aztertu genuen, eta Eusko Jaurlaritzaren Lan eta En-
plegu Sailari proposatu genion Lanbidek onetsitako irizpideen 
dokumentuaren 9.2 eta 10.2 atalak berrikus zitzala, 1/2020 
Instrukzioaren edukiarekin bat egiten ez zutelako.

Halaber, aldeko ebazpenak eman dira Lanbidek DSBEaren 
eskaera ezesten zuen espediente batzuetan; espediente ho-
rietan, Lanbidek prestazioa ukatu zuen, susmoa baitzuen 
pertsonek beren gastuei aurre egin ziezaieketela, hala nola 
diru-sarrerarik ez edukita gela bat azpierrentan emateagatik. 
Arartekoak adierazi du ez dela prestazioak jasotzeko inolako 
betekizunik urratzen eskaera egin aurretik gastuei eta bizi-
rauteko premiei aurre egiteagatik.

Hainbat kexa-espedientetan haztatu da eduki ekonomikoko 
eskubideak baliarazteko betekizunaren hasierako interpre-
tazio hedagarria; adibidez, betekizuna pasaportea berritu ez 
izanari edo baimendutakoaz baino denbora gehiagoz irten 
izanari lotzeagatik edo eskubide ekonomikoak ez baliaraz-
teak laneratzeko errenta aktiboa (LEA) galtzea dakarrela 
balioesteagatik.

Bestetik, jurisprudentziarekin eta Arartekoaren zenbait 
ebazpenekin bat (besteren artean, Arartekoaren 2021eko 
uztailaren 13ko Ebazpenarekin), enpleguko organismo au-
tonomoa onartzen ari da dokumentazio berria aukerako 
berraztertzeko errekurtsoaren ebazpen-fasean aurkeztea, 
betekizunak betetzen direla egiaztatze aldera.

Gainera, Lanbidek ondoriorik gabe utzi du etxegabeei zu-
zendutako ostatu batean bizi zen emakume bati DSBE bat 
ezesteko erabakia (zehazki, Donostiako Gau Harrerarako 
Aterpe zentroan bizi zen), balioesteagatik ostatu kolektibo 
bat zenez ezin zitekeela aplikatu bi bizikidetza-unitateko 
muga. Problematika hori Arartekoaren ebazpen batzuetan 
aztertu zen; zehazki, honako hauetan: Arartekoaren 2021eko 
martxoaren 26ko 2021R-322-19 Ebazpenean eta Arartekoa-
ren 2021eko martxoaren 26ko 2021R-1000-18 Ebazpenean.

Guraso bakarreko familia bati DSBE prestazioa ezetsi zioten, 
aurretik guraso horrekin bizi zen titularraren jokabideak era-
gindako ezespen baten ondorioz, Diru-sarrerak Bermatzeko 
eta Gizarteratzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 28.4 
artikuluan jasotzen den aurreikuspena kontuan hartu gabe. 

https://www.legegunea.euskadi.eus/eu/eli/-/garrantzi-juridikoko-dokumentazioa/1/2020-jarraibidea-2020ko-otsailaren-4koa-etxebizitza-sailburuordearena-esleitutako-babes-publikoko-etxebizitzei-berdinetsitako-etxebizitzei-eta-zuzkidura-bizitokiei-uko-egiteari-buruzkoa/
https://www.legegunea.euskadi.eus/eu/eli/-/garrantzi-juridikoko-dokumentazioa/1/2020-jarraibidea-2020ko-otsailaren-4koa-etxebizitza-sailburuordearena-esleitutako-babes-publikoko-etxebizitzei-berdinetsitako-etxebizitzei-eta-zuzkidura-bizitokiei-uko-egiteari-buruzkoa/
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022ir-974-21-ebazpena-2022ko-maiatzaren-20koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022ir-974-21-ebazpena-2022ko-maiatzaren-20koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2021r-1796-20-ebazpena-2021eko-uztailaren-13koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2021r-1796-20-ebazpena-2021eko-uztailaren-13koa
https://www.ararteko.eus/eu/rarartekoaren-2021r-322-19-ebazpena-2021eko-martxoaren-26koa
https://www.ararteko.eus/eu/rarartekoaren-2021r-322-19-ebazpena-2021eko-martxoaren-26koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2021r-1000-18-ebazpena-2021eko-martxoaren-26koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2021r-1000-18-ebazpena-2021eko-martxoaren-26koa
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2008/12/0807235a.pdf
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2.3.4.  Eteteko arrazoirik ez, Lanbiderekin 
lankidetzan aritu izana egiaztatzeagatik

Arartekoak balioetsi duenez, ez zatekeen DSBErako eskubi-
dea aldi batez etetea erabaki beharko, ez baitzen egiaztatu 
ebazpenaren zioetan adierazitako betebeharrak bete ez 
zirenik. Kexagileak egiaztatu egin du administrazioarekin 
lankidetzan aritu dela, eta arrazoitu egin du aldi batez ezin 
izan zuela elikagai-pentsioa osorik ordaindu. Pentsioa oso-
rik ordaintzeko ezintasuna ezin daiteke parekatu titularrek, 
egoera ekonomikoa edo bazterketa-egoera larriagotu ez 
dadin, baliabideak arduraz administratzeko duten betebeha-
rra ez betetzearekin (Arartekoaren 2022ko urriaren 11ko 
Ebazpena). Erantzunaren zain.

2.3.5. Kautelaz eteteko arrazoirik ez 

Arartekoaren ustez, bertan bizitzeko eta lan egiteko admi-
nistrazio-baimena ez berritzea erabakitzen duen ebazpena 
ez aurkeztea, errekerimenduaren ondoren, ez da prestazioa 
kautelaz eteteko arrazoia, betebehar bat ez betetzea dela-
ko (administrazioarekin lankidetzan ez aritzeagatik), eta ez 
betekizun bat ez betetzea. Lanbideren ustez, gainera, egoi-
tza-baimena ez berritzearen ondorioz baliaezintasunagatiko 
kotizazio gabeko pentsioa jasotzeari uztea prestazioa iraun-
gitzeko arrazoia zen, eduki ekonomikoko eskubide bat ez 
baliarazteagatik. Arartekoaren ustean, ordea, ezin daiteke 
lotura zuzenik ezarri dokumentazioa ez aurkeztearen eta 
eduki ekonomikoko eskubideak baliarazteko betebeharra ez 
betetzearen artean. Halaber, Lanbidek ez zuen prozedura 
iraungi, nahiz eta legeak prestazioa mantentzea, etetea edo 
iraungitzea erabakitzeko ematen duen hiru hilabeteko epea 
igaro, eta ez zituen behar bezala neurtu prestazioa kautelaz 
eteteak kexagileari eragin ziezazkiokeen kalte konpongai-
tzak edo konponezinak. Arartekoaren 2022ko ekainaren 
22ko Ebazpena. Erantzunaren zain.

2.3.6.  Etenaldiari eustea ezegoki, 
errentariaren betebeharren artean ez 
delako sartzen errentamendu-kontratua 
Hiri Finken Errentamendu Kontratuen 
Erregistroan inskribatzea

Arartekoak bere iritzia eman dio Lanbideri, errentariek eta 
azpierrentariek errentamendu-kontratuak inskribatzeko 
duten betebeharrari buruz. Fidantzak jartzeari eta Euskal 
Autonomia Erkidegoko Hiri Finken Errentamendu Kontratuen 
Erregistroari buruzko martxoaren 15eko 42/2016 Dekretuak 
ezartzen du errentamendu-kontratua eta fidantzaren gordai-
lua inskribatzea errentatzailearen betebeharra dela eta modu 
subsidiarioan baino ez dela egokia inskripzio hori errentariak 
egitea. Are gehiago, Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzek 
kontratuak ofizioz inskribatzeko aukera dutela aurreikusi 
da. Etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 3/2015 Legeak, 
gainera, ez du inolako zigorrik ezartzen errentariarentzat. 
Kontratua erregistro horretan inskribatzea betebeharra ez 
denez, ez litzateke DSBE/EPOa jasotzeko baldintzatzat jarri 
beharko. Hori dela-eta, Lanbidek DSBE prestazioa berrabia-
razi beharko zukeen kasu honetan. Arartekoaren 2022ko 
abenduaren 20ko Ebazpena. Erantzunaren zain.

2.3. Epigrafe honetan DSBEari eta EPOari lotuta jaso di-
tugun kexen edukia eta Arartekoak Lanbideri horiei buruz 
emandako iritzia azalduko ditugu:

Diru-sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko 
legetik eratorritako prestazio ekonomikoak 
ukatzean, etetean eta azkentzeari eragiten 
dioten kexak

2.3.1. Jakinarazpenetan dauden zailtasunak 

Zenbaitetan, etxebizitza batzuen postontziek arazoak 
izaten dituzte posta arrunta eta abisuak jasotzen direla 
ziurtatzeko. Konstituzioaren jurisprudentzia errepikatuaren 
arabera, edozein administrazio-jakinarazpenen oinarrian 
dago pertsonen interesei eta eskubideei eragiten dieten 
administrazio-ebazpenen edukiaren berri edukitzea. Aldi 
berean, helbide-aldaketek eta auzo narriatuetan etxebizitzak 
aurkitzeko zailtasunek are gehiago zailtzen dute premisa 
hori betetzea. Oso garrantzitsua da pertsonak Lanbideren 
ebazpenen edukia ezagutzea; beraz, komunikazio-kanal 
desberdinei buruzko proposamenak aztertu behar dira, eta 
jakinarazpenak jasotzen direla ziurtatzeko bermeak sortu.

2.3.2.  Ebazpenen arrazoiketa eta herritarren 
arretan informazioa hobetzearen 
garrantzia 

Prestazioak iraungitzeari buruzko Arartekoaren ebazpen ba-
tean, baita prestazioak ezesteari buruzko ebazpen batean 
ere (Arartekoaren 2022ko otsailaren 21eko Ebazpena), 
hobetzeko tartea zegoela baloratu zen, Lanbidek modu 
bermatzaileagoan jardun zezakeelako, administrazio-egin-
tzak nahitaez arrazoitzeko eskakizunarekin bat, eta DSBEa 
urtebetean berriro ez eskatzeko ondorioa sartu beharko zu-
keelako, arauzko aurreikuspenarekin batera. 

2.3.3.  DSBEa ezestea, benetako bizilekua ez 
egiaztatzeagatik

Arartekoaren ustez, administrazio publikoek kontuan har-
tu beharko lukete osasun-krisiak zer ondorio izan zituen. 
Osasun-testuinguru horretan benetako bizilekuaren beteki-
zuna ez betetzeagatik DSBEa ezestea, kasu batzuetan, ez 
da arrazoizkoa izan. Arartekoak Lanbideri adierazi zionez, 
ez dauka funts objektiborik balioesteak hala nahi izan gabe 
EAEtik kanpo 5 hilabete igaro behar izatearen ondorioz ke-
xagileak benetako bizilekua galdu zuela, herrialde hartan 
egindako egonaldia luzatu izana justifikatzen eta azaltzen 
duten arrazoiak nahikoak izan zirelako ulertzeko EAEn bizi-
tzen jarraitu nahi zuela. Arartekoaren 2022ko urtarrilaren 
20eko Ebazpena. Erantzunaren zain.

https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-75-20-ebazpena-2022ko-urriaren-11koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-75-20-ebazpena-2022ko-urriaren-11koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-2470-20-ebazpena-2022ko-ekainaren-22koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-2470-20-ebazpena-2022ko-ekainaren-22koa
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2016001294
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-4-22-ebazpena-2022ko-abenduaren-20koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-4-22-ebazpena-2022ko-abenduaren-20koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022ni-1082-21-ebazpena-2022ko-otsailaren-21ekoa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022s-1326-21-ebazpena-2022ko-urriaren-20koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022s-1326-21-ebazpena-2022ko-urriaren-20koa
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Gizarte-bazterketako egoeran dauden 
pertsonentzako prestazioei eta zerbitzuei 
eragiten dieten kexak 

2.3.11.  Bizileku-bazterketak edo etxerik ez 
izateak eragindako problematikak

2021ean bezalaxe, etxegabeen kexak jasotzen jarraitu dugu 
aurten ere. Kexek zerikusia izan dute dauden premiak estal-
tzeko egoitza-toki nahikorik ez egotearekin, toki horietara 
sartzeko betekizunak betetzearekin eta tokiok erabiltzaileen 
premia espezifikoetara egokituta ez egotearekin (sexua, 
adina, osasun mentala, segurtasuna...). Kexetan, halaber, 
honako gai hauek ere jorratu dira: esku-hartze sozialean 
dauden gabeziak, estali gabeko osasun-premiak eta beste 
premia batzuk (hala nola, higienea eta elikadura) eta ad-
ministrazioaren barruko eta arteko koordinazioan dauden 
arazoak, arretarik gabe uzten baitira egoitza-zentroetatik 
irteten direnak. Era berean, kexak jaso ditugu gizarteratze-
-ibilbiderako administrazio-izapide jakin batzuei lotutako 
zailtasunengatik, bai eta bizileku informalak utzaraztearekin 
eta ordezko bizitokirik gabe gizarte-baliabideetatik kanpo-
ratzearekin zerikusia duten arazo batzuengatik ere. Kexa 
horietako batzuk emakumeenak dira, gehienak 50 urtetik 
gorako emakumeenak, eta horrek areagotu egin du kezka. 

Problematika hori Arartekoaren 2020ko ekainaren 5eko 
2/2020 Gomendio Orokorraren jarraipenean aztertu ge-
nuen: “Euskal administrazio publikoek jarraipena eman 
behar diete kalean bizi diren pertsonak artatzen orain arte 
egindako ahaleginei, betiere Etxegabeentzako Euskal Estra-
tegiako (2018-2021) jarraibideak betez.”

Gure kaleetan gero eta etxegabe gehiago daude, eta errea-
litate horrek zalantzan jartzen du gure sistema bera, giza 
eskubideen ikuspegitik begiratuta. Horrek, pertsona horiek 
kokaleku inprobisatuetan jasaten dituzten utzarazpenekin 
batera, bizileku-baliabide alternatiborik gabe, aterperik gabe 
uzten ditu beren burua babesteko tokirik ez duten pertso-
nak, eta horrek arrisku larrian jartzen du haien osotasun 
pertsonala, eta zaurgarritasun-egoera larriagotzen die, bai 
eta lehendik pairatzen zuten gizarte- eta egoitza-bazterketa 
larria ere. Arartekoak, esku-hartzeetan, Europako Parlamen-
tuaren 2021eko urtarrilaren 21eko Ebazpenaren edukiaren 
berri eman du, guztientzako etxebizitza duina eta eskura-
garria lortzeari buruzkoa. Bertan, Europako Parlamentuak 
Batzordeari eta estatu kideei eskatzen die debeka dezatela 
etxegabeak bide publikoetatik nahitaez joanarazteko jokae-
ra, baldin eta ordainetan ostatua izateko aukera segururik 
ematen ez bazaie, eta haien ondasun pertsonalak suntsi-
tzea ere debeka dezatela. Arartekoak azpimarratu egin du 
oso garrantzitsua dela pertsonei aurretik jakinaraztea joa-
narazi egingo dituztela eta noiz joanaraziko dituzten, eta 
adierazi du gizarte-larrialdietako zerbitzuek gizarte-arretari 
buruz ematen duten informazioa oso garrantzitsua dela. Era 
berean, gizarte-zerbitzuak eta udaltzaingoa elkarrekin koor-
dinatzea oso garrantzitsua dela azpimarratu du.

2.3.7.  Eduki ekonomikoko eskubide bat 
baliarazteko betekizunari interpretazio 
zorrotzegia eta proba-prozedura 
irekitzearen garrantzia

Arartekoak, espediente ugaritan, zalantzan jarri du eduki 
ekonomikoko eskubide bat baliarazteko betekizunaren/be-
tebeharraren interpretazio hedagarria, eta probaldi bat ireki 
behar dela adierazi (Arartekoaren 2022ko maiatzaren 
24ko Ebazpena). Erantzunaren zain.

2.3.8.  Iraungitzeko arrazoirik ez, eteteko 
bigarren ebazpena etenaldiari eusteko 
ebazpena denean

Arartekoaren aburuz, ezin dira parekatu, batetik, DSBE/
EPOaren onuradun gisa betebehar bat bete ez dela antzeman 
ondorengo etete-ebazpen bat eta, bestetik, etendako presta-
zioa berrabiatzea ukatzen duen eta DSBEa jasotzeko eskubidea 
etenda mantentzea ebazten duen prozedura bat, ez berrabia-
tzerakoan bi etenaldi egin direla balioetsita. Arartekoaren 
2022ko abenduaren 20ko Ebazpena. Erantzunaren zain.

2.3.9.  Ofizioz berrabiatzea sustatzearen 
garrantzia

Arartekoak Lanbideri gomendatu dio azter dezala barne-
-mekanismo bat ezartzeko aukera, zeinak, alerta moduan, 
berrikuspen-prozedura izapidetzeko arduradunari jakina-
raziko baitio prestazioak etetearen arrazoia bukatu dela, 
horrela arduradun horrek prestazioak ofizioz berrezar ditzan. 
Arartekoaren 2022ko azaroaren 14ko Ebazpena. Eran-
tzunaren zain.

2.3.10.  Hutsuneak bidegabe jasotako 
prestazioak eskatzeko prozeduran

Prestazioak eskatzeko prozeduran hutsuneak hautematen 
jarraitzen dugu. Hala, egiaztatu dugunez, Lanbide asko 
atzeratzen da zorra zatikatuta ordaintzeko zenbatekoa mu-
rrizteko eskaerei erantzuteko orduan; ondorioz, zenbateko 
handiak itzuli behar izaten dituzte sortutako zorrarengatik, 
eta horrek zaildu egiten du oinarrizko premiei aurre egi-
tea. Halaber, egiaztatu dugunaren arabera, zaila da zorra 
adierazten duen ebazpenaren edukiaren berri izatea, zorra 
kitatzea eskatzen zaien pertsonak DSBEaren titularrak ez 
direnean; askotan, etxea bahitu ondoren izaten dute ebazpe-
naren berri. Hori dela-eta, ezinbesteko deritzogu ebazpenen 
jakinarazpenetan arduratsuago jokatzeari. Era berean, fun-
tsezkoa da zatikapena borondatez nahiz exekuzio-bidean 
ahalbidetzeko erraztasunak jartzea, gizarte-bazterketako 
prozesuak larriagotu ahal baitzaizkio kolektibo horri. 

Zentzu horretan, espediente bat aipatu nahi dugu. Kasu 
hartan, Lanbide asko atzeratu zen bidegabe jasotako 
zenbatekoak eskatzen, itzulketa-prozeduraren egintzak 
jakinarazteko orduan ez zuelako behar besteko arduraz jo-
katu (Arartekoaren 2022ko azaroaren 15eko Ebazpena). 
Erantzunaren zain.

https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-22020-gomendio-orokorra-2020ko-ekainaren-5ekoa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-22020-gomendio-orokorra-2020ko-ekainaren-5ekoa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoak-etxegabeei-buruz-egindako-2020ko-ekainaren-5eko-22020-gomendio-orokorraren-bilakaera-aztertzeko-lanean-ateratako-ondorioak-eta-etorkizunerako-ekarpenak
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0020_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0020_ES.html
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1162-20-ebazpena-2022ko-maiatzaren-24koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1162-20-ebazpena-2022ko-maiatzaren-24koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-4-22-ebazpena-2022ko-abenduaren-20koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-4-22-ebazpena-2022ko-abenduaren-20koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-257-21-ebazpena-2022ko-azaroaren-14koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-564-21-ebazpena-2022ko-azaroaren-15ekoa
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rruan, etxebizitzari dagokion atalean, xehetasun handiagoz 
jorratu dugu prozedura hori.

2.3.14.  Gizarte-larrialdietarako laguntzen 
izapideari buruzko kexak

2022an, GLLak berrikusi eta itzultzeko prozedura aztertzen 
duten bi ebazpen eman ditugu.

Arartekoaren 2022ko apirilaren 22ko Ebazpenean, 
Arartekoak Erandioko Udalaren prozedura aztertu zuen, 
eskatutako zenbatekoaren guztizko kopurua egiaztatzea 
eskatu baitzuen, eta ez emandako laguntzarena. Erakunde 
honen ustez, ez GLLen arau arautzaileek, ez esleipenaren 
ebazpenak ez dute eskatzen eskatutako laguntzaren zen-
batekoa egiaztatzea. Eskatutako zenbatekoa justifikatzea 
eskatu ahalko da, gizarte-intereseko jarduera edo proiektu 
bat egiteko dirulaguntzak direnean. GLLek ez dute helbu-
ru hori, eta beren izaera pertsonen oinarrizko beharrizanak 
asetzera bideratutako beste prestazio ekonomiko batzuen 
antzekoa da, gizarte- eta ekonomia-zaurgarritasuneko egoe-
ran daudelako. Erandioko Udalak gomendioa onartu, eta 
justifikatu gabetzat jotako zenbatekoa itzuli zuen.

Arartekoaren 2022ko apirilaren 22ko Ebazpenean, De-
bako Udalari gogorarazi genion GLLen araudiak ez duela 
baldintza gisa ezartzen laneratzeko hitzarmen bat sinatzea, 
GLLak aldizkakoak ez diren prestazioak baitira, ekonomi-
koak. Hortaz, onuradunek gastuak justifikatu behar dituzte, 
fakturen edo egindako gastuen ziurtagirien bidez, eta faktu-
rak edo ziurtagiriak adierazitako epean aurkezten ez badira 
soilik ezarri behar dio udalak onuradunari bidegabe jasotako 
prestazioak edo zenbatekoak itzultzeko betebeharra. Deba-
ko Udalak gomendioa onartu zuen.

Amaitzeko, Arartekoaren 2022ko uztailaren 11ko Ebaz-
pena aipatu behar dugu atal honetan; izan ere, bertan, 
Barakaldoko Udalari gomendatu genion alda zezala GLLak 
eskatzeko formularioa, “1. eta 2. blokeetako kontzeptuak 
bateraezinak dira” esaldia ken zezan. Udalak gomendioa 
onartu zuen, eta laguntzen eskaera-inprimakia aldatuko 
zuela esan; hau da, aipatutako esaldia ezabatuko du, eta 
honako hau jarriko: “1. blokea emateko, 2. blokean gehiene-
ko mugak aplikatu behar dira”. 

Administrazioaren funtzionamenduari 
buruzko kexak; zehazki, bizitzeko gutxieneko 
errentaren kudeaketari buruzkoak

2.3.15. Gizarte-premiak estaltzeko prestazio asko dau-
denez, erronka handia da horien arteko bateragarritasuna 
ezartzea. Zaila da guztiak ezagutzea eta izaera subsidia-
rioa eta osagarria edo lehentasunezkoa duten jakitea, eta, 
askotan, arazoak sortzen dira; besteak beste, prestazioak 
iraungitzen dira, diru-sarrerak gainditzearren edo eduki 
ekonomikoko eskubideak ez baliatzearren. Oraintxe bertan, 
bizitzeko gutxieneko errentari eragiten dio arazo horrek. 
Oinarrizko gizarte-prestazio bat da, eta beste prestazio 
ekonomiko batzuek osa dezakete; adibidez, DSBEak, zeinak 
gutxieneko diru-sarrera handiagoak bermatzen baititu hilean.

Kalean emakumeak egoteak, bikotekidearekin batera egon 
ala ez, galdera larriak sortzen ditu aldez aurretik hartu 
behar diren prebentzio-neurriei buruz eta etxerik gabeko 
emakumeen premien arretari buruz. Emakumeen premiei 
arreta emateak berekin dakar gizarte-larrialdietako zer-
bitzuak guztiz egokitzea, haien segurtasuna bermatzeko. 
Halaber, indarkeriak etxerik gabeko emakumeengan duen 
eragina dela-eta, jarduketak egin behar dira etxerik gabeko 
ezkutuko egoerak antzemateko.

2.3.12.  Egoitza-zerbitzuetarako sarbidea, 
irteerak eta kanporatzeak

Gipuzkoan gizarte-bazterketako egoeran dauden pertsonen 
kexak aztertzean, Arartekoak egiaztatu ahal izan du, pozez, 
azkar jarduten dutela gizarte-bazterketako balorazio-txos-
tena egiten eta, horren ondoren, egoitza-tokiak esleitzen.

Gainera, jasotako kexa batzuek zerikusia izan dute Bilbon 
eta Donostian egoitza-zentroetatik kanporatu izanarekin. 
Arartekoak azpimarratu egin nahi du oso garrantzitsua dela 
zerbitzuen erregelamendu bat edukitzea eta, erregelamen-
du horretan, besteak beste, egoitza-zentrotik kanporatzeko 
prozedura eta arau-hausteen eta zehapenen tipifikazioa jaso 
behar direla, baita kautelazko neurriak ere.

Bestalde, Arartekoak zalantzan jarri du gizarte-laguntza-
rako eskubidea pertsonaren jokabidean oinarrituta ken 
daitekeen, eta babesgabetasun-egoeretan ezar daitekeen 
zigorraren hedapenari eta irismenari buruzko gogoetak 
helarazi ditu. Gogoratu behar da Europako Gutun Sozial 
Berrikusiaren (EGSB) aurreikuspenek gizarte-laguntzarako 
eskubidea aitortzen duela. Hori horrela, Eskubide Sozialen 
Europako Batzordeak (aurrerantzean, Batzordea) ezarri du 
aipatutako 13. artikulu horren arabera ezin dela babesga-
betasun-egoera osoan utzi premia-egoeran dagoen inor. 
Batzordeak adierazi duenez, gizarte-laguntzarako eskubidea 
mugatzea arrazoituta dagoen kasuetan ere, mugaketa modu 
hertsian interpretatu behar da; gainera, lege-oinarri argia eta 
helburu legitimo bat eduki behar ditu, eta gizarte demokrati-
ko batean justifikatuta egon. Ondorioz, Arartekoaren ustez, 
ostatu-aukerarik ez duten pertsonak beren jokabidearenga-
tik egoitza-baliabideetatik kanporatzeko joera mugatu egin 
beharko litzateke, eta, nolanahi ere, Europako Gutun Sozial 
Berrikusia indarrean jarri denez, hausnarketa bat egin behar 
da, aplikatzekoa den araudiaren interpretazio zorrotzegiak 
saihesteko.

2.3.13.  Udalaren gizarte-zerbitzuek uko 
egin diote etxebizitza bat aparteko 
prozeduraren bidez esleitzeko 
prozedura izapidetu ahal izateko 
txostena egiteari

Jasotako kexak izapidetzean, Arartekoak udalei esan die 
txosten hori egiteari uko egiten bazaio ukapen hori arrazoitu 
egin behar dela, araudiak eskaera egiteko aukera jasotzen 
duelako; hortaz, txostena egin beharko litzateke, eskatzailea 
zein udalerritan bizi den gorabehera. Kapitulu honen ba-

https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-857-19-ebazpena-2022ko-apirilaren-22koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-2094-19-ebazpena-2022ko-apirilaren-21ekoa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1023-21-ebazpena-2022ko-uztailaren-11koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1023-21-ebazpena-2022ko-uztailaren-11koa
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/european-committee-of-social-rights
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/european-committee-of-social-rights
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3. Arau-eta gizarte-testuingurua
2022an, Inklusiorako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Eus-
kal Sistemaren abenduaren 22ko 14/2022 Legea onetsi 
da. Lege hori onartuta, bereziki zaurgarriak diren taldeak 
eta egoerak babestuago daude, zeinak Arartekoak hizpide 
izan baititu. Bestetik, aldaketa onak ekarri dizkio ereduari. 
Erakunde honek lege berria baloratuko du egotzita dituen 
eginkizunen barruan; batez ere, herritarrek jartzen dituzten 
kexak izapidetzean.

Era berean, bizitzeko gutxieneko errentaren kudeaketa trans-
feritu da, martxoaren 30eko TER/253/2022 Aginduaren bidez 
(TER/253/2022 Agindua, martxoaren 30ekoa, Estatuko Ad-
ministrazioaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko 
Transferentzien Batzorde Mistoaren 2022ko martxoaren 16ko 
erabakia argitaratzen duena, Euskal Autonomia Erkidegoak 
bizitzeko gutxieneko errenta kotizazio gabeko prestazioaren 
kudeaketa bere gain hartzeko hitzarmena ezartzeari buruzkoa).

Euskal gizartearen testuinguru ekonomiko eta soziala uler-
tzen lagundu dezaketen datuen artean, honako hauek aipa 
ditzakegu:

• 2022ko azaroan, bizitzeko gutxieneko errentari 
buruzko 19.843 espediente zeuden Euskadin, eta 
41.845 onuradun; bestalde, DSBEaren 49.313 espe-
diente zeuden, eta 103.743 onuradun. 

• Etxerik gabeko pertsonak EAEn inkestaren arabera, 
2022an 4.456 etxegabe artatu zituzten ostatu-zen-
troetan eta jantoki sozialetan; hau da, 2012arekin 
alderatuta, % 113ko igoera egon da. Nabarmentze-
koa da kolektibo horretan emakumeen, gazteen eta 
atzerritarren kopuruak gora egin izana. Ezaugarri na-
gusiei erreparatuz, EAEn etxerik ez duen pertsonaren 
profila honako hau da: gizona, atzerritarra, gaztea, 18 
eta 44 urte artekoa, ezkongabea, bigarren mailako 
ikasketaduna eta langabetua.

Epigrafe honetan, halaber, Olivier De Schutter Nazio Batue-
tako muturreko pobreziari eta giza eskubideei buruzko 
errelatore bereziaren txostena aipatu behar dugu, “La 
no percepción de derechos en el contexto de la protección 
social” (Gizarte-babesaren testuinguruan eskubideak ez ja-
sotzea). Txostenean, pobreziako eta gizarte-bazterketako 
egoeran daudenek premia-egoerei aurre egiteko edo egoe-
ra horiek arintzeko dauden prestazio ekonomikoak zergatik 
eskatzen ez dituzten aztertzen da, eta gizarte-babesa bir-
planteatu behar dela adierazten, eta ez gobernu onberen 
mesede gisara, giza eskubide gisa baizik. Euskadin, bene-
tako probreziarako arriskuan daudenen % 30 inguruk ez 
dituzte prestaziook jasotzen, Pobreziaren eta Gizarte-Ez-
berdintasunen Inkestaren (2020) arabera.

Bestalde, Europako Batzordeak gizarteratzea bermatze-
ko gutxieneko diru-sarrera bat egoteari buruz egin duen 
proposamena aipatuko dugu.

Interesgarriak dira, era berean, Europako Parlamentuaren 
Ebazpena, 2022ko uztailaren 5ekoa, Europan emakumeek 

Bizitzeko gutxieneko errentari buruz jaso ditugun kexen 
arrazoien artean, Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalari 
(INSS) edota Lanbideri aurkeztutako eskaeren ebazpenean 
izandako atzerapena nabarmentzen da, nahiz eta aipatu 
egin behar den kudeaketa-agindua indarrean zela eta, gero, 
transferentzia eginda zegoela aurkeztu zirela. 

Bestalde, kexa ugariren iturria izan dira honako arazo 
hauek:

Batetik, Lanbidek ez ditu bidali espediente batzuk INSSra; 
pertsona horiek DSBEaren onuradunak dira, eta, Lanbide-
ren SMS bat jaso ondoren, beren datuak INSSri lagatzeko 
baimena eman zuten, bizitzeko gutxieneko errentaren es-
kaera izapidetze aldera. Erakunde honek jakin duenez, 
baimenak jaso ondoren, Lanbidek onuradun potentzialak 
hautatu zituen, eta errenta aitortzeko prozesu automati-
kotik baztertu zituen bai prestazioa jasotzeko betekizunak 
betetzen ote zituzten egiaztatzeko egiaztapen automati-
zaturik egin ez zutenak, eskuz egiaztatu behar baitziren, 
bai betekizun ugari betetzen ez zituztenak. Hala, eskaera 
ofizioz izapidetzeko baimena emateak ez zekarren eskae-
ra aurkeztea, eta, askotan, pertsona horiek DSBEaren 
onuradunak izaten jarraitu badute ere, egiaztatu ahal izan 
dugu Lanbidek ez ziela berariaz jakinarazi haien eskaera 
izapidetuko ez zuela eta eskaera beren kabuz aurkez zeza-
ketela. Horrenbestez, arazoa sortu da ondoren DSBErako 
eskubidea iraungi/eten dietenen kasuan edo, bizikidetza-
-unitatearen eraketaren eta ezaugarrien arabera, bizitzeko 
gutxieneko errentan DSBEan baino zenbateko handiagoa 
jaso dutenen kasuan (haurrentzako laguntza osagarria 
aplikatzeagatik edo guraso bakarreko bizikidetza-unita-
teen kasu berezietan edo desgaitasuna, mendekotasuna, 
ezintasun absolutua edo baliaezintasun handia dagoen ka-
suetan).

Bilera batean, Arartekoak Lanbideri esan zion prozesutik 
kanpo geratu zirenei jakinarazi beharko ziekeela haien es-
kaera ez zela izapidetu eta eskaera beren kabuz aurkezteko 
eskubidea zutela.

Lanbidek erakunde honi adierazi dio idatziz bidaliko duela 
komunikazio hori.

Beste arazo batek zerikusia dauka DSBE/EPOaren onura-
duna izanda bizitzeko gutxieneko errenta esleitzearekin. 
DSBEaren onuradunak izateko betekizunak betetzen dituz-
ten bizikidetza-unitateei bizitzeko gutxieneko errenta iraungi 
izanak ondorio kaltegarriak eragin ditu. Batzuei DSBErako 
eskubidea iraungi diete, edo prestazioaren zenbatekoa mu-
rriztu. Honako hau da arazo nagusia: bizitzeko gutxieneko 
errenta eman ondoren egiaztatzen da zaurgarritasun eko-
nomikoko betekizuna, eta, ondorioz, bizitzeko gutxieneko 
errentan bidegabe jasotako prestazioak itzuli behar izaten 
dira. Eragindakoek Lanbideri eskatu diote konpentsa di-
tzala bizitzeko gutxieneko errentarako eskubidea berrikusi 
ondoren murriztutako diru-sarrerak. Bileretan, jaso ez diren 
zenbatekoak aztertzeko eta, hala badagokio, ordaintzeko 
konpromisoa hartu du Lanbidek.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022005728&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5225
https://eu.eustat.eus/estadisticas/tema_219/opt_0/temas.html
https://www.ohchr.org/es/documents/thematic-reports/a77157-banning-discrimination-grounds-socioeconomic-disadvantage
https://www.ohchr.org/es/documents/thematic-reports/a77157-banning-discrimination-grounds-socioeconomic-disadvantage
https://www.ohchr.org/es/documents/thematic-reports/a77157-banning-discrimination-grounds-socioeconomic-disadvantage
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/informe_epds_2020/eu_epds2012/data/2020ko-PGEIren-Txosten-orokorra.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/informe_epds_2020/eu_epds2012/data/2020ko-PGEIren-Txosten-orokorra.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10417&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10417&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10417&furtherNews=yes
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0274_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0274_ES.html
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harremanak dituzten hainbat bizikidetza-unitate esparru fisi-
ko berean bizitzeko ezintasunak dituen ondorioen inguruan, 
kontuan izanda kolektibo jakin batzuek (besteak beste, gu-
raso bakarreko familiek, mendekotasuna edo desgaitasuna 
duten pertsonak dituzten familiek, prestazio ekonomikoak 
jasotzen dituzten pertsonek edo gutxiengo kultural bateko 
kide izateagatik etxebizitza bat eskuratzeko bereizkeria ja-
saten duten pertsonek) oztopoak dituztela etxebizitza bat 
eskuratzerako. Arartekoaren iritziz, edozein araudi-muga-
keta edo horren interpretazioa berrikusi beharko litzateke, 
zuzenean edo zeharka zailtzen duenean bizitoki duin bat 
izatea. Arartekoaren 2022ko martxoaren 11ko Ebazpe-
na. Ez da onartu. 

4.2.  Administrazio publikoekin, zerbitzu 
publikoekin eta gizarte erakundeekin 
egindako bilerak

4.2.1.  Gizarte-antolakundeekin egindako 
bilerak

Arartekoko langileek hainbat bilera egin dituzte EAPN EUS-
KADIrekin, gizarte-bazterketako egoeran daudenek izaten 
dituzten zailtasunez hitz egiteko. Beste lurralde batzuetan 
baino egoera hobea dagoela baloratu arren, EAEn oso 
kezkatzekoak dira bai etxebizitzaren arazoa, bai gizarte-
-bazterketako egoeran daudenei bideratutako prestazio 
ekonomikoetarako sarbidea. Estatu-mailan egiten ari diren 
azterlan baten berri eman zuten, bizitzeko gutxieneko erren-
ta jasotzeko zailtasunei buruzkoa baita. Adierazi zutenez, 
kezkatuta daude arazoak daudelako sistema publiko batean 
tokia izan ondoren ostatu-aukera duina lortzeko; izan ere, 
horren ondorioz, gizarteratze-ibilbideak lineala izateari uzten 
dio, eta arretan jarraitutasuna izateko printzipioa urratzen 
da. Beste bilera batean, Etxegabeentzako Euskal Estrategia-
ri buruz eztabaidatu zuten; bereziki, adierazi zuten hurrengo 
estrategiak ezin duela borondatezkoa izan tartean dauden 
administrazio publikoetarako eta udalerri gehiago inplika-
tu behar direla arazo sozial larri horren aurrean. Bestetik, 
emakume etxegabeen arazoari eta haien premiei buruz 
aritu ziren, baita migrazio-prozesuak sare komunitariorik 
gabe egiteak dakartzan erronkei buruz ere, edota gizarte-
-zerbitzuen sisteman, eskumen-banaketaren ondorioz, lehen 
mailako eta bigarren mailako arretek jarraitutasunik ez edu-
kitzeak dakartzan disfuntzioei buruz. Amaitzeko, elkarrizketa 
zibileko mahaia beste sistema publiko batzuetara (adibidez, 
etxebizitzarenera) hedatzea oso garrantzitsua dela esan 
zuten, eta erabiltzaileen parte-hartzea sustatu behar dela. 
Bileran, ondo baloratu zuten Bilbon eremu soziosanitarioan 
zabaldu den programa bat, tratamendu asertibo komuni-
tarioari buruzkoa, eta beste lurralde batzuetan hedatzea 
interesgarria izan litekeela adierazi.

Era berean, Arartekoko langileak Berri Otxoak plataformare-
kin elkartu ziren, eta plataforma horrek esan zuen gabeziak 
daudela Barakaldon GLLak kudeatzeko orduan; arazook 
Arartekoaren 2022ko uztailaren 11ko Ebazpenean jorratu 
ziren. Bilerara bertaratu ziren kideek zalantzan jarri zituzten 

duten pobreziari buruzkoa (2021/2170(INI)), eta horren au-
rretiko txostena.

Eskubide Sozialen Europako Batzordeak argitaratu ditu 
Espainiari dagokionez Europako Gutun Sozialak ezar-
tzen dituen eskubideak betetzeari buruzko aldizkako 
ebaluazioaren emaitzak. Aurten, batzorde horrek honako 
eskubide hauei begiratu die batik bat: laneko segurtasunera-
ko eta higienerako eskubidea, osasuna babesteko eskubidea, 
gizarte-segurantzarako eskubidea, gizarte- eta mediku-lagun-
tzarako eskubidea, gizarte-zerbitzuak erabiltzeko eskubidea 
eta adinekoek gizarte-babeserako duten eskubidea.

Aurten, halaber, GLLen partida handitu da, eta COVID-19a 
dela-eta laguntzeko partidak eta Ukrainiako gerraren ondo-
rio ekonomiko eta sozialei bideratutako Isuri funtsak bere 
horretan jarraitzen dute. 

Bestetik, Gurutze Gorriaren Pobrezia energetikoa: pre-
miazko arreta oinarrizko beharrizanei programari laguntza 
ematen zaio, baita Aukerak suspertzen (Agintzari) eta Azken 
sare indartzen (Caritas) laguntza-programei ere.

Gizarte Zerbitzuen Euskal Behatokiak atari berria dauka: 
Behatuz.

EAE da gizarte-zerbitzuetan gastu gehien egiten duen 
autonomia-erkidegoa; hala ere, gabeziak dauzka, gizarte-
zerbitzuen garapenaren azken indizearen arabera. 

Azkenik, FOESSA 2022 txostenak, Euskadiko gizarte-baz-
terketari eta -garapenari buruzkoak, egoitza-bazterketako 
egoerek gora egin dutela ohartarazi du, eta adierazi gehie-
gizko etxebizitza-gastuak dauzkaten biztanleen kopurua eta 
arrakala digitala (baztertzeko elementu berri gisa) gora egiten 
ari direla. Alabaina, DSBEak Euskadin pobrezia eta desber-
dinkeriak murrizten laguntzen duela nabarmentzen du.

4. Jarduera-planaren esparruko 
bestelako esku-hartzeak

4.1.  DSBEa lortzeko betekizunei  
dagokienez ofizioz jardutea. Ardurapean 
haurrak dauzkaten bizikidetza-unitate 
berezien gehieneko denbora-zenbaketa 
hasteko eguna

Arartekoak, espedientea ofizioz izapidetu ondoren, Lanbideri 
gomendatu zion ezin zaiola denbora-mugarik ezarri, arau-
-maila nahikoa ez duten barne-izaera hutseko tresnen bidez, 
adingabeak ardurapean dituzten bizikidetza-unitate bereziei, 
halakotzat jotzeko (legean ezarrita dago kondizio hori). Ho-
rrez gain, iradoki zuen beharrezkoa dela hausnarketa bat 
egitea odol-ahaidetasunezko eta ezkontza-ahaidetasunezko 

https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-116-21-ebazpena-2022ko-martxoaren-11koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-116-21-ebazpena-2022ko-martxoaren-11koa
http://www.eapneuskadi.org/
http://www.eapneuskadi.org/
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1023-21-ebazpena-2022ko-uztailaren-11koa
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0194_EN.html
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/european-committee-of-social-rights
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1980-13567
https://rm.coe.int/conclusions-xxii-2-2021-spain-en/1680a5da31
https://www.behatuz.eus/eu/
https://directoressociales.com/wp-content/uploads/2022/06/IDEC-2021_214-x301_WEB.pdf
https://directoressociales.com/wp-content/uploads/2022/06/IDEC-2021_214-x301_WEB.pdf
https://www.foessa.es/main-files/uploads/sites/16/2022/02/Informes-Territoriales-2022.-EUSKADI.pdf
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4.4. Adierazpen instituzionalak

Arartekoak, Pobrezia Desagerrarazteko Nazioarteko Eguneko 
adierazpen instituzionalean, ohartarazi zuen Euskadin gi-
zarte-desberdinkeriek gora egin dutela, eta azpimarratu 
zuen egiturazko aldaketa sakonak egin behar direla gi-
zarte-desberdinkeriek gora egiten jarraitu ez dezaten.

4.5.  Gomendio orokorren jarraipena

4.5.1.  2020ko ekainaren 12ko, Arartekoaren 
3/2020 Gomendio Orokorraren 
jarraipena. Gizarte-larrialdietarako 
laguntzen bateragarritasuna  
diru-sarrerak bermatzeko errenta  
eten eta iraungitzearekin

Arartekoak egiaztatzen jarraitzen du Lanbidek DSBEak 
eten edo iraungitzeak baldintzatu egiten duela udal batzuek 
GLLak emateko balorazioa. Bilboko Udalak eta Gasteizko 
Udalak Arartekoari adierazi diote GLLak emateko orduan 
kontuan hartzen dituztela DSBEa eta EPOa eten edo iraun-
gitzeko ebazpenak, balioesten dutelako, Bilboko Udalak 
behintzat, ez dela eduki ekonomikoko eskubide bat baliarazi. 
Erakunde honen ustean, GLLen eskaerak onetsi egin beharko 
lirateke, baldin eta benetako eta premiazko beharrizan-egoe-
ra baloratzen bada, eta banaka aztertu beharko lirateke, 
DSBEaren titularra izan ala ez, kontzeptu bateragarriei da-
gokienez, edo DSBE/EPOrako eskubidea iraungi edo eten 
gorabehera (EPOa eten izan den kasuetan izan ezik, kontzep-
tu bateragarriei dagokienez), baita DSBEaren edo bizitzeko 
gutxieneko errentaren eskaerak ebazteko orduan atzerape-
nen bat gertatzen denean ere, betiere GLLak eskuratzeari 
buruzko urtarrilaren 17ko 16/2017 Dekretuak aldatu duen eta 
GLLak arautzen dituen urtarrilaren 18ko 4/2011 Dekretuan 
jasotzen diren betekizunak betetzen badira, erregulazio eta 
helburu propioak dituen araudiarekin bat. Horrek ez du esan 
nahi udalek, premiazko eta benetako beharrizan-egoera ba-
loratzerako orduan, beste irizpide batzuen artean kontuan 
hartu behar ez dituztenik pertsona horren jokaera edo Lan-
bidek DSBE/EPOrako eskubidea eteteko edo iraungitzeko 
erabilitako arrazoiak. Horri dagokionez, aintzat hartu behar 
dugu prestazioak eten edo iraungitzeko ebazpenak ez dire-
la irmoak; hortaz, gerora administrazio-errekurtsoa baietsi 
arren, GLLak ezesten badira, bizikidetza-unitatea laguntzarik 
gabe uzten da, eta haren gizarte-bazterketako egoera larria-
gotzen, oso luzea izan daitekeen aldi batez, denbora behar 
izaten delako administrazio-errekurtsoak ebazteko.

4.5.2.  Arartekoaren etxegabeei buruzko 
2020ko ekainaren 5eko Gomendio 
Orokorrari egindako jarraipena eta 
etorkizunera begirako ekarpenak

Ararteko erakundeak egin duen ondorioen dokumentuan, 
gizarte-esparrua eta -testuingurua aztertzen dira, baita egin 

zenbatekoak murrizteko irizpideak; haien ustez, aurrekontu-
-partida igota konpondu beharko litzateke auzia. Gainera, 
adierazi zuten kezkatuta daudela azken urteetan izandako 
aldaketa batzuekin; hala nola, gizarte-larrialdietarako zerbi-
tzuetan arreta gutxitu izanarekin edo laguntza ekonomikoen 
kudeaketa esku-hartze sozialetik urrundu izanarekin.

4.2.2.  Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin 
egindako bilerak

Beste urte batzuetan bezala, hainbat bilera egin ditugu Lan-
bideren ordezkariekin. Bilerotan, problematika jakin batzuk 
aztertu ditugu, organismo autonomo horrek etorkizuneko jar-
duketetan problematika horien inguruan hausnartu beharko 
lukeela uste dugulako. Problematiken artean, Arartekoaren 
informazio-eskaerei erantzuteko orduan eta administrazio-
-errekurtsoak ebazteko orduan izaten diren atzerapenak 
daude, baita bizitzeko gutxieneko errenta izapidetzean eta 
kudeatzean izaten diren arazoak ere. Bestetik, DSBEa ku-
deatzeko irizpideen dokumentu berriari buruz eztabaidatu 
dugu, eta Arartekoak bere balorazio eman du: aurrerapen 
handiak egin badira ere, erakunde honek uste du hobetzeko 
tartea dagoela oraindik ere. Hortaz, gure ustez aintzat hartu 
beharko liratekeen zenbait gogoeta egin ditugu. Bileretan, 
halaber, jasotako kexetan aipatzen diren arazoak jorratu di-
tugu, zeinak atal honetan eta urteko bilduma-txostenetan 
sartutako ebazpenetan aipatzen baitira.

4.3.  Ponentzietan eta batzordeetan izandako 
parte-hartzea 

EHUren udako ikastaroetan parte hartu dugu, ponentzia ba-
tekin: “Herritarren eskubideak eta diru-sarrerak bermatzeko 
sistemaren kudeaketa”. EHUren udako ikastaroa: 2022ko 
uztailaren 14a eta 15a.

Bestetik, Arartekoak agerraldia egin du Eusko Jaurlaritzaren 
Lan eta Enplegu Batzordean, ekarpenak egiteko Inklusio-
rako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren 
Legearen proiektuari buruz.

https://www.ararteko.eus/eu/pobrezia-desagerrarazteko-nazioarteko-eguna-dela-eta-arartekoaren-erakunde-adierazpena
https://www.ararteko.eus/eu/pobrezia-desagerrarazteko-nazioarteko-eguna-dela-eta-arartekoaren-erakunde-adierazpena
https://www.ararteko.eus/eu/gizarte-larrialdietarako-laguntzen-bateragarritasuna-diru-sarrerak-bermatzeko-errenta-eten-eta-iraungitzearekin
https://www.ararteko.eus/eu/gizarte-larrialdietarako-laguntzen-bateragarritasuna-diru-sarrerak-bermatzeko-errenta-eten-eta-iraungitzearekin
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2017000417
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2011/02/1100673a.pdf
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoak-etxegabeei-buruz-egindako-2020ko-ekainaren-5eko-22020-gomendio-orokorraren-bilakaera-aztertzeko-lanean-ateratako-ondorioak-eta-etorkizunerako-ekarpenak
https://www.ararteko.eus/es/los-derechos-de-la-ciudadania-y-la-gestion-del-sistema-de-garantia-de-ingresos
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-agerraldia-eusko-legebiltzarraren-lan-eta-enplegu-batzordearen-aurrean
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-agerraldia-eusko-legebiltzarraren-lan-eta-enplegu-batzordearen-aurrean
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-agerraldia-eusko-legebiltzarraren-lan-eta-enplegu-batzordearen-aurrean
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5. Arloko jardueren laburpena
5.1. Aurreko urteetan bezalaxe, aurten jaso ditugun kexa 
gehienak Lanbidek DSBEa eta EPOa ezetsi, eten eta 
iraungi izanari buruzkoak izan dira. Dokumentu honetan 
jasotzen dira erakunde honek eremu horretan emandako 
ebazpenak: Arartekoak 2022. urtean egindako gomendio eta 
iradokizunen bilduma eta laburpena diru-sarrerak berma-
tzeko errentaren eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren 
arloan 

Era berean, bizitzeko gutxieneko errentari buruzko kexak 
ugaritu egin direla nabarmendu behar dugu. Kexa horiek, 
gehienek behintzat, zerikusia zuten errenta izapidetzean 
izandako atzerapenekin eta dokumentazio-errekerimen-
duari ez erantzuteagatik edo zaurgarritasun ekonomikoaren 
betekizuna egiaztatzearen ondorioz prestazioa artxibatu iza-
narekin (izan ere, prestazioa eman ondoren egiaztatzen dute 
zaurgarritasun ekonomikoaren betekizuna, eta, ondorioz, bi-
zitzeko gutxieneko errenta gisa emandako prestazioak itzuli 
behar izaten dituzte hartzaileek). 

DSBEaren eta bizitzeko gutxieneko errentaren araudiek eta 
estaldurak Arartekoari kexa berriak bidaltzea eragin dute, 
DSBEaren onuradunei bizitzeko gutxieneko errenta aitortu 
eta, gero, iraungitzeak dakartzan ondorioengatik. DSBEa-
ren onuradun izateko bizikidetza-unitatearen betekizunak 
betetzen diren kasuetan bizitzeko gutxieneko errenta berri-
kusteak eta bizitzeko gutxieneko errenta gisa jasotako 
prestazio ekonomikoak eskatzeak kexa berriak ekarri 
ditu, jarduketa horrek kalte egiten duelako.

Bizitzeko gutxieneko errentaren kudeaketarekin zerikusia 
duen eta kexa berriak ekarri dituen beste problematika 
batek zerikusia dauka Lanbidek (transferentzia gertatu au-
rretik) DSBEaren titularrei mezu bat bidaltzearekin (bizitzeko 
gutxieneko errentaren eskaerak izapidetze aldera, beren da-
tuak INSSri bidaltzeko baimen-eske bidali zien mezu hori). 
Kexetan salatzen zenez, azkenean ez ziren eskaerak bidali, 
bai betekizunen egiaztapen automatikoa egiteko ezintasu-
nagatik, bai betekizunak ez betetzeagatik, eta gero DSBEa 
eten edo iraungi zieten; beste kasu batzuetan, bizikidetza-
-unitatearen ezaugarriengatik, bizitzeko gutxieneko errentan 
zegokien zenbatekoa DSBE gisa jasotzen zutena baino han-
diagoa izateagatik eten edo iraungi zieten DSBEa.

5.2. Aurten, DSBEari buruzko kexa-espediente ugari 
konpondu dira, eta aurrerapen handiak egin dira prestazio 
hori kudeatzeko irizpideen dokumentu eguneratuan (batzuk 
2021eko txostenean aipatu genituen jada); hala nola, bizi-
kidetza-unitatetzat jotzeari buruzkoak, benetako bizilekua 
egiaztatzeari buruzkoak, lan-jarduera borondatez eten izana 
arrazoi ekonomikoekin edo kontziliazio-arrazoiekin justifi-
katzeari buruzkoak, maileguak formalizatzeari buruzkoak, 
funtsezkotzat jotzen diren dokumentuak zehazteari buruz-
koak edo elikagai-pentsioa ez eskatzeari buruzkoak (azken 
hori, genero-indarkeriaren biktimen kasuan, oinarrizko gizar-
te-zerbitzuaren txostena baldin badago).

diren diagnostikoak eta ebaluazioak ere, edota lankidetza 
eskatu zitzaien administrazio publikoek abiarazi dituzten 
jarduketak. Arartekoak egiaztatu duenez, gure hirietako 
kaleetan etxerik gabeko emakume eta gizonak ugaritu egin 
dira, eta halaxe adierazten da kontsultatu ditugun diag-
nostikoetan. Jasotako erantzunen analisiak aukera eman 
digu aztertzeko zer-nolako inplikazioa izan duten EAE-
ko administrazio publikoek alarma-egoeraren ondoriozko 
konfinamenduan, etxegabeentzako arretan, bai eta gizar-
teratze-prozesuei jarraipena emateko egindako ahaleginak 
aztertzeko ere. Alarma-egoera amaitu ondoren, martxan ja-
rri ziren neurriak eta programak betetzen jarraitu dute EAEko 
administrazio publikoek, eta programa eta ekintza berriak 
egokitu eta sustatu dituzte. Horrek Arartekoari arrazoiak 
ematen dizkio ondorioztatzeko Arartekoaren 2020ko ekai-
naren 5ko 2/2020 Gomendio Orokorra bete dela. 

Hala eta guztiz ere, ahalegin hori ez da nahikoa izan gure 
kaleetan areagotzen ari den etxegabetasunaren arazoa 
konpontzeko eta, konfinamendua amaituta, behar bezain 
bizkor aurrera egiteko, etxebizitzaren, gizarte-zerbitzuen, 
inklusioaren, enpleguaren, osasunaren, justiziaren eta se-
gurtasunaren arloetako politika publikoekin bat egingo duen 
kalitatezko sistema egituratu eta egonkor bat sortze aldera. 
Arartekoaren arabera, etxerik gabeko pertsonei (emakumeei 
eta gizonei) ematen zaien arreta irauli egin behar da, eta arre-
taren jarraitutasunera eta instalazioen duintasuna ziurtatzera 
bideratutako arreta-azpiegitura eta -programetara bideratu, 
bai eta etxebizitza duin eta egokia izateko eskubidea be-
tetzera ere. Edozein esku-hartze sozial egin ahal izateko, 
beharrezkoa da bizitokia izatea. Dokumentuan, guztira, 40 
proposamen jasotzen dira, hala integralak nola sektorialak, 
etxebizitzari, diru-sarreren bermeari, gizarte-zerbitzuei eta 
osasunari buruzkoak, besteak beste. Horien artean, honako 
hauek aipa ditzakegu: Emakunde eta foru-aldundietako eta 
udaletako berdintasun-zerbitzuak inplikatzea; etxegabeta-
suna goiz detektatzea; hezkuntzako langileekin nahiz sare 
sozial komunitarioarekin konfiantzazko loturak eraikitzea, gi-
zarteratze-ibilbide kaotikoak saiheste aldera; eguraldi txarra 
egiten duenean larrialdietarako aterpetxeetarako sarbidea 
bermatzea; aporofobiari aurre egiteko neurriak hartzea; 
Eusko Jaurlaritzaren, foru-aldundien eta gizarte-erakundeen 
gizarte-babeseko etxebizitzen parkea handitzea; jarduerarik 
onenak transferitu edo egokitzea (hala nola, housing first ere-
dua); pertsonek prestazio ekonomikoak lortzeko betekizunak 
egiaztatzeko izaten dituzten oztopoak kentzea; etxegabeei 
bideratu ahal zaizkien zerbitzuak berrikustea (Gizarte Zer-
bitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari 
buruzko urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan eta hurrengo Gi-
zarte Zerbitzuen Plan Estrategikoan). Halaber, honako hauek 
nabarmentzen ditugu: kalean bizi diren eta, beren osotasu-
na arriskuan jarriz, esku-hartze sozial oro baztertzen duten 
helduen babesgabetasun-egoerari aurre egiteko neurrien in-
guruan hausnartzea; etxegabeei arreta emateko baliabideen 
birbanaketa hobetzeko aukerak aztertzea, lurralde historiko 
bakoitzeko hiri handietatik harago; arreta soziosanitarioa 
hobetzea, bi sistemek aldi berean eta koordinatuta jardutea 
behar den kasuetan, ospitaleetako egonaldiei alta eman on-
doren gizarte- eta egoitza-bazterketako egoerak saihestu 
daitezen, eta Bizkaian etxerik ez dutenei eskaintzen zaizkien 
zerbitzuen estaldura Euskadi osora zabaltzea.

https://ararteko.eus/eu/arartekoak-2022-urtean-egindako-gomendio-eta-iradokizunen-bilduma-eta-laburpena-diru-sarrerak-bermatzeko-errentaren-eta-etxebizitzarako-prestazio-osagarriaren-arloan
https://ararteko.eus/eu/arartekoak-2022-urtean-egindako-gomendio-eta-iradokizunen-bilduma-eta-laburpena-diru-sarrerak-bermatzeko-errentaren-eta-etxebizitzarako-prestazio-osagarriaren-arloan
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-22020-gomendio-orokorra-2020ko-ekainaren-5ekoa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-22020-gomendio-orokorra-2020ko-ekainaren-5ekoa
https://www.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2015004561
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5.3. Kezkatuta gaude Lanbidek ez dielako erantzuten 
erakunde honek egindako gomendio eta iradokizunei, baita 
informazio-eskaerei edo administrazio-errekurtsoei eta bi-
zitzeko gutxieneko errentaren eskaerei erantzuteko orduan 
asko berandutzen delako ere: konpondu gabeko arazo 
handia da.

Halaber, ados egon gabe jarraitzen dugu pertso-
nen bermeetan eta eskubideetan inpaktu handia 
duten gai batzuetan; hala nola, benetako bizilekua nahiz 
bizikidetza-unitatearen eraketa egiaztatzeko probaldi bat 
irekitzeari dagokionez. Gure ustez, probaldi horrek ber-
me handiagoak sortuko lituzke. Halaber, desadostasunak 
dauzkagu konpentsazioari dagokionez, bai sortutako atze-
rapenak multzokatzen direnean, bai hileko nomina murrizten 
denean; izan ere, Arartekoaren iritziz, ordainketa zatikatua 
ahalbidetzeko irizpide berriak ezarri beharko lirateke, ba-
liabide urriak dauzkaten familien diru-sarreretan inpaktu 
handia izaten baitu ordainketa horrek.

Arartekoaren hainbat txostenetan (txosten diagnostikoetan 
(2013 eta 2017) nahiz Eusko Legebiltzarrari aurkeztutako ur-
teko txostenetan), azpimarratu egin dugu oso garrantzitsua 
dela herritarrei kalitateko arreta ematea eta dokumen-
tazioa erregistratzea, bai betekizunak eta betebeharrak 
nahiz aurkeztu beharreko dokumentazioa zein diren jakin 
dezaten, bai dokumentazioa aurkeztu izana justifikatzeko 
modua izan dezaten. Arartekoak, era berean, azpimarratu 
egin nahi du bizitzeko gutxieneko errenta transferitu on-
doren lehentasunetako bat izan beharko litzatekeela hori, 
txostenetan gero eta gehiagotan hizpide izaten dugun “non 
take up” fenomenoa murrizten lagunduko lukeelako, 3. epi-
grafean esan bezala.

Horrekin batera, oso garrantzitsua da dokumentazio-erre-
kerimenduen jakinarazpenak eta pertsonen eskubideei 
eragiten dieten bestelako komunikazioen jakinarazpenak 
modu frogagarrian egitea, eta uste dugu Konstituzioaren 
jurisprudentziak xedatzen duen arduraz egin beharko li-
ratekeela jakinarazpenok, defentsa-gabeziako egoerak 
saihesteko.

5.4. Beste kexa batzuk sistemen arteko koordinazioari 
buruzkoak izan dira: ospitaletik edo gizarte-arretako balia-
bideetatik irtetean, egoera latzak sortzen dira, bai ostatua 
lortzeko zailtasunengatik, bai kalean bizi direnek egoera, 
zailtasun eta premia zehatzak dauzkatelako. Gorabidean 
dagoen arazo soziala da. Etxegabeentzako estrategia be-
rriak edo gizarte-zerbitzuen hurrengo plan estrategikoak, 
bat etorrita etxebizitzaren arloko politika publikoekin, os-
tatu egoki bat bermatu beharko lieke gizarte-bazterketako 
egoeran edo horretarako arriskuan daudenei, esku-hartze 
sozialean duen inpaktuagatik, zeina gizarte-zerbitzuen es-
kumenekoa baita, eta esku-hartzeak jarraitutasuna izateko 
printzipioarekin bat eginez, zeina sistema publiko guztietan 
aplika baitaiteke.

5.5. 2022an, Arartekoak etxegabeei buruz, gizarte-la-
rrialdietarako laguntzak diru-sarrerak bermatzeko errenta 
eten eta iraungi izanarekin bateragarriak izateari buruz eta  
DSBEaren eskaera guztietan ondasunen ziurtagiria eska-
tzeari buruz emandako gomendio orokorren jarraipena 
egin dugu. Lehenengoari dagokionez, jasotako erantzunen 
analisiak aukera eman digu aztertzeko zer-nolako inplikazioa 
izan duten EAEko administrazio publikoek konfinamenduan, 
etxegabeentzako arretan, bai eta gizarteratze-prozesuei 
jarraipena emateko egindako ahaleginak aztertzeko ere. 
Ahalegin hori, baina, ez da nahikoa izan gure kaleetan gero 
eta ugariagoa den etxegabetasunaren arazoa konpontzeko. 
Arartekoaren ustez, etxerik gabeko pertsonei (emakumeei 
eta gizonei) ematen zaien arreta irauli egin behar da, eta 
arretaren jarraitutasunera eta instalazioen duintasuna ziur-
tatzera bideratutako arreta-azpiegitura eta -programetara 
bideratu, bai eta etxebizitza duin eta egokia izateko es-
kubidea betetzera ere, eta arreta horrek oso kontuan izan 
behar ditu emakumeen etxegabetasunaren berezitasunak. 
Laguntzen bateragarritasunari dagokionez, nahiz eta udal 
gehienek adierazi zuten ados zeudela gomendio orokor 
horren edukiarekin, Gasteizko eta Bilboko Udalek beren 
desadostasuna erakutsi dute, uste dutelako DSBEa eten 
edo iraungitzeko ebazpenak GLLak emateko orduan era-
gin beharko lukeela. Arartekoa ez dago horrekin konforme, 
erakunde honek egindako gomendio orokorrean zabal ar-
gudiatu zuen moduan (udal gehienak ados daude gomendio 
orokor horrekin). 

Amaitzeko, DSBEaren eskaeretan ondasunen ziurtagiria 
eskatzeari buruzko gomendio orokorrari dagokionez, agiri 
horrek conditio iuris izateari utzi dio. Bada, oso begi onez 
ikusi dugu aldaketa hori, gomendioan idatzi genituen go-
goetak aintzat hartuta.
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COVID-19aren izurritea hasi ondotik, auzibide judizialak 
nabarmen ugaritu ziren Euskadin, baina horrek ez zien 
oinarrizko eskubideei eragin, justizia-administrazioak ziur-
tatu behar dituen eskubide eta askatasunen berme egokiari 
baizik. Hori dela eta, 2022. urtean, aurrera egin behar izan 
genuen Justizia Administrazioan behar bezalako normalta-
suna berreskuratzeko, epaitegietako auzi eta espediente 
judizialen atzerapen eta pilaketari aurre eginez, eta egoera 
horren ondorioz ere, kontsulta ugari egin zaizkio Arartekoari. 

Arartekoak gai horri buruzko hainbat kontsultari erantzun 
die, nahiz eta euskal administrazio publikoen funtziona-
menduari dagokionez soilik jardun dezakeen, eta, beraz, 
kanpoan geratu dira, halabeharrez, Euskadiko epailetza 
osatzen duten kideek betetzen duten esparru judiziala eta 
jurisdikzioaren betebeharra. 

Auzibideen epeei, izapideen eta jarduketen atzerapenei eta 
justizia-administrazioaren funtzionamenduari buruzko kontsul-
ta horiek guztiak erakunde honek ebatzi ditu, batez ere, barruti 
judizialetako epaile dekanoekin lankidetzan arituta. Epaile ho-
riek aipaturiko kexa eta kontsulta berezko prozedura batez 
izapidetzen dituzte, eta Arartekoari ebazpenaren berri ematen 
diote unean-unean, espediente horiek ebaztea izan dezan.

Euskadiko Justizia Administrazioarekin lotuta, Arartekoaren 
aurrean aurkeztutako kexak ugaritu izanaren beste arrazoi 
bat dugu izapideak erregistro zibiletan egin direla. Ildo 
horretan, kexa horiek ebazten laguntzeko asmoz, Arartekoak 
esku hartu ahal izan du Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, 
Justizia eta Gizarte Politiketako Saileko Justizia Adminis-
trazioko Zuzendaritzarekin eta Justizia Administrazioko 
abokatuekin batera kudeaketa informal eta egiteko on ba-
tzuk bideratuta, kalte konponezina ekar zezaketen edo 
adingaberen bat tartean zegoen autu batzuk ebazteko, 2.2. 
atalean jaso den kasuan gertatzen den bezala. 

Erregistro zibilei lotutako kexa eta kontsulta horietako ba-
tzuen arrazoia aurretiko hitzorduaren sistema da, zehatzago 

1. Arloa kopurutan
Justiziaren arloan guztira 25 kexa-espediente berri ireki dira 
2022. urtean; hau da, Arartekoak urtean zehar izapidetzera 
onartutako guztien %0,99. Jarraian, espediente horien ba-
naketa azalduko da, arloka:

• Justizia administrazioaren eta bulego judizialaren  
funtzionamendua ..................................................... 11

• Abokatuen eta prokuradoreen elkargoak .................. 3

• Familia elkarguneak ................................................... 3

• Beste alderdi batzuk .................................................. 2

• Doako laguntza juridikoa ........................................... 2

• Herritarren eskubideak .............................................. 1

• Notarioen eta erregistratzaileen elkargoak ............... 1

• Beste elkargo profesional batzuk .............................. 1

• Erregistro Zibila eta Jabetza Erregistroa ................... 1

Urtean zehar izapidetutako espedienteei dagokienez, txos-
ten hau amaitzean egoera honetan zeuden:
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Arartekoak gai horietako batzuk ebatzi ditu, Eusko Jaurla-
ritzaren Biktimari Laguntzeko Zerbitzuaren (BLZ) jarduketa 
judizialetan biktimei laguntza integrala emateko ZUREKIN 
programara joz, eta zenbait kontsultatan profesionalekin 
koordinatuz, Arartekoaren aurrean erreklamatu zuten per-
tsonei arreta eman ahal izateko, eta epaitegietan jarduketa 
judizialetan lagunduz, bigarren mailako biktimizazioa eta 
biktimario edo biktimagileekin elkar daitezen saihesteko. 

Eusko Jaurlaritzakok Justiziarekiko lankidetza-zerbitzuei 
dagokienez (Biktimei Laguntzeko Zerbitzua (BLZ), Justizia 
Errestauratiboko Zerbitzua (JEZ) eta Zigorrak Kudeatzeko 
Euskal Zerbitzua (ZKEZ)), esan behar da Arartekoak jarraipen 
berezia egin ziela izurriteak iraun zuen aldi osoan, Ararteko 
erakundeak funtsezkotzat jotzen baititu zerbitzu horiek, Eus-
kadiko Justizia Administrazioarekiko harremanetan biktimen 
eta akusatuen edo kondenatuen premiei erantzuten baitiete, 
eta, bereziki, pertsona ahul eta kalteberenez arduratzen baitira, 
hots, Arartekoak lehentasunezkotzat jotzen dituenak Horre-
gatik, iaz, Arartekoa kezkatuta agertu zen, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Gobernu Salarekin 
batera, ZKEZ pairatzen ari zen atzerapen eta espedienteen 
pilaketaren inguruan, egoera nabarmen areagotu baitzen 
COVID-19ak sorrarazitako izurritearen erruz. Egoera hori, 
zalantzarik gabe, ez zetorren bat Arartekoak bere erabaki pu-
blikoetan eta urteko txostenetan behin eta berriz aldeztu duen 
gizarteratzea helburu duen espetxe-ereduarekin. Beste alde 
batetik, esan behar da Eusko Jaurlaritza eredu hori ezartzen 
hasia dela 2021eko urriaren 1etik aurrera, espetxeen kudeake-
taren eta gizarteratzearen transferentzia gauzatzearekin batera. 

Azkenik, berriro ere esan beharra dago gure zeregin hori 
ez zatekeela posible izango epaileek eta Fiskaltzak une oro 
lagundu izan ez baligute. Bidenabar, berariaz eskertu behar 
dugu komunikazio malgu eta emankorra izan dugula Eusko 
Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako 
Sailarekin, baita Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiko Go-
bernu Idazkaritzarekin ere. Haren esku hartzea eta justizia 
administrazioaren letraduengandik jasotako harrera funtsez-
koak izan dira egoera asko ebazteko.

2. Kexa eta jarduera 
aipagarrienak

Nahiz eta auzibideratuta dauden gaietan Arartekoak esku-
menik ez duen, Ararteko erakundea sortu eta arautzen 
duen otsailaren 27ko 3/1985 Legearen 13. artikulua 
aplikatuz (artikulu horrek eragotzi egiten du jarritako kexa 
askotan esku hartzea), Arartekoak aukera izan du eragile 
juridikoekin lankidetzan aritzeko eta bere eskumen formale-
tik kanpoko gai jakin batzuk bultzatzeko, herritarrei kalterik 
edo kalte handiagorik ez eragiteko, egiteko on eta kudeake-
ta informalen bidez. Lankidetza hori, gainera, erakundearen 
eskumeneko gaiei buruzko kexetan ehundu egin da.

Segidan, Arartekoak gure epaitegi eta auzitegietako erabil-
tzaileei emandako laguntzaren eredu diren bi esku-hartzeren 
adibideak emango ditugu, xehetasun gehiagoz.

esanda, hitzorduak lortzeko zailtasuna eta horretarako epeen 
luzamendua. Ildo horretatik, Arartekoak gogora ekarri du 
2020ko azaroaren 5eko Gomendio Orokorrean adierazitakoa. 
Herritarrenganako arreta indartzeko beharra, administrazio 
publikoekiko harremanetan dituzten eskubideak baliatzean 
kalteak saihesteko eta bazterkeria digitalaren kontra borro-
katzeko neurriak hartzeko larrialdi egoeretan, COVID-19aren 
pandemiaren ondoriozko egoeretan, besteak beste.

Erregistro Zibilari buruzko uztailaren 21eko 20/2011 Legeak 
esparru juridiko sendoa sortu zuen Erregistro Zibilaren 
bulegoak modernizatzeko, eta digitalizazio-prozesua bidera-
tzeko, DICIREG plataforma digitala ezartzen hasita (Justizia 
Ministerioaren Segurtasun Juridikoaren eta Fede Publikoa-
ren Zuzendaritzaren 2022ko azaroaren 4ko ebazpenaren 
bidez onartua). Plataforma horrek lineako izapideak egiteko 
modua emango die erregistro zibilei. Arartekoaren ustez, 
plataforma horri esker, aipaturiko arazo horietako asko etor-
kizun hurbilean konponduko dira. 

Azkenik, beste kexa multzo garrantzitsu bat dugu lanbi-
de-elkargoen aurrean egindako kexa-prozeduretan ez 
erantzuteari buruzkoa. Nahiz eta Arartekoaren zeregina ez 
den deontologia profesionalari edo praxi txarrari buruzko 
gaietan elkargokideen portaera baloratzea, bai da Arartekoa-
ren zeregina elkargo profesional horien jarduna baloratzea 
erreklamazioak izapidetzean emandako zerbitzuari dagokio-
nez, legez ezarritako eginkizun hori betetzen duten heinean. 

Eusko Jaurlaritzaren mendeko Justizia Adminis-
trazioaren zerbitzura dauden giza baliabideei eta 
baliabide materialei dagokienez (eraikinak, bulego judiziala 
eta justiziako langileak, epaileak, fiskaltzak eta justizia-ad-
ministrazioko abokatuak izan ezik), Arartekoak hainbat kexa 
ebatzi ditu hiru lurralde historikoetako Abokatuen Elkar-
goetako Orientazio Juridikoko Zerbitzuen bidez emandako 
doako laguntza juridikorako eskubidea gauzatzeari bu-
ruz. Kexa horiek izapidetzeko, Doako Laguntza Juridikoaren 
Batzordeen laguntza izan du Arartekoak. 

Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Po-
litiketako Sailaren deribazio judizialaren bidezko Familia 
Elkarguneei dagokienez, kexa gehienak zerbitzu publi-
ko horiek epaileek baloratzeko ematen dituzten txostenen 
edukiarekin lotuta daude. Autu horretan, Arartekoak aholku 
eman behar izan die kexagileei ildo honetan: txosten ho-
riek administrazio-organo batek eman baditu ere, txosten 
horien baliozkotasunari eta koherentziari buruzko erabakia 
hartzea txostena horiek eskatu dituen agintaritza judizialari 
dagokio, eta, beraz, epaitegiak ebazten du bisitak Familia 
Elkargunean egin behar direla. Horren ondorioz, organo ho-
rri helarazten zaizkio txostenak, agintaritza judizialak balora 
ditzan, alderdiek prozedura judizialetan frogak aurkezteko 
duten sistemak ez bezala. Beraz, ez Arartekoak, ez beste 
ezein erakundek ez dute balorazio horretan esku hartzeko 
ahalmenik, legeak botere judizialari era esklusiboan eslei-
tzen dizkion eginkizunen artean baitago.

Arartekoak, hala berean, biktimei epaitegietako jardue-
ra judizialetara laguntzeko beharrari buruzko hainbat 
kontsulta eta kexa erantzun ditu. Ildo horretan, eta barruti ju-
dizial guztietan espazio fisikoak egokitzea ezinezkoa denez, 

https://www.euskadi.eus/contenidos/plan_departamental/programa_zurekin_2019/eu_def/adjuntos/ZUREKIN_eusk-BEHIN-BETIKOA.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/plan_departamental/programa_zurekin_2019/eu_def/adjuntos/ZUREKIN_eusk-BEHIN-BETIKOA.pdf
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-42020-gomendio-orokorra-2020ko-azaroaren-5ekoa
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-12628
https://www.justizia.eus/doako-justizia/webjus00-contentgen/eu/
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Kexagileak adierazi zuen pandemiaz geroztik aurrez aurreko 
zerbitzuak ez direla leheneratu eta horrek oinarrizko eskubi-
deei ere eragiten diela. 

Arartekoaren esku-hartzea: Erregistro Zibilaren funtziona-
mendua eta antolaketa Justizia Ministerioaren Segurtasun 
Juridikoaren eta Fede Publikoaren Zuzendaritzaren mende 
dago, eta, beraz, Arartekoaren eskumen-eremutik kanpo ge-
ratzen da. Hala eta guztiz ere, Eusko Jaurlaritzaren Justizia 
Administrazioaren Zuzendaritzari dagokio erregistro-bule-
goa langilez hornitzea, eta prozedurari lotutako zuzendaritza 
Justizia Administrazioaren abokatu bati dagokio. Arartekoak 
Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Poli-
tiketako Saileko Justizia Administrazioko Zuzendaritzara jo 
zuen, eragindako adingabearen interes gorenari erantzuteko 
laguntza eske. 

Emaitza: Aipatutako erregistro zibileko arduradunek esku 
hartu ondoren, Arartekoak lege-ordezkariari aholkularitza 
eman zion adingabea erregistro zibilean egoki inskribatzeko 
egin beharreko urratsei buruz, jaiotza-agirian egoitza-bai-
menean emandakoaz bestelako izen batekin inskribatuta 
baitzegoen. Era berean, erakunde horrek Osakidetzaren 
txartela lortzeko egin beharreko urratsen berri eman zion 
kexagileari, eta erregistroko arduradun batek aurretiko 
hitzordua eskatu zuen aitaren izenean, adingabea erregis-
tratzeko zer dokumentu aurkeztu behar zuen adierazita. 

3. Jarduera-planaren esparruko 
bestelako esku-hartzeak

3.1. Gomendio orokorrak

Arartekoaren 2021eko maiatzaren 18ko 
Gomendio Orokorra.  
Euskadin haur eta nerabeen kontrako  
sexu-abusua eta sexu-esplotazioa gertatzen 
direnean jarduteko jarraibideak.

2021ean, Arartekoak gomendio hori eman zuen, eta 2022an 
horren jarraipena egin du, Haurren eta Nerabeen Bulegoa-
ren bidez. Bulego horrek jarraipen horren berri zehatzagoa 
ematen du, urteko txosten honi erantsitako bulego horren 
txostenean. Gomendio horrek oso-osoan jorratzen du hau-
rren egoera Justizia Administraziotik igarotzean, azkena 
funtsezko elementua baita horiek behar bezala babesteko 
eta artatzeko koordinatu behar diren beste sistema batzuen 
inguruan, eremu horretan espezializatutako pertsona eta 
erakunde guztiek adierazitako mentsetako bat arinduko 
lukeena: sistema publikoen erantzun zatikatua eta loturarik 
gabekoa, hau da, ez dago irizpide partekaturik eta igarobi-
de-ibilbide argirik, biktimei erantzuteko nahitaez oso-osoa 
eta ordenatua izan behar duen erantzunari dagokionez.

2.1.  Arartekoaren esku-hartzea, 
lurralde historiko bateko Finka 
Administratzaileen Elkargo bati erantzun 
arrazoitua eskatzeko 

Hasierako egoera: Herritar batek Arartekora jo zuen goian 
aipaturiko elkargo profesionalak ez zuelako erantzun el-
kargokide baten aurkako kexa bat izapidetu zenean, haren 
praxi edo jardun profesional txarra argudiatuz, eta kexa iza-
pidetu zenetik 8 hilabete baino gehiago igaro ziren arren, 
gaiari buruzko hainbat dei eta informazio-eskaerari ez zi-
tzaielako jaramonik egin. Kexagileak, halaber, legezko agiri 
jakin batzuk itzultzeko eskatu zuen. 

Arartekoaren esku-hartzea: Arartekoak elkargo horretako 
presidentearengana jo zuen, inguruabar horri buruzko infor-
mazioa eskatzeko, eta adierazi zion elkargo profesionalak 
epearen barruan eta modu arrazoituan erantzun behar ziela 
elkargokideen betebehar deontologikoei buruz egiten diren 
erreklamazio guztiei, bai eta profesional horiek defendatze-
ko berme gisa ere. 

Beste alde batetik, Arartekoak elkargo profesional horreta-
ko presidenteari adierazi zionez, ebazpenak arrazoitzeko, 
hartutako erabakia bidezkotzen duten arrazoiak edo zioak 
azaldu behar direla, eta kexan jasota dauden gai guzti-guz-
tiei erantzun behar zaiela.

Emaitza: Kexaren uzia bideratu egin zen, Arartekoak esku 
hartu ondoren, aipatutako lanbide-elkargo horretako presi-
dentearen erantzun arrazoitua jaso zelako. 

Era berean, elkargo profesional horrek egindako jarduke-
ta guztien dokumentazio zehatza bidali zigun, kexagileari 
informazio-eginbideak ixteko ebazpenaren jakinarazpena-
ren kopia ere bai, elkargoak ez baitzuen antzeman inolako 
ez-betetze deontologikorik (arlo horretan, Arartekoak ez 
du iritzia emateko legezko eskumenik, ezin baitu baloratu 
elkargoaren ebazpenen edukia, praxi txarreko kasuei da-
gokienez, elkargoaren jarduteko autonomiaren barruan 
baitago). Era berean, elkargoak bitartekari lanak egin zituen, 
aurkaratutako elkargokideak agirien bisa kexagilearen esku 
jar zezan, kexagileak eskatzen zuen moduan. 

2.2.  Guraso batzuen kexa, adingabe baten 
izena aldatzeko Erregistro Zibilean 
sartzeko aurretiko hitzordua lortzeko 
ezintasunagatik 

Hasierako egoera: Guraso batzuen legezko ordezkariak 
Arartekora jo zuen, adingabe baten izena aldatu eta, hartara, 
Osakidetzaren osasun-laguntza jaso ahal izateko, Erregistro 
Zibilera sartzeko aldez aurreko hitzordua eskuratzeko ezin-
tasunaren inguruan kexu eginda.

https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-22021-gomendio-orokorra-maiatzaren-18koa-0
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-22021-gomendio-orokorra-maiatzaren-18koa-0
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3.3. Bilerak elkarteekin

Erakunde honek erantzuna eman die Arartekoari aholku-
laritza eta lankidetza eskatu dioten GKEen eta tokiko zein 
nazioarteko elkarteen eskaera guztiei.

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

Arartekoaren jendaurreko presentzia aktiboa izan da arlo 
honetan landutako gaiekin lotuta. Arartekoak parte hartu 
duen foroen artean, lehen aipatutakoez gain, honako hauek 
nabarmendu beharko lirateke:

• Arartekoa European Forum for Restorative Justice 
(EFRJ) erakundearekin elkarlanean aritu da, Justice 
beyond borders” (2021eko ekainaren 21etik 25era) 
Nazioarteko 11. Konferentziaren antolakuntzan. 
Bertan, Justizia Saileko arduradunak nazioartean 
aurkeztu zuen nazioartean Ararteko erakundearen 
lehen zirkulu errestauratibo baten esperientzia. 

• Urte osoan zehar, hilean behin, Arartekoaren Justizia 
arloko arduradunak gogotik parte hartu du EFRJren 
indarrezko estremismoari buruzko adituen lantaldeko 
kide gisa(Violent Extremism-Working Group, VE-WG). 
Lan horren emaitza gisa, Restorative Justice in ca-
ses of Violent Extremism and hate crimes gidaliburu 
praktikoa argitaratu zen. Gida hori espainierara itzu-
li zuen Arartekoaren Justizia arloak 2022an, eta bi 
ekitalditan aurkeztu zuen, Arartekoak zuzenean an-
tolaketan eta garapenean parte hartu duelarik:

 › 17º Simposium Internacional de la Sociedad Mun-
dial de Victimología, “Victimización en un mundo 
digital. Respondiendo y conectando con las víc-
timas” izeneko biltzarra, Europan lehen aldiz egin 
dena, Donostian, ekainaren 5etik 9ra, Kriminolo-
giaren Euskal Institutuarekin elkarlanean. 

 › “La Justicia Restaurativa en las prisiones: Pers-
pectivas europeas sobre la integración de los 
enfoques restaurativos en el sistema vasco de 
justicia penal” izeneko nazioarteko biltzarra, Insti-
tuto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati 
(IISJ) erakundeak antolatuta, maiatzaren 5ean eta 
6an, Bilbon. 

Ildo horretan, Arartekoa interes handiz jarraitzen ari da 
Gasteizen Barnahus (haurren etxea, islandieraz) ereduko 
proiektu pilotu baten abian jartzea eta jarraipena. aipatutako 
gomendioaren ildoarekin eta proposamenekin bat datorre-
na. Sexu-abusuaren eta/edo sexu-esplotazioaren biktima 
izan diren haur eta nerabeei arreta emateko Barnahus ere-
duak haurren arreta espezializatu eta integrala sustatzen du 
baliabide bateratu bakarrean.

3.2.  Erakundeetako eta korporazioetako 
arduradunekin bilerak

COVID-19ak sorrarazitako izurritearen ondotik, Arartekoak 
eta bertako lantaldeak, ahal den neurrian, berreskuratu di-
tuzte ohiko lan-bilerak eragile juridikoekin, eta, hala, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko (EAEAN) 
Salarekin eta Gobernu Idazkaritzarekin bildu da. Bertan, 
elkarlanerako borondatea indartu da, zenbait gestioren bi-
dez. Kudeaketa horien eraginkortasuna agerian geratu da 
1. atalean. 

Ararteko erakundea behin baino gehiagotan bildu da Eusko 
Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako 
Sailarekin. Sail horretako arduradunak lankidetzan aritu dira 
Arartekoarekin jarduera-eremu horretan jasotako kexen 
ondoriozko egiturazko alderdiei heltzeko, bereziki, doako 
justizia-eskubideari eta deribazio judizialaren bidezko fa-
milia-elkarguneei (FE) dagozkienetan. Hala ere, 2022an, 
2022-2028 Justizia Plan Estrategikoari buruzko bilerak egin 
dira, batez ere.

Arlo horretan, erakundeen arteko lankidetza nazioartera 
zabaltzen da, Arartekoaren Europako eta Nazioarteko Gaie-
tarako Bulegoarekin lankidetzan. Aurten, lehenik eta behin, 
nabarmentzekoa da Europako Kontseiluarekin izandako lan-
kidetza, Armeniaren eta Azerbaijanen arteko adiskidetzeari 
buruzko topaketa bat antolatzeko. Topaketa hori 2022ko 
maiatzaren 16tik 18ra izan zen, Venezian, bi herrialdeetako 
gizarte zibileko bake-eragileen bi ordezkaritzarekin Parte-
-hartzaileek nazioarteko adituekin batera eztabaidatu zuten 
(tartean, Arartekoaren ordezkari bat), prozesu politikoari, 
emakumeen ekarpenari, gazteen ekarpenari eta truke kul-
turalen zereginari buruzko lau saiotan. 

Bestalde, European Union Agency for Fundamental Rights 
(FRA), (Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Agentzia) 
erakundearekiko lankidetza nabarmendu daiteke. Aurten, 
2022an, txostenaren laburpena argitaratu da, espainieraz 
Europan terrorismoaren aurkako borrokari buruzko 2017/541 
Zuzentaraua (EB) aplikatzeak oinarrizko eskubideetan eta 
askatasunetan duen eraginari buruz Europako agentzia ho-
rrek argitaratu zuen txostenean oinarrituta. Arartekoak horri 
egindako ekarpenak jasotzen ditu txosten horrek. 

https://www.euforumrj.org/en
https://www.euforumrj.org/en/events/european-forum-restorative-justice-conference-2022-sassari
https://www.euforumrj.org/en/events/european-forum-restorative-justice-conference-2022-sassari
https://www.ararteko.eus/eu/justizia-errestauratiboaren-aitzindari-esperientzia-bat-aurkeztu-genuen-european-forum-restaurative-juticean
https://www.ararteko.eus/eu/justizia-errestauratiboaren-aitzindari-esperientzia-bat-aurkeztu-genuen-european-forum-restaurative-juticean
https://www.euforumrj.org/en/working-group-restorative-justice-and-violent-extremism
https://www.euforumrj.org/sites/default/files/2021-06/Practice paper - Restorative justice in cases of violent extremism and hate crimes - June 2021.pdf
https://www.euforumrj.org/sites/default/files/2021-06/Practice paper - Restorative justice in cases of violent extremism and hate crimes - June 2021.pdf
https://www.euforumrj.org/sites/default/files/2022-04/Guia_Práctica_RJ_Extremismo_Violento_y_Casos_Delitos_ESP.pdf
https://eu.symposiumvictimology.com/
https://eu.symposiumvictimology.com/
https://www.iisj.net/es/system/files/220505_iwrj_2022_programa.pdf
https://www.iisj.net/es/system/files/220505_iwrj_2022_programa.pdf
https://www.iisj.net/es/system/files/220505_iwrj_2022_programa.pdf
https://www.iisj.net/es/system/files/220505_iwrj_2022_programa.pdf
https://www.iisj.net/es/system/files/220505_iwrj_2022_programa.pdf
https://www.iisj.net/eu
https://www.iisj.net/eu
https://www.iisj.net/eu
https://www.justizia.eus/justiziaren-2022-2028-plan-estrategikoa/webjus00-contentgen/eu/
https://www.coe.int/es/web/compass/council-of-europe
https://fra.europa.eu/es
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-directive-combating-terrorism-summary_es.pdf
https://www.boe.es/doue/2017/088/L00006-00021.pdf
https://www.boe.es/doue/2017/088/L00006-00021.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/pr-2021-terrorism-directive-rights-impact_es.pdf
https://ararteko.eus/eu/europar-batasuneko-oinarrizko-eskubideen-agentziaren-txostenak-terrorismoaren-aurkako-borrokaren-harira-arartekoaren-ekarpenak-jasotzen-ditu
https://ararteko.eus/eu/europar-batasuneko-oinarrizko-eskubideen-agentziaren-txostenak-terrorismoaren-aurkako-borrokaren-harira-arartekoaren-ekarpenak-jasotzen-ditu
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juridiko bermatzailearen arabera akusatuei dagozkien es-
kubide guztiak babestuz. Espazio eta azpiegitura judizialen 
aukerek eredu horretan aurrera egiteko aukerarik ematen ez 
duten bitartean (ildo horretan, Bilboko eraikin bat erabilera 
judizialerako egokitu izana albiste positiboa da), Arartekoak 
jendaurrean adierazi du azken urteotan Eusko Jaurlaritzaren 
Biktimari Laguntzeko Zerbitzuaren (BLZ) jarduera judiziale-
tan biktimei laguntza integrala emateko ZUREKIN programa 
kalitatezko zerbitzu integrala ematen ari dela, eta zerbitzu 
hori BLZren eginkizunetan txertatu behar dela. Ildo bere-
tik, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak programa hori 
aintzatetsi du, justizia irisgarrienaren kategorian justiziaren 
kalitatearen saria eman baitio. 

Zigorrak Kudeatzeko Euskal Zerbitzuaren (ZKEZ) egoera-
ri dagokionez, Arartekoak iaz adierazi zuen Euskal Autonomia 
Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Gobernu Salarekin batera kez-
katuta zegoela zerbitzu hori pairatzen ari zen atzerapen- eta 
pilatze-egoera larriari buruz, eta 2022an, jarraipena egin on-
doren (Ararteko erakundeko langileek bilerak eta bisitak egin 
dituzte zerbitzu horretan), Arartekoak egiaztatu ahal izan du 
ZKEZren egoera hobetuz joan dela 2022an, eta espedienteen 
kudeaketan itxaronaldiak nabarmen murriztu direla, baina 
ez behin betiko, organo judizialek igorritako betearazpenak 
etengabe hazi baitira azken urteotan. 

Hobetze horretan, lagungarri suertatu dira, batetik, pan-
demiaren ziozko murrizketak pixkanaka desagertzea eta, 
bestetik, normaltasun-egoerara itzultzea; izan ere, aurreko 
bi urteetan bertan behera utzi ziren gizartearentzako lanak 
edo gizartearentzat lan egiteko zigorrak (GL) betetzeko plaza 
asko ireki eta berreskuratu dira, eta esparru-akordio berria 
sinatu da EUDELekin, GL betetzeko udal-plazen eskaintza 
bultzatu duena, batez ere, udal txikietan.

Era berean, Gipuzkoan eta Bizkaian espazio fisiko berriak 
egokitu direla nabarmendu behar da, eta legez araututako 
plantilla osoaren lana modu eraginkorragoan kudeatzeko 
baldintza egokiak eskaini dituzte.

Azkenik, Arartekoarentzat adierazgarria da ZKEZk programa 
eta tailer ugari bultzatzearen aldeko apustua, GL delakoa 
betetzeko modu gisa, delitu-jokabidearen kausei modu 
zuzenagoan heltzea lortzen baitu, besteak beste, bide-se-
gurtasunari, genero-indarkeriari edo indarkeriazko delituei 
dagokienez; horrela, modu eraginkorragoan landuko dira 
zigortuak birgaitzeko prozesuak eta berrerortzearen murriz-
keta, horiexek baitira, egiatan, Arartekoaren iritziz zigorren 
funtsezko helburuak. 

Amaitzeko, Eusko Jaurlaritzaren deribazio judizialaren 
bidezko Familia Elkarguneei (FE) dagokienez, adierazi 
behar da horiek Euskadiko epaitegi eta auzitegiei laguntze-
ko zerbitzu publikoak direla, gurasoak banandu ondoren, 
seme-alabek bi gurasoekin harremanak izateko eskubidea 
bete dezaten errazteko. Zerbitzu publikoa denez, Arartekoak 
jarraipen berezia egin du, haien funtzionamendua Euskal 
Autonomia Erkidegoan deribazio judizialaren bidezko fa-
milia-elkarguneak arautzen dituen Dekretua aldatzen duen 
azaroaren 22ko 239/2011 Dekretura eta Eusko Jaurlaritzak 
esleitutako funtzioetara egokitu dadin.

4. Arloko jardueren laburpena 
Oro har, esan dezakegu herritarrek Euskadiko epaitegi eta au-
zitegietara duten sarbidea pixkanaka-pixkanaka hobetzen ari 
dela, baina oraindik ere kexak daude jarduera judizialetan 
izandako atzerapenengatik eta pandemiak eragindako 
lan-karga handitzearen ondoriozko beste disfuntzio ba-
tzuengatik. Hobekuntza hori Euskal Autonomia Erkidegoko 
Justizia Auzitegi Nagusiaren 2021. urteko memoria judizialean 
ere ageri zen; izan ere, pilaketa-tasa (% 1,45) txikiagoa izan 
zen 2020. urtekoarekin alderatuta (-% 6,9).

Erregistro zibiletan izapideak egiteko dauden atzerapenei 
eta zailtasunei dagokienez, esan behar da Erregistro Zibilari 
buruzko uztailaren 21eko 20/2011 Legeak, Erregistro Zibil 
bakarra ezartzen duela Espainia osoan, informatizatua eta 
elektronikoki eskuragarria, zerbitzuaren ikuskera teknologiko 
berri bati erantzuten diona. Horren arabera, DICIREG plata-
forma digitala da espedienteak bitarteko elektronikoen bidez 
izapidetzeko sistema berria, pertsonen egoera zibilari buruz-
ko gertakari guztiak inskribatzeko, erregistro-informazioaren 
publizitatea formatu digitalean antolatzeko eta herritarrek 
informazio hori guztia era telematikoan eskuratzeko modua 
emango duena, identifikazio elektronikoren bat erabiliz.

DICIREGen hedapena Euskadin Bilboko Erregistro Zi-
bilaren Bulego Nagusian eta barruti judizial horren bulego 
laguntzaileetan hasi zen 2022ko azaroaren 28an. Hori dela 
eta, Arartekoak ezarpen horren jarraipena egingo du, etor-
kizunean erakunde honetan aurkeztu diren erregistro zibilei 
buruzko gaien arrazoi asko hobetu ahal izateko itxaropena 
duela. 

Elkargo profesionalen aurreko kexa-prozedurei dagokienez, 
Arartekoak behar bezalako arreta eskatzen die korporazio 
publiko horiei izapidetzean, bai eta bazkideek beren bete-
behar deontologikoei buruz egiten dituzten erreklamazio 
guztiei epe barruan eta modu arrazoituan erantzutea ere, 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidea-
ri buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legea aplikatuz. Izan ere, 
lege horren 2.4 artikuluak erakundearen eskumeneko arloen 
barruan jasotzen ditu, honako hau adierazita: beren arau-
di espezifikoari jarraituko diote legez esleitu zaizkien edo 
administrazio publikoren batek delegatu dizkien eginkizun 
publikoak betetzean, eta, modu osagarrian, lege honi.” 

Biktimei jarduketa judizialetara laguntzeari dagokio-
nez, bereziki, genero-indarkeria pairatu duten biktimei 
dagokienez, azpimarratu behar da Arartekoak ofizioz esku 
hartu zuela Gasteizko Emakumearen aurkako Indarkeriaren 
Epaitegi berrian lekualdatzeetan izandako biktimen segur-
tasun-arazoengatik, 2019ko abuztuaren 21ean egindako 
ebazpena dela bide. Ararteko ebazpen horri dagokion ja-
rraipena egiten ari da; izan ere, Emakumearen aurkako 
Indarkeriaren Epaitegi horretan egindako obrek urrats ga-
rrantzitsua ekarri zuten biktimen, justiziako langileen eta 
eragile juridikoen eskubideak bermatuko dituen epaitegi-ere-
dua ezartzeko, espazio fisikoek funtsean lagundu ahal izan 
dezaten genero-indarkeriaren biktima diren emakumeen bi-
garren mailako biktimizazioa saihesten, gure ordenamendu 

https://www.euskadi.eus/contenidos/plan_departamental/programa_zurekin_2019/eu_def/adjuntos/ZUREKIN_eusk-BEHIN-BETIKOA.pdf
https://www.legegunea.euskadi.eus/eu/eli/-/eli/es-pv/d/2011/11/22/239/dof/eus/html/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-12628
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-12628
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-10565
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• Ingurumenaren kontrola ........................................... 17

• Animaliak babestea eta edukitzea ........................... 17

• Hondakinak eta isurketak .......................................... 4

• Ingurumenaren informazioa eta parte-hartzea ......... 3

• Administrazioaren funtzionamendua eta  
administrazioaren prozedura ..................................... 2

• Naturagune babestuak. Flora-fauna babestea ......... 2
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Zenbakien aldetik, ingurumenaren arloan, kutsadura akusti-
koak jarraitzen du esku-hartze askoren arrazoia izaten. Era 
berean, behin eta berriz agertzen dira euskal administrazio 
publikoei zuzendutako ingurumen salaketei eta ingurumen 
informazioaren eskaerei eman beharreko erantzuna legez 
ezarritako epean eman ez izana salatzen duten kexak. 

1. Arloa kopurutan
Ingurumen arloan Arartekoak baliabide naturaletan giza-
kien jarduerak sortutako kutsadurako kategorien kontrolari 
lotutako jarduketak jasotzen dira, besteak beste lurzoruan, 
uretan edo atmosferan, naturguneen gaineko eraginak eta 
flora eta fauna basatiak aztertzen direlarik. Arlo horretan 
daude baita ere kutsadurak gizakien osasunean sortzen 
dituen kalteak eta eragozpenak eta esku-hartze etxeko ani-
maliak babesteko publikoaren esparrua.

2022an, 112 kexa jaso ziren eta horiek ekitaldi honetan 
erakundeak jasotako kexa guztien %4,42 dira. Kexak az-
piarloetan banatzen dira; horretarako, irizpide material bat 
aplikatzen da, salatutako ingurumen afekzioarekin lotutakoa. 
Hala, kutsadura akustikoa, atmosferikoa, lurzoruarena eta 
urarena izan daiteke, baita beste eragile kutsatzaile batzuek 
eragindakoa ere. Horrez gain, ingurumen kontrolari buruzko 
administrazio prozedurako erreklamazioak eta informazioa 
eskuratzeko eskubidea gauzatzeari eta ingurumeneko parte-
-hartzeari buruzko erreklamazioak desberdintzen dira. Arlo 
horretan sartzen dira baita ere animaliak babesteko erre-
klamazioak eta kexak, bai basabereak, baita etxekoak ere. 

Administrazioen arabera, kexak modu honetan banatzen dira:

• Tokiko administrazioa .............................................. 91

• Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio  
Orokorra (Eusko Jaurlaritza) ...................................... 9

• Foru administrazioa ................................................... 4

Azpiarlokako banaketaren arabera, sailkapena honako hau da:

• Kutsadura akustikoa ................................................ 66
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zarata eta bibrazioen eragozpen larriak eragiten zituzten, 
musikaren bolumen handiagatik eta ixteko ordutegia behin 
eta berriz urratzeagatik. Erakunde honek Udalari gomen-
datu zion establezimenduko sustatzaileari eskatzeko bere 
jarduera erregularizatzeko eta, legeztatu ezin bazuen, behin 
betiko ixteko. Durangoko Udalak Arartekoari jakinarazi zion 
gomendioa onartzen zuela.

2022ko azaroaren 3ko Ebazpena dela eta, Arartekoak Urka-
bustaizko Udalari gomendatu zion behar bezala erantzutea 
formalizatutako salaketei bermatzeko, alde batetik, taberna 
jarduera bat jarduera lizentziara egokitzen zela eta, bestetik, 
kexagilearen etxebizitzari lotuta, tabernan eskatutako neurri 
zuzentzaileak betetzen zirela. Arartekoak adierazi zuenez, 
udal administrazio horrek espediente bat sustatu behar zuen 
ingurumen legezkotasuna berrezartzeko eta interesdunei ja-
kinarazteko horren ondoriozko jarduketak, indarrean dagoen 
arau honen terminoetan: 10/2021 Legea, abenduaren 9koa, 
Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumen Administrazioaren 
Legearena. Administrazio horrek gomendioari erantzun bat 
ematearen zain gaude.

2.1.3. Industria jarduerek eragindako zarata

Beste behin, erakunde honek pertsona baten kexak az-
tertu zituen, Tolosako Udalak ez zielako erantzun bere 
etxebizitzan bi industria jarduerek sortzen zituzten zara-
ta eragozpenen salaketei. Arartekoak ondorioztatu zuen 
Tolosako Udalak, salaketak izapidetu ondoren, inguruko 
etxebizitzetan industria jarduerek eragindako kutsadura 
akustikoa saihesteko neurri zuzentzaileak betetzeko eskatu 
ziela jarduerei. Defentsa erakunde honek udal horri gogo-
rarazi zion ingurumen diziplinako jarduerak eta zehapen 
jarduerak bultzatzen jarraitu behar zuela, jarduera lizen-
tziaren ondoriozko betebeharrak benetan betetzen zirela 
egiaztatu arte, baita hemen ezarritakoa betetzen zela ere: 
213/2012 Dekretua, urriaren 16koa, Euskal Autonomia Erki-
degoko kutsadura akustikoari buruzkoa.

2.1.4. Garraio azpiegituren inpaktu akustikoa

Emisio fokuen kutsadura akustikoa kontrolatzeari dago-
kionez, zehaztu behar da igortzen den zarataren mugak 
betetzearen ardura zarata sortzen ari den jardueraren titu-
larrarena dela. 37/2003 Legea, azaroaren 17koa, delakoak 
ezartzen duenaren arabera, emisio akustiko horien titu-
larrak behartuta daude emisio akustiko horien gehieneko 
zenbatekoak ez gainditzera, baita zarataren muga balioak 
errespetatzera ere. Emisio akustiko horien barruan daude 
tren azpiegituren fokuak. Nolanahi ere, tokiko administra-
zioek eskumenak dituzte ingurumen zarataren kudeaketa 
behar bezala ebaluatzeko, zarataren legeriak ematen diz-
kien ingurumen zarata kudeatzeko eskumenak baliatze 
aldera. Eskumen horien barruan, ingurumen zarataren im-
misio mailaren udal kontrola aipatu behar da, eraikinetan 
eta etxebizitzen barruan kalitate akustikoaren helburuak 
betetzen direla egiaztatzeko.

Erakunde honetan kexa bat aztertu zen Ortuellatik iga-
rotzean trenbide azpiegitura batek eragiten zuen inpaktu 

2. Kexarik aipagarrienak

2.1.  Kutsadura akustikoak eragindako 
arazoak

Kutsadura akustikoa da ingurumen arloko kexa arrazoi na-
gusia. Zarataren igorpen fokuak eragiten dituzte aisialdiko 
eta ostalaritzako jarduerek, ekipamendu, zerbitzu edo az-
piegitura publikoek edo industria jarduerek. Emisio akustiko 
horiek etxeetan sar daitezke eta intentsitate anitzak izan 
ditzakete, deseroso izatetik oso arriskutsu izateraino. Ara-
zo hori ez da makala; izan ere, besteak beste, konstituzio 
izaerako eskubide bati eragiten dio, hau da, pertsonek be-
ren etxeetan zaratak eragindako kutsadurarik ez jasateko 
duten eskubideari. Eskubide hori, hemen ezarri bezala: 
Giza Eskubideen Europako Auzitegia, egoitzaren bortxae-
zintasunerako oinarrizko eskubidea da, eta Giza Eskubideen 
Europako Hitzarmenaren 8. artikuluan jasota dago.

2.1.1.  Espazio publikoetan alkohola 
kontsumitzeak eragindako zarata 

Herritarrengan kezka gehien sortzen duen gaietako bat bide 
publikoan gero eta alkohol gehiago kontsumitzea izan da. 
Horregatik kontsulta eta erreklamazio ugari aurkeztu dira 
ditu, “botiloi” izeneko fenomenoak sortzen duen zaratagatik. 
Arazoa konplexua da, eta hainbat aldagai ditu, gazteriako, 
osasun publikoko, herritarren segurtasuneko eta ingurume-
neko babeseko politiken alorretakoak. Fenomeno horrek 
gora egiteak eskatzen du euskal botere publikoek esku-
-hartzea, behar bezala kudeatzeko. Hortaz, orain arte udal 
batzuek egin duten lanari garrantzia eman behar zaio.

2.1.2.  Ostalaritza jarduerek eragindako zarata 

Garrantzi bereziko beste erreklamazio batzuk ostalaritza 
establezimenduen inguruan bizi diren pertsonek planteatu-
takoak dira, beren etxebizitzetan inpaktu akustiko handiegia 
jasaten baitute establezimendu horietan erabiltzen dituzten 
musika aparatuek eraginda eta barruan pertsona gehiegi 
elkartzeagatik

Kexen arabera, Udalek ez dute ingurumen kontrolik egiten 
ostalaritza establezimenduen funtzionamendu desegokiaren 
inguruan, ingurumen legerian jarduera erregularizatzeko edo 
neurri zuzentzaileak betetzen direla egiaztatzeko eskatzen 
diren baldintzak betetzen ez dituztenean. Horrelako kasue-
tan, udalak neurri zuzentzaileak betetzeko eskatzeko esku 
hartu izanak ez du bermatu kexagileak bere etxean jasa-
ten zuen eta behar bezala atseden hartzea eragozten zion 
gehiegizko zarata murriztea edo ezabatzea.

2022ko urriaren 5eko Ebazpena dela eta, Arartekoak herritar 
baten kexa bat aztertu zuen. Izan ere, herritar horrek Duran-
goko Udalaren jarduera falta salatu zuen behin eta berriz, 
bere etxearen inguruan kokatutako ostalaritza establezi-
mendu baten irregulartasunengatik. Izan ere, salaketa horiek 

https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-183-21-ebazpena-2022ko-azaroaren-3koa
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2021/12/2106466e.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2021/12/2106466e.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2021/12/2106466e.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2012/11/1205056e.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2012/11/1205056e.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20976
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/spa&c=
https://www.echr.coe.int/documents/convention_spa.pdf
https://www.echr.coe.int/documents/convention_spa.pdf
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-2141-21-ebazpena-2022ko-urriaren-5ekoa
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riek derrigorrez erabili beharra Espainiako Konstituzioaren 
9.3. artikulutik eratorritako legezkotasun printzipioaren eta 
arbitrariotasunaren debekuaren ondorio saihestezina da. 
Horrela, zehapen espedientea hastea araututa dago, ad-
ministrazioko arau hausteak jazartzea Administrazioaren 
betebeharra baita.

2.2.1.  Ingurumen salaketak modu arrazoituan 
izapidetzeko eta ebazteko betebeharra

Defentsa erakunde honek erreklamazio bat jaso zuen Le-
gutioko bizilagun talde batek aurkeztuta. Bertan, Goiaingo 
industrialdetik zetozen usain eta zarata arazoak planteatu 
zituzten. Arartekoak bere jarduketa amaitu zuen, egiaztatu 
baitzuen Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasan-
garritasun eta Ingurumen Sailak erantzun diela industrialde 
horretako enpresek sortutako usain eta zaratengatiko sala-
keta idazkiei eta eskaerei. Arartekoak Eusko Jaurlaritzako 
Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta Ingurumen Sailari 
gogorarazi zion ingurumen baimen bateratuaren baldintzak 
ustez hausteagatik salaketa berriak aurkeztu zirenean, in-
gurumen legeria ez betetzeagatik zehapen espedientea 
hasteari buruzko izapideak egin eta ebazpen arrazoitua 
eman behar zuela, eta ingurumenaren aldeko ekintza pu-
blikoa gauzatzen parte hartu zuten salatzaile interesdunei 
informazioa eman behar ziela.

2.2.2.  Industria jardueren kutsaduragatiko 
ingurumen salaketak jartzeko kanal bat 
sortzea

Pertsona batek kexa bat aurkeztu zuen, Eusko Jaurlaritza-
ko Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta Ingurumen 
Sailak eta Iurretako Udalak Iurretako industrialde bateko 
aparkaleku batean aparkatuta zeuden ibilgailuetan parti-
kula hondarrak zeudela salatzeko aurkeztutako salaketa 
bati emandako erantzunagatik. Arartekoak bere esku-har-
tzea amaitu zuen egiaztatu zuenean administrazio biek 
ingurumen baimen bateratu bati lotutako funtziotik erato-
rri zitekeen kutsaduraren aurrean salaketak izapidetzeko 
jarraitutako jarduketen berri eman zutela. Kasu horretan, 
erakunde honek Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, 
Jasangarritasun eta Ingurumen Sailari iradoki zion kanal es-
pezifiko bat ezartzeko aukera azter zezan ingurumen baimen 
bateratua behar duten jarduerek eragindako kutsaduraren 
ondoriozko ingurumen salaketak jartzeko, modu horretan, 
salatzaileek bermatuta izan dezaten salaketa horren ildotik 
egindako ingurumeneko ikuskapen eta kontrol jardueren be-
rri izateko eskubidea.

2.2.3.  Bide publikoko ur beltzen isurpenak 
eteteko eta ingurumen kalteak 
konpontzeko betebeharra

Kexa baten bidez pertsona batek adierazi zuen Basauriko 
Udalak ez ziola erantzun bide publikoan ur beltza eten-
gabe isurtzeagatik jarri zuen salaketa bati. Arartekoak 
Basauriko Udalari gogorarazi zion urak isurtzea saiheste-
ko betebeharra duela, ur horiek ingurumena kaltetzeko edo 
ura kutsatzeko arriskua badakarte. Horregatik, bere esku-

akustikoa neurtzeko eta kontrolatzeko eskaerari Ortuellako 
Udalak emandako erantzun baten harira. Arartekoak bere 
esku-hartzea amaitu zuen Udalak hartutako neurrien berri 
eman zionean aldiriko RENFEk Ortuella parean kudeatzen 
duen linearen erakunde publiko eragilearen aurrean, trenen 
pasabidearen eragin akustikoa murrizteko. Nolanahi ere, 
Arartekoak Ortuellako Udalari iradoki zion, egoitza lurzo-
ruetako ingurumen zarata ebaluatzeko eskumenak baliatzen 
dituenean, azpiegitura horren inguruko etxebizitzetan kalita-
te akustikoko maila betetzen dela egiazta zezan. 

Beste pertsona batek kexa bat aurkeztu zuen Gasteizko 
tranbiaren plataformaren egoera txarragatik kutxatilek eragi-
ten zuten etengabeko zaratagatik. Orduan, Euskal Trenbide 
Sareak eta Gasteizko Udalak erakunde honi helarazi zizkio-
ten mantentze plan egoki bat ezartzeko hartutako neurriak, 
egoiliarrek kutxatilek sortutako inpaktu akustikoa eta gaueko 
mantentze lanak saihesteko. Arartekoak azpiegitura horrek 
eragindako zarata eragozpenengatik salaketak eta kexak 
aurkezteko kanal bat egitea iradoki zuen, salatzaileek horren 
inguruan egindako jarduketen berri izateko duten eskubidea 
bermatzeko.

2.1.5.   Txakurrak hazteko eta zaintzeko 
jarduerak sortzen dituen eragozpenak 

Kexa batean azaldu zen ez zela jaso Loiuko Udalaren eran-
tzunik txakurrak hazteko zentro zoologikoaren jarduera 
batek eragiten dituen eragozpenengatik aurkeztu dituen 
eskaerei eta eragozpenei lotuta. Arartekoak gogorara-
zi zuen, jarduerak eragindako zaratengatik aurkeztutako 
salaketak derrigorrez izapidetu behar zituela, ikuskapen 
jarduketak egiteko eta modu arrazoituan erabakitzeko ea 
bidezkoa den neurri zuzentzaileak ez betetzeagatik ingu-
rumen diziplinako espediente bat edo zehapen espediente 
bat hastea, Euskal Autonomia Erkidegoko hots kutsadurari 
buruzko urriaren 16ko 213/2012 Dekretuan jasotako bete-
beharretatik eratorrita.

2.2.  Ingurumen salatzaile baten eskubidea 
erantzun arrazoitu bat izateko

Bestelako kexa batzuek erreferentzia egiten diote herrita-
rrek ingurumen zuzenbidearen urratze posibleen aurrean 
aurkeztutako salaketei erantzunik eman ez izanari. Arar-
tekoak behin eta berriz adierazi du oso garrantzitsua dela 
aintzatestea herritarrek, hala pertsona fisikoek nola elkar-
teek, ingurumen-araudia betetzean eragile laguntzaile gisa 
duten zeregin garrantzizkoa. Ingurumen salatzailea funtsez-
ko eragilea da ingurumena ikuskatzeko eta kontrolatzeko 
ahalmen publikoen erabileran; izan ere, Administrazioarekin 
elkarlanean aritzen da jagoletza lanetan, eta lan hori ohar-
tarazpenen, jakinarazpenen eta salaketen bidez egiten du.

Erakunde honek behin eta berriz gogorarazi die ingurumen 
administrazioei dagozkien zehapen ahalmenak nahitaez 
erabili behar dituztela ingurumen araudia bete ez dela 
egiaztatu dutenetan. Administrazio publikoek ahalmen ho-
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eskaera batzuei emandako erantzuna atzeratu egin zela-
ko. Espedientearen ebazpenean, Arartekoak ondorioztatu 
zuen informazio publikoaren eskaerak formalizatzeko be-
tebeharra, honako kanal honen bidez: “Informazio publikoa 
eskuratzea”. Horren bidez, Eusko Jaurlaritza bat zetorren 
jarraian aipatuko den Legearen aurreikuspenekin: Urriaren 
1eko 39/2015 Legea, Administrazio Publikoen Administrazio 
Prozedura Erkidearena. Edonola ere, Arartekoak Eus-
ko Jaurlaritzari gogorarazi zion zuzentzeko eskubidea 
bermatu behar duela eskatzaileak normalizatutakoaz bes-
telako eskaera eredu bat erabili duen kasuetan. Era berean, 
gogorarazi zuen jendaurreko informazioaren eskaerak au-
rreikusitako epeen barruan izapidetu eta ebatzi behar direla, 
eta administrazio onaren printzipioari jarraiki, herritarrei ba-
liabide elektronikoak erabiltzen lagundu behar zaiela.

Beste kexa batean Urretxuko zabortegi bati buruzko in-
gurumen informazioa eskuratzeko eskaera bati emandako 
erantzuna planteatu zen. Arartekoak ondorioztatu zuen Eus-
ko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta 
Ingurumen Sailak erantzun egin ziola ingurumenari buruz-
ko informazio eskaerari. Nolanahi ere, Arartekoak adierazi 
zuen ingurumen administrazio horrek zabortegian egindako 
ikuskapen jarduerei buruzko informazio guztia jaso beharko 
lukeela erantzunean.

2.4. Kale katuen populazioa kontrolatzea

Udaletan kale katuen populazioa kontrolatzeko egindako 
eskaerei erantzunik ez jasotzeagatik aurkeztu dituzte pertso-
nek kexak erakunde honetan. Arartekoak gogora ekarri du 
udalek katu abandonatuak bildu behar dituztela, haien ba-
besa behar bezala bermatzeko, indarrean dagoen arauaren 
arabera: 9/2022 Legea, ekainaren 30ekoa, etxeko animaliak 
babesteari buruzkoa.

Arau horretan (2022ko abuztuaren 18tik dago indarrean), ho-
nela definitzen dira animalia abandonatuak: bide publikoan 
dagoen animalia oro, inoren laguntzarik gabe eta animalia 
horren galera edo lapurreta salatu ez bada. 9/2022 Legea-
ren 14. artikuluan ezartzen denaren arabera, udalei dagokie 
abandonatutako eta galdutako animaliak biltzea, bai eta 
zaintzea ere, titularrek berreskuratu arte edo hirugarrenei 
laga arte. Horretarako, udalek horretan diharduten langileak 
eta instalazio egokiak ere izan beharko dituzte, edo, bestela, 
zerbitzu horiek hitzartu beharko dituzte, animaliak babeste-
ko eta zaintzeko Administrazioaren elkarte laguntzaileekin.

Lege berri horrek beren-beregi arautzen du hiriko katu ko-
lonien kudeaketa, eta honela definitzen ditu kolonia horiek: 
udalerriko eremu publiko jakin batean kokatuta dagoen eta 
askatasunean edo erdi askatasunean bizi den katu taldea. 
9/2022 Legearen 28 artikuluak ezartzen du udalen eran-
tzukizuna dela hiriko kolonia horiek kudeatzea. Kudeaketa 
hori egiteko HEA metodoa (harrapatu, esterilizatu, mar-
katu eta askatzea) jarraitu behar da. Udalek lehentasuna 
emango diote aipatutako metodoaren menpean tratatutako 
animaliak zaintzeaz, identifikagarri batekin markatzeaz eta 

menekoa den isurtze bat hautematen denean, administrazio 
horrek eskuragarri dituen bitarteko guztiak baliatu beharko 
ditu, kutsadura ahalik eta lasterren eteteko eta, ingurumena 
kaltetzen bada, konponbide bat eman beharko du. Basauri-
ko Udalak horri lotuta hartu zituen neurrien berri eman zion 
Arartekoari. 

2.2.4.  Naturan banakatutako hondakin 
kutsatzaileak hautemateko protokoloa

Aramaioko Albina urtegiaren inguruan hondakinekin egin-
dako bidoi bat uzteagatik jarritako salaketa baten kasuan, 
Arartekoak Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, 
Iraunkortasun eta Ingurumen Sailari iradoki zion, Uraren 
Euskal Agentziarekin (URA) lankidetzan, bultza zezan na-
turan banakatutako hondakin kutsatzaileak hautemateko 
protokoloa egitea, zehazki, substantzia arriskutsuak izango 
balituzte.

2.3.  Ingurumen arloko informazioa 
eskuratzeko eskubidea

Erakunde honek oraindik ere kexak jasotzen ditu admi-
nistrazio publikoak ingurumen-informazioa eskuratzeko 
eskakizunei erantzuna ematen berandutu egin direlako edo 
ez dietelako erantzunik eman. Kexa horiek izapidetzean, 
Arartekoak euskal administrazioei gogorarazi egin die 
zein den ingurumen informaziorako irispide eskubidearen 
edukia arautzen duela 27/2006 Legea, uztailaren 18koa, 
Ingurumenaren arloan informazioa eskuratzeko, publikoak 
parte hartzeko eta justiziara heltzeko eskubideak arautzen 
dituenak, eta, araudi horretan aurreikusi gabeko kontuetan, 
19/2013 Legea, abenduaren 9koa, Gardentasunari eta Infor-
mazio Publikoa eskuratzeko bideari buruzkoak. Erantzuteko 
gehieneko epea hilabetekoa da, eskaera administrazio erre-
gistroan jasotzen denetik zenbatzen hasita.

Elkarte ekologista bat kexatu zen Arartekoan, Errenteriako 
Udalak ez ziolako erantzun enpresa baten instalazioei egin-
dako kontrolari buruzko ingurumen informazio eskaera bati. 
Errenteriako Udalak erantzun zuen, uztailaren 18ko 27/2006 
Legean aurreikusitako hilabeteko epetik kanpo, interesdu-
nak ingurumen baimen bateratua kontrolatzeko eskumena 
duen ingurumen organora jo behar zuela. Kasu horretan, 
Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun 
eta Ingurumen Sailera. Espedientearen ebazpenean, Arar-
tekoak Errenteriako Udalari gogorarazi zuen uztailaren 18ko 
27/2006 Legearen 10. artikuluko aurreikuspena betetzea 
bermatu behar duela. Aurreikuspenaren arabera, ingurumen 
informazioko eskaerak administrazio eskudunari ofizioz igor-
tzeko betebeharra ezartzen du, bai eta eskatzaileari horren 
berri ahalik eta azkarren eta, beranduenez, hilabeteko epean 
emateko betebeharra ere.

Beste erreklamazio batean, elkarte bat kexatu zen Eusko 
Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta 
Ingurumen Sailak Eusko Jaurlaritzaren erregistro elektro-
niko orokorraren bidez ingurumenari buruzko informazio 

https://www.euskadi.eus/herritarrekin_interakzioa/informazio-publikorako-sarbidea/web01-tramite/eu/
https://www.euskadi.eus/herritarrekin_interakzioa/informazio-publikorako-sarbidea/web01-tramite/eu/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/08/2203616e.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/08/2203616e.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-13010
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12887


Eusko Legebiltzarrarentzako urteko txostena 2022 101

Ingurumena

II

blikoaren erdigunean jartzea, etorkizuneko belaunaldiekiko 
erantzukizunari buruz, premiazko bilakaera ekologiko, bidez-
ko eta barneratzailea bat bultzatzeko.

3.3.   Arartekoaren Nerabeen Kontseiluaren 
topaketa

2022an zehar, Arartekoaren Haurren eta Nerabeen Kontsei-
lua lanean aritu da krisi klimatikoak haurren eta nerabeen 
eskubideetan duen eragina aztertzeko. Ingurumen arloko 
aholkulari arduradunak Arartekoaren Nerabeen Kontseilua-
ren Topaketan parte hartu zuen, Lekeition, 2022ko ekainean. 

3.4.   Arartekoaren erreportajea haurtzaroari 
eta justizia klimatikoari buruz

Arartekoaren Haurren eta Nerabeen Bulegoak landutako 
klima justiziari eta haurren eskubideei buruzko erreportaje 
batean ere parte hartu zuen ingurumen arloak. Erreportaje 
horrek dibulgazio material eta gonbidapen gisa balio nahi 
du, klima aldaketari, haurren eta nerabeen eginkizunari eta 
haien eskubideak defendatzeko mekanismoei buruzko haus-
narketan hasteko.

3.5.   Klima justiziarako auzi estrategikoari 
buruzko hitzaldia

Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren urteurrena zela 
eta, 2022ko abenduaren 14an, Arartekoak hitzaldi batzuk 
antolatu zituen, “Justizia klimatikorako auzi estrategikoa” 
izenburupean, Bizkaiko Abokatuen Elkargo Ohoretsuarekin 
eta Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagu-
siarekin lankidetzan. Hizlariak Jaime Doreste ingurumen 
arloko abokatua eta Madrilgo Unibertsitate Autonomoko 
Ingurumen Zuzenbideko irakasle elkartua eta Lorena Ruiz-
-Huerta abokatua (Greenpeace Españako eragin juridikoko 
koordinatzailea) izan ziren.

4. Arloko jardueren laburpena
• Arartekoak oraindik ere errepikatu egiten du admi-

nistrazio publiko eskudunek nahitaez bermatu behar 
dutela, era egokian, jarduera zaratatsuek edo beste 
edozein zarata iturrik sortutako zarata kontrolatzen 
dela. Botere publikoen funtzio publikoak xedatzen 
duenez, nahitaez bete behar da zarataren kontrola-
ren inguruko araudia, legez galdagarriak diren hots 
kalitateko helburuak bermatzera bideratutakoa. 

• Arartekoak errepikatzen jarraitu du herritarren in-
gurumen administrazio onerako duten eskubideak 

erroldatzeaz arduratzen diren pertsonekin eta elkarteekin 
elkarlanean aritzeari. Halaber, herritarrek katu kolonieta-
ko katuak elikatzea debekatzen da. Elikatzeaz arduratzen 
diren pertsonek bakarrik egin ahalko dute eta horiei dago-
kien egiaztagiria emango zaie. Betebehar horien kontrola 
ikuskatze eginkizunak egiten dituzten administrazio publi-
koetako langileen ardura izango da. Langile horiek behar 
diren kontrol eta jarduera guztiak egingo dituzte egiazta-
tzeko behar bezala betetzen direla lege honetan eskatzen 
diren baldintzak.

Beste behin, pertsona batek zalantzan jarri zuen udal batean 
animaliak edukitzeko eta babesteko araudia hausteagatik 
ezarritako zigorra. Bertan, 2022ko ekainaren 27ko Ebazpe-
na, Arartekoak gomendatu zuen zehapena atzera botatzea, 
udal administrazio eskudunari baitzegokion froga jarduera 
egitea, egiaztatutako egitateetan erruduna zela modu arra-
zoituan eta arrazoituan egiaztatzeko.

3. Jarduera-planaren esparruko 
bestelako esku-hartzeak

3.1. Bilerak elkarteekin

Gizarte erakundeekiko lankidetza esparrua erreklamazio 
zehatzak aurkeztuta, aldizka bilerak eginda eta dibulgazio 
ekintzetan parte hartuta garatzen da.

Lankidetzen testuinguru horren barruan, harremanetan jarri 
gara honako elkarte hauekin: 

• Ekologistak Martxan. Bizkaia eta Araba.

• Eguzki.

• Erandioko Auzoko Herrikoi Elkartea.

• Erandioko Auzokideok Erandio Bizirik Elkartea.

• Fridays For Future.

• Greenpeace.

• Guraso Elkartea.

• Kalapie Hiriko Txirrindularien Elkartea. 

• Zadorra Bizirik.

• Zain Dezagun Urdaibai.

3.2.  Arartekoaren erakunde-adierazpena 
2022ko Ingurumenaren Munduko 
Egunean

Arartekoak adierazpen instituzional bat egin zuen ekaina-
ren 5ean, Ingurumenaren Mundu Egunean, eta 2022an “Lur 
bakar bat” leloa izan zuen. Adierazpen horretan, Arartekoak 
azpimarratu zuen garrantzitsua zela gazteak eztabaida pu-

https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-687-22-ebazpena-2022ko-ekainaren-27koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-687-22-ebazpena-2022ko-ekainaren-27koa
https://www.ekologistakmartxan.org/eu/
http://eguzki.org/eu
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berekin dakar egindako salaketei berariaz erantzute-
ko betebeharra, eta akzio publikoak interesdun izaera 
eta ingurumen legediaren urraketa diren eta autorita-
te publikoei egotz dakizkiekeen ekintzak eta omisioak 
errekurritzeko eskubidea ematen die. 

• Arartekoak EAEko administrazio publiko eskudunei 
gogorarazten die derrigorrezkoa dela ahal publikoak 
erabiltzea, ingurumen legezkotasuna berrezartzeko, 
ingurumen erantzukizuna eskatzeko eta zehatzeko 
ahala erabiltzeko. Administrazio publikoek ahalmen 
horiek nahitaez erabili beharra Espainiako Konsti-
tuzioaren 9.3. artikulutik eratorritako legezkotasun 
printzipioaren eta arbitrariotasun debekuaren ondo-
rio saihestezina da.

• Arartekoak behin eta berriz adierazi duenez, herrita-
rren beren idazkien erantzunak jasotzeko eskubide 
hori bizkor aintzatetsi behar da, eskaerari erantzu-
teko hilabeteko epea gainditu gabe. Kasu guztietan, 
administrazioak eskaerei erantzun egin behar die, eta 
kexagileari lagundu egin behar dio eskatutako infor-
mazioa eskuratzeko modu onena bilatzen. 



Herri-lanak, garraioak  
eta azpiegiturak

7kapitulua
II.
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Ekitaldi honetan izapidetutako kexak arloko bi gai-bloke 
handiei dagozkie. Alde batetik, garraio publikoa, hain zu-
zen, garraioko hainbat modalitate (autobus, metro, tren eta 
taxi bidezko garraioa). Horretan, errepideko garraio pribatua 
ere hartu behar da kontuan; bai eta erabiltzaileei sortzen 
dituen gorabeherak, abonamendu-mekanismoak, ordain-
keta-moduak eta azpiegitura horiek erabiltzen dituzten 
ibilgailuentzako deskontuak ere. 

Bestaldetik, bigarren gai-blokea herri-lanei dagokie; ho-
rretan, nabarmentzekoak dira azpiegituren proiektuak 
izapidetzeari buruzko kexak; bai eta horri lotutako bestela-
ko arazoak salatzeko kexak ere, adibidez, obrak gauzatzeko 
beharrezkoak diren lursail pribatuak nahitaez desjabetzeari 
buruzkoak. Edonola ere, obra txikiak gauzatu eta manten-
tzearekin zerikusia duten kexek jarraitzen dute atal honen 
zati handiena izaten; horien artean, nabarmentzekoak dira 
bide publikoei eta horien egoera zaintzeari lotutako ara-
zoak, udalek, beren ondarean, batzuetan inbertsio handiak 
behar dituzten bide-sareak baitituzte, baina aurrekontu es-
kasa, batez ere biztanle gutxi dituzten landa-inguruneko 
udalerrietan. 

Oro har, jarduketa desegoki bat egon dela ikusi dugunean, 
administrazio publikoen erantzuna arrazoizkoa izan da eta 
helarazi ditugun gogoetak kontuan hartu izan dira.

Administrazio-prozedura ez betetzeari loturiko kontuak 
direla eta izapidetu diren kexei dagokienez, Arartekora 
jotzen duten pertsonek azaltzen dituzten arazoak ez dira 
aldatzen: administrazioaren isiltasuna izaten da kexen 
arrazoi nagusia. Horrek esan nahi du interesdunek ez du-
tela erantzunik jasotzen, eta gainera, ez dakitela zer iritzi 
duen Administrazioak herritarrek eskatutako esku-hartzea-
ri buruz.

1. Arloa kopurutan
Aurten 96 kexa-espediente kudeatu dira sail honetan eta hona-
koa izan da eragindako administrazioen araberako banaketa:

• Tokiko administrazioa .............................................. 50

• Foru administrazioa ................................................. 26

• Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio  
Orokorra (Eusko Jaurlaritza) ...................................... 7

Azpiarloen araberako banaketari erreparatuz gero, honela 
sailkatuko litzateke:

• Garraioak ................................................................. 36

• Herri-lanak eta azpiegiturak .................................... 19

• Administrazioaren funtzionamendua eta  
prozedura administratiboa ....................................... 17

• Kontratazio-araubidea, ondarea eta  
administrazio erantzukizuna .................................... 15

• Beste alderdi batzuk .................................................. 4

• Nahitaezko desjabetzea ............................................. 3

• Herritarren eskubideak .............................................. 1

• Obrak egitea............................................................... 1

Ekitaldiaren itxieran, sailean jasotako kexen estatistika-infor-
mazioa ondorengoa litzateke:
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Ildo horretatik, egiaztatu da informazio jasotzeko eskae-
ra administrazioak bere antolaketari lotutako informazioa 
egoitza elektronikoaren edo webguneen bidez emateko 
betebeharra ez betetzearen ondorioa dela, garrantzi juridi-
koa, ekonomikoa izango duena, eta baita aurrekontuetan 
ere. Laburbilduz, herri-administrazioek aldian behin infor-
mazio eguneratua argitaratu behar dute, eta informazio hori 
ezagutaraztea garrantzitsua izango da jardun publikoaren 
funtzionamenduari eta kontrolari lotutako jardueraren gar-
dentasuna bermatze aldera.

Atal honetan, Administrazio publikoaren betebeharra ere 
kontuan izan behar da; izan ere, administrazio-ahalmenak 
erabiltzen dituenean, jarduketa osoa administrazio-proze-
dura erkidearen arauetara egokitu behar du, Administrazio 
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 
39/2015 Legearen xedapenak betez, eta —izapidetu beha-
rreko berariazko administrazio-espedientean— eragindako 
pertsonen eskubideak bermatu behar ditu, administrazio-
-prozeduraren instrukzioaren funtsezko kontuak zehazten 
dituzten arauei jarraikiz. 

2.2. Herri-lanak eta azpiegiturak

Multzo honetan izapidetutako kexetan, erabiltzaileek edo 
auzokideek azpiegitura eta obra publikoekin dituzten 
arazoak eta proposatzen dituzten hobekuntza-eskariak 
aipatzen dira. Hala, kexa gehienek errepideak aipatzen di-
tuzte, eta kexagileek edukiera handitzeko edo sarrera- eta 
irteera-adarrak hobetzeko eskatzen dute, ibilgailuen zein 
bidea erabiltzen duten oinezkoen segurtasuna areagotzea 
ahalbidetze aldera. Herritarren eskaera desberdinei eran-
tzuteko orduan, foru-administrazioek, lurralde historiko 
bakoitzean udalerriz gaindiko errepideen titularrak direnez, 
zehaztu behar dituzte, eskaerak onartuta, baliabide ekono-
mikoak esleitzeari buruzko erabakiak hartzeko irizpideak 
eta/edo azaldutako beharra ez dagoela justifikatuta esateko 
arrazoiak. 

Sakabanatutako guneetan bizi diren pertsonen segurta-
sun-arazoei buruzko kexak jaso ditu Arartekoak. Izan ere, 
herritar horiek, askotan, ibilgailuen zirkulazio handia duten 
errepideak zeharkatu behar izaten dituzte, eta horregatik, 
semaforoak jartzeko eta bestelako segurtasun-neurriak 
hartzeko eskatzen dute, oinezkoen segurtasuna areago-
tzeko. Batzuetan, semaforoak jartzea edo bestelako neurri 
osagarriak hartzea ez da komeni, besteak beste, ibilgailuen 
abiadura, eremuko ikuspena, pasabidea erabiliko duten per-
tsonen kopurua eta errepidea zeharkatzeak sortzen duen 
arriskuarekiko esposizioa kontuan hartuta. Hori dela eta, 
ebaluazio teknikoko parametroen araberako azterketa egin 
ondoren, administrazio eskudunak erabaki behar du sema-
foroa jartzeko eskaera onartu ala ez. 

Erabaki guztietan, aski arrazoitu behar izateaz gain, ezinbes-
tekoa da balorazio teknikoa jasotzea eta diskrezio-ahalak 
erabiltzea, eta ezin da hartutako irizpidearen ordez beste 
bat ezarri, erabakia arbitrarioa edo legearen aurkakoa dela 

2. Kexarik aipagarrienak
Atal honetan, izapidetu ditugun kexa batzuen laburpen bat 
jasotzen dugu, urtean zehar izandako jardueraren adibide 
gisa, ondoren zehazten ditugun epigrafeen arabera.

2.1.  Administrazioaren funtzionamendua eta 
administrazio prozedura

Sarreran adierazi den bezala, errepikatu beharra dago Ad-
ministrazioak betebeharra duela jasotzen dituen eskaerei 
erantzun arrazoitu bat emateko, Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 
Legearen 21. artikuluarekin bat etorriz.

Administrazio-erabakiak arrazoitzeko betebehar horren 
berariazko alderdi bat informazio publikoa jasotzeko esku-
bideari dagokiona da. 

Hala, arrazoitu egingo dira, informazioa jasotzeko eskaerak 
ukatzeko ebazpenak, bai jasotzea soilik neurri batean edo 
eskatutakoa ez den beste modalitate bat erabiliz onartzen 
dutenak, eta hirugarren baten kontrakotasunaren ondoren 
jasotzea onartzen duten ebazpenak; hori guztia, abenduaren 
9ko 19/2013 Legeak (Gardentasunari, Informazio Publikoa 
jasotzeari eta Gobernu Onari buruzkoa) 20. artikuluan xe-
datutakoarekin bat etorriz. Horri dagokionez, azpimarratu 
behar da ukatzeko arrazoiak kasuz kasu aztertu beharko 
direla, eta informazioa ez jasotzea behar bezala arrazoitu 
beharko dela hirugarren batzuen babestu beharreko esku-
bideak arriskuan daudenean.

Gainera, sarbidea ukatzen duen edozein interpretaziok mu-
rriztailea izan behar du, eta neurri batzuk hartzea bultzatu 
behar du beti, hala nola, datuak bereiztea eskatzen den 
informazioa errazteko. Oro har, Administrazioak gaur egun 
dauzkan baliabide teknologikoekin, gero eta arrazoi gutxia-
go dago eskatutako informazioa ukatzeko, datu pertsonalen 
konfidentzialtasunari buruzko argudioa erabiliz. Edonola ere, 
jarraitu behar dugu azpimarratzen oraindik asko dagoela ho-
betzeko, bai publizitate aktiborako politikak garatzeari, bai 
Administrazioaren eskuetan dagoen informazioaren banaka-
ko eskaerei erantzuteari dagokionez. 

Herritarrek gero eta zerbitzu gehiago eta hobeak eskatzen 
dizkiote Administrazioari, beraz, administrazioaren fun-
tzionamendu eta prozeduraren alorra ere ez da eskaera 
horietatik kanpo geratzen. Oro har, gardentasun handia-
goa eskatzen zaio administrazioaren jardunari, bereziki, 
informazioa eskuratzeko aukera dela eta, tresna egokia baita 
administrazio-espedienteen izapidetze-egoera ezagutzeko. 
Herri-lanen proiektuak izapidetzea nahiko konplexua denez, 
izapide-denbora luzatu egiten da, eta herritarrek errekla-
mazioak jartzen dituzte, proiektua jendaurrean jartzeko 
faseetako batean egin dituzten alegazioei edo iradokizunei 
buruzko erantzunik jaso ez dutenez, beren eskubideak urra-
tzen ari direla uste dutelako.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12887
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12887
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tan, berandu erreakzionatzen dute proiektuaren testuaren 
aurka; izan ere, trazadurarekiko desadostasuna adierazten 
dute lurrak hartu aurretiko aktak izapidetzeko unean, eta une 
horretan desjabetze-espedientearen edukiari lotutako ale-
gazioak baino ezin dituzte egin. 

Edonola ere, Administrazioak zehatz-mehatz bete behar 
ditu nahitaezko izapideak, desjabetutakoei desjabetze-
-espedientea ikusteko aukera ematea barne, eragindako 
lurrak eta ondasunak behar bezala identifikatuta dauden 
egiaztatze aldera. Ildo horretan, espediente bat alegazioak 
jartzeko aurreikusitako epean ikusteko aukerarik ematen ez 
bada, ukitutako pertsonaren eskubide eta interesak defen-
datu gabe gera daitezke, betiere, justizia-auzitegiak xedatu 
dutenez, defentsa-gabezia materiala bada eta defentsarako 
eskubidea benetan urratu dela egiaztatzen bada, hau da, 
espedientea ezin ikusteak edo aukera hori mugatzeak da-
gokion prozeduran eraginkortasunez defendatzea eragotzi 
badu.

2.5. Garraioak

2.5.1. Garraioen azpiatal honetan, aurreko ekitaldian ger-
tatu zen bezala, ekitaldi honetan ere errepidea erabiltzen 
duten bidaiarien garraio-zerbitzua emateari buruzko kexak 
jorratu dira gehienbat, bai hiriko baita hiriarteko zerbitzuei 
dagokienez ere. Oraingo honetan Bilboko bizilagun batek 
egindako proposamena aipatu dezakegu, zeinaren bidez Bil-
boko Udalari eskatu baitzion asteburuetan eta jaiegunetan 
aipaturiko udal-mugarteko Basabe eta Atxuri arteko ibilbi-
dea egiten duen 11. linearen autobus-ordutegia hedatzeko. 

Kexagileak adierazi zuenez, duela urte gutxira arte, jaiegu-
netan bi autobusek betetzen zuten linea hori, ordu erdiko 
maiztasunarekin; Basabetik eta laurdenetan, eta Atxuri-
tik laurden gutxietan irteten ziren. Maiztasun hori autobus 
bakarrera murriztu zen, hau da, orduro. Horri dagokionez, 
adierazi zuen normalean bidaiatu ohi duen jendea adinekoa 
dela, bai eta aulkiekin doazen bikoteak ere, beren haurre-
kin. Autobus-zerbitzua erabili ohi dute mugikortasun urria 
duten pertsonentzako igogailuak dituen arren metrora sar-
tzea zaila delako; ez da erosoa ez adinekoentzat ez aulkiekin 
bidaiatu ohi duten gurasoentzat. Horregatik, interesdunak 
azaldu zuenez, asteburu eta jaiegunetako eguerdiko orduak 
—11etatik 16etara bitartean, eta batez ere arratsaldeko 
14etatik 15etara bitartean— izan ohi ziren gatazkatsuenak, 
izan ere, zerbitzu bakarra zegoenez, autobusa bete egin 
ohi zen, eta adinekoek ez zuten aukerarik izaten eserlekuak 
lortzeko eta haurren aulkien pilaketek arazoak eragiten zi-
tuzten.

Horren harira, Bilboko Udalak jakinarazi zigun Lineak Be-
rrantolatzeko Azterlan bat lizitatzeko prozesuan zeudela 
eta horren helburua, besteak beste, honelako eskaeren 
bideragarritasuna aztertzea zela, zerbitzua optimizatu eta 
hobetzeko xedearekin.

modu frogagarrian egiaztatu ezean. Hori dela eta, Ararte-
koaren eginkizuna da Administrazioak hartutako erabakiak 
beharrezko motibazioa eta arrazoizkotasuna duela egiazta-
tzea eta eragindako Administrazioarekin kontrastatzea. 

2.3. Ondarea

Aurreko ekitaldietan bezala, atal honetan gehien azaltzen 
diren arazoak bide publikoen mantentze eta hobetzearekin 
dute zerikusia. Landa-inguruneko udalerri txiki askok bide 
publikoen sare oso zabala dute lurzoru urbanizaezinean, 
herrigune txikiak erdigunearekin konektatzeko edo sakaba-
natutako eraikin bakartuak errepide nagusiekin lotzeko. 

Nahiz eta bistakoa den udalek beren titulartasuneko landa-
-bideak zaindu eta mantentzeko lanak egin behar dituztela, 
egia da dauzkaten baliabideak mugatuak direla. Ondorioz, 
udalek plangintza eta irizpide zehatzak ezarri behar dituzte 
eskuragarri dauden baliabideak esleitzeko lehentasun-orde-
na ezartze aldera. Izan ere, gaur gaurkoz, ezinbestekoa da 
bide horiek mantentze-egoera ezin hobean egotea, motor-
dun ibilgailuen erabilera funtsezkoa baita sakabanatutako 
guneetan bizi diren pertsonentzat.

Horren harira, beharrezkotzat jotzen da udalek gai horren 
gaineko beren irizpidea ezartzea. Hala, egin beharreko 
inbertsioak eta lehentasunez edo/eta etengabe jorratu beha-
rreko komunikabideak zehaztu behar dituzte, baina, betiere, 
irizpide objektiboak kontuan hartuta, besteak beste erabi-
leraren intentsitatea, aurreko urteetako esku-hartzerik edo 
egokitzapenik eza, edo etxebizitzetara sartzeko lehenta-
sunezko bideen izaera. Edozelan ere, erabilitako irizpideei 
publizitate egokia eman beharko zaie.

Hala ere, badakigunez landa-bide guztiak era egokian man-
tentzeko toki-administrazioek dirutza handia gastatu behar 
dutela, lurralde historiko desberdinetako foru-aldundiek 
beren aurrekontuetan sartzen dituzte (nolabaiteko erregu-
lartasunez) dirulaguntza-lerroak landa-bideen titularrak diren 
tokiko erakunde txiki eta udalentzat, bide berriak eraikitzeko, 
asfaltatzeko, hormigoia jartzeko, konpontzeko edo hobetze-
ko lanak diruz laguntzeko, bai eta seinaleztatze-lanetarako 
ere. Lerro hori aukera bat da administrazio horientzat, beste-
la ezingo bailituzkete horrelako jarduerak egin. Ondorioz, gai 
honetako jarduerak era egokian planifikatu eta programa-
tzea oso lagungarria da beren titulartasuneko landa-bideak 
zaindu eta mantentzeko lanetarako.

2.4. Desjabetzea

Nahitaezko desjabetzeari buruzko izapidetzen diren ke-
xek kexagileen ondoeza adierazten dute, pertsona horien 
ustez, beren ondarea hartzea ez baitago behar bezala arra-
zoitua. Herritarrek zalantzan jartzen dute beren jabetzako 
lurrak hartzeko beharra, herri-lana gauzatzeko beste modu 
arrazoizkoago batzuk badaudela uste dutelako. Batzue-

https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?language=eu&pagename=Bilbaonet/Page/BIO_home
https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?language=eu&pagename=Bilbaonet/Page/BIO_home
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Nolanahi ere, esandakoa gorabehera, esan behar da  
EAEko hiru foru-aldundiek konpromisoa hartu dutela bide-
sarien sistema bakarra ezartzeko, euskal gidariek lurralde 
guztietan tarifa bateratuak ordaindu ahal izateko eta, har-
tara, tarifa finkoak bezalako deskontuak izateko. Hala ere, 
oraindik ere, norabide horretan aurrera egiteko borondate 
politiko komun ukaezina egonagatik ere, badira zailtasun 
tekniko eta juridiko batzuk, neurri hori gure EAEko errepide 
guztietan martxan jartzea atzeratu dezaketenak.

Era berean, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Bide Azpiegiture-
tako Departamentuari atxikitako Bidegi foru-sozietatearen 
jardunarekin loturiko hainbat kexa jaso dira, Gipuzkoako Lu-
rralde Historikoko A-636 autobian Beasain-Bergara arteko 
zati batzuk erabiltzeagatik ordainduko den kanona arautzen 
duen azaroaren 6ko 4/2020 Foru Arauaren bidez arauturiko 
aipaturiko kanonaren kudeaketarekin loturikoak.

Kasu zehatz batean, herritar batek kexa bat aurkeztu zuen 
Bidegiren jarduketa batekin ados ez zegoela adierazteko, 
izan ere, Beasaingo Autobideko erabiltzaile gisa bere ibilgai-
lua banku-txartel bati lotzea ukatu zion, ez zuelako helbide 
elektronikorik. Hori dela eta, Arartekoak Gipuzkoako Foru 
Aldundiaren Bide Azpiegituretako Departamentuari gomen-
datu zion bide elektronikoak ez diren bitarteko eta kanalak 
jar ditzala erabilgarri bide-azpiegituren erabilera-kanona or-
dainarazi, kudeatu eta biltzeko, kanal anitzeko printzipioaren 
arabera, herritarrek administrazioarekin duten harremanean 
murrizketak edo diskriminazioak eragozteko (Arartekoaren 
2022ko urriaren 6ko Ebazpena). Administrazioak gomendio 
hori onartu zuen, eta horri buruzko informazio gehiago eman 
daiteke txosten honetako administrazio elektronikoari bu-
ruzko atalean.

Era berean, administrazioak aipaturiko A-636 autobian 
ezarritako kanon horren kudeaketa, ordainarazpen eta 
bilketaren esparruan ordaintzeko bide jakin batzuk ezarri 
izanarekin loturiko kexak egin dira, bai eta Bidegik herrita-
rrei eskaintzen dien bitarteko tekniko eta pertsonalen bidez 
gauzaturiko kudeaketa-ereduarekin loturikoak ere.

Bestalde, adierazi beharra daukagu hainbat kexa jaso di-
rela hiriarteko autobusen zenbait lineetako geltokietan 
aurreikusitako ordutegietan gertaturiko atzeratze eta au-
rreratzeengatik. Horri dagokionez, kontuan izan behar 
da errepideko garraioetan hainbat gorabehera gerta dai-
tezkeela, trafiko-arrazoiengatik, eguraldi txarrarengatik 
eta abarrengatik; eta arazo horiek, batzuetan, saiheste-
zinak dira. Horregatik, ibilbideetan ezarritako igarotzeko 
ordutegiak gutxi gorabeherako gisa identifikatzen dira in-
formazio-puntuetan.

2.5.2. Bestalde, ekitaldi honetan ere maiz jaso ditugu Ba-
rik txartelen iraungipen-epea igarotakoan txartel horietako 
saldo eskuragarria berreskuratu ezin dela zalantzan jartzen 
duten erreklamazioak.

Aurreko ekitaldietan adierazi dugun bezala, Bizkaiko Garraio 
Partzuergoak (aurrerantzean, BGP) gai horren ondoriozko 
erreklamazioak jarri dituzten pertsonei jakinarazi dienez, 
Barik txartelaren barruan garraio-tituluak kargatzen dira 
norberaren identifikazio-fiskaleko kodearekin eta kasuan ka-
suko bidaiarien nahitaezko aseguruarekin. Horietako batzuk 
diru-zorro moduan erabiltzen dira, besteak beste Credi-
trans izenekoa. Creditrans txartelak BGP arautzen duen 
ordenantzan jasotako baldintzak bete behar ditu, besteak 
beste iraungipena. Iraungipen hori, zehazki, Barik txartela-
ren iraungipenarekin lotuta dago eta, hala, 4 hilabete ematen 
dizkio erabiltzaileari txartel berri batera pasatzeko (grazia-
-aldia). Edonola ere, adierazten denez, Barik txarteleko 
saldoa ez da inola ere diru elektronikoa edo erabiltzailearen 
kreditua edo dirua, baizik eta garraio-titulu bat, partzuer-
goko garraio-tituluak eta Barik txartela arautzen dituzten 
ordenantzetan araututakoa, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean ar-
gitaratutako eran (azken argitalpena 2017ko otsailaren 24ko 
-ostirala- BAO, 39. zenbakia). 

Kontuan hartu behar da txartela indarrean den urteetan, 
Barik-en kontsulta eta kargako puntu guztietan egindako 
karga eta kontsulta guztietan egiaztatu daitekeela txartel 
horren iraungipena, bai eta eragiketa horietako bakoitzean 
igorritako ordainagirietan ere. Halaber, https://www.ctb.eus 
webgunean ere egin daiteke kontsulta, baldin eta txartela 
pertsonalizatua (argazki eta guzti) edo anonimo erregistratua 
bada.

2.5.3. Azkenik, azpiatal honi dagokionez, adierazi behar 
dugu Arartekoak hainbat kexa jaso dituela Beasain-Bergara 
arteko 636 autobiaren erabiltzaileentzako kanonaren ordain-
keta ezarri izanaren ondorioz. Horietako batzuk, Gipuzkoako 
Lurralde Historikoan bizi ez diren pertsonak sustatu dituzte, 
ez dutelako aukerarik bertan bizi direnei ezarri ohi zaizkien 
beherapen eta hobariak eskuratzeko. Horri dagokionez, 
adierazi behar dugu foru aldundietako gobernu-organoek 
ahalmen osoak dituztela, besteak beste, sustatzen dituzten 
ekimenak, horien aurrekontua eta data ezartzeko. Beraz, 
Foru Aldundiari soilik dagokio, bere gobernu-eginkizunen 
esparruan, bere gastu-lehentasunak ezartzea eta, ondo-
rioz, erabakitzea bidezkoa den dirulaguntza bat sortzea, zer 
ezaugarrirekin, indarraldia eta abar.

https://www.gipuzkoa.eus/eu/aldundia/bide-azpiegiturak
https://www.gipuzkoa.eus/eu/aldundia/bide-azpiegiturak
https://www.bidegi.eus/eu/
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/11/12/c2005890.pdf
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1265-22-ebazpena-2022ko-urriaren-6koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1265-22-ebazpena-2022ko-urriaren-6koa
https://www.ctb.eus/eu
https://www.ctb.eus/eu
https://www.ctb.eus/eu/ordenantza-arau-emaileak
https://www.ctb.eus/eu/ordenantza-arau-emaileak
https://www.ctb.eus/eu
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3. Arloko jardueren laburpena
Herritarrei dagozkien eskubideen egoera aztertzen hasiz 
gero, jasotako kexak eta kontsultak oinarri hartuta, azpi-
marratu behar da herritarrek oraindik ere zerbitzu publiko 
hobeak eta seguruagoak eskatzen dituztela.

Zirkulazio-bideen segurtasunak, batik bat biztanlegune 
sakabanatuetan, kezkatzen ditu oinezkoak, autobus-gera-
lekura edo hirigunera iristeko, trafiko handiko eta nahi baino 
abiadura handiagoko errepidea zeharkatu behar dutenean, 
pasabide segururik ez dagoen eremuetan. 

Hiriguneak zeharkatzen dituzten errepide askok ez dute 
oinezkoak alde batetik bestera igarotzeko biderik (zebra-
-bideak, semaforoak) eta horrek arrisku-egoerak sortu ditu 
bertatik ibili behar diren hiriguneetako bizilagunentzat.

Aurten, bereziki aipatu behar ditugu administrazio publiko 
guztiek bete behar duten administrazio-prozedura er-
kideari buruzko indarreko legedia ez betetzeak eragiten 
dituen arazoak. Une hauetan, administrazio publikoek as-
kotariko tresnak dituzte beren jarduera burutzeko, adibidez, 
zerbitzuak kudeatzeko zuzenbide pribatuko sozietateak. 
Horiek horrela, Administrazioak argi eta garbi mugatu behar 
ditu legeak ezartzen dizkion eskubide eta betebeharren ere-
muak: batzuek zuzenbide pribatuko arauekin dute zerikusia; 
beste batzuk, aldiz, sozietatearen titularra den erakundeari 
dagozkion ahalmen publikoak erabiltzeari lotuta daude, hala 
nola zehapen-araubidea –dagokion araudia hausteagatik– 
eta zordunen aurka premiamendu mekanismoak erabiltzea.

Bukatzeko, eta ohikoa denez, Arartekoak salatu du oso 
arriskutsua dela administrazioaren isiltasuna, herritarrak 
babesik gabeko egoeran kokatzen dituelako, ez baitaki-
te administrazioak zer egingo duen haien asmoarekin eta 
eskatutakoaren inguruko erantzuna berrikustea eragozten 
baitu. Horrenbestez, Administrazioak jardunik ez egiteak he-
rritarrei zerbitzua emateko betebeharra ez betetzea dakar. 
Gainera, horrek ahuldu egiten du Administrazioak arduraz, 
eraginkortasunez eta modu ez-arbitrarioan jardungo duen 
bidezko konfiantza (Sektore Publikoaren Araubide Juridi-
koaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 3. artikulua). Bidezko 
konfiantzaren printzipioa, hain zuzen ere, segurtasun juri-
dikoaren printzipioaren proiekzioa da, eta lotura estua du 
administrazio publikoen jardunaren legezkotasun-printzi-
pioarekin. Hortaz, jokabide jakin bat eskatu beharra dago, 
gaiaren funtsean zein forman.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-10566
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2. Kexarik aipagarrienak

2.1.  Mendi publiko baten mugaketari 
buruzko espedienteko dokumentazioa 
eskuratzeko eskubidea

Pertsona batek kexa bat aurkeztu zuen Arartekoan, Bizkai-
ko Foru Aldundiko Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala 
Zaintzeko Sailak ez ziolako erantzun administrazio horre-
tan zegoen espedientearen dokumentazioa eskuratzeko 
eskaerari, zehazki, mendi publiko baten mugaketari buruz. 
Espediente eta erregistro publikoetako dokumentazioa es-
kuratzeko eskaerak Gardentasunari, informazio publikoa 
eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 
9ko 19/2013 Legeak arautzen ditu. Bizkaiko Lurralde Histori-
koaren kasuan, Bizkaiko Gardentasunari buruzko otsailaren 
17ko 1/2016 Foru Araua aipatu behar da, bai eta informazioa 
eskuratzeko aurreikusitako prozedura zehatza ere. 

Dokumentazioa eskuratzeko eskubide horren izaera dela 
eta, administrazioak hilabeteko epean erantzun behar dio 
eskaera horri, artxibo administratiboetan dauden datuak 
oinarri hartuta. Horren harira, informazioa eskuratzeko 
eskubidea gauzatu ahal izateko nahitaezkoa da eskuratu 
nahi den dokumentazioa egotea, administrazioa ez baitago 
behartuta eskatutako informazioa egitera herritarren eskae-
rei erantzuteko xedez.

Hala eta guztiz ere, eskatzaileari dagoen informazioa lortze-
ko eskubidea baliatzen laguntzeko, udalak kexagilearen esku 
jar dezake udaleko sail guztietan dauden eskatzailearen 
uziaren inguruko dokumentu eta txosten guztien zerrenda.

Kexa horretan, Bizkaiko Foru Aldundiko Iraunkortasuna 
eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko Mendien Zerbi-
tzuak erakunde honi jakinarazi zion eskatutako mugatzeari 
eta mugarriztatzeari buruzko espedienteak, izan ere, une 
horretan ez zeuden eginda. Horren harira, txostenean ja-
kinarazitakoaren arabera, mugaketari buruzko espedientea 
egitea aurreikusi zen.

1. Arloa kopurutan
2022an, 50 kexa-espediente jaso dira arlo honetan, alegia, 
erakundeak ekitaldi honetan zehar jaso dituen kexa guztien 
%1,97.

Kexa horiek honako administrazio hauei dagozkie:

• Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio  
Orokorra (Eusko Jaurlaritza) .................................... 19

• Foru administrazioa ................................................... 4

• Tokiko administrazioa ................................................ 2

Azpiarloak, berriz, honakoak izan dira:

• Merkataritza, turismoa eta kontsumoa .................... 16

• Administrazioaren funtzionamendua eta  
administrazioaren prozedura ................................... 10

• Finantza-erakundeak eta aseguru-etxeak .............. 10

• Beste alderdi batzuk .................................................. 6

• Energiaz (elektrizitatea eta gasa) hornitzeko  
zerbitzuak ................................................................... 6

• Nekazaritza, abeltzaintza, arrantza eta industria ...... 2

Urtean zehar izapidetutako espedienteei dagokienez, txos-
ten hau amaitzean egoera honetan zeuden:
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https://gardentasuna.bizkaia.eus/documents/1261696/4897954/01+02+NF+1-2016+eusk.pdf/81c26a56-4a39-966a-f13a-b331b6bcbae5?t=1573046255154
https://gardentasuna.bizkaia.eus/documents/1261696/4897954/01+02+NF+1-2016+eusk.pdf/81c26a56-4a39-966a-f13a-b331b6bcbae5?t=1573046255154
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banaka hartuta. Kasu horietan, ematen den ebazpenak en-
presari eska liezaioke bidegabe fakturatutako zenbatekoak 
itzultzeko, dirua itzultzeko edo sortutako gastuen eta gale-
ren konpentsazioa jasotzeko. Kexak ebazteak ez die uzten 
administrazio eskudunei enpresa hornitzaileak sektore 
elektrikoari buruzko araudia betetzeari buruzko adieraz-
pen-ebazpenik edo adierazpen orokorrik egiten. Sektore 
Elektrikoari buruzko abenduaren 26ko 24/2013 Legearen 
43.6 artikuluak ezartzen du Merkatuen eta Lehiaren Batzor-
de Nazionala izango litzatekeela balorazio orokor bat egiteko 
organo eskuduna. 

Kexaren arabera, adierazgarria zen IS/DE/002/18 Txostenean 
jasotako Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalaren 
irizpidea. Txostenean abenduaren 27ko 1048/2013 Errege 
Dekretuaren 29.1 artikuluko edukiaren balorazioa egin zen. 
Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak uste zuen 
ordainsari baten justifikazioak banatzailearentzat kontsu-
mitzailearen instalazioetara joateagatiko jarduketa batek 
zekarren kostu errealean oinarritu behar zuela. Nolanahi ere, 
telekudeatutako neurri ekipoen kasuan, kontsumitzailearen 
etxean in situ egiten zen jarduketa hori ez zen beti egin 
behar. Hortaz Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak 
interpretatu zuen, kasu horietan, ez liratekeela eskubideak 
kobratuko neurri eta kontrol ekipoen jarduketengatik.

Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura 
Sailak defentsa-erakunde honi jakinarazi zizkion 1955/2000 
Errege Dekretuaren 98. artikuluko prozedurari jarraiki forma-
lizatutako erreklamazioei emandako erantzunak. Nolanahi 
ere, Arartekoak Sail horri gogorarazi nahi dio Merkatuen 
eta Lehiaren Batzorde Nazionalaren irizpidea baloratzeko 
eta kontuan hartzeko betebeharra duela, telekudeatutako 
neurketa ekipoetan 1048/2013 Errege Dekretuaren 29.1 ar-
tikulutik eratorritako jarduketengatik eskubideak kobratzeari 
dagokionez, soilik in situ jarduketa bat egiten denean.

2.3.  Ibilgailuen Renove Planaren barruan 
ibilgailu bat erosteko laguntza baten 
ukapena

Pertsona batek kexa aurkeztu du Arartekoaren aurrean, 
Energiaren Euskal Erakundearen (EEE) Ibilgailuen 2021 
Renove Plana (PAVEA) programaren baitan ibilgailu bat 
erosteko eskaturiko laguntza ukatu zaiolako.

Kexagileak eskaera bat aurkeztu zuen laguntza-programan 
eta horretarako oinarrietan eskatutako dokumentazio guz-
tia erantsi zuen. EEEk ez zuen laguntza onartu, bere ustez 
Trafikoko Zuzendaritza Nagusiak emandako informazioan ez 
zetozelako bat laguntzaren eskatzailearen eta baja eman-
dako ibilgailuaren titularraren arteko datuak. Kexagilearen 
arabera, datuak ez zetozen bat EEEk Trafikoko Zuzendaritza 
Nagusitik jaso zuen dokumentua ez zegoelako osorik, izan 
ere, ibilgailuaren titulartasunaren datu partzialak eman ziren, 
titulartasuna partekatua zelako.

Jarraitutako jarduketak aztertu ondoren, Arartekoak bere 
esku-hartzea amaitu zuen, eta Bizkaiko Foru Aldundiko 
Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailari 
gogorarazi zion, aurkeztutako eskaerak izapidetzeko eta 
ebazteko betebeharra duela eta berariaz jakinarazi behar 
diola emaitza eskatzaileari.

2.2.  Energia elektrikoaren kontsumitzaileen 
erreklamazioak

Pertsona batek kexa aurkeztu zuen Eusko Jaurlaritzako 
Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak emandako 
erantzun baten harira, telekudeatutako neurketa-ekipoetan 
urrunetik egindako jarduketengatik hornidura elektrikoko en-
presa batek hainbat kargu kobratu izanagatik aurkeztu zuen 
erreklamazio bati.

Horri lotuta, Elektrizitatearen barne-merkaturako arau 
komunei buruzko 2019ko ekainaren 5eko 2019/944 Zuzen-
tarauaren 9. artikuluak arautzen du estatu kideek zerbitzu 
publikoko hainbat betebehar ezarri ahal izango dizkietela 
enpresa elektrikoei, hala nola elektrizitatea hornitzeko pre-
zioen erregulazioa betetzea eta kontsumitzaileei kexak 
izapidetzeari eta gatazkak konpontzeko bide eraginkorrei 
buruzko informazioa ematea. Sektore Elektrikoari buruz-
ko abenduaren 26ko 24/2013 Legearen 43.5 artikuluak 
aurreikuspen horien transposizioa egin du, erreklamazio 
prozedura gardena, erraza eta doakoa jasoz. Horren bidez, 
azken erabiltzaileek beren eskubideak zuzen aplikatzeari 
buruz uste dituzten eztabaida zehatzak Estatuko Adminis-
trazioaren industriaren arloko organo eskudunaren esku 
utz ditzakete, “autonomia erkidegoen eskumenei kalterik 
egin gabe”. Horri lotuta, aipatu behar da energia elektri-
koko instalazioen garraio-, banaketa-, merkaturatze- eta 
hornidura-jarduerak eta baimen-prozedurak arautzen di-
tuen Abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuaren 98. 
artikulua. Xedapen horrek ad hoc prozedura bat ezartzen 
du dagokion autonomia erkidegoan energiaren arloan 
eskumena duen organoak tarifako hornidura kontratuari, sa-
reetarako sarbideari edo horietatik eratorritako fakturazioei 
buruzko erreklamazioak edo desadostasunak izapidetu eta 
ebatz ditzan. Otsailaren 18ko 697/2021 Auzitegi Gorenaren 
Epaiak jurisprudentzia-doktrina jasotzen du, administrazio 
autonomikoek energia elektrikoaren hornidura-kontratu 
bateko alderdien artean sortzen diren erreklamazioez edo 
desadostasunez arduratzeko duten eskumena zehazte 
aldera. Ildo horretan, sektore elektrikoaren legeriak arbitra-
je-prozedura bat ezarri du zerbitzu elektrikoen bezeroek edo 
erabiltzaileek zerbitzu publikoaren betebeharrak betetzeari 
eta kontsumitzaileen eskubideen edukiari buruz aurkezten 
dituzten kexak ebazteko. Kexa horiek izapidetzea eta ebaz-
tea Euskal Autonomia Erkidegoari dagokio, salbu eta horiek 
ebazteak araubide ekonomikoaren batasunari edo sistema 
elektriko osoaren horniduraren berme-printzipioari eragi-
ten badio. Kasu horretan, Estatuak eskumenak bere gain 
hartuko ditu. Kexa horien helburua da zalantzan jartzea mer-
katuratzen edo hornitzen duen enpresaren jarduera zehatz 
bat, zerbitzu publikoko betebeharren aurkakoa dena, horiek 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/2146757_0.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13767
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13767
https://www.boe.es/doue/2019/158/L00125-00199.pdf
https://www.boe.es/doue/2019/158/L00125-00199.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-13645-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-13645-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-24019-consolidado.pdf
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/68b5db20447c508d/20210309
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Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, gizarte-bonu termi-
koaren ordainketak zenbait hilabeteko atzerapena izan du, 
jasotako erreklamazioetan adierazi bezala. 

2021eko ekitaldiari dagokionez, Berdintasun, Justizia eta 
Gizarte Politiketako sailburuaren 2022ko urriaren 19ko 
Aginduak erabaki du elektrizitatearen titularrei gizarte-bonu 
termikoa ordaintzeko prozedura hastea 2020ko abenduaren 
31n.

Igarotako denbora-tartea ikusita, eta egungo energia-krisia 
eta gizarte-bonu termiko horren onuradunak bereziki zaur-
garriak direla kontuan hartuta, botere publiko eskudunek 
gizarte-bonu termikoaren ordainketa gauzatzeko ahalegin 
handiagoa egitea justifikatuko litzateke, dagokion ekitaldia-
ren urtea baino epe laburragoan eta hurbilagoan.

2.5.  Kontsumitzaileen eskubideekin zerikusia 
duten jarduketak

2022an, Arartekoak erreklamazio ugari jaso zituen enpresa 
pribatuen jarduketen inguruan. Erakunde honek gai horietan 
esku hartzeko esparrua mugatuta dago euskal administra-
zio bat inplikatuta dagoen kasuetara. Oro har, planteatutako 
gai zehatzaren inguruan interesgarritzat jo den informazio 
guztia emateaz gain, Arartekoak jakinarazi du kontsumitzai-
leei informazioa emateko udal-bulegoak eta Kontsumobide 
direla kexak izapidetzeko organoak, Kontsumitzaileen eta 
Erabiltzaileen Estatutuari buruzko abenduaren 22ko 6/2003 
Legean aurreikusitako eskumenen barruan. 

2.6. Finantza-erakundeak eta aseguru-etxeak

Halaber, herritarrek erakunde honetan jakinarazi dituzte 
banku-erakundeen eta aseguru-etxeen jarduera batzuek 
eragiten dizkieten zalantzak eta desadostasunak. 

Desadostasun horiek, zuzenean eta berehala euskal admi-
nistrazio publiko bati egotz dakiokeen esku-hartze baten 
edo ez-egite baten ondorio ez diren jardun-eremuei eragiten 
dietenez, ezin ditu Arartekoak jorratu, eta, beraz, finantza- 
eta aseguru-erakundeen jarduna gainbegiratzea Arartekoari 
esleitutako kontrol-ahalmenetatik kanpo dago.

Hala eta guztiz ere, herritarren kexa eta kontsulta horiek ja-
sotzen direnez, eskura dituzten erreklamazio-bideei buruzko 
informazioa eta jarraibideak eman nahi zaizkie kexagileei, 
daukaten arazoaren konponbidea bideratzeko eta, hala 
badagokio, haien interesen ikuspuntutik egokia den solu-
ziobidea lortzeko.

Gure ordenamendu juridikoaren arabera, justizia-auzite-
giei dagokie enpresa pribatuen jarduera aztertzea, baita 
harreman zibil horretan parte hartzen duten alde kontra-
tatzaileentzat sor daitezkeen ondorioak ezartzea ere. Hala 

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidea-
ren urriaren 1eko 39/2015 Legearen, 28.2 artikuluan ezartzen 
denaren arabera, interesdunek eskubidea dute administra-
zio jarduleak dagoeneko dituen edo beste administrazio 
batek egin dituen agiriak berriro ez aurkezteko. Prozedura-
-eskubide horrek ezartzen du administrazioaren ardura dela 
dokumentu horiek kontsultatzeko edo biltzeko, interesdu-
nak aurka egiten ez badio, datuen bitartekaritza-plataformei 
edo horretarako gaitutako beste sistema elektroniko batzuei 
kontsulta eginez. Eskubide horren legezko erregulazioak ez 
du inola ere aurreikusi datuen elkarreragingarritasuna behar 
bezala diseinatu ez izanaren ondorioz interesdunak bere 
gain hartu behar dituenik lortutako datuen mugen ondorio 
kaltegarriak, hala nola ibilgailuaren titularkide guztiei buruz-
ko nahikoa datu ez egotearen kasuan, interesdunari ezin 
baitzaio ukatu dokumentuak ez aurkezteko eskubidea.

Hori dela eta, 2022ko apirilaren 19ko Ebazpenaren bidez, 
Arartekoak Energiaren Euskal Erakundeari gomendatu zion 
laguntza ukatzeko erabakia baliogabetu zezala. Izan ere, Ad-
ministrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.2 artikuluaren arabera, 
EEEk ofizioz eskatu behar zion Trafikoko Zuzendaritza Na-
gusiari laguntzaren eskatzailea baja emandako ibilgailuaren 
titularkidea zela egiaztatzen zuen ziurtagiria. EEEk ez zuen 
Arartekoaren gomendioa onartu.

2.4. Gizarte-bonu termikoaren atzerapena

Arartekoak hainbat kexa jaso ditu, gizarte-bonu termikoa 
ordaintzean izandako atzerapena dela-eta. Gizarte-bonu 
termikoa araututa dago trantsizio energetikoa burutzeko 
eta kontsumitzaileak babesteko premiazko neurriei buruz-
ko urriaren 5eko 15/2018 Errege Lege Dekretuaren bidez. 
Zehazki, gizarte-bonu termikoa energia-kontsumitzaile 
kalteberen artean energia-pobrezia arintzera bideratutako 
zuzeneko laguntza bat da; berogailura, etxeko ur berora edo 
sukaldera bideratua. 

Gizarte-bono termikoa modu automatikoan ematen zaie 
gizarte-bono elektrikoaren onuradunei. Laguntza emateko, 
erabiltzaileak argi elektrikoaren enpresarekin helbideratu-
ta duen bankuko kontuan ordainketa bat egiten da urtean 
behin. Ekitaldi bakoitzean gizarte-bonu termikoaren onu-
radunak izango dira elektrizitatearen gizarte-bonuaren 
onuradunak diren kontsumitzaileak.

Autonomia erkidegoen ardura izango da (kasu honetan 
Eusko Jaurlaritzarena) laguntzak kudeatu eta ordaintzea. 
Ondorio horietarako, urtero, Trantsizio Ekologikorako Mi-
nisterioak ekitaldian erabilgarri dagoen aurrekontuaren 
lurralde-banaketa kalkulatuko du eta zenbatekoak trans-
ferituko dizkie administrazio eskudunei, ordaindu dezaten; 
bai eta onuradunen eta dagozkien zenbatekoen inguruko 
informazioa ere.. Autonomia Erkidegoak laguntza ordain-
duko diete onuradunei egokitzat jotzen duten moduan eta 
epeetan, beren prozeduren, antolamenduaren eta onuradu-
nen kolektiboaren arabera.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/10/2204647e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/10/2204647e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/10/2204647e.pdf
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/hasiera/
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2003/12/0307118a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2003/12/0307118a.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-292-22-ebazpena-2022ko-apirilaren-19koa
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-13593


116 Eusko Legebiltzarrarentzako urteko txostena 2022

Euskal Herriko administrazio publikoen jarduera ikuskatzea

II

Tokiko energia-komunitateak kontsumitzaile energetikoen 
erakundeak dira, eta eratuta daude modu kolektiboan eta 
tokiko kideen bidez, energia-iturri berriztagarrietatik da-
torren energia elektrikoaren autokontsumoa sustatzeko. 
Aukera bat dira tokiko energia berriztagarrien onarpen 
handiagoa ahalbidetzeko eta herritar guztiek energia-tran-
tsizioan hobeto parte hartzeko.

Testuinguru horretan, botere publikoek kontuan hartu behar 
dute zer potentzial duten tokiko energia-komunitateek elek-
trizitatearen faktura murrizteko eta familien mendekotasun 
energetikoa murrizteko, bereziki, kontsumitzaile-kolektibo 
kalteberenena.

4. Arloko jardueren laburpena
• Laguntzak emateko prozedura horrek era egokian 

bermatu behar ditu Administrazio Publikoen Admi-
nistrazio Prozedura Erkideari buruzko Urriaren 1eko 
39/2015 Legean aurreikusita dauden eskubideak, ad-
ministrazio publikoaren esku dagoen dokumentazioa 
ez aurkezteari dagokionez. Eskubide horiek egikari-
tzeak ez du interesduna inola ere aldatu edo kaltetu 
behar.

• Egungo larrialdi klimatikoak trantsizio ekologikoa eta 
energetikoa eskatzen du, klima-aldaketaren ondorio 
larrienak arintzeko. Trantsizioak bidezkoa izan behar 
du eta ez du kolektibo bat bera ere ez atzean utzi 
behar, bereziki, kolektiborik ahulenak. Horretarako, 
beharrezkoa da herritarrak energia- eta klima-politi-
ken erdian jartzea.

• Tokiko energia-komunitateak aukera bat dira tokiko 
energia berriztagarrien onarpen handiagoa ahal-
bidetzeko eta herritar guztiek energia-trantsizioan 
hobeto parte hartzeko. Testuinguru horretan, botere 
publikoek kontuan hartu behar dute zer potentzial 
duten elektrizitatearen faktura murrizteko eta fami-
lien mendekotasun energetikoa murrizteko, bereziki, 
kontsumitzaile-kolektibo kalteberenena.

• Egungo energia-krisiak eta gizarte-bonu termiko 
horren onuradunak bereziki zaurgarriak izateak, bo-
tere publiko eskudunek gizarte-bonu termikoaren 
ordainketa gauzatzeko ahalegin handiagoa egitea 
justifikatuko lukete, dagokion ekitaldiaren urtea baino 
epe laburragoan eta hurbilagoan.

• Kontsumitzaileen eskubideen eremuan, Arartekoak 
enpresa pribatuen ondasun- eta zerbitzu-emateen 
inguruan kontsumitzaileek egindako erreklamazioak 
jasotzen jarraitu du. Kontsumitzaileei informazioa 
emateko udal-bulegoak eta Kontsumobide dira 
kontsumitzaileen eskubideei buruzko informazioa 
emateko eta, hala badagokio, erreklamazioak iza-
pidetzeko organo eskudunak, Kontsumitzaileen eta 
Erabiltzaileen Estatutuari buruzko abenduaren 22ko 
6/2003 Legean aurreikusitako eskumenen barruan.

ere, auzitegietan demanda bat aurkezteko aukera ez da 
aseguru-poliza bat sinatzen edo finantza-produktu bat eros-
ten dutenek hauta dezaketen jardunbide bakarra; izan ere, 
kontsumitzaileen informaziorako udal-bulegoetara (KIUB) jo 
dezakete, baita Kontsumobidera ere, kontsumitzaileen eta 
erabiltzaileen eskubideak defendatzeko laguntza eskatzeko, 
izan ere, kontratu horiei kontsumo-araudiak ezartzen dituen 
babes-estandarrak ere aplikatu behar zaizkie.

Bestalde, kontuan hartu behar da bai banku-erakundeek, 
bai aseguru-etxeek espezializatutako barneko erreklamazio-
-zerbitzu bat dutela. Banku-erakundeen kasuan, Espainiako 
Bankuaren Erreklamazio Zerbitzua da, eta aseguru-etxeen 
kasuan, Ekonomia eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioko 
Aseguruen eta Pentsio-funtsen Zuzendaritza Nagusia da.

Gatazkak ebazteko judizioz kanpoko prozedura horiek ke-
xagileentzat dituzten abantaila nagusiak honako hauek dira: 
organo horiek doakoak eta espezializatuak izatea.

Azkenik, kontuan izan behar da Eusko Jaurlaritzako Oga-
sun eta Ekonomia Sailak esleituta dituela zenbait fiskalizatze 
ahalmen borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeei 
(BGAE) dagokienez. 

Sail honek BGAEen funtzionamenduaren inguruan herri-
tarrek egiten dituzten erreklamazioei buruz ematen dituen 
ebazpenak EAEko organo baten ingurukoak direnez, Arar-
tekoak aztertu ahal ditu.

3. Jarduera-planaren esparruko 
bestelako esku-hartzeak

3.1.  Arartekoaren jardunaldia, energia-
kontsumitzaile ahulek Euskadiko tokiko 
energia-komunitateetan duten parte-
hartzeari buruzkoa

Erakunde horrek, 2022ko otsailaren 20an, energia-po-
breziaren Europako astean jardunaldi bat sustatu zuen, 
gogoeta egiteko zer mekanismok ahalbidetu behar du-
ten, bai administrazio publikoek, bai gizarte-erakundeek, 
energia-pobreziaren egoerak autokontsumoaren bidez inte-
gratzea eta hobeto kudeatzea.

Arartekoak jardunaldi gorretan azaldu zuen Planeta jasaten 
ari den klima-larrialdiak trantsizio ekologikoa eta energetikoa 
behar duela, klima-aldaketaren ondoriorik larrienak arintze-
ko. Trantsizioak bidezkoa izan behar du eta ez du kolektibo 
bat bera ere ez atzean utzi behar, bereziki, kolektiborik ahu-
lenak. Horretarako, beharrezkoa da herritarrak energia- eta 
klima-politiken erdian jartzea.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/hasiera/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2003007118
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2003007118
https://www.kontsumobide.euskadi.eus/hasiera/
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/podemosayudarte/consultasreclama/comorealizarrecl/
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/podemosayudarte/consultasreclama/comorealizarrecl/
http://www.dgsfp.mineco.es/eu/Paginas/Iniciocarrousel.aspx
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-8173/eu
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-8173/eu
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• Laneko jazarpena....................................................... 5

• Hizkuntza normalizazioa ............................................ 2

• Lanpostuak betetzea ................................................. 2

• Lanpostu-zerrenda..................................................... 2

• Diziplina araubidea .................................................... 2

• Barne-sustapena ....................................................... 1

• Administrazio egoerak ............................................... 1

Urte honetan zehar kudeatu diren kexa horien (jasotakoak 
zein ebazteke egoteagatik horiei gaineratutakoak) izapide-
tze prozesuaren xehetasunei dagokienez, azpimarratzekoa 
da txosten hau idatzi den unean honako egoera honetan 
daudela: 
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206 25 181 72 77 4 28

1. Arloa kopurutan
2022an, Ararteko erakundeak 154 kexa-espediente jaso ditu 
herri-administrazioen zerbitzura lan egiten duten langileen 
arloan. Kopuru hori erakunde honen jarduera-arlo guztien 
%6,07 da.

Honako administrazio hauei eragin diete:

• Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio  
Orokorra (Eusko Jaurlaritza) .................................... 82

• Tokiko administrazioa .............................................. 28

• Foru administrazioa ................................................. 13

Edukiari erreparatuta, espediente horiek arlo hauekin izan 
dute zerikusia:

• Funtzio publikoan sartzeko hautaketa-prozesuak .. 33

• Beste alderdi batzuk ................................................ 30

• Administrazioaren funtzionamendua eta  
administrazio prozedura .......................................... 27

• Ordezkapenak .......................................................... 23

• Oporrak, lizentziak eta baimenak ............................ 13

• Ordainsariak ............................................................... 7

• Prestakuntza .............................................................. 6
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Ebazpenak azpimarratu zuen, ildo berean, administrazio pu-
blikoek desgaitasunen bat duten pertsonen garapena eta 
gizarteratze arrunta eragozten duten oztopoak kentzeko be-
tebeharra dutela, eta, horretarako, neurri eraginkorrak hartu 
behar dituztela, besteak beste, enplegu publikora diskrimi-
naziorik gabeko baldintzetan iritsi ahal izateko.

Osakidetzak gomendioa onartu zuen, eta pertsona horri 
emaitza gordetzeko aukera eman zion.

2.2.  Irakasleen lekualdatze-lehiaketako 
lanpostuen eskaintza

Pertsona batek Arartekoaren iritzia eskatu zuen uniber-
tsitatez kanpoko irakasleen lekualdatze-lehiaketa batean 
mugitzeko eskubideari eragindako auzi baten inguruan, 
pertsona horren interesekoak ziren lanpostu guztiak baz-
tertu zituztelako (Matematikakoak, 1. hizkuntza-eskakizunari 
atxikitakoak, derrigortasun-datarik gabekoak, Gasteizko Fe-
derico Baraibar BHIn); horietako bat behin betiko beteta 
zeuden eta bost ez.

Araudi espezifikoak ezartzen zuenez, 2021-2022 ikastur-
tean espezialitatea emateko 17 ordu erreal zituzten lanpostu 
guztiak eskaini behar ziren, eta bakar-bakarrik ez zegoen 
eskaintzerik 2022-2023 ikasturtean arrazoi hauetakoren 
batengatik dena delako lanpostua desagertuko zela au-
rreikusten zenean: ikastetxeko ikastalde kopurua jaistea, 
irakaskuntzak batzeko edo integratzeko prozesuak lantzen 
ari diren ikastetxeak, edo behar bezala justifikatutako arra-
zoiren dakarten beste egoera batzuk.

Arartekoak bidalitako eskaerari emandako lehen erantzunean, 
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak adierazi zuen lanpos-
tu horiek ez zutela ziurtatuta iraungo zutenik, aipatutako 
ikastetxeko A ereduko taldeak desager zitezkeela aurrei-
kusten zelako. Geroago, beste komunikazio baten ondotik, 
sindikatuek lanpostu horiek 2. hizkuntza-eskakizuna izatera 
igarotzeko eskatu zutela gaineratu zuen aipaturiko sailak. 

Hala ere, ez zuen inolako daturik eman 2022-2023 ikastur-
terako matrikulazioari buruz edo sei lanposturi ere eragingo 
liokeen ikastaldeen jaitsiera esanguratsua bidezkotuko zuen 
irakaskuntza-eskaintza aldaketari buruz. Era berean, sailak 
ez zuen aipatu ikastetxea bateratze- edo integrazio-proze-
suren batean zegoenik, eta ez zuen bestelako argibiderik 
eman sindikatuen proposamenaren ibilbideari, haren arra-
zoiei edo egokitasun juridikoari buruz.

Horregatik guztiagatik, Arartekoak uste izan zuen lanpos-
tuak kentzea ez zegoela behar bezala justifikatuta eta, 
azken batean, interesdunen mugikortasunerako eskubidea 
bermatzeko deitu behar izan zirela. 2022ko urriaren 14ko 
Ebazpenean jasotako erabaki horretan, jasotako erabaki 
horretan, garrantzi handia izan zuen 2022-2023 ikasturtean 
ikastetxean eskainitako irakaskuntzak A eredukoak izaten 
jarraitzen dutela eta lanpostuek ezaugarri berak dituztela 
egiaztatu izanak

2. Kexarik aipagarrienak

2.1.  Hautaketa-prozedura batean parte-
hartzea desgaitasun-txanda dela eta

Pertsona batek Arartekoaren babesa eskatu zuen Osaki-
detza-Euskal Osasun Zerbitzuak erizaintzako laguntzaileen 
kategorian deitutako hautaketa-prozesuari dagokionez. 
Lehen azterketa 2022ko azaroaren 26an egin behar zen, eta 
adimen-desgaitasunari lotutako txandan parte hartzen zuen.

Pertsona hori 2016-2017ko lan-eskaintza publikoan kate-
goria horretarako deitutako prozesuan ere aurkeztu zen, 
adimen-desgaitasunaren txandan, eta oposizio-aldiko az-
terketa gainditu zuen. Geroago, txanda horretatik kanpo utzi 
zuten, eta desgaitasun orokorraren txandaren barruan sartu 
zuten; erabaki auzitegietan errekurritu zen eta baliogabetu 
egin zuten, berriro ere errekurtsoa aztertu eta ebazteke da-
goen epai baten bidez.

Oraingo deialdiak ahalmena ematen zien 2016-2017ko  
EEPko oposizio-aldia gainditu zutenei orduan lortutako nota 
baliatzeko prozesu berriaren oposizioaren emaitzatzat, az-
terketa berriro egin beharrik izan gabe. Hala ere, kexa jarri 
zuen pertsonari aukera hori ukatu zitzaion, orain adimen-
-urritasunaren txandan parte-hartzeagatik, lehen txanda 
horretatik kanpo utzi bazuten ere.

Arartekoak hainbat gogoeta helarazi zizkion Osakidetza-
ri, eta gertakariei buruzko informazioa eskatu zion, baita 
kasu honetan aukera hori aldezteko prest zegoela adierazi 
ere. Errekerimendu gehigarri bat bidali eta telefono bidez-
ko hainbat gestio egin ondotik, erakundeak gomendio bat 
igorri behar izan zuen, baina ez zuen osasun-erakundearen 
erantzunik jaso, azterketa berehala egin behar zela eta, pre-
miazko kontua izan arren.

Aurreko emaitzari eusteko aukerak ezinbestean galdatzen 
zuen gaitegia, ariketen edukia eta kalifikatzeko modua antze-
koak izatea, eta oposiziogileen parte-hartzea txanda berean 
egitea, eta, hala bazegokion, desgaitasun-kupo egokia beteta.

Kexaren sustatzaileak gainditu egin zuen 2016-2017ko  
EEPko azterketa, adimen-desgaitasunaren txandaren ba-
rruan; egiatan, gerora baztertu zuten, eta, beraz, oinarrietan 
eskatutako edukiaren eta zuzenketa-moduaren antzeko-
tasuna baliatzea zeukan. Hala eta guztiz ere, Osakidetzak 
argudiatu zuen ez zela betetzen txanda berean parte hartzea-
gatiko baldintza. Alabaina, gure ustez, inguruabar hori ezin 
zitzaion pertsonari egotzi, berrikuspen judizialaren zain ze-
goen administrazio-erabaki batek eragin baitzuen. Arartekoak 
ere ez zuen bidezkotzat jo adimen-desgaitasunaren txandatik 
kanpo uztea lehen prozeduran eta bigarrenean onartzea, Osa-
kidetzak aurrekari guztiak ezagutzen zituelako azken erabaki 
hori hartu zuenean, diagnostikoa eta desgaitasuna ez zirelako 
aldatu aldi horretan, eta aurkeztutako dokumentazioak, berriz, 
bazirudien haren izaera intelektuala bermatzen zuela.

https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022ir-540-22-ebazpena-2022ko-urriaren-14koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022ir-540-22-ebazpena-2022ko-urriaren-14koa
https://www.osakidetza.euskadi.eus/ataria/
https://www.osakidetza.euskadi.eus/ataria/
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-2050-22-ebazpena-2022ko-azaroaren-16koa
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Langileak hautatzeko baliabide propiorik ez egotearen zioz-
ko kudeaketa-zailtasunei dagokienez, erakunde honen iritziz, 
baliabide horiek ez diote administrazioari ahalmena ematen 
prozesuen deialditik eta garapenetik kanpo geratzeko; aitzi-
tik, administrazioak diseinuko, jarraipeneko eta kontroleko 
jarduketa hedatu behar du, lehen aipatutako printzipioak 
betetzen direla bermatzeko. Edo, bestela, lan-mandatuaren 
tresna baliatu beharko luke, hautaketa-prozesuak erakunde 
publiko espezializatuek gara ditzaten. 

3. Arloko jardueren laburpena
Hasteko eta bat, aipatu behar da Eusko Legebiltzarrak Eus-
kal Enplegu Publikoari buruzko abenduaren 1eko 11/2022 
Legea onartu duela eta, data horretatik aurrera, horixe dela 
langileen arloan aplikatu beharreko arauzko esparrua.

3.1.  Administrazio publikoetako behin-
behinekotasuna

Aurreko txostenetan, Arartekoa kezkaturik agertu da EAEko 
administrazio publikoetan egun dagoen aldi baterako edo 
behin-behineko enplegu-tasa handiagatik, eta eragindako 
pertsonen egoera bihurtu nahiz haien itxaropenei heltze-
ko modua emango duten neurriak hartzearen alde agertu 
da, betiere enplegu publikoari heltzeko baldintza oroko-
rren esparruan, bai eta helburu publikoak hobeto betetzea 
ahalbidetzen duen enplegu egonkorra lortzea xede duen 
plangintza estrategikoa eta pertsonen kudeaketa etengabe 
lantzearen alde ere.

Hainbat kexak izan dituzte helburu behin-behinekotasuna-
ren ziozko alderdiak, eta Arartekoak horiek guztiak aztertu 
ditu Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren (EBJA) jarrera 
irmotik abiatuta; izan ere, aipaturiko auzitegiaren iritzi ho-
rrek horrek eragotzi egiten du langile finkoen eta horiekin 
alderagarriak diren behin-behineko langileen arteko tra-
tu-desberdintasuna. Hala, Hezkuntza Sailari igorritako bi 
ebazpen aipatu behar dira. Horien bidez, gaixotasun kro-
nikoa edo mugitzeko arazoak dituzten senideak zaintzeko 
baimena behin-behineko langileei hedatzeko eskatu genion, 
bai eta adinaren araberako eskola-orduen murrizketa apli-
katzeko ere, nahiz eta gomendio horiek onartu ez diren. Era 
berean, zenbait kexa aztertu dira Eusko Jaurlaritzak hartu-
tako erabakiari buruz. Erabaki horren arabera, aurrerantzean 
hezkuntza-administrazioko lanpostuak ezin izango dituzte 
irakasleek bete, nahiz eta aukera hori lege orokorretan eta 
arlokoetan araututa egon; Erabaki horren ondorioz, lanpos-
tu horiek aldi baterako betetzen zituzten pertsonek ezin 
izango dute lanpostu horiek behin betiko bete, eta, gainera, 
ezin izango dute lanpostu horiek betetzen jarraitu, ezta ho-
riek betetzeko lan-poltsan parte hartu ere –lan-poltsa hori 
erabiliz beteko dira−, nahiz eta, administrazioaren beraren 
hitzetan, beteko diren eginkizunak “ez dira aldatu, zerbitzu-
-eginkizunen estalduran betetzen ari ziren berberak baitira”.

2.3.  Aholkularitza-enpresek garatutako 
hautaketa-prozesuak

Bizkaiko Tutoretza Erakundeak gizarte-langileen eta 
administrarien lanpostuak betetzeko antolatutako hauta-
keta-prozesuei buruzko kexak izan ziren, eta zalantzan jarri 
ziren prozesu horien gardentasuna eta erakunde horrek 
enplegu publikoa lortzeko bete behar dituen printzipio oro-
korrak, erakundeak bermatu egin behar baititu.

Aholkularitza-etxe pribatu batek gertaturiko prozesuak zi-
ren, eta prentsako iragarki baten bidez deitu ziren, funtsezko 
elementuei buruzko informazio zehatzik eman gabe (parte 
hartzeko baldintzak, baloratu daitezkeen merezimenduak 
eta horiek egiaztatzeko modua, egin beharreko probak eta 
haien ezaugarriak, emaitzaren publizitatea eta abar) eta jar-
duera horrek eragotzi egiten zuen irizpide erabakigarriak 
zein ziren jakitea, bai prozesuan parte-hartzeari zegokionez, 
bai emaitzei zegokienez; horrek jakina denez, jarduketa kon-
trolatzea izugarri zailtzen du.

Informazio-eskaerari erantzunez, Bizkaiko Tutoretza Era-
kundeak printzipio horiek aplikatu zirela defendatu zuen, 
eta adierazi zuen iragarkian finkatutako irizpideetan oinarri-
tutako aurre-hautaketa egin zela, eta gainditu zutenek proba 
batzuk egin zituztela hainbat gaitasun eta euskararen jakite-
-maila baloratzeko, bertaratuak emaitzen arabera ordenatu 
zirela eta lan-poltsa batean sartu zirela, eta haien egoera 
zehatza jakinarazi zitzaiela. Era berean, aholkularitza-etxe 
pribatuetara jotzea justifikatu zuen, horretarako baliabide 
propiorik ez zegoelako.

Informazio horrek ez zituen argitu gure eskaerak zekartzan 
zalantzak, eta horren ondorioz, Arartekoak ebazpena igorri 
zion, ondorioak adierazita.

Kasu horretan, ez zen izan prozesuen funtsezko elementuak 
modu objektiboan eta xehetasunez zehazten zituen bera-
riazko deialdirik. Arartekoarentzat, ordea, beharrezkoa da 
erabili beharreko baldintzak, merezimenduak eta irizpideak 
aurrez zehaztea, baita aldez aurretik zabaltzea ere, enplegu 
publikora iristeko printzipioak betetzen direla bermatzeko 
eta irregulartasunak saihesteko.

Bestalde, emaitzen jakinarazpena pertsona bakoitzak lo-
tutako emaitza komunikatzea besterik ez zen izan, baina 
erakunde honen ustez, printzipio orokor horiek errespeta-
tzeak gainerako parte-hartzaileak, prozesuen emaitzak eta 
egindako balorazioak justifikatzen dituen arrazoitzea ezagu-
tzea galdatzen du.

Administrazioak ez zuen egiaztatu lan-poltsaren erregula-
zioa zegoenik, eta ez zuen azaldu poltsaren edukira sartzeko 
edo haren kudeaketaren jarraipena egiteko modua. Hala eta 
guztiz ere, Arartekoaren aburuz, lan-poltsa hori osatzen du-
tenek horri guztiari buruzko informazio nahikoa izan behar 
dute, datu egiaztatu eta fidagarrietan oinarrituta egokitzat 
jotzen dituzten uziak baliatu ahal izateko.

https://www.legebiltzarra.eus/portal/eu/web/eusko-legebiltzarra
https://www.legegunea.euskadi.eus/eu/eli/-/eli/es-pv/l/2022/12/01/11/dof/eus/html/
https://www.legegunea.euskadi.eus/eu/eli/-/eli/es-pv/l/2022/12/01/11/dof/eus/html/
https://www.legegunea.euskadi.eus/eu/eli/-/eli/es-pv/l/2022/12/01/11/dof/eus/html/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/es/
https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-2033-20-ebazpena-2022ko-maiatzaren-27koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-2033-20-ebazpena-2022ko-maiatzaren-27koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-2033-20-ebazpena-2022ko-maiatzaren-27koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1577-21-ebazpena-2022ko-ekainaren-9koa
https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hasiera/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1989/07/8902092e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1993/02/9300651e.shtml
https://www.tutoretza.bizkaia.eus/eu_index.asp
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022ir-1119-22-ebazpena-2022ko-azaroaren-8koa
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bidezkotuak izan behar dutela, kasu batzuetan oinarrizko 
araudian finkatuta daudelarik (irakaskuntza), eta euskara 
deialdiko eskalan nagusi den hizkuntza-eskakizunetik abia-
tuta balioetsi behar dela.

Bizkaiko Foru Aldundiari hautaketa-prozesu bateko lehiaketa-
-aldiaren pisuari buruz egindako gomendioa dela eta, azkenik, 
erantzun zion aldundia, eta horrekin bat, oinarriak berrikusi 
eta araudiarekin bat zetorren beste deialdi bat egin zuen.

Berriz ere zalantzan jarri da aholkularitza-enpresa pribatuek 
hautaketa-prozesuak diseinatzea eta gauzatzea, enpresa 
horiek ez baitute beharrezko informaziorik ematen prozesu 
horiek definitzen eta zehazten dituzten elementuei buruz. 2.3 
atalak horren adibide bat jasotzen du.

Prozesuak gauzatzeari lotutako alderdiei buruzko kexak 
ere egin dira, besteak beste, Gorlizko Udalari gomendioa 
helaraztea eragin zuena, beharrezkoa ez zen dokumentu bat 
eskatzeagatik eta akatsak konpontzeko aukera ez ematea-
gatik, baina udalak ez zuen gomendioa bete. Edo deialdiko 
plazen antzeko eginkizunak zituen lanpostu batean egindako 
zerbitzuak balioetsiko ez zirela erabaki zuena, izendapen-
-eskala ez baitzetorren bat lanpostu horiekin. Aurrekoez 
gain, oinarrietan ezarritako balorazio-irizpideen aplikazioa-
ri buruzko kexak ere egin dira: esate baterako, Urretxuko 
Udalaren, deialdi baten kariaz, epaimahaiak irizpideak aldatu 
zituen emaitzak ikusita, eta, hala, interpretatzeko ahalmena 
gainditu zuen. Beste alde batetik, Arabako Gizarte Ongizate-
rako Foru Erakundeak egindako deialdi batek arazoak sortu 
zituen, berdinketa hausteko araurik ezak parte-hartzea mu-
rrizten zuen irizpide bat aplikatuz ebatzi baitzen, eta harez 
izapidetzea eten egin zen, prozeduraren aurkako helegite 
judiziala aurkeztu zelako. 

COVID-19ak jota egoteagatik, egin beharreko probetara 
joateko ezintasunari buruzko kexak ere egin dira. Arartekoa-
ren iritziz, salbuespenezko atzerapena onar daiteke, baldin 
eta babesteko moduko ondasun bati eragiten dion gertaera 
eragozle, nahigabe eta saihestezinen bat gertatzen bada, 
betiere horrek ez badu segurtasun juridikoa txikitzen edo 
sarbiderako berdintasuna murrizten. Horregatik, atzerapen-
-eskaerak arrazoizko eta zentzuzko argudioak erabiliz ebatzi 
behar dira, halakoak funtsatzen dituzten arrazoiak deialdia-
ren oinarriak kontuan hartuta.

Pertsona batzuk kezkatuta agertu dira unibertsitatez kan-
poko irakaskuntza-eremuan adingabeak zaintzeagatiko 
aldi baterako etenaldiak ez direlako zerbitzu gisa aintzat 
hartuko hautaketa-prozesuetan, ez baitira eszedentziatzat 
hartzen. Inguruabar hori behin-behinekotasunaren beste 
ondorio bat da, eta tresnaren beraren baliagarritasuna za-
lantzan jartzen du.

Komunikabideetan oihartzun handia izan duten hautake-
ta-prozesuei buruzko kexak ere aurkeztu dituzte hainbat 
pertsonak. Horietako bat Bilboko Udalak deituriko Udaltzain-
goko ofizialordeen plazen ingurukoa da, eta prozedura ezin 
izan zen izapidetu, autu horren aurkako errekurtso judiziala 
aurkeztu baitzuten. Oihartzun handiko beste kexa bat Polizia 
eta Larrialdietako Euskal Akademiak Suteak Prebenitzeko 

Beste alde batetik autonomia-erkidegoko nahiz estatuko 
araudiak onartzeari esker, urtearen barruan administra-
zioek iraupen luzeko aldi baterako enplegua egonkortzeko 
prozesu berezi eta salbuespenezkoak deitu eta gauzatu di-
tuzte, eta prozesu horien emaitzaz, behin-behinekotasuna 
murriztea espero da. Era berean, lanpostu hutsak dituzten 
bitarteko langileen izendapenetan, araudi horretan ezarrita-
ko 3 urteko muga berria aintzat hartzen hasi direla egiaztatu 
dugu.

3.2. Enplegu publikorako sarbidea

Kexa batzuek eragozpenak jarri dizkiete hautaketa-proze-
suetan parte hartzeko arautu diren baldintzei. Horien 
artean, Lanbide Heziketako titulazioak eskatzea zalantzan 
jartzen zuen, emakumeen aurkako zeharkako diskrimina-
zioa sorraraz zezakeelakoan. Edo Udaltzaingoko agenteen 
lan-poltsan sartzeko, euskararen B2 hizkuntza-eskakizuna 
galdatzearen aurka zegoena. Auzi horri dagokionez, Eusko 
Jaurlaritzako Segurtasun Sailari aipaturiko poltsa berrikus-
teko eskatu zitzaion, baina sail horrek ez zuen gomendioa 
onartu. Beste kexa batek zalantza egin zuen esklerosi 
anizkoitza espetxeetako laguntzaileen lan-poltsa batean 
baztertzeko arrazoi medikoa izan zitekeela; esan behar da, 
kidegoan sartzeko deialdietan horrela agertzen denez, eta 
kidego horren araubide autonomikoa oraindik ere arautu ez 
denez, ezin izan genuen kexagilearen uzia aldeztu.

Araugintzako aldaketa batek kendu egin du polizia-kidegoe-
tan sartzeko gutxieneko garaieraren baldintza, iraganean 
kexak eragin zituena. Hala berean, berariazko neurriak 
arautu ditu emakumeentzat, haurdunaldi, erditze edo erdi-
tze ondoko kasuetan.

Guardia-Arabako Errioxako Kuadrillaren deialdi bati buruzko 
kexa bat aztertu ondoren, agerian geratu zen prozesuen oi-
narriek berariaz eta zehatz ezarri behar dituztela deialdiaren 
funtsezko elementuak, hala nola proben data jendaurrean 
iragartzeko modua edo parte-hartzaileei jardueren berri 
emateko modua.

Gaitegiei buruzko kexak ere aztertu dira. Kexa horietan fun-
tsatuta, ondorioztatu da beharrezkoa dela gaiak lanpostuen 
eginkizunei lotuta egotea, baina horrek ezin du inola ere 
ekarri justifikaziorik gabeko murrizketarik sarbidean, gaiak 
irisgarriak ez direlako edo horien ezagutza pertsona jakin 
batzuentzat mugatuta dagoelako.

Lehiaketa bidezko egonkortze-prozesuen deialdiak sis-
tema hori baztertzera bultzatu zituen pertsona batzuk, 
legeak salbuespenez horrela baliatzeko aukera ematen 
duen arren. Halaber, balioetsi beharreko merezimenduetan 
aldaketak egitea proposatu da, hala nola edozein datatan 
hautaketa-prozesuak gainditzea, enpresa publikoetan har-
tutako esperientziaren baliokidea aintzat hartzea edo eskala 
jakin batzuetan euskararen 4. hizkuntza-eskakizunaren ba-
lioespena kontuan hartzea; kexa horiek guztiak ebatzi dira 
aintzat hartuta merezimenduek arrazoizkoak, haztatuak eta 
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https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1251-21-ebazpena-2022ko-martxoaren-11koa
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eta administrazioak adierazi zuen kexa kontuan hartuko zue-
la erregulazio berria negoziatzerakoan.

Ordainsariez denaz bezainbatean, esku-hartze judizia-
laren bidez amaitu zen UPV/EHU denboraldi luze batean 
ordainsari-osagarri bat jaso zuen pertsona bati egindako 
diruzko erreklamazio baten ziozko kexaren izapidetzea. Era 
berean, Donostiako Udalak deitutako hautaketa-prozesu 
bateko zaintza- edo lankidetza-lanen konpentsazioa azter-
tu zen, aparteko ordu gisa ordaindu baitziren. Arartekoaren 
ustez, aldiz, zenbateko berdinez ordaindu behar izan ziren, 
otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuak araututakoari jarraiki. 
Aztertutako beste gai batzuk lanpostu bati (Bizkaiko Foru 
Aldundia) arduraldi bereziko osagarria aplikatzea edo txan-
dakako osagarri bat aitortzea (Osakidetza) izan ziren.

Eusko Jaurlaritzaren 2022ko azaroaren 29ko Ebazpenak 
Hezkuntza Sailari gomendatu zion pertsona bati ordain 
ziezaiola langile orrek bete zuen saileko burutzaren osaga-
rria. Ordainketa ukatu egin zen Ikuskaritzari aldez aurretiko 
baimenik eskatu ez ziolako, baina kargua izendapenarekin 
batera esleitu zitzaion, eta hezkuntza-administrazioak ba-
zekien kargu horretan ari zela. Gomendioa onartu egin zen.

Beste alde batetik, hainbat pertsona kezkaturik agertu dira 
Hezkuntza Sailak aldaketak egin dituelako ordezko langileei 
udako aldia ordaintzeko irizpideetan −horrek ordainsari-
-beherapen handiak ekarri dituelako− bai eta irakasgaiak 
etorkizunean izango duen bilakaeragatik ere.

Dagoeneko aipatu dugu Hezkuntza Sailari igorritako ebaz-
pena, hau da, adinaren araberako eskola-orduen murrizketa 
aldi baterako langileei hedatzea , baina sailak ez zion eskae-
rari jaramonik egin.

Kexa bat izapidetu behar zela eta, Osakidetzari adiera-
zi genion langileek, bereziki, herritarrekin zuzeneko tratua 
dutenek, aldez aurretik ezagutu behar dituztela jarduke-
ta-protokoloak eta horien aldaketak, edo albait lasterren, 
aurreikusi ezin ziren inguruabarren ondoriozkoak badira. Ildo 
beretik, zabalkundea egokia izan dadin, komunikazio-bideak 
eraginkorrak izan behar direla gogorarazi genion.

Kontsulta bati erantzunez, Arartekoak ebatzi zuen bitarteko 
langileen izendapenek borondatezko eszedentzia eragin 
dezaketela beste administrazio bati atxikitako karrerako 
funtzionario baten alde, zerbitzuak sektore publikoan 
emateagatik.

Erretiroari dagokionez, gaur egun etenda dagoen zerbitzu 
aktiboaren luzapenari buruzko kexak aztertu dira, bai eta 
erretiro aurreratuagatiko kalte-ordainei buruzkoak ere, ba-
tez ere, Auzitegi Gorenaren 2022ko ekainaren 7ko epaiaz 
geroztik ebatzi direnak.

Laneko arriskuen prebentzioari dagokionez, hainbat 
pertsonak kexak aurkeztu dituzte lanpostuak egokitzeko 
prozedurei edo laneko jazarpentzat jo izan dituzten egoe-
rei buruz. Kexen izapìdetzeak erakutsi digu egoera horiei 
ahalik eta arreta handienaz heldu behar zaiela, behar be-
zala justifikatutako egintzen bidez, erabilitako irizpideak eta 

eta Itzaltzeko Zerbitzuetarako egindako deialdi bateratuaren 
emaitzei eta etorkizuneko ondorioei buruzkoa izan zen.

Aldi baterako enpleguari dagokionez, Eusko Jaurlaritzako 
Hezkuntza Sailak ondoko gomendioa onartu zuen: irakas-
leen aldi baterako enplegu-zerrendan sartzeko, atzerrian 
lortutako tituluen baliozkotasuna zehazterakoan, egokita-
sun-analisiari eta titulu berriak sartzeko arauan xedatutako 
irizpideei jarraituko zaie. Era berean, amaiera eman zitzaion 
sail horrek berak izapidetutako kexa bati, non irakasleen 
masterra salbuesteko aukera aztertu zuten; izan ere, pertso-
na horrek dagokion arauak salbuespena lortzeko ezarritako 
epemuga igarota atera zuen arren, egiaztatu zuen data hori 
baino lehen 180 prestakuntza-ordu baino gehiago eginda 
zituela. Beste alde batetik, pertsona bat kexatu zen hez-
kuntza-administrazioak ez ziolako onartu espezialitatera 
sartzeko aukera ematen duen titulua lortu aurreko lanbi-
de-esperientzia, nahiz eta irizpide hori, gutxienez, 1995etik 
aurrera erabili den.

Kexa batzuen izapidetzeak agerian jarri du oraindik ere ez 
direla betetzen araudiak xedatzen dituen desgaitasuna du-
ten pertsonak enplegu publikora iristeari buruzko helburuak, 
eta pertsona horiek era guztietako zailtasunei aurre egiten 
jarraitzen dutela, bai aldi baterako enpleguan (administrazio 
batzuek ez baitute berariazko deialdirik egiten), bai enplegu 
finkoan. Hori dela eta, berriro ere azpimarratu behar da ad-
ministrazioek egoera horretaz hartu behar dutela eta neurri 
egokiak hartu behar dituztela pertsona horien eskubideak 
berma daitezen eta haien parte-hartzea berdintasun-baldin-
tzetan gerta dadin.

2.1. ataleko kexa laburtua ildo horretakoa da, bai eta adimen-
-desgaitasuna duten pertsonek zereginen ikaskuntzarako 
geletan prestakuntza amaitzen dutenean aurkitzen dituzten 
oztopoak azpimarratu dituen beste kexa bat ere, azkenek 
ezin dituztelako egiaztatu izaera orokorrez eskatzen diren 
tituluak. Azkenik, kexa batzuk azaldu dira lehiaketa bidez 
egonkortzeko salbuespenezko prozesu batzuetan, desgai-
tasuna duten pertsonen txandarik aurreikusi ez delako.

3.3.  Laneko baldintzak, lan-arriskuak 
prebenitzea eta kontziliazioa

Kexa bat izapidetu zen Andoaingo Udalean sortutako lan-
postu berri batzuen balorazioa onartzeko atzerapenaren 
zioz; udal horrek adierazi zuen prozesua abian zegoela, bai-
na aurrekontu-araudiaren baldintzapean zegoela.

Era berean, Eusko Jaurlaritzako bi sailetan telelana egite-
ko eskaerak ezesteko arrazoiak aztertu ziren. Lehenengoa, 
lanpostuak aurrez aurreko arreta eskatzen zuelako, eta hori, 
hasteko eta bat, telelana onartzeko funtsezko oztopo bat 
da, are gehiago, Arartekoak adierazi zuen bezala, herritarren 
aurrez aurreko arreta indartu behar delako, pertsonek admi-
nistrazioekiko harremanetan dituzten eskubideak erabiltzean 
aurreiritzirik sor ez dadin. Bigarrena, arauak lanaldiaren he-
rena edo erdia murriztu dutenak baztertzen dituelako, nahiz 
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Bestalde, ezin da ahaztu Eusko Jaurlaritzak erabaki duela 
irakasleek hezkuntza-administrazioko lanpostuak be-
tetzeko aukera baztertzea; horren ondorioak 3.1 atalean 
laburbildu dira.

Eta, berriz ere, unibertsitatez kanpoko irakasle-lanpos-
tuak esleitzeko prozedurak kexa ugari eragin ditu Horrela, 
ikasturte hasieran egindako prozeduran, bi esku-hartze oro-
kor egin ziren: lehenengoa, ekainaren 24an argitaratutako 
lanpostuen zerrenda, parte-hartzaileek hilaren 27tik 29ra 
bitartean aukera zezaten, hilaren 30ean aldatu zelako, akats 
baten ondorioz jasotako 400 postu baino gehiago kentzeko 
xedez. Ararteko erakundeak prozesuaren konplexutasuna 
ezagutzen du, baina uste du berme guztiak izan behar di-
tuela parte hartzen dutenei kalterik eta mesfidantzarik ez 
eragiteko, eta, beraz, zerrenda horrek osoa eta zehatza izan 
behar duela. Horretarako, beharrezkoa da informazioa hela-
razteko eta prozesuak kudeatzeko prozedurak diseinatzea, 
datuen baliozkotasuna ziurtatzeko, eta akatsak garaiz an-
tzemateko eta prozesuaren aldi guztietan informazio zuzena 
eskaintzeko beharrezkoak diren bitarteko eta egokitzapen 
guztiak aplikatzea.

Bigarren esku-hartzea loturik egon zen irailaren 5ean eta 7an 
Ordezkagunean (esleipenak kudeatzen dituen plataforma) 
antzemandako akatsekin. Hala, hilaren 5ean, prozesua inda-
rrik gabe utzi zen, eragindako pertsonek eskaerak egin eta 
horren frogagiria lortu ondoren. Hilaren 7an, hurrengo egun 
baliodunean, sistemak ez zuen modurik eskaini arratsaldera 
arte sartzeko, eta 20:00ak igarota atzeratu zuen ebazpena. 
Horrek nabarmen zaildu egin zuen hurrengo eguneko lana 
prestatzea eta urruneko lanpostuetara joan behar zutenak 
lanean hastea. Gainera, hilaren 5ean lanpostua lortua zute-
nek izendapen, ordainsari, kotizazio eta puntuazio egunak 
galdu zituzten. Eta ikastetxeei ere eragin zien, plantilla osoa 
ez zegoelako prest garaiz.

Beste kexa batzuetan, esleipenetan egindako akats zeha-
tzen berri adierazi zen, dela egiatan ez ziren lanpostuak 
esleitzeagatik, dela araudia oker aplikatzeagatik, baina aka-
tsok ez ziren konpondu, kasu batzuetan izan ezik. Akats 
horien ondorio garrantzitsuak direla eta, Arartekoaren iritziz, 
berariaz aztertu eta konpondu behar dira, eta gertatu diren 
kalteak erabat emendatu behar dira. Adibide gisa, 2022ko 
apirilaren 6ko Ebazpena dela bide azkendutako kexa aipatu 
daiteke. Autu horretan, Arartekoak Hezkuntza Sailari go-
mendatu zion pertsona bati kalte-ordaina ematea esleipen 
oker baten ondorioz izandako kalteagatik, baina eskaera ez 
zen onartu.

3.5. Zehapen-prozedura eta salatzeko bideak

Kexa baten ondorioz, Hezkuntza Sailak hasitako dizipli-
na-prozedura bat izan genuen aztergai, hutsegite larri eta 
arinagatik, ikasle batzuen salaketa baten ondorioz. Proze-
dura artxibatu egin zen, eraginpeko pertsonaren bitarteko 
izendapena amaitu zelako, eta salatzaileei ez zitzaien ino-
lako jarduketarik jakinarazi. Arartekoaren iritziz, gertakarien 

horien oinarri diren arrazoi zehatzak ezagutu ahal izateko, 
aintzat hartuta beti administrazioa behartuta dagoela bere 
langileek laneko segurtasun eta osasunaren arloan babes 
eraginkorra izateko duten eskubidea bermatzera, langileak 
arriskuan jartzen dituzten egoera edo jokabide guztiak pre-
benituz, zuzenduz eta, hala badagokio, zehatuz.

Ildo horretan, kexa bat aztertu da haurdun dauden ema-
kumeak osasun-arloan tximinoaren baztanga babesteko 
moduari buruz.

Familia eta lana bateragarri bihurtzeari buruzko atala 
jorratuta, berretsi da ordezko langileek edoskitzea meta-
tzearen alde egin dezaketela, Arartekoak iaz gomendatu 
zuen ildoarekin bat etorriz. Hezkuntza Sailak indarrik gabe 
utzi zuen lanaldi-murrizketen, aldi baterako eteteen eta 
eszedentzien iraupena arautzen zuen jarraibidea, eginda-
ko gomendioari jarraiki, baina ez zuen onartu gaixotasun 
kronikoa edo mugitzeko arazoak dituzten senideak 
artatzeko baimena aldi baterako langileei hedatzeko go-
mendioa.

Gaixorik dagoen sendiren bat zaintzeko norberaren gauze-
tarako baimena eskatu zuen pertsona baten baja medikoak 
kexa eragin zuen, eta Hezkuntza Sailak onartu egin zuen bat 
zetozen baimen-egunei uko egin izana.

Zenbait kexa gaixotasunen batek jota egon diren egune-
tan adingabeak artatzeko zailtasunari buruzkoak izan dira; 
izan ere, ez da horretarako baimen espezifikorik aurreikusi, 
eta hori laguntza behar duten beste senide batzuen kasuan 
ere aplika daiteke. Gai horri araudiaren aldaketa baten bidez 
edo negoziazio kolektiboaren bidez oratu beharko zaio.

Jaio eta ordu gutxi batzuetara hil zen jaioberri baten ai-
tak edoskitze-baimena hartzeko aukerari buruzko kexa bat 
izapidetzeak (azkenean administrazioak ezetsi egin zuen, uzi 
hori betetzeko modurik ez zegoelako, ez legearen ikuspegi-
tik, ez epaileen ikuspegitik), bultzatu du Arartekoa egoera 
horiek ikusaraztera, inguruabar horiei eta gai horretan duten 
tratamenduari buruzko hausnarketa sustatzeko asmoz.

3.4. Lanpostuak betetzea

Aurten, sail honetako kexak hainbat alderdiri buruzkoak izan 
dira. Besteak beste, aipatzekoa da unibertsitatez kanpoko 
irakaskuntza-esparruari atxikitako lekualdatze-lehiaketa 
bati buruzko esku-hartzea, 2.2. atalean laburtuta ageri dena. 
Hala berean, pertsona batek estatuko kidegoetako justizia-
-administrazioko lanpostuen hornidura baten inguruabarrean, 
euskara jakiteko eskakizuna kentzeko uzia agertu zuen, 
baina kexa hori ez zen izapidetu, aldi berean, kexa aurkeztu 
zuelako Herriaren Defendatzailearen aurrean. Osakidetzak 
deitutako lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorreko katego-
ria batzuen ebazpena atzeratzea ere kexa-iturri izan zen. Edo 
osasun-zerbitzuen kategorien egituraketan dauden aldeak, 
baliokidetasunik ezaren zioz autonomia-erkidegoen artean 
langileak mugitzea eragozten dutenak.
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mazio kontraesankorra, edo azterketa baten berri emateko 
mezu elektroniko bat mezu baztergarri edo zabor-mezuen 
karpetara desbideratzea, eragindako pertsonari tenorez 
ikustea eragotzi ziola.

3.7. Administrazio egokirako eskubidea

Aurreko urteetan bezala, Arartekoak azpimarratu nahi du 
pertsona orok eskubidea duela bere uziak inpartzialta-
sunez, ekitatez, arrazoibidez eta zentzuzko epe baten 
barruan azter daitezen Europar Batasuneko Oinarrizko Es-
kubideen Gutunarekin bat etorriz.

Pertsona askok berriro aipatu dute zailtasun handiak izan 
dituztela Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko langileria 
zerbitzuen aurrez aurreko arreta eta zuzenekoa jasotzeko, 
bai eta lehendik esleituta dituzten telefono-lineen etenga-
beko arretarik eza ere, eta horrek, gure aurreko txostenak 
adierazi bezala, ez dio erantzuten berehalako administra-
zioa, bermatzailea eta herritarren zerbitzukoa izan behar 
duenari. Era berean, azaldu dute postontzi elektroniko 
orokorrak erabiltzen direla edozein gairen berri jakinaraz-
teko edo ebazteko bitarteko gisa; postontzi horietatik ez 
da beti erantzuten, eta, gainera, erantzunetako batean tra-
tu ez oso bidezkoa edo gaiaren inguruko ezagutze juridiko 
apala antzeman dira. Gainera, postontzi horiek ez dute ad-
ministrazio-prozeduraren bermerik ematen epeei, jarduketen 
agerpenari, arrazoiei edo errekurtsoei buruzko azalpenari 
dagokienez, eta, beraz, ez dira onargarriak prozedurak iza-
pidetzeko bitarteko gisa.

Era berean, kexak aurkeztu dira administrazioaren isil-
tasuneko egoerei edo eskabideak edo errekurtsoak 
ebazteko gehiegizko atzerapenari buruz, bai eta, alderdi 
garrantzitsuei buruz ere, kasurako, jazarpenagatiko salake-
tetan edo diziplina-prozeduretan. Jarduteko modu horiek 
larriki zailtzen diete eragindako pertsonei beren uziak de-
fendatzea, eta administrazioen inguruko iritzi negatiboa 
sorrarazten laguntzen dute. Hori dela eta, administrazioak 
jabetu behar dira beharrezkoa dela prozedurak arduraz 
izapidetzea, epeak betetzea eta, horrela, pertsonen esku-
bideak bete daitezen bermatzea.

Arartekoak zenbait kexatan gogorarazi duenez, jarduketek 
arrazoibide nahikoa, egokia eta berariazkoa izan behar dute, 
eragindako pertsonek arrazoi horiek justifikatzen dituzten 
argudioak ezagutu ditzaten eta beren jarrera berme guztiz 
defendatu ahal izan dezaten. Kasu hori Errenteriako Udala-
ren hautaketa-prozedura batean gertatu da, non pertsona 
baten uzia ez zen inondik ere aintzat hartu.

Azkenik, UPV/EHUko hautaketa-prozedura baten espedien-
terako sarbideari buruzko kexa bat aipatu behar da. Izan 
ere, EHUk sarbidea ukatu zion eragindako pertsonari per-
tsona prozesuaren amaieran baztertu zutenean, gure iritziz, 
arrazoitu gabeko erabakia emanda, pertsona horrek interes 
ziurra zuelako ordura arte izapidetutako prozeduran.

garrantzia eta pertsona hori berriro izenda zitekeela eta ikas-
tetxe berera edozein unetan itzul zitekeela kontuan hartuta, 
espedientea arreta handiagoz izapidetu behar izan zen, eta 
modu eraginkorragoan ebatzi, horrela, balizko erantzukizu-
na argitu eta aldi baterako enplegu-zerrenda kudeatzeko 
araudian xedatutako neurriak hartu ahal izateko. Gainera, 
prozedura hasteko erabakia eta azken ebazpena salatzaileei 
jakinarazi behar izan zitzaien.

Beste alde batetik, Arabako Foru Aldundiaren jarduketa-
ri buruzko beste kexa bat aurkeztu izanak 2019ko urriaren 
23ko 2019/1937 (EB) Zuzentaraua aztertzeko aukera eman 
zigun. Zuzentarau horrek, arau-hausteak salatzen dituzten 
pertsonak babesteko neurriak ezartzeaz gain, xedatzen 
du administrazioek barne-salaketarako eta jarraipenerako 
bideak eta prozedurak izan behar dituztela, langileek arau-
-hausteei buruzko informazioa ematea izan dezaten, nahiz 
eta administrazio guztiek ezarri ez dituzten.

3.6.  Prozesuen diseinua eta administrazio 
elektronikoa

Berriro ere azpimarratu behar dugu prozedura erraz eta 
arinak diseinatu behar direla, arrazoizko epe baten barruan 
ebatzi ahal izateko eta zerbitzu publikoa eta pertsonen es-
kubideak bermatzeko. Bereziki, prozedurak lotzeko eta 
izapidetzeko bitarteko elektronikoen erabilera ahalik eta 
argitasun eta erraztasun handieneko irizpideetan oinarritu 
behar da, eta kontuan hartu behar dira xede dituzten pertso-
nek ulertzeko eta elkarreragiteko dituzten aukerak.

Ildo horretan, irakaskuntzako aldi baterako enplegu-ze-
rrendako espezialitateei heltzeko titulazioen egokitasuna 
aztertzeko prozedura dela eta, beste gomendio bat igorri 
genion Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari, ezarritako 
prozeduraren araberako bi eskaera ebatz zitzan, gehienez 
ere, hiru hilabeteko epean, baina azkenean ezin izan genuen 
onartutzat jo.

Era berean, gomendioa igorri genion Bilboko Udalari, hau-
taketa-prozesu bat berrikus zezan, pertsona batek aplikazio 
informatikoaren atal batean jaso zituen merezimenduak 
baloratu ez zituelako, aplikazio bereko beste atal batean ez 
baitzuen txertatu. Gomendioa bertan behera geratu zen, 
errekurtso judiziala aurkeztu baitzen.

Ekitaldiaren barruan, Arabako Gizarte Ongizaterako Foru 
Erakundearen hautaketa-prozesu batzuetan, identifikatzeko 
aztarna digitala erabiltzeko eskakizunari buruzko kexa baten 
izapidetzea amaitu zen, eta, azkenean, eskakizuna deialditik 
kendu zen.

Kexa eragin duten beste gai batzuk, prozedurak eta eskura 
dauden bitartekoak behar bezala aztertzeko beharra erakus-
ten dutenak, honako hauek izan dira: plataforma berrian jaso 
ez ziren prestakuntza-datu batzuen migrazioan erregistratu-
tako gorabeherak, pertsona batek hautaketa-prozesu baten 
tasak ordaintzen saiatzean bere bankutik jaso zuen infor-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:l33501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:l33501
https://errenteria.eus/
https://errenteria.eus/
https://web.araba.eus/eu/home
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019L1937-20211110&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019L1937-20211110&from=EN
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1671-20-ebazpena-2022ko-irailaren-8koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1678-21-ebazpena-2022ko-apirilaren-11koa
https://web.araba.eus/eu/gizarte-zerbitzuak/gofe
https://web.araba.eus/eu/gizarte-zerbitzuak/gofe
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Arlo honetan, azaltzen den esparrua orokorra denez, gai 
gehienak toki administrazioetara bideratutako kexen gaine-
koak dira. Eduki materialaren ikuspuntutik, aurreko urteetan 
bezala, kexa gehienak herri-administrazioen funtzionamen-
du orokorrari buruzkoak dira. Hala ere, nabarmena da tokiko 
zerbitzu publikoekin eta ondare publikoa kudeatzearekin ze-
rikusia duten kexen kopurua.

Azpimarratu behar dugu, behin eta berriz, herritarren es-
kaerei arrazoizko epean erantzutea Administrazio Publikoen 
betebeharra dela, eta ezin dutela isiltasun negatiboaz ba-
liatzea aukeratu ebazteko betebeharraren ordez, isiltasun 
hori fikzio juridikoa delako. Gainera, maizegi gertatzen da 
kexak aurkezten dituzten pertsonek beren haserrea hela-
razten diotela erakunde honi; izan ere, herritarrak jarduketa 
batekin ados ez daudenean, administrazio publikoek ez di-
tuzte aurkezten zaizkien eskaerak ebazten eta/edo hartzen 
duten erabakia inola ere ez dagokio eskatutakoari, eta he-
rritarrek auzibidera jo behar izaten dute beren eskubideak 
defendatzeko. Azken aukera hori (eskaeraren gaia –zenbate-
koa– kontuan izanda) ez zaie komeni herritarrei, epaiketako 
defentsaren gastuak direla eta.

Kexetan azaltzen diren kontuak, batzuetan, garrantzi txi-
kikotzat jo daitezkeen arren, kexagileentzat eskubideak 
erabiltzeko unea da, eta Administrazioak erantzun behar 
die, bere ikuspuntua argi eta zehatz azaltzeko ahalegin 
handiagoa eginez, baita diskrezio-ahalak erabiltzen di-
tuen kasuetan ere; halakoetan, Administrazioak dauzkan 
jarduteko aukerak ugari dira, eta ez da beharrezkoa go-
goeta juridikoetan oinarritutako arrazoiketa; horren ordez, 
hartutako erabakiaren nolabaiteko arrazoizkotasuna baka-
rrik egiaztatu behar da, administrazioaren jarduna ez dela 
arbitrarioa esan ahal izateko. Garrantzitsua da kontu hori 
nabarmentzea, eskatzen diren jarduketa asko ez baitaude 
nahitaez eman beharreko oinarrizko zerbitzu gisa arau-
tutakoen artean, eta, halakoetan ere, arazoa ematen den 
zerbitzuaren kalitatean edo kantitatean datza (bide-garbike-
taren maiztasuna, urtean egiten diren belar-ebaketak, kultur 
zentroen ordutegiak eta abar); kontu horiek guztiak aukerako 
erabakiaren arloari dagozkio. 

1. Arloa kopurutan
Aurten 225 espediente kudeatu dira sail honetan eta hona-
koa izan da eragindako administrazioen araberako banaketa:

• Tokiko administrazioa ............................................ 189

• Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio  
Orokorra (Eusko Jaurlaritza) .................................... 18

• Foru administrazioa ................................................... 4

Azpiarloen araberako banaketari erreparatuz gero, honela 
sailkatuko litzateke:

• Administrazioaren funtzionamendua eta  
administrazio-prozedura .......................................... 82

• Kontratazio-araubidea, ondarea eta  
administrazio-erantzukizuna.................................... 66

• Tokiko zerbitzu publikoak ........................................ 39

• Beste alderdi batzuk ................................................ 18

• Udal-erroldaren kudeaketa ...................................... 18

• Informazioa eta herritarren parte-hartzea ................. 2

Aurten hainbat kexa bideratu ditugu, ekitaldi honetan jaso-
takoak eta aurreko ekitaldietan ebatzi gabe geratu zirenak. 
Kexa horien biderapenari buruzko xehetasunak direla eta, 
nabarmendu behar da ondorengo egoeran daudela txosten 
hau idatzi den unean:
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adierazten duenez, “Administrazioa behartua dago berariaz-
ko ebazpena eman eta jakinaraztera prozedura guztietan, 
edozein dela ere prozedura hasteko modua”.

Kontu horri dagokionez, Arartekoaren 2022ko abenduaren 
14ko ebazpena aipatu beharra dago; horren bidez, bukatu 
da Donostiako Udalak administrazio horretan aurkeztutako 
idazki bati erantzun ez izanari buruzko jarduketa, izan ere, 5 
urte igaro ziren eta idazki horri ez zitzaion erantzun. Bertan, 
legeria gogorarazi zitzaion udal horri eta adierazi zitzaion 
herritarrek administrazio ona izateko duten eskubidea sus-
tatu behar duela; eta horretarako, aurkezten diren idazkiak 
jaso izana adierazi behar da, horiek ofizioz bultzatu behar 
dira eta kexagileak mahaigaineraturiko alderdiei arrazoizko 
denbora-tarte batean erantzun eta jakinarazi behar zaie. 

Era berean, eta aintzat hartuta udal horretako alkateak eman 
zuen azalpena honi buruzko erantzun idazkian: “Arartekoak 
galbaheren batetik pasatu beharko lituzkeela jasotzen dituen 
kexak, izapidetu edo ez erabakitzeko. Izan ere, nire, nire 
ustez, Administrazio honetan izapidetuak izateko zantzurik 
txikienak ere ez duten gaiei buruz kexak eta lankidetza-es-
kaerak helarazteak lan gehigarri bat sortzen dio Udalari, eta, 
nire iritziz, hori ez dago justifikatuta”, udal horri gogorarazten 
zaio erakunde honek Ararteko erakundea sortu eta arau-
tzeko otsailaren 27ko 3/1985 Legera egokitzen duela bere 
jarduketa.

Lege horren arabera, Arartekoari dagokio herritarrek 
administrazio publikoekin dituzten harremanetan beren es-
kubideak bermatzea.

Ondorioz, erakunde honek araudia ez betetzea eragin de-
zaketen administrazio-jarduketa zehatzen inguruko kexak 
aztertu behar ditu, baldin eta horiek frogatzeko datu edo 
dokumentu nahikoa aurkezten bada esku-hartzea ahalbide-
tzeko; hala nola udal horretan formalki aurkeztutako eskaera 
bati ez erantzutea.

Azken batean, azpimarratzen jarraitu behar da herritarrek 
aurkezten dituzten eskaerei berariaz erantzuteko betebeha-
rra.

Arartekoak izapideturiko espedienteetan planteatzen ja-
rraitzen den beste gai bat aurten ere da Administrazioak 
darabilen modua edozein interesdunek aurkezturiko idatzi 
bat kalifikatzeko, erregistro-kanal ofizialen bidez. Eskae-
ra, ematen zaion izena edozein dela ere, ezin da nahastu 
kexa, kontsulta edo iradokizun kontzeptuarekin; izan ere, 
baliabide hori asko erabiltzen dute herri-administrazioek, 
herritarrek arazo publikoetan modu informalean parte har-
tzeko bide gisa (webgunea edo posta elektronikoa erabili ohi 
da horretarako, alde batera utzita Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legearen 16.4. 
artikuluan ezarri diren idazkiak aurkezteko bideak). 

Administrazio Publikoek ardura berezia jarri behar dute legez 
ezarritako bidea erabiliz aurkeztutako eskaera kalifikatzean. 
Jasotako kexak aztertzean, kanal desberdinen helburuaren 
inguruko nahasketa eta ezjakintasuna antzeman ditu Ararte-
koak. Hori dela eta, Administrazioak behar bezala informatu 

Jaso ditugun kexa gehienen izapidetze-egoera arrazoizkoa 
da erantzuteko epeei dagokienez, baita administrazio pu-
blikoek ematen diguten informazioaren edukiari dagokionez 
ere; informazio hori beharrezkoa izaten da administrazioa-
ren jarduna salatu duten kexagileek azaldutako kontua 
egiaztatzeko eta, hala badagokio, antzemandako jarduera 
desegokia zuzentzeko proposamena aurkeztu ahal izate-
ko. Ildo horretan, idatzi diegun administrazio publiko askok 
eskaerei eta, hala badagokio, Arartekoak helarazitako zu-
zenketa-proposamenei erantzun badiete ere, jarraitu behar 
dugu azpimarratzen erakunde honen eskaerei erantzu-
teko betebeharra, erakunde hau Eusko Legebiltzarraren 
mandataria delako; hori dela eta, bereziki aipatzen dugu 
informazio-eskaera bidali diogun administrazio baten la-
guntzarik eza. 

2. Kexarik aipagarrienak
Atal honetan izapidetutako kexa esanguratsuenak laburbildu 
dira atal honetan, herritarren kezkak eta gure esku-hartzeak 
adierazten dituzte eta; gomendioren bat jaso dutenak be-
reziki azpimarratu dira, dagozkien azpiarlo materialetan 
jarraian azaldutako epigrafeen arabera multzokatuta.

2.1.  Administrazio prozedura eta 
Administrazioaren funtzionamendua

Administrazioak, Arartekoak urtero azpimarratzen duenez, 
objektibotasunez egin behar du lan interes orokorren alde, 
Konstituzioari, legeari eta zuzenbideari men eginez, eta, 
errespetatu egin behar du bere jardunean eta harremanetan, 
Sektore Publikoaren araubide Juridikoari buruzko urriaren 
1eko 40/2015 Legean (3. artikuluan) xedatzen dena. 

Adierazi den bezala, administrazio-isiltasunaren figura 
azpimarratu behar da. Administrazio publikoek gehiegitan 
jotzen dute errekurtso horretara, eskaerei berariazko eran-
tzun bat ematea saihesteko. Figura hori ez dator bat 
prozedura bat amaitzeko legez ezarritako modu batekin ere, 
prozedura bat amaitzeko ebazpena eman behar delako, edo 
bestela, atzera egin daiteke, eskaeraren oinarri den esku-
bideari uko egin (baldin eta ordenamendu juridikoak uko 
egitea debekatu ez badu) edo iraungitzat jo.

Eraginkortasunaren printzipioak (Espainiako Konstituzioa-
ren 103.1. artikulua) administrazio publikoei eskatzen die 
gizarteak eskatzen dizkien itxaropenak modu arrazoizkoan 
bete ditzatela. Horren barruan, Administrazioaren bete-
beharra da partikularrek aurkezten dizkieten eskariak eta 
erreklamazioak berariaz ebaztea. Izan ere, administratuek 
administrazio-ebazpenen oinarriak ezagutzea ezinbestekoa 
da beren legezko eskubideak eta interesak era egokian de-
fendatzeko.

Hala, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Er-
kidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluak argi 

https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022ir-338-22-ebazpena-2022ko-abenduaren-14koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022ir-338-22-ebazpena-2022ko-abenduaren-14koa
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1985/03/8500660a.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-10566
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-10566
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-10565
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Bertan ezartzen da beharrezkoa dela araudi aplikagarria 
interesdunen interes gorenarentzako zentzurik egokienean 
interpretatzea, honela, etxebizitza-aldaketa aldizkako berri-
tze gisa ulertu behar da TAOLaren 16. artikuluan ezarritako 
iraungipena ekiditeko, eta horrek espedientea irekitzeko 
epearen zenbaketari eragiten dio, hizpide dugun kasuan 
bezala. Hau da, kexa honetan azaldutakoaren antzeko ka-
suetan (non errolda-inskripzioan aldaketa bat gertatu zen, 
interesdunak bizilekuaren aldaketa jakinarazi ondoren), be-
rritzea jakinarazteko bi urteko epea inskripzioan aldaketa 
egin zen egunetik zenbatu behar da. Gasteizko Udalak ez 
du gomendio hori onartu.

2.3. Informazioa eta herritarren parte-hartzea

Atal honetan, ohikoa denez, Administrazioaren eskuetan 
dagoen informazio publikoa eskuratzeko oztopoez gain, 
Arartekoak auzokideek –horretarako esanbidez ezarritako 
bideak erabiliz– gai publikoetan parte hartzeko eskubidea-
rekin zerikusia duten kexak tramitatu ditu. 

Bestalde, oraindik ere jasotzen dira zinegotzien eta udal 
taldeen kexak, beren karguak direla eta esleituta dituzten 
eginkizunak betetzeko behar duten informazioa eskuratzeko 
eskubideei buruzkoak. 

Informazioa eskuratzeko eskubidea oinarrizko eskubide gisa 
aitortuta dago Espainiako Konstituzioaren 23. artikuluan. 
Agindu horrek ordezkari politikoen hainbat eskubide eratzen 
ditu, haiek duten ordezkaritza-eginkizunari lotuta.

Kasu honetan, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 77. artikuluak zehazten du zein 
den eskubidearen muina, horren arabera, toki korporazioeta-
ko kide guztiek baitute alkate edo lehendakariarengandik edo 
gobernu batzordetik korporazioko zerbitzuen esku dauden 
eta beren eginkizunak garatzeko beharrezkoak diren aurre-
kari, datu edo argibide guztiak lortzeko eskubidea.

Aipaturiko testuko 77. artikuluaren bigarren paragrafoan 
ezartzen denaren arabera, “aurreko lerroaldean jasotako 
eskubidea gauzatzeko eskabidea aurkeztu ondorengo hu-
rrengo egutegiko bost egunetan ebatzi beharko da arrazoiak 
emanda”. Azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuak 
onartutako Toki Erakundeen Antolaketaren eta Funtziona-
menduaren gaineko Erregelamenduaren 14. artikuluaren 
eta hurrengoen arabera, berriz, udaleko kideek, zehaztuta 
dauden kasuetan, badute eskubidea eskatutako informazioa 
bost eguneko epean jasotzeko, eta eskaera aipatu epean 
erantzun ez bada, dagokion ebazpenaren bidez edo uko 
egiteko erabakiaren bidez, isiltasun administratiboaren bidez 
onartu egin dela ulertuko da.

Ildo horretatik, azpimarratu behar da, zinegotzien informa-
zio-eskubidea betetzeaz gain, arduratsu jokatu behar dela 
horretarako ezarritako epeak betetzeko; izan ere, ezarritako 
epearen barruan eskatutako dokumentazioa ez lortzeak to-
ki-korporazioetako kideei kentzen die gobernu-, kontrol- eta 

behar du jarraitzen den izapidearen gainean, baita kexak 
eta iradokizunak aurkezteko kanal informalak aukeratzen 
dituzten pertsonen eskubideen gainean ere; bide horiek eta 
izapide administratiboa bereizi behar ditu. 

Azkenik, atal honi dagokionez, sarreran esan dugun bezala, 
Arartekoak azpimarratu behar du administrazio publiko ja-
kin batzuen laguntzarik eza; jarduteko modu hori eskatzen 
diren datu, agiri, txosten edo argibide guztiak, lehentasuna 
emanik eta albait lasterren emateko legezko betebeharraren 
aurkakoa da (Ararteko erakundea sortu eta arautzeko otsai-
laren 27ko 3/1985 Legearen 23. artikulua) 

2.2. Udal erroldaren kudeaketa

Biztanle-erroldaren gaiari dagokionez, tramitatutako kexe-
tan oraindik ere azaltzen dira erregistroan izena emateko 
zailtasunak, administrazio-erregistro horren helburuarekin 
zerikusirik ez duten arrazoiengatik; helburua, hain zuzen ere, 
udalerriaren egoera (biztanleria) fidelki adieraztea da.

Aurreko txostenetan azpimarratu izan da garrantzitsua 
dela behar bezala jakinaraztea legez dagozkion admi-
nistrazio-izapide edo -egintza guztiak, behar ez bezala 
inskribatzeagatik ofizioz baja emateko espedienteen iza-
pidetzeari dagokionez.

Nolanahi ere, era berean, azpimarratu beharra dago erakun-
de honentzat oso garrantzitsua dela Europako Erkidegokoak 
ez diren eta iraupen luzeko bizileku-baimenik ez duten atze-
rritarren erroldako izen-ematea berritu eta iraungitzeko 
prozeduraren izapidetzea.

Aipaturiko prozedurari dagokionez, erakunde honek adierazi 
zuen iraungitzearen adierazpena salbuespena dela araudian 
eta bizileku iraunkorrerako baimenik ez duten atzerritarren 
kasuetan baino ez dela egiten. Horregatik, udalei gomendatu 
zitzaien bermeak ezar zitzatela beren zaurgarritasun-egoe-
ragatik eta izapideak egitearen inguruko ezjakintasunagatik 
zaurgarritasun-egoera larrian dauden atzerritarren balio eta 
printzipio konstituzionalak eta eskubideak errespetatzeko. 
Gomendaturiko bermeen artean aipatzen zen beharrezkoa 
zela iraungipen-adierazpenari entzunaldi-izapide bat egitea 
eta araudi aplikagarrian interesdunen interes gorenaren-
tzako zentzurik egokienean interpretatzen diren praktikak 
txertatzea.

Hala, Arartekoaren 2022ko urriaren 17ko Ebazpenaren bi-
dez Gasteizko Udalari gomendatu zaio ondorerik gabe utz 
dezala izen-ematearen iraungitzea kexagilearen erroldan eta 
lehengoratu dezala alta, aipaturiko baja agindu zuen egune-
tik, eta antolatu dezala, herritarren udal-errolda kudeatzen 
duen udal-zerbitzuaren eta gizarte-zerbitzuen artean, 
koordinazio-mekanismo bat, Toki-araubidearen oinarriak 
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen (TAOL) 16.1. 
artikuluan aipatzen diren errolda berritzeko prozeduretan 
berme eta segurtasun gisa jardungo duena.

https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionEUSKERA.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-33252
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-33252
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-376-21-ebazpena-2022ko-urriaren-17koa
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manak eta zerbitzu publiko jakin batzuk ematea xede duten 
udal-ordenantzetan araututako zehapen-prozedurei dago-
kienez.”.

Udalerriko herritarrek eskubidea dute pentsatzeko udalak 
administrazio-jarduketa egikarituko duela, eta legea eta 
zuzenbidea beteko dituela, eta fede onaren eta bidezko 
konfiantzaren printzipioak errespetatuko dituela, Sektore 
Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko 40/2015 Legearen 
3.1 artikuluan ezartzen denaren arabera. Printzipio horiek 
kexaren edukiari aplikatzen badizkiogu, ondoriozta deza-
kegu zuzenean ukitutako pertsonek konfiantza legitimoa 
izango dutela, hau da, guztiek errespetutako dituztela es-
pazio publikoari lotuta indarrean dauden bizikidetza-arauak, 
eta, errespetatzen ez badituzte, udalak behar diren mekanis-
moak izango dituela haiek betearazteko.

Horregatik, udalei dagokie, salatutako egitateekin bat eto-
rriz, ostalaritza-establezimenduek terrazak jartzea arautzen 
duen udal-ordenantza benetan betetzen dutela eta eman-
dako lizentziaren baldintzak betetzen dituztela zaindu eta 
kontrolatzea.

Kontuan izan behar da emandako lizentzia eta baimen horiek 
kalte handia eragiten dietela alboko auzokideei. Udal-adminis-
trazioak neurriak hartu behar ditu kalte negatibo horien aurrean, 
kanpoan egiten diren jarduera horiek modu nabarmenean era-
giten dituzten eragozpenak murrizte aldera. Ildo horretatik, 
gutxienez, udala eraginkorra izan behar da gune publikoa oku-
patzeagatik bete beharreko baldintzak zehatz-mehatz betetzen 
direla ziurtatzeari dagokionez, eta, horretarako, beharrezko 
ikuskapen- eta kontrol-neurriak hartu beharko ditu.

Neurri horien artean, besteak beste, egiaztatzen diren 
zehapen-espedienteak zein arau-hausteak irekitzeko bete-
beharra dago.

Atal honetan azpimarratu beharra dago, era berean, hainbat 
kexa eta kontsulta izapidetu direla Donostiako Portuan on-
tzientzako amarratze-plazak lehia askearen bidez emateko 
prozedurari dagokionez.

2.5. Ondare-erantzukizuna

Txosten hau egiteko aztertu beharrekoa kontuan hartuta, 
berriz ere egiaztatu da herritarrek Arartekora jotzeko dituz-
ten arrazoiak errepikatzen direla. Konfiantza horren isla dira 
administrazio publikoei ondare-erantzukizunaren arloan egin 
ohi dizkieten erreklamazioen izapidetzean sortzen diren go-
rabeherak direla-eta Arartekoan aurkezten dituzten kexak. 
Hala, arrazoiak askotarikoak dira; kalte-ordainekin loturiko 
eskaerak gaitzesteko eman diren berariazko ebazpenei bu-
ruzko desadostasuna adierazteko kexak zein erreklamazioei 
epearen barruan erantzun ez izanagatik aurkezturiko kexak. 

Azaldutako bigarren kexa-motetan ere jarri behar da arreta, 
espedienteen izapidetzean antzeman baita euskal adminis-
trazio publikoek hobetzeko tartea dutela beren jarduketak 

fiskalizazio-erantzukizunak egoki betetzeko beharrezko tres-
na eta mekanismoa. Horrek agintariei eta tokiko operadore 
juridikoei aholkatzen die beti ahalik eta arreta eta zuhurtasun 
handienarekin jokatzea, konstituzio-testuan jasota dagoen 
funtsezko eskubide bat behar bezala erabiltzen dela berma-
tzerakoan (23. artikulua).

Hala ere, erakunde honi positiboa iruditzen zaio udal ba-
tzuek hartutako erabakia, zeinaren bidez zinegotzi guztiei 
aukera eman baitiete udal-espedienteak elektronikoki ku-
deatzeko sistemara sartzeko. Hartara, informazioa jasotzeko 
duten eskubidea bermatzeaz gain, nabarmen saihesten da 
oposizioko ordezkariek informazio publikoa eskuratzeko 
etengabe eskabideak egin behar izatea, eta, beraz, lagundu 
egiten da udal-zerbitzuek eta funtzionarioek jasan dezaketen 
lan-karga arintzen.

2.4. Herri-administrazioen ondarea

Atal honetan, kexak bi bloketan bereizi behar dira. 

Batetik, administrazio publikoen eskura jarritako ahalak 
–jabari publikoko ondasunak defendatzeko– erabiltzeko be-
tebeharra, bideei buruzko auzien kopurua nabarmenduta. 
Horien artean, udalaren utzikeria –ondare publikoa defen-
datzeko betebeharra betetzean– salatzen duten pertsonen 
kexak daude, baita, kasu batzuetan, udal administrazioak 
bere prerrogatibak neurrigabe eta arbitrarioki erabiltzen di-
tuela dioten kexak ere. 

Beste blokean, aldiz, espazio publikoaren okupazio pribatu-
rako baimenen kudeaketari lotutako gaiak daude.

COVID-19aren pandemiak eragindako osasun-larrialdi egoe-
ra amaitzearen ondorioz, udalek jaiak ohi bezala egiteko 
aukera izan dute.

Era berean, udalek ondorerik gabe utzi dituzte terrazak han-
ditzeko eman zituzten baimen bereziak. Baimen horiek ahal 
zen neurrian COVID-19aren pandemiak ostalaritzako sekto-
rean eragindako ondorio negatiboak arintzeko eman ziren.

Hala ere, hainbat kexa jaso dira baimenen titularrek baimen 
horiek arautzen dituen araudia urratu izanari dagokionez 
eta udal-agintariek baimenak eta udal-araudi aplikagarria-
ren baldintzak bete daitezela eskatzeko orduan izan duten 
utzikeriari dagokionez.

Euskadiko Toki Erakundeen 2/2016 Legean herri bateko he-
rritarren eskubide eta betebeharrak xedatzen dira, besteak 
beste, espazio publikoko herritarren elkarbizitzari dagokio-
nez eta gainontzeko pertsonen eskubideak errespetatzeari 
dagokionez, bai eta udal ondarearen erabilera arrazionalaren 
eta egokiaren inguruan. Era berean, bizilagunen betebehar 
eta erantzukizun horiek, honako hau jakinarazi behar duten 
printzipioetan biltzen dira: “tokiko araugintza-ahala, politika 
publikoak, zehapen-motak eta hala badagokio, zehapenen 
aplikazioa eta espazio publikoa zaintzea, bizikidetza-harre-
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3. Arloko jardueren laburpena 
Administrazio-prozedura pertsonei administrazio publi-
koekiko harremanetan dagozkien eskubideak gauzatzeko 
tresna da, eta, aldi berean, Administrazio Publikoak legeari 
eta zuzenbideari men eginez jarduten duelako adierazpena 
da. Gauzak horrela, administrazio-prozedurari buruzko aipa-
mena agertzen da urtero araubide juridikoa, ondasunak eta 
zerbitzuak barnean hartzen dituen gai multzoko herritar-es-
kubideei buruzko laburpen honen goiburukoan.

Aurten tramitatutako kexak ikusita, jarraitu behar da azpi-
marratzen Administrazio Publikoak legeari eta zuzenbideari 
men egin behar diela, salbuespenik gabe. Legea betetze-
ko betebeharretatik salbuestea ezin da interes publikoaren 
bidez justifikatu, interes publiko onargarri bakarra legea be-
tetzean babesten dena delako.

Une hauetan, teknologia berriak gizartean gero eta gehia-
gotan erabiltzen direnez, administrazio-prozedurak arintzea 
ahalbidetzen duten baliabide elektronikoen bidezko funtzio-
namendua ezartzea Administrazioaren erronka handia bada 
ere, gogoratu behar da pertsona batzuek baliabide horiek 
erabili ezin dutela eta/edo nahi ez dutela, Administrazioare-
kin harremanetan jartzeko.

Teknologia berriei zeharka lotuta, aurten, hainbat kexa jaso 
du Arartekoak, herritarrek parte hartzeko kanal informa-
len bidez tramitatutako eskaera bat Administrazioak kexa 
edo iradokizun gisa kalifikatu duelako eta, hortaz, ez dela 
administrazio-prozedura formalean sartzeko modukoa era-
baki duelako. Legez jarritako bideetan (aurrez aurre, bide 
elektronikoz, postaz eta abar) aurkeztutako idazki guztiek 
administrazioak eskatutakoari buruzko iritzia ematea eska-
tzen dute; izan ere, dagokion instrukzioa egin eta kontuan 
eragina duten elementuak baloratu ondoren, erantzuna edo 
ebazpena oinarri juridikoa duen ondorioa izan daiteke ba-
karrik, eta eskatutakoaren alde bat ere ezin da graziazko 
borondatearen pean geratu, eskaera ez onartzeko eraba-
kia barne. Hala ezartzen du, hain zuzen ere, Administrazio 
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 
88.5 artikuluak: horren arabera, Administrazioak ezin du 
ebazpenik ez eman, nahiz eta onartezintzat jo baititzake 
eskubideak aitortzeko eskabideak, eskubide horiek ez ba-
daude ordenamendu juridikoan aurreikusita edo argi eta 
garbi oinarria falta bazaie, hargatik eragotzi gabe eskariak 
egiteko eskubidea, Konstituzioaren 29. artikuluan ezarri-
takoa eta azaroaren 12ko 4/2001 Lege Organikoaren bidez 
arautu dena. 

Hori dela eta, parte hartzeko bide informalek (hala nola 
webgune ofiziala, posta elektronikoa, sare sozialetako pro-
filak eta abar) bestelako arauak dituzte, eta ez dute barnean 
hartzen edozein eskaera izapidetzeko prozedura forma-
lari dagozkion eskubide eta betebeharrik. Administrazio 
Publikoek argitu behar dituzte bide informal horien funtzio-
namendua eta edukia, herritarrak parte hartzeko tresna 
horiek eta administrazio-prozeduraren esparruko arau for-
malak bete behar dituzten bestelako tresnak bereizteko gai 
izan daitezen. 

araudi aplikagarrian ezartzen diren epeetara hurbildu ahal 
izateko edo, gutxienez, lege-aurreikuspenak gainditzen ba-
dira, zentzuzko epean gauzatu daitezen. 

Horri dagokionez, erakunde honen oinarrizko zeregineta-
ko bat denez administrazioek herritarren eskaeren harira 
hartzen dituzten erabakiak modu arrazoituan gauzatu eta 
jakinarazi daitezela sustatzea, eragindako pertsona asko-
ren ustez, irekitako kexa-espedienteetan zehar, Arartekoak 
egindako esku-hartzeari esker lortu izan dituzte azkenean 
berariazko administrazio-ebazpenak.

Horren aurrean, botere publikoek herritarren pertzepzio 
horren inguruan hausnartu beharko lukete, izan ere, admi-
nistrazio publikoen jardunari eta horien funtzionamenduari 
dagokienez konfiantza-krisi bat egon daitekeenaren adieraz-
le izan baitaiteke, administrazioei praxi ona agintzen baitzaie 
herritarrei beren arazoen inguruan duten iritzia helarazteari 
dagokionez, eskaeraren muinarekin ados egon edo ez go-
rabehera.

2.6. Tokiko zerbitzu publikoak

Ekitaldi honetan, azpimarratu behar da hiri hondakin soli-
doak biltzeko edukiontzien kokapenak jarraitzen duela kexa 
arrazoia izaten. Hondakinen birziklatze maila areagotzeko 
premiak edukiontziak kokapen batean biltzea ekarri du, era-
ginkortasuna hobetzeko. Horrek, hala ere, larriago bihurtzen 
ditu zaratak, usain txarrek eta zikinkeriak eragiten dituzten 
arazoak, instalazio horien inguruan bizi diren pertsonek ja-
san behar dituztenak.

Udal hondakinen bilketa nahitaezko zerbitzu publikoa da 
tokiko erakundeetan. Ondorioz, tokiko administrazioek 
ahalmen osoa daukate zerbitzu hori arautu eta antolatzeko 
orduan (ordutegiak, kokapena, edukiontzi motak...). Tokiko 
administrazioaren erantzukizuna da, beraz, zerbitzu hori era-
ginkortasunez eta ingurumen-baldintza posiblerik onenetan 
ematea. Horretarako, administrazioek ahalegina egin behar 
dute zerbitzu hori ematean sor daitezkeen eragozpenak aha-
lik eta gehien murrizteko.

Ildo horretan, Arartekoak jarraitu behar du azpimarratzen 
edukiontziak jartzeko irizpide arrazoituak zehaztu behar 
direla, erabiltzaile guztiek hartutako erabakia eta arrazoiketa 
ezagutzen dituztela ziurtatzeko. Hala, pertsona kaltetuenek 
jarri ditzaketen kexei erantzun arrazoitua emateaz gain, au-
sazko neurriak har daitezela saihesten da.

Beste oinarrizko udal zerbitzuak emateari dagokionez, ur 
hornidura aipatu behar da, oraindik ere izaten baita kexen 
arrazoi; izan ere, azpiegitura orokorretik eta hiri lurzoruetatik 
urrundutako landa eremuetako zerbitzua salatzen da, baita 
horniduraren kalitatea eta zerbitzua emateko modua ere.

Aipaturiko zerbitzuarekin batera, saneamendu- eta estolde-
ria-zerbitzuaren prestazioaren harira ere hainbat kexa eta 
kontsulta egin dira.

https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionEUSKERA.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-21090
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Ondare-erantzukizunari dagokionez, herritarren es-
kaerak kalte-ordainak erreklamatzeko aurkezten dira. 
Izan ere, herritarrek uste dute ez dituztela ordaindu behar 
administrazioaren jardunbide baten ondorioz haien onda-
sun edo eskubideetan eragindako kalteak. Horretarako, 
aurreikusitako prozedura orokorrari jarraitu behar zaio, on-
dare-erantzukizuna dela eta sortzen diren erreklamazioei 
loturiko berariazkotasunak gehituta. Prozedura horiek amai-
tzeko, kasu guztietan, ebazpena eman behar da, dagozkion 
izapideak bete ondoren; ebazpenean administrazio esku-
dunak berariazko erantzuna eman behar die interesdunen 
eskakizunei.

Azkenik, tokiko zerbitzu publikoei dagokienez, herritarrek 
gero eta kalitate hobea eskatzen diete dagoeneko ematen 
diren zerbitzuei; horrez gain, beste zerbitzu batzuk jartzeko 
eskatzen dute. Izan ere, kale-garbiketa, parke eta lorategien 
mantentzea, argi publikoak, kiroldegiak eta abarrei dagokie-
nez, askotan kexaren arrazoi izaten dira, zerbitzua nahikoa 
ez delako, maiztasuna desegokia delako, eduki eskasa due-
lako edo ongizate mailak desegokiak direlako. Administrazio 
publikoek ematen dituzten zerbitzuen kalitate maila zehaztu 
eta jakitera eman behar dute (zerbitzuen zerrendaren edo 
beste tresna egoki baten bidez); horrela, herritarrek aukera 
izango dute adostutako zerbitzu-estandarrak benetan bete-
tzen diren egiaztatzeko.

Kontu horri dagokionez, oraindik ere jasotzen dira kexak, 
zerbitzu publiko bat hobetzeko beharra ikusita ere, solu-
ziobidea aurrekontuko kredituaren menpe geratzen delako, 
gehiago zehaztu gabe. Ahalegin handiagoa egin behar da 
administrazioaren aurreikuspenak jakinarazteko, burutzeko 
jarduketak lehenesterakoan kontuan hartzen diren irizpideak 
zehaztuta. Horrela, eduki ekonomikoaz eta aurrekontu-es-
kuragarritasunaz gain, eskatzen den jarduketaren xede 
izango den zerbitzuaren funtsezkotasuna (edo halakorik 
eza) edo pertsonen segurtasunean izan dezakeen eragina 
bezalako kontuak irizpidetzat hartu beharko lirateke eraba-
kiak hartzerakoan. Ildo horretan, esan beharra dago udal 
aurrekontuetako gastu-konpromisoak zehazteko prozesuan 
herritarren parte-hartzea erabakiak hartzeko bide egokia 
izan daitekeela (Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legea-
ren 79. artikulua).
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2. Kexarik aipagarrienak
Orain dela ia hiru urte, Osasunaren Mundu Erakundeak 
(OME) nazioarteko pandemiatzat jo zuen COVID-19ak sor-
tutako osasun publikoko larrialdi-egoera, eta, urte hauetan, 
botere publikoek eta osasun-agintaritzek agerraldiak kon-
trolatzeko eta kutsatzeak gelditzeko neurriak hartu dituzte.

Zoritxarrez, 2020ko abenduan adin-tarteen arabera martxan 
jarritako txertatze-prozesua modu progresiboan orokortu 
bazen ere, 2022aren hasieran Euskadi osasun-larrialdiko 
egoeran zegoen berriro ere. Larrialdi-egoera hori esparru 
juridiko bat da, non ekainaren 24ko 2/2021 Legeak jarduten 
baitu (2/2021 Legea, ekainaren 24koa, COVID-19aren pan-
demia kudeatzeko neurriei buruzkoa eta Euskadiko Babes 
Zibileko Plana (LABI) aktibatzen duena). 

Egoera horretan, Arartekoan aurkezten diren ohiko kexez 
gain, osasun-egoerari eta COVID-19aren pandemia dela-
-eta herritarrei ezarritako betebehar eta murrizketei buruzko 
hainbat kexa eta kontsultarekin hasi genuen 2022a. 

Bestetik, halabeharrez aipatu behar dugu euskal osasun-
-sistema (bereziki, lehen mailako arreta) tentsio-egoeran 
dagoela.

Osakidetzako zuzendari nagusiak berak Eusko Legebil-
tzarraren Osasun Batzordean egindako agerraldian esan 
zuenez, “lehen mailako arreta garai aztoratua bizitzen ari da”.

Egoera horrek faktore anitz dauzka atzean, baina tartean 
diren agente guztiek bat egiten dute baieztatzean COVID-
-19aren pandemiak aurretiko egoera larriagotu duela; bada, 
aurretiko egoera hori kaskarra zen jada, familia-medikun-
tzako eta pediatriako espezialitateen etorkizuneko premiak 
ez zirelako nahikoa planifikatu, laguntza-maila horri ai-
tortzarik egiten ez zaiolako, osasun-langileak hornitu eta 
atxikitzeko zailtasunak daudelako eta biztanleak gutxika 
zahartzen ari direlako eta, ondorioz, gaixotasun kronikoak 
gora egiten ari direlako.

1. Arloa kopurutan
2022an idatzizko 307 kexa aurkeztu dira osasun arloan, 
eta Arartekoak aldi horretan tramitatu dituen kexa guztien 
%12,11 da hori. 

Eragindako herri-administrazioak eta azpiarloak kontuan 
hartuta, honakoa izan da kexen banaketa:

• Beste alderdi batzuk .............................................. 121

• Osasun-laguntza ...................................................... 51

• Erabiltzaileen eskubideak ........................................ 45

• Administrazioaren funtzionamendua eta  
prozedura administratiboa ....................................... 41

• Itxarote-zerrendak .................................................... 26

• Osasun mentala ....................................................... 10

• Osasun publikoa ........................................................ 6

• Herritarren eskubideak .............................................. 4

• Kontratazio-araubidea, ondarea eta  
administrazioaren erantzukizuna ............................... 3

Txostena itxi zen egunean, honako hau izan zen 2022an iza-
pidetutako kexen egoera:
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Horri dagokionez, gogorarazi egin behar dugu Auzitegi 
Gorenaren berrespenaren ostean 47/2021 Dekretua onetsi 
zela, abenduaren 1eko 1412/2021 Epaiaren bidez. Epai hori 
kasazioan eman zen, Eusko Jaurlaritzak Euskal Autonomia 
Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren (EAEAN) 2021eko 
azaroaren 22ko Autoaren aurka jarritako errekurtsoaren 
harira (auto horrek ez zuen baimendu Euskadin COVID ziur-
tagiria eskatzea). 

Nolanahi ere, dekretu horren indarraldia 2022ko urtarrila-
ren 31n amaitu zen, eta EAEANek, otsailaren 1eko 7/2022 
Autoaren bidez, ez zuen baimendu Eusko Jaurlaritzak es-
katutako luzapena. 

Bestalde, Europako COVID ziurtagiririk ez edukitzeagatik 
udal-instalazioetara (adibidez, kiroldegietara eta ludoteke-
tara) sartzeko ezintasunari buruzko kexak jaso ditugu.

Hori dela eta, hauxe zehaztu behar izan zen: abenduaren 
14ko 47/2021 Dekretuaren argitan, ikasle-irakasleei ezin zi-
tzaiela covid ziurtagiria eskatu ikastetxeek udal instalazioak 
erabiltzen zituztenean (kiroldegiak, liburutegia…) eskola-or-
dutegian irakaskuntza-jarduerak egiteko, izan ere, horiek 
indarreko protokoloaren arabera egin behar ziren (COVID-
-19aren aurkako prebentzio-neurriak EAEko ikastetxeetan 
2021/22 ikasturterako).

2.1.2. COVID protokoloa, hezkuntza-eremuan

2022aren hasieran, Gabonetako oporretatik bueltan, kexa 
ugari jaso genituen, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailak 
eta Osasun Sailak COVID-19aren kasu positiboak eta kasu 
susmagarriak kudeatzeko protokoloak ezarri zituztelako 
hezkuntza-eremuan; zehazki, maskararen erabilerari, biziki-
detza-talde egonkorrei buruzko gomendioei eta sintomarik 
gabeko ikasleak isolatzen zituen kudeaketa-protokoloari bu-
ruzkoak ziren kexak, kexagileek uste zutelako neurri horiek 
arazoak eragiten zituztela ikaskuntzan eta sozializazioan eta 
familia-kontziliazioari eragin ziezaioketela.

Arartekoak, adingabeak etxean konfinatzeak zekartzan on-
dorioekiko sentikor (bereziki, txikienen zaintzari eta zaintza 
horrek hurbilekoei eginarazten zien ahaleginari zegokienez), 
gaiari buruzko informazioa eskatu zion Osasun Sailari, eta 
adierazi, pandemiaren bilakaera zela-eta, aldaketak egin zi-
tezkeela estrategia horretan.

Osasun Sailak erakunde honi erantzun zion eskudun 
administrazioek une oro bilatzen zutela aurrez aurreko 
hezkuntza-jarduera bermatzea eta, horri begira, ezarritako 
protokoloak unean uneko errealitate berrira egokitzen zi-
tuztela, eta ez hezkuntza-eremuan bakarrik, oro har baizik, 
egoera epidemiologikoa etengabe aldatzen baitzen.

Azkenik, martxoaren 4an itxialdiak deuseztatu ziren oro har, 
adin-tarte guztietarako, txertatuta egon zein ez egon, eta, 
halaber, Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila eta Hezkuntza 
Saila ados jarrita, EAEko hezkuntza-zentroetan COVID-19ari 
aurre egiteko prebentzio-neurrien Protokoloa (2021-2022 

2.1. Osasun-krisia. COVID -19

2.1.1.  Europako COVID-pasaportea eskuratu 
eta ezartzea

2022aren hasieran erakunde honetan jaso genituen kexa 
gehienen muinak zerikusia zuen administrazio eskudunek 
pandemiari aurka egiteko ezarritako osasun-neurrietako 
batekin; hain zuzen ere, EBren COVID ziurtagiri digitala es-
katzearekin (eskuarki, “Europako COVID pasaportea” esaten 
zitzaion, eta 2021eko uztailaren 1ean jarri zen indarrean). 

Europako suspertze-ziurtagiria lortzeko, PCR proba positi-
boa aurkeztu behar zen; beraz, Osakidetzaren protokoloari 
jarraikiz antigenoen test positibo baten bidez bakarrik diag-
nostikatutakoek (PCR probaren bidez egiaztatu gabe) ezin 
zezaketen ziurtagiri hori lortu, eta, beraz, ezta EB barruan 
aske bidaiatu ere.

Egoera hori areagotu egin zen Lehendakariaren abenduaren 
14ko 47/2021 Dekretua onetsi ondoren. Dekretu horren bi-
dez, ugaritu egin ziren Europar Batasunaren Covid Ziurtagiri 
Digitala (QR) erakustea eskatzen zuten establezimenduak, 
ekitaldiak, jarduerak eta lekuak, Osasuneko sailburuaren 
2021eko azaroaren 17ko Aginduaren bidez ezarri zirenak. 
Modu horretan, COVID pasaportearen erabilera orokortu 
egin zen Euskal Autonomia Erkidegoan.

Arartekoaren iritziz, 2561/2021 espedientearen izapidean 
azaldu moduan eta Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailaren 
argudioei jarraikiz, emaitza positibodun antigenoen test ba-
tek PCR proba baten baliozkotasun berbera baldin bazuen 
norbait COVID-19arekin kutsatu zela eta, hortaz, sendatu 
zela egiaztatzeko, balioets zitekeen Europako ziurtagiri digi-
tala ez zela baliozko bitarteko bakarra egiaztatu ahal izateko 
pertsona horrek gaixotasuna gainditu zuela. Hortaz, anti-
genoen testaren bidez diagnostiko-proba positiboa zutenek 
eskubidea eduki beharko zuketen Lehendakariaren 47/2021 
Dekretuan zerrendatutako establezimenduetara sartzeko, 
Europako COVID ziurtagiri digitala erakusten dutenen bal-
dintza beretan.

Azkenik, Europako Batzordeak 2022/256 Erregelamen-
du Eskuordetua (EB) onetsi zuen 2022ko otsailaren 22an. 
Erregelamendu horrek Europako Parlamentuaren eta Kon-
tseiluaren 2021/953 Erregelamendua (EB) aldatu zuen, 
antigenoen proba azkarretan oinarritutako suspertze-ziur-
tagiriei dagokienez, xedatzeko suspertze-ziurtagiriak 
antigenoen proba azkar baten emaitza positiboaren 
ondoren ere eman zitezkeela, 2021eko urriaren 1erako 
atzeraeraginezko ondorioekin, baldin eta antigenoen pro-
bak EBren zerrenda komunean bazeuden eta delako estatu 
kidean behar bezala kualifikatutako langileek edo osasun-
-langileek egiten bazituzten.

Halaber, aipatu beharra dugu EAEn COVID pasaportea ezar-
tzeko erabakiaren aurkako kexa asko jaso ditugula.

https://www.legegunea.euskadi.eus/eu/eli/-/eli/es-pv/d/2021/12/14/47/dof/eus/html/
https://www.legegunea.euskadi.eus/eu/eli/-/eli/es-pv/d/2021/12/14/47/dof/eus/html/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32022R0256
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32022R0256
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osagarri bat itxaron behar izaten zuen hitzordua jaso arte; 
hau da, guztira, zazpi egun baino gehiago itxaron behar iza-
ten zituen.

Gaiari buruzko informazioa eskatu genion Osakidetzari, eta, 
zuzendari nagusiaren idazki baten bidez, erakunde horrek 
Arartekoari jakinarazi zion, hain zuzen ere: “COVID-19aren 
pandemiak lehen mailako arretako irisgarritasunari eragin 
dio, baita Osakidetzaren sareko jarduera sanitarioaren beste 
alderdi garrantzitsu batzuei ere.

Horren guztiaren ondorioz, telefono-deien kopurua espo-
nentzialki handitu zen, lehendik genituen baliabideekin aurre 
ezin egiteko moduan. Hori dela eta, COVIDaren inguruko 
eskaerari erantzuteko telefono bidezko zitazio dispositibo 
berriak aktibatu ziren, bai ESletan (CC Vacunación OSI), bai 
modu zentralizatuan (CAU Coronavirus), eta horrez gain, 
osasun-zentroetan errefortzuko langileak jarri ziren admi-
nistrazioan eta zenbait prozesu informatizatu ziren (txertoa 
jartzeko edo PCRa egiteko eskaera edo web-formulario bi-
dezko ABE).

Jasotako txostenean, honako hau adierazten zen: “Pande-
miaren zenbait olatu igaro ondoren, Lehen Mailako Arretako 
Zuzendariordetzak lehentasunezko ildotzat hartu du osasun-
-zentroetan arreta presentzialera bueltatzea. (…) Jakin 
badakigu, hala ere, zitak emateko hutsuneen eskaintza mu-
gatuta dagoela hein batean, bai eskuragarri dagoen mediku 
kopuruagatik, bai erizainek COVIDari lotutako txertaketetan 
eta proba diagnostikoetan egin behar dituzten lanengatik. 
Nolanahi ere, ahalegin handia egiten ari gara egoera horri 
buelta emateko. LMAk eskariari arreta egiteko proposatu 
duen ereduaren helburua, hain zuzen ere, baliabide horiek 
optimizatzea da. Eredu horrekin, herritarrei erantzun eragin-
korragoa eman nahi zaie, kontsultaren arrazoiaren arabera.

Gaur egun, beraz, lortu dugu erabat berreskuratzea tele-
fono bidezko irisgarritasuna LMAko osasun-zentroetan, 
profesional egokienari deribatzeko prozedura modu zuze-
nagoan kudeatuz”.

2.2.  Emandako osasun-laguntzaren kalitatea 
eta kontsultak eta proba diagnostikoak 
atzeratzea eta ezeztatzea

Osasun-administrazioak pandemiari aurre egiteko ezarritako 
antolamendu-neurriak eta pandemian pilatutako atzerape-
nak direla-eta, osasun-larrialdiko egoera altxatu ondoren 
zenbait pertsonak erakunde honetara jo zuten, arreta es-
pezializatuko kontsultetan nahiz proba diagnostikoetan 
aurretiaz programatutako hitzorduak gehiegi atzeratu edo 
ezeztatu izanagatik kexatzeko. 

Orokorrean, Arartekoak Osakidetzari jakinarazi zion COVID-
-19arekin loturarik ez zuten patologiak zituzten pertsonen 
egoera nolakoa zen, azalduz hartzen ari ziren tratamenduen 
jarraikortasuna edo egiteke zituzten kirurgia-prozesuak 
arriskuan zeudela; izan ere, erakunde honek uste du pande-

ikasturtea) aldatu zuten, bizikidetza egonkorreko taldeak 
malgutzeko eta haien arteko interakzioari bide emateko.

2.1.3.  COVID-19aren pandemian pazienteekin 
egotea

2022an, kexa batzuk jaso ditugu, Osakidetzak pandemia-
-garaian ospitale-eremuan ezarritako protokoloen harira. 
Protokoloon helburua zen, batetik, gaixotasuna kudeatzea 
eta pazienteen nahiz profesionalen segurtasuna zaintzea, 
eta, bestetik, pazienteen, zaintzaileen eta senideen premiei 
erantzutea.

Arau orokor gisa, laguntzaileak bakarrik sar zitezkeen Osaki-
detzaren ospitaleetara; hau da, euskarri emozionala ematen 
duten, zaintza-lanetan parte hartzen duten eta pazientea-
rekin batera (edo haren ordez) zaintzen plangintzan nahiz 
erabaki medikoetan parte hartzen duten senide edo hurbi-
lekoak. 

Ospitaleetako COVID eremuetan, ordea, ezin zitekeen pa-
zienteak bisitatzera sartu, honako bost kasu hauetan izan 
ezik: 

• Bizitzaren amaieran 

• Bizitzaren hasieran 

• Ospitaleratutakoak adingabeak zirenean 

• Ospitaleratutakoak ezgaituak zirenean 

• Pazienteek nahasmendu-sindromea zutenean.

COVIDekoak ez ziren eremuetan, berriz, pazientearen egoe-
ra klinikoaren eta inguruabarren arabera indibidualizatzen 
zen bisiten araubidea, bidelaguntzaren premia eta, hala 
egokituz gero, intentsitatea zehazteko: sintoma klinikoen 
larritasuna, ospitaleratze-egunen aurreikuspena, egoera 
emozionala (batez ere, adinekoa edo zaurgarria bazen) eta 
abar.

Dagoeneko ez dago ospitaleratutako pazienteei bisita egi-
teko murrizketarik.

2.1.4.  Lehen mailako arretako hitzorduak 
kudeatzea

2022an, COVID-19aren pandemiaren ondoriozko murrizke-
tek iraun bitartean eta gero, Osakidetzako lehen mailako 
arretan aurrez aurreko eta telefono bidezko hitzorduak 
emateko orduan gehiegi atzeratzeari buruzko kexak jaso 
ditugu.

Arartekora jo duten pertsonek adierazi zuten ez zeudela 
pozik osasun-zentro jakin batzuetan telefono bidezko hitzor-
dua bakarrik eska zitekeelako, eta ez aurrez aurrekoa, eta 
hitzordu horretarako itxarote-epea 5 egun baino gehiagokoa 
zelako; kexagileen ustez, hori onartezina zen.

Azkenean deia egiten zenean, kasuan kasuko patologiak 
aurrez aurreko hitzordua eskatzen bazuen, pazienteak epe 
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Gainera, aurreko urteetan bezalaxe, erabiltzaileek erakun-
de honetara jotzeko arrazoi nagusiak izan dira Pazienteak 
eta Erabiltzaileak Atenditzeko Zerbitzuetan (PEAZ) jarrita-
ko erreklamazioak behar bezala ez tratatzea edo eskubide 
instrumentalak (besteak beste, mediku espezialista edo 
ospitalekoa aukeratzekoa eta bigarren iritzi bat izatekoa) 
baliatzen ez uztea.

Atal honetan, Osakidetzako langileek praxi txarrak egin 
dituztela uste duten pazienteak ere aipatu behar ditugu. 
Printzipioz, kontu tekniko-medikoak direnez, ezinezkoa da 
Arartekoak kexen muina diren prozesuak eta jarduketak ba-
loratzea. Hori dela-eta, inguruabar horren berri emateaz eta 
paziente gisa dituzten bermeak betetzen direla egiaztatzeaz 
gainera, ondare-erantzukizuneko erreklamazio bat jar deza-
ketela adierazten diegu: ordenamendu juridikoan jasotzen 
da ondare-erantzukizuneko erreklamazioen prozedura, eta 
administrazioaren funtzionamendu normalaren edo anorma-
laren ondorioz kalte bat sortu dela zehaztea du helburu, bai 
eta, hala badagokio, kalte hori konpentsatzeko kalte-ordaina 
zehaztea ere. 

Osakidetzak sendagai jakin batzuk finantzatzeari uko egitea-
gatik jarri dira beste kexa batzuk.

Farmazia-prestazioa osasun publikoaren aurrekontuen 
kargura finantzatzeko modua arautzen duten xedapenek 
ezartzen dutenez, sendagaiak zentzuz erabiltzen direla ziur-
tatzeko, Osasun Ministerioak erreserba bereziak ezarri ahalko 
ditu Osasun Sistema Nazionalean sendagaiak agindu eta ba-
natzeko baldintza espezifikoetan (618/2007 Errege Dekretua, 
maiatzaren 11koa, sendagaiak preskribatzeko eta emateko 
baldintzetarako erreserba bereziak bisa bidez ezartzekoa, 
bat etorrita uztailaren 26ko 29/2006 Legearekin, sendagaien 
eta osasun-produktuen bermeei eta arrazoizko erabilerari 
buruzkoarekin (uztailaren 24ko 1/2015 Legegintzako Errege 
Dekretuak baliogabetu zuen 29/2006 Legea, Sendagaien eta 
osasun-produktuen bermeei eta arrazoizko erabilerari buruz-
ko Legearen testu bategina onartzen duenak)).

Arartekoaren 2022ko apirilaren 25eko Ebazpenaren bidez, 
aldeko ebazpena eman zitzaion paziente adingabe baten 
kexari. Pazienteak “Duchenneren sindromea” zeukan, eta 
mediku espezialistek Espainiako Estatuan baimenduta ez 
zegoen sendagai bat agintzen zioten, uste zutelako senda-
gai horrek endekapenezko prozesua atzeratu zezakeela.

Osasun Sailak, azkenean, sendagai hori finantzatzea onartu 
zuen, gure ordenamendu juridikoan kasu jakin batzuetarako 
aurreikusten den sendagaien “erabilera errukitsuan” oina-
rrituta.

Era berean, Arartekoaren 2022ko apirilaren 8ko Ebaz-
penean, aldeko ebazpena eman zitzaion Osakidetzak 
diabetesa kontrolatzeko gailu bat finantzatzeari emandako 
ezezkoa zalantzan jartzen zuen kexa bati.

Kasu horretan, 83 urteko emakume bat zen kexagilea: 2 mo-
tako diabetesa zuen, eta egunean hainbat aldiz ziztatu behar 
zuen, intsulina injektatzeaz gainera glukosa-mailak kontrola-
tzeko. Horren ondorioz, ez zituen hatz-mamiak sentitzen, eta 

miak ez zukeela tratamendu edo ebakuntza horietan eragin 
beharko.

Bereziki, jasotako kexen ondorioz detektatu dugunez, 
atzerapen handiak gertatu ziren traumatologiako zerbitzu 
batzuetan, eta martxoaren 21eko 65/2006 Dekretuaren 4. 
artikulua eta hurrengoak aipatu behar izan ditugu (65/2006 
Dekretua, martxoaren 21ekoa, Euskadiko Osasun Sistemaren 
konturako prozedura kirurgiko programatuetara eta urgen-
teak ez direnetara iristeko gehienezko epeak ezartzeko dena).

2.3. Osasun-laguntzarako sarbidea

Lehenik eta behin, atzerritarrek aurkeztutako kexak aipa-
tu behar ditugu; izan ere, adierazi zuten osasun-laguntza 
jasotzeko eskubide unibertsala urratu egiten zela zenbait 
jarduketetan.

Aurreko urteetan bezala, kexa horietako batzuk interes-
dunek zuzenean aurkeztu dituzte Arartekoan, eta beste 
batzuk, berriz, atzerritarren osasun-laguntza sustatzeko 
lanean diharduten gizarte-erakundeek (hala nola, Munduko 
Medikuak erakundeak) jarri dituzte. Gehienbat, interesdunek 
osasun-egiaztagiria jaulkitzeko eskatu zutelako edo osasun-
-zentro batera laguntza eske jo zutelako jarri ziren kexak.

Kexa horiek aipatzen dute, batez ere, osasun-zentroetako 
harrera-zerbitzuek eragozpen administratiboak jartzen di-
tuztela edo uko egiten diotela osasun-laguntzaren eskaerak 
izapidetzeari edota Osasuna Babesteko Programan onar-
tzeko eskaerari, eta ez dela osatzen osasun-zentroetako 
larrialdietan emandako arreta.

Horrez gain, adingabeek eta gaixotasun kroniko larriak di-
tuzten pertsonek osasun-laguntza eskuratzeko dituzten 
zailtasunei buruzko kexak jasotzen jarraitu dugu. Guztiek ere 
eskubide hori aitortuta dute, albo batera utzita EAEko bes-
telako egoitza- eta errolda-egoerekin lotutako betekizunak.

Nolanahi ere, atzerriko jatorria daukaten eta gizarte-bazter-
ketako egoeran edo arriskuan dauden pertsonen integrazio 
soziosanitarioan lanean ari diren elkarteek zein Arartekoak 
berak egindako kudeaketek konpondu egin dituzte sortuta-
ko arazoak, nahiz eta aztertutako prozeduretan hobetzeko 
tartea antzeman den.

2.4. Erabiltzaileen eskubideak

Euskal Osasun Sistemaren erabiltzaileen eta profesionalen 
arteko harreman guztiak uztailaren 21eko 147/2015 Dekre-
tuak (Euskadiko osasun-sisteman pertsonen Eskubideei eta 
Betebeharrei buruzko Adierazpena onartzen duenak) arau-
tzen dituen eskubide eta betebeharren esparrukoak direla 
esan daiteke.

https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022ir-1171-21-ebazpena-2022ko-apirilaren-25ekoa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022ir-1886-21-ebazpena-2022ko-apirilaren-8koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022ir-1886-21-ebazpena-2022ko-apirilaren-8koa
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2015003424
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2015003424
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2015003424
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Horri buruz, adierazi beharra dago Osakidetzak berma-
tu egin behar duela, erabilera ez-asistentzialerako lehen 
mailako dokumentazioa edota ospitaleko dokumentazio 
klinikoa eskuratzeko, adingabe baten legezko ordezka-
ritza egiaztatzeko baldintzek berberak izatea, gurasoak 
bananduta egon edo ez eta adingabearen zaintza guraso 
bati edo biei dagokien alde batera utzita. Legeak gura-
soei ematen die, elkarrekin bizi diren edo ez aintzat hartu 
gabe, emantzipatu gabeko seme-alaba adingabeen gu-
raso-ahala. 

Hortaz, banantzeak edo dibortzioak ez du arrazoi izan behar 
ahal horren titular gisa dituzten eskubideak (informazioa 
eskuratzeko eta parte hartzeko bideak) mugatzeko, se-
me-alaben erabateko garapenaren arduraren betebeharra 
konplitu dezaten.

Muga hori bakarrik justifikatuko litzateke epaitegi batek, 
berariaz, aitaren edo amaren guraso-ahala mugatzea edo 
kentzea ebatziko balu guraso eta seme-alaben arteko bete-
beharrak ez konplitzeagatik. 

Horren ondorioz, seme-alabatasuna familia-liburuaren edo 
erregistroko antzeko agiri baten bidez egiaztatu ostean, 
ez litzateke guraso-ahalaren beste egiaztapenik eskatu 
beharko (guraso-ahaletik ondorioztatzen baita, legearen 
aginduz). Alegatzen duenak egiaztatu beharko luke balizko 
muga hori.

Atal honetan, halaber, Santiago Ospitaleko larrialdietako zer-
bitzua itxi eta Txagorritxu Ospitalean zentralizatzeari buruzko 
eta Basurtuko Unibertsitate Ospitaleko kirurgia kardiakoko 
unitatea Gurutzetara eramateari buruzko kexa-espedienteak 
aipatu behar ditugu. Gasteizko Administrazioarekiko Auzien 
Auzitegiak judizializatu eta eten zuen azken prozesu hori, 
eta Arartekoak, ondorioz, bat etorrita otsailaren 27ko 3/85 
Legeak –erakunde hau sortu eta arautzekoak– 13. artikuluan 
xedatzen duenarekin, izapidetzen ari zen espedientea itxi 
eta artxibatu behar izan zuen.

3. Arau-eta gizarte-testuingurua
2022an, osasun-arloari zuzenean eragiten dioten lege-xeda-
pen hauek onetsi dira:

Europako araudia:

• Batzordearen 2022/256 Erregelamendu Eskuor-
detua (EB), 2022ko otsailaren 22koa, Europako 
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021/953 Erre-
gelamendua (EB) aldatzen duena, antigenoen 
proba azkarretan oinarritutako suspertze-ziurtagiriak 
emateari dagokionean (testu egokia, EEEren ondo-
rioetarako).

“flash” sentsorea finantzatzea eskatu zuen, ziztatu beharrik 
gabe neurtzen dituelako mailak eta 1 motako diabetesa du-
ten pazienteei finantzatzen zaielako. Azkenean, finantzazioa 
baimendu zuten, eta Osasun Sailak sistema publikoaren kar-
gura eman zizkion sentsore horiek. 

2.5.  Buruko gaixotasunak edo nahasmenduak 
dituzten pertsonak

Arartekoak, bereziki zaurgarriak direnez, arreta berezia 
ematen die buruko nahasmenduak eta gaixotasunak (asko-
tariko aldaerekin) dituzten pertsonei, eta, zentzu horretan, 
erakunde honen lehentasunetako bat da zaintzea, osasun-
-administrazioak aukeratzen duen antolamendu-eredua 
edozein izanik ere, pertsona horiek jasotzen duten arretaren 
kalitatea inola ere murrizten ez dela.

Erakunde honek, pertsona horietaz kezkatzen denez, haus-
nartzeko bi jardunaldi antolatu zituen 2022ko uztailean, 
“Euskadin osasun mentalari ematen zaion arreta. Gaia-
ri heltzeko eredua, dauden baliabideak, antzemandako 
beharrak eta sistemen arteko koordinazioa” izenburua-
rekin, Euskal Herriko Unibertsitatearen udako ikastaroen 
barruan (txosten honen IV. kapituluaren 4. epigrafean infor-
mazio zehatzagoa lor daiteke).

2022an, elikadura-portaeraren nahasmenduekin lotutako 
kexak izapidetu ditugu. Kexa horietan, Eusko Jaurlaritzaren 
Osasun Sailari eskatzen zitzaion paziente kronikoak EAEtik 
kanpo dauden zentro espezializatuetara deriba ditzala. 

Halaber, bi kexa-espedientek hizpide izan dute patologia 
mental larriak dauzkaten bi adingaberen egoera; izan ere, 
autonomia-erkidegoko bi ospitaletako gaixo akutuen unita-
teetan tratatu ondoren, medikuen ustez, Euskaditik kanpo 
dauden egonaldi ertain eta luzeko zentroetan (haur eta 
gazteentzako zentroetan) barneratzeko deribatzea litzateke 
egokiena, gure lurraldean ez dagoelako horrelako zentrorik.

Azkenik, “Katearen loturak” patologia duala duten pa-
zienteen senideen elkarteak eskatuta izapidetu dugun 
espedientea aipatu behar dugu. Elkarteak estrategia so-
ziosanitario espezifiko bat eskatzen zuen kolektibo hori 
tratatzeko, eta Eusko Legebiltzarrari aurkeztutako legez 
besteko proposamen baten xede izan zen gaia.

2.6. Administrazioaren funtzionamendua

Atal honetan, historia klinikoa eta osasun-karpeta eskura-
tzeari buruzko kexak azalduko ditugu. 

Kexa horien artean, nabarmentzekoa da guraso baten kexa: 
nahigabetuta zegoen, guraso-ahala kendu ez ziotela egiaz-
tatzea eskatzen ziolako Osakidetzak, alaba adingabearen 
historia klinikora sartzeko.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32022R0256
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32022R0256
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5. Arloko jardueren laburpena
Lehen mailako osasun-arretan tentsio handia dagoela 
amaitu du 2022a Euskadik, eta, erakunde honetan jasotako 
kexetan hauteman dugunez, arreta espezializatuko eta arre-
ta kirurgikoko zerbitzu batzuetan izaten diren atzerapenekin 
lotutako kexek nabarmen egin dute gora.

Ematen duenez, zaila da osasun-langileen plantillak osa-
tzea; batez ere, lehen mailako arretan (familia-medikuak eta 
pediatrak), eta EAEko osasun-administrazioko arduradunek 
halaxe aitortu dute.

Testuingurua hori izanik, eta erakunde honetan osasun-ar-
loan jaso ditugun kexak oinarri hartuta, azpimarratu egin 
behar dugu osasun-administrazioek beharrezko baliabide 
materialak eta giza baliabideak lortu behar dituztela euskal 
biztanleek osasunerako duten eskubidea baliatu ahal izatea 
ziurtatzeko. 

Ekitate-, kalitate- eta hurbiltasun-printzipioetan oinarritutako 
osasun-sistema publikoa bermatzeko behar diren plangin-
tza-neurriak eta aurrekontu-hornidurak taxutu behar dira, 
eta osasun-langileen egonkortasuna bermatu, baliabide 
nahikoak eskuratzearekin batera. Horri begira, beharrezkoa 
bada, pizgarri profesional, administratibo eta ekonomikoak 
ezarri behar dira, eskuratzeko zailak diren lanpostuak bete 
daitezen eta osasun- eta laguntza-langileak lanpostu horie-
tan geratzea susta dadin. 

Osasun-sistemak bermatu egin behar du herritarrek aukera 
dutela lehen mailako mediku-arreta, arreta jarraitua, arre-
ta espezializatua eta osasun mentaleko arreta jasotzeko, 
zentzuzko denboretan eta behar bezala, hiri- nahiz landa-
-eremuetan.

Arartekoaren ustean, tentsiorik handiena duten laguntza-
-mailetako premiei buruzko ebaluazio sakon eta zorrotza 
egin behar da, baita premiazko arreta jarraituaren gaur 
egungo ereduan dauden gabeziei buruzkoa ere, hala bada-
gokio hautematen diren premiei erantzun egokia emateko 
neurriak har daitezen.

Pixkaka, aurrez aurreko kontsulta guztiak berreskuratu 
beharko dira osasun-zentroetan; izan ere, aurrez aurreko 
osasun-arreta ez emateak, askotan, zaurgarritasun-egoeran 
dauden kolektiboak zigortzen ditu bereziki.

Era berean, arreta espezializatua ziurtatzeko eta proba diag-
nostikoak zentzuzko epeetan egitea bermatzeko neurriak 
hartzea sustatu behar da.

Amaitzeko, osasun-zerbitzu publikoak eta gizarte-zerbitzuak 
elkarlanean eta koordinatuta aritzeko moduak ezarri behar 
dira, diziplina anitzetatik abiatuta jorratu daitezen sistema-
ren erabiltzaileen arazo soziosanitarioak: sare komunitarioa, 
osasun-sarea eta gizarte-zerbitzuen sarea inplikatuko di-
tuen plangintza integral batean oinarritutako jardun-eredua 
zehaztu behar dugu. 

Estatuko araudia:

• 286/2022 Errege Dekretua, apirilaren 19koa, 
COVID-19ak eragindako osasun-krisian maskarak 
erabiltzeko derrigortasuna aldatzen duena

Autonomia-erkidegoko araudia:

• 2/2022 Dekretua, urtarrilaren 28koa, Lehenda-
kariarena, 51/2021 Dekretuaren indarraldia luzatzen 
duena (51/2021 Dekretua, 2020ko urriaren 26koa, 
Lehendakariarena, zeinaren bidez osasun publikoko 
prebentzio-neurriak hartzen baitira alarma-egoeraren 
adierazpenaren eremuan, egoera epidemiologikoaren 
bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako 
infekzioen hedapenari eusteko).

• 5/2022 Dekretua, otsailaren 11koa, Lehendakaria-
rena, zeinaren bidez deklaratzen baita EAEn amaitu 
dela COVID-19aren pandemiaren ondoriozko osa-
sun-larrialdiko egoera, Lehendakariaren abenduaren 
2ko 44/2021 Dekretuaren bidez deklaratu zena.

• Agindua, 2022ko otsailaren 11koa, Osasuneko 
sailburuarena, lehendakariak osasun-larrialdiaren 
egoera amaitu dela deklaratu ondoren, COVID-19ak 
eragindako osasun-krisiari aurre egiteko beharrez-
koak diren prebentzio-neurriei buruzkoa.

4. Jarduera-planaren esparru 
bestelako esku-hartzeak

• 2022ko apirilaren 27an eta 28an, Herriaren De-
fendatzaileak Koordinatzeko Jardunaldiak 
prestatzeko lantegia egin genuen Iruñean. Jardu-
naldiak Leonen egin ziren, azaroan, “La asistencia 
sanitaria pública en el medio rural” (Osasun-lagun-
tza publikoa landa-ingurunean) izenburuarekin, eta, 
bertan, arloko adituek hitza hartu ostean, Espainiako 
Estatu osoko osasun-administrazioei zuzendutako 
ondorioen eta gomendioen dokumentu bat onetsi 
zuten herrien defendatzaileek. 

• 2022ko urriaren 10ean, Osasun Mentalari buruzko 
Jardunaldietara joan ziren erakundeko langileak; 
Gasteizen egin ziren, Mentalian, Osasun Mentala-
ren Mundu Egunaren harira. 

• Azaroaren 10ean eta 11n, José María Lidón Corbí 
magistratuaren omenezko Jardunaldien XVII. 
ediziora (“Eutanasia eztabaidagai”) joan ziren era-
kunde honen ordezkariak.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/20/pdfs/BOE-A-2022-6449.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/01/2200491e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/02/2200730e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/02/2200731e.pdf
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Aurreko urteetan bezala, atal honetan ematen diren zifrek ez 
dituzte barne hartzen Arartekoak izapidetu ezin izan dituen 
kexak, ukapenerako legezko kasuren batean egoteagatik 
nahiz Herriaren Defendatzailearen edo beste defentsa-
-bulego batzuen eskumen-eremukoak izateagatik.

Administrazio guztiek ez dituzte beren jarduketak zu-
zendu Arartekoak egin dituen esku-hartzeen ondorioz, 
aurten izapidetutako kexen harira okerreko jarduketak 
antzeman direnean. Nolanahi ere, kasu gehienetan Arar-
tekoak ulertu behar izan du Administrazioak ez dituela 
esku-hartzeok aintzat hartu, Administrazioak ez baitio 
Arartekoaren gomendioei erantzun. Hala gertatu da, hain 
zuzen ere, Vitoria-Gasteizko Udalari zuzendutako gomen-
dio batekin (2022ko maiatzaren 26ko Ebazpena), Sestaoko 
Udalari zuzendutako Arartekoaren 2022ko irailaren 30eko 
Ebazpenarekin eta Debako Udalari zuzendutako Arartekoa-
ren 2022ko ekainaren 22ko Ebazpenarekin. 

Gainera, gomendiorik ematera iritsi gabe, Bilboko Udalak, 
Erandioko Udalak eta Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak tra-
fiko-arloko zehapenak ezeztatu dituzte, Arartekoak kexen berri 
eman eta Arartekoak egindako planteamendua onartu ondoren.

Arartekoari laguntzeko betebeharrari dagokionez, ad-
ministrazio gehienek betebehar hori bete dute; hala ere, 
erakunde honek oztopo handiak izaten ditu oraindik ere, 
esaterako: interesatzen zaizkion gai zehatzei erantzunik 
ez ematea, erantzuteko atzerapena eta eskatutako doku-
mentazioa lortzeko oztopoak. 

Informazioa ez emateko erabili den arrazoietako bat da gaia 
judizializatuta dagoela; nolanahi ere, erakunde honen ustez, 
kexa eragin duten gertakariekin lotutako prozedura penal 
bat egotea ez da oztopo polizia-agintariek kexa ikertu eta, 
epailearen erabakiaren ondoren, kexa eragin duen polizia-
-jardunaren azterketa zehatza egin dezaten; modu horretan, 
eremu penalean egindako epaiketa agenteen jokabidearen 
barne-balorazioarekin osatzeko, jarduketa agenteek errespe-
tatu beharreko arau, protokolo eta jarraibideetara egokitzearen 
ikuspegitik. Egoera horrek ez dio Arartekoari eragozten poli-
zia-erantzuleei adierazitako ildoan jardun dezaten eskatzea eta 
gomendioak nola bete diren egiaztatzea, ezta administrazioari 
horren inguruan eskatu genion informazioa guri ematea ere.

Arartekoak berriro esan behar du bere eskaeretan azaltzen 
diren kontuei erantzunik ez ematea edo erantzun eskasak 
ematea oztopo handia direla legez esleitutako eginkizu-
nak behar bezala betetzeko; gainera, horrek modu larrian 
kaltetzen ditu ordenamendu juridikoak beren interesak de-
fendatzeko eskura jartzen dizkien tresnetako bat erabiliz 
erakunde honetara jotzen dutenen eskubideak. 

1. Arloa kopurutan
2022an idatzizko 109 kexa aurkeztu dira segurtasun arloan, 
eta Arartekoak aldi horretan erregistratu dituen kexa guztien 
%4,30 da hori. Eragindako herri-administrazioak eta azpiar-
loak kontuan hartuta, honakoa izan da kexen banaketa:

Administrazioka:

• Tokiko Administrazioa .............................................. 60

• Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra 
(Eusko Jaurlaritza) .................................................... 41

Azpiarloka:

• Trafikoa ..................................................................... 75

• Administrazioaren funtzionamendua eta administrazio 
prozedura ................................................................. 13

• Herritarren eskubideak .............................................. 9

• Beste alderdi batzuk .................................................. 7

• Herritarren segurtasuna ............................................. 3

• Atxikoketa zentroak ................................................... 1

• Jokoa eta ikuskizunak ................................................ 1

Txostena itxi zen egunean, hurrengo egoeran zeuden 
2022an izapidetutako kexak:
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297 104 193 23 28 38 104

Bestalde, Herritarren eskubideak azpi-arloan espediente bat 
izapidetu dugu ofizioz.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saila eta Bilboko Udala 
izan dira 2022an kexa gehien jaso dituzten administra-
zioak. Kexek Donostiako Udalari eta Gasteizko Udalari ere 
eragin diete, eta neurri txikiagoan baita beste udal batzuei ere. 

https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-2550-2019-ebazpena-2022ko-maiatzaren-26koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-924-2022-ebazpena-2022ko-irailaren-30ekoa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-924-2022-ebazpena-2022ko-irailaren-30ekoa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1477-2021-ebazpena-2022ko-ekainaren-22koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1477-2021-ebazpena-2022ko-ekainaren-22koa
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tako 2022ko maiatzaren 12ko eta 2022ko maiatzaren 26ko 
Ebazpenetan, Bermeoko Udalari zuzendutako 2022ko 
abenduaren 5ekoan,  eta Sestaoko Udalari zuzendutako 
2022ko irailaren 30ekoan. 

Zehapen-araubidea alde batera utzita, udalerrietako apar-
kaleku arautuei buruzko kexak ere planteatu dira, batez ere 
ibilgailu mota jakin bat duten bizilagunentzako egoiliar-txar-
telari dagokionez. Bilboko Udalak 2022ko apirilaren 22ko 
BAOn argitaratutako Ibilgailuak gaitutako espazioetan eta 
kalean aparkatzeko ordenantza berriarekin konpondu du 
zenbait egoiliarrek planteatutako arazoa.

Arlo horretan, kexatzeko arrazoia izan da udan araututa-
ko aparkalekuan egoiliarrei eta udatiarrei tratu desberdina 
eman izana. Arartekoaren 2022ko ekainaren 22 Ebazpenean 
gai hori aztertzen da eta Debako Udalari gomendatzen zaio 
berrikus dezala herriko gune arautuetan (TAO) ibilgailuak 
aparkatzean jabego publikoa erabili edo aprobetxatzea-
ri buruzko ordenantza, erroldatuta dauden bizilagunei eta 
oporretako egoiliarrei ematen zaien tratu desberdinari dago-
kionez. Orain arte, birritan eskatu eta gero, ez dugu udalaren 
erantzunik jaso gomendioa onartzeko prest ote dauden 
adierazten duenik.

Herritarrek bide publikoetan beharrezko segurtasunarekin 
zirkulatzeko duten eskubide subjektiboa ere aztertu da; 
eskubide horren baitan, bide-zirkulazioaren eta oinezkoen 
zirkulazioaren segurtasuna benetan modu eraginkorrean 
bermatzeko neurriak hartu behar dira (Arartekoaren 2023ko 
urtarrilaren 4ko Ebazpena, Oñatiko Berezao industrialdera 
sartzeko bideari buruzkoa). 

2.3. Adingabeei alkohola saltzea

Kexa bat jaso genuen Vitoria-Gasteizko udalak ez zuelako 
izapidetu hiriko establezimendu jakin batean adingabe bati 
alkohola saltzeagatik jarritako salaketa bat. Arartekoa admi-
nistrazio horrekin harremanetan jarri da, eta hark jakinarazi 
digu jarduketa egokiak hasi dituela salaketari erantzun eta 
bide emateko. Hala eta guztiz ere, Arartekoak udalari ja-
kinarazi dio ikerketaren xedea ez dela salatutako kasu 
konkretura mugatu behar; aitzitik, ikerketaren irismenak es-
parru partikularra gainditu eta salaketaren atzean dagoen 
arazoa aztertu beharko luke ikuspuntu orokorrago batetatik. 
Horretarako, bidezkotzat jo du egoera aztertzea, adingabeei 
alkoholik ez hornitzeko eta saltzeko udalerriek egiten duten 
kontrol-lanetik abiatuta, bai eta salatutako egoera zuzen-
tzeko neurri egokiak hartzea ere, hartara, udalerriko beste 
edozein establezimendutan halakorik berriro ez gertatzea 
saihesteko. Horiek horrela, informazio-, sentsibilizazio edo 
prestakuntza-neurriak hartzeaz haratago, erakunde honek 
uste du adingabeei edari alkoholikoak saltzen dizkieten edo 
saldu liezazkieten lokalak sakonean zaindu eta kontrolatzeko 
mekanismoak ezarri behar direla, herritarrek salaketa jarri 
arte itxaron gabe.

2. Kexarik aipagarrienak. 
Ebazpen garrantzitsuenak

2.1. Herritarren eskubideak

Aurten ere, herritarren eskubideei eragiten dieten 2022ko 
kexa gehienak polizia-funtzioari buruzkoak izan dira, eta 
horietan salaketak eta atestatuak formalizatzearekin eta 
herritarrei emandako tratu polizialarekin lotutako gaiak 
jorratu dira.

Kexak aztertzerakoan, urtez urte behin eta berriro errepi-
katzen diren hainbat alderdi planteatu dira, hala nola kexen 
barne-ikerketa, indarraren erabileraren kontrola, ates-
tatuen eta salaketa administratiboen kontrola, horiek 
eragiten dituzten gertaerei, jarduketen motibazioari eta 
kode deontologikoari dagokienez. 

Arartekoak gai horietako batzuei buruz duen iritzia, fun-
tsean, urriaren 28ko 7/2011 Gomendio Orokorrean dago 
jasota (II.1.1. apartatua). 

Ikuspuntu zehatzago bati helduta, Arartekoaren 2022ko 
ekainaren 13ko Ebazpenean, adingabeak inplikatuta zeu-
den polizia-jarduketa bat aztertu da, non adingabeetako 
bat komisariara eraman zuten, bertan identifikatzeko asmoz. 
Ebazpenean adierazi dugunez, uste dugu adingabeak tar-
tean daudenean egiten diren polizia-jarduketarako protokolo 
bat ezarri behar dela, behar bezala dokumentatu behar dela 
eta lekualdaketaren alderdi guztiak arrazoitu behar direla, 
bai eta barne-kontrolerako formulak ezarri ere, egindako 
jarduketen jarraipena egiteko eta jarduketak ezarritako ja-
rraibideetara egokitzen direla egiaztatzeko.

Era berean, 2022ko ekainaren 22ko Ebazpenean salaketa 
bat ez formalizatzeko erabakia eta horretarako alegatutako 
arrazoiak aztertzen dira. Ildo horretatik, Arartekoak on-
dorioztatu zuen salaketa formalizatu egin behar zela eta 
salatzaileak informazio argia jasotzen duela bermatzeko 
moduko beharrezko neurriak hartu behar zirela, hain zuzen 
ere, formalizazioaren ondoren egin beharreko izapideei bu-
ruz zalantzarik sortzen ez duen informazioa emanez, baita 
adierazi ere salaketa bat jartzeak ez dakarrela prozedura 
penal bati hasiera ematea. 

2.2. Trafikoa

2022an izapidetu diren kexa asko zehapen-araubidea-
ri buruzkoak izan dira. Horri dagokionez, prozedurarekin 
lotutako gaiak piztu dira berriro, hala nola izapidetze es-
tandarizatua, arau-haustearen froga eta jakinarazpenak.

Alderdi horietako gehienak Arartekoaren honako ebazpen 
hauetan jorratu ditugu: Vitoria-Gasteizko Udalari zuzendu-

https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-382-21-ebazpena-2022ko-maiatzaren-12koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-2012-2019-ebazpena-2022-abenduaren-5ekoa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-2012-2019-ebazpena-2022-abenduaren-5ekoa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-924-2022-ebazpena-2022ko-irailaren-30ekoa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1477-2021-ebazpena-2022ko-ekainaren-22koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1552-22-ebazpena-2023ko-urtarrilaren-4koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1552-22-ebazpena-2023ko-urtarrilaren-4koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-72011-gomendio-orokorra-urriaren-28koa-0
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4. Jarduera-planaren esparruko 
bestelako esku-hartzeak

4.1. Ofiziozko espedienteak

Arartekoak ofiziozko jarduketa bat hasi du 2022an, zeinaren 
bidez Bilboko Udaltzaingoaren 2022ko Aste Nagusiko jardu-
keta bat baloratu nahi den, ustez telefono mugikor bat ebatsi 
izanagatik gazte bat atxilotzeko egindakoa; hartara, argitze-
ko ea erabilitako indarra neurrizkoa eta egokia izan zen, eta 
arrazoi arrazistarik egon zen poliziaren esku-hartzea gau-
zatzeko (Arartekoaren 2023ko urtarrilaren 20ko Ebazpena).

Halaber, espedientearen xedea zen poliziaren jarduketa 
aztertzea aipaturiko gertakarien lekuko izan zen gaztea-
ri dagokionez; azken horrek poliziaren esku-hartzean izan 
zuen jarduerak hiru salaketa jartzea eragin baitzuen, HSBLO 
urratzeagatik. Gazte horrek, bestalde, salaketa bat jarri zuen 
agenteen kontra, lesioengatik. Salaketa hori, une honetan, 
Bilboko instrukzio-epaitegian izapidetzen ari da.

Egindako ikerketaren ostean eta Arartekoari emandako in-
formazioaren edukia aztertu ondoren, erakunde honek uste 
du Bilboko Udalak indarraren erabilera dokumentatu eta 
arrazoitu duela, gertakariak argitzeko barne-ikerketa bat 
egin duela eta bere iritzia helarazi duela atxilotuaren erresis-
tentziari aurre egiteko eta gertakariak ikusi zituen pertsona 
identifikatzeko erabilitako indarrari buruz.

Horrez gain, poliziaren esku-hartzearen sekuentziaren azter-
ketan eta ustez lapurreta egin zuen pertsonaren atxiloketa 
gauzatu ahal izateko erabilitako indarra neurrizkoa eta ego-
kia izan zen baloratzeko prozesuan, bi momentu antzeman 
dira, non indarraren erabilera ez zen beharrezkoa berau 
baliatu zen baldintzetan eta, hortaz, neurriz kanpokoa eta 
desegokia izan zen. Hori dela eta, Udalari gomendatzen 
dio polizia-jarduketa horiek iker ditzala eta, hala badagokio, 
dagozkion neurriak, diziplinazkoak edo bestelakoak, har di-
tzala.

Gazteari dagokionez, Arartekoak ez du esku hartuko haren 
kontra jarritako salaketak direla-eta, izan ere, horiek ba-
liogabetu egin dira salatuaren alegazioak onetsi direlako. 
Gainera, agenteek harekin izandako jarduketari buruzko 
esku-hartzea etetea erabaki du, Arartekoaren Erakundea 
arautzen duen otsailaren 27ko 3/1985 Legearen 13. artiku-
luan oinarrituta.

4.2. Gomendio orokorren segimendua

Arartekoak aurten izapidetu dituen kexen bidez, aukera izan 
dugu urriaren 28ko 7/2011 Gomendio Orokorraren jarraipe-
na egiteko. Gomendio horretan Arartekoak bere ibilbidearen 

2.4.  Jendaurreko ikuskizunak eta jolas-
jarduerak

Kexaren bat jaso da administrazioak gazteen lonjak ikus-
katzeko eta kontrolatzeko duen ahalmenari buruz, bai eta 
Vitoria-Gasteizko Udalak bide publikoan edariak kontsu-
mitzeagatik ezarritako zehapen bati buruz ere, Jendaurreko 
Ikuskizunen eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 
Legearen 53.12 artikulua hausteagatik.

2022ko abenduaren 27ko Ebazpenean, ezarritako zehapena 
indarrik gabe uzteko eta enbargatutako zenbatekoa itzul-
tzeko gomendioa egiten da, eta prozeduraren izapidetzea 
formala baino izan ez dela uste da, ez baita gertatutakoa 
argitzen saiatu. Zalantzan jartzen da agintaritzaren agen-
teak egindako salaketaren balioa, berretsi gabe geratu dena, 
salatuak egitateak ukatu dituen arren. Ohartarazi dugu ez 
dagoela egozketa-frogarik ezta zehapenaren mailaketari 
buruzko arrazoiketarik ere (zehapenaren proportzionaltasun-
-printzipioa); ikusten da non bis in ídem printzipioa urratu 
dela prozedura-dimentsioan, beste zehapen-prozedura bat 
abiarazi baita; eta zalantzan jartzen da premiamendu-pro-
bidentzia ematea zehapen-ebazpenaren aurka jarritako 
berraztertze-errekurtsoa berariaz ebatzi baino lehen.

3. Arau testuingurua
Segurtasunaren arloari berariaz eragiten dioten 2022an 
onartutako arauen artean, aipatzekoa da 15/2022 Legea, 
uztailaren 12koa, tratu-berdintasunerako eta diskri-
minaziorik ezarako integrala. Lege horren 18. artikuluan 
tratu-berdintasunerako eta diskriminaziorik ezarako esku-
bidea aipatzen du herritarren segurtasunaren esparruan, 
justifikazio objektiborik gabe profil diskriminatzaileak era-
biltzea saihestuz.

Era berean, aipatzekoa da 19/2022 Dekretua, otsailaren 
8koa, zeinaren bidez aldatzen baita Euskal Autonomia Er-
kidegoan jokoaren erregelamendu orokorra onesten duen 
dekretua. Aldaketa horrek, besteak beste, joko-lokaletako 
sarbide-kontrolari eragiten dio, eta xedatzen du horiek be-
deratzi hilabeteko epean instalatu eta martxan jarri beharko 
direla, legea indarrean jartzen denetik zenbatzen hasita.

Era berean, adierazi behar da Auzitegi Gorenak, urria-
ren 10eko 1270/2022 epaian, udal-eskumenaren mugak 
zehaztu dituela trafikoaren antolamenduaren arloko arau-
-hausteen kalifikazioan, 2019an indarrean zegoen Bilboko 
trafiko eta aparkamendurako ordenantzaren 64.2 c) artikulua 
aztertzean. Epai horrek zera adierazten du: “No ha lugar al 
recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Bil-
bao contra la sentencia de 2 de diciembre de 2020, dictada 
por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, 
en el procedimiento de cuestión de ilegalidad n.º 2/2020, 
que se confirma”.

https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2023r-1902-2022-ebazpena-2023ko-urtarrilaren-20koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-72011-gomendio-orokorra-urriaren-28koa-0
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-865-2022-ebazpena-2022ko-abenduaren-27koa
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Bidenabar, zehapen-araubidea alde batera utzita, bestelako 
gaiak ere agertu dira, hain zuzen ere lotura izan dutenak, 
funtsean, araututako eremuetan ibilgailuak modu dese-
gokian aparkatzearekin. 

Arartekoaren 2022ko ekainaren 22ko Ebazpenean kexa 
bat aztertzen da, zeinaren bidez aparkatze mugatu-
ko sistemaren erregulazioan tratu-desberdintasuna 
planteatzen baita ibilgailua Deban erroldatuta duten 
pertsonen eta udalerrian bigarren etxebizitza bat jabe-
tzan duten baina ibilgailua udalerri horretan erroldatuta 
ez duten pertsonen artean. 

Aparkatze-mugatuko sistemen araudietan ezarritako egoi-
liarren araubidearen xedetik abiatuta, Arartekoak uste du 
zerbitzua arautzen duen Ordenantzan ezartzen den egoilia-
rren erregimenak asebete nahi dituen aparkaleku-premiak, 
erakunde honen ustez, berdinak dira udako egoiliar guz-
tientzat (ibilgailua udalerrian erroldatuta dutenak edo udan 
hilabete baino gehiagoz udalerrian bizi diren egoiliarrak). 
Hori dela eta, Arartekoak ez du funtsezko alderik ikusten 
talde horietako bakoitzari araubide desberdin bat ezartzea 
ahalbidetzeko.

Bidenabar, Arartekoaren ustez, txartela edo egoiliar-bereiz-
garria emateko tarifa doakoa izatea, zerga-egitatea gauzatu 
arren (bide publikoa hartzea TAO eremu batean ibilgailu bat 
aparkatzeagatik), praktikan, salbuespen bat da, tasaren 
subjektu pasibo jakin batzuen aldekoa, zehazki, udalerrian 
bizi direnen aldekoa. Salbuespen horren sorrerak estaldura 
izan behar du Toki Ogasunak arautzen dituen Foru Arauan 
edo lege-mailako arau batean.

5.4. Kexatzeko arrazoi izan da aurten bide publikoan eda-
riak kontsumitzeagatik egindako zehapen-espediente bat, 
zehapen-prozeduraren funtsezko printzipioak urratu direla 
ikusi baita (froga, defentsa-eskubidea, zehapenaren propor-
tzionaltasunaren motibazioa, non bis ídem, eta zehapenaren 
aurkako administrazio-errekurtsoaren berariazko ebazpenik 
gabeko enbargoa).

5.5. Egiaztatu dugu oraindik ere zehapen-prozeduren 
izapidetzeak ez dituela beti betetzen gomendio honetan 
adierazitako eskakizunak: “Trafikoa, ibilgailu motordu-
nen zirkulazioa eta bide segurtasuna: aurrez taxututako 
ereduen erabilera zehapen prozedurak tramitatzean. 
Zenbait arazo defentsarako eskubidearen inguruan”.

hasieratik segurtasun-arloan egin dituen gomendio gehie-
nak bildu dira. 

Kexak aztertzean egitateak argitzeko erabilgarri izan dai-
tezkeen arrazoizko ikerketa-aukera guztiak agortzeko 
gomendioa egin dugu beste behin. Hala, kexa aurkeztu duen 
pertsonarekin eta poliziaren jarduketaren lekuko izan dire-
nekin gutxieneko kontrastatze-lana egin behar da. Izan ere, 
helarazitako informazioaren arabera, ez dirudi kexa honen 
kasuan halakorik egin zenik. Era berean, azpimarratu dugu, 
halaber, inplikatutako agenteen bertsio kontrajarriak ezin 
duela balio, bere horretan, beste ikerketa-jarduketa batzuk 
egitea baztertzeko edo epai bat esklusiboki polizia-jarduke-
taren egokitasunean oinarritzeko, izan ere, horrek kexa alde 
batera uztea ekarriko luke (urriaren 28ko 7/2011 Gomendio 
Orokorraren II.1.1 atala).

Beste behin ere, egiaztatu dugu trafikoaren arloko zehapen-
-prozeduretan jasotzen den motibazioak ez dituela betetzen 
gomendioan adierazitako eskakizunak. “Trafikoa, ibilgailu 
motordunen zirkulazioa eta bide segurtasuna: aurrez 
taxututako ereduen erabilera zehapen prozedurak tra-
mitatzean. Zenbait arazo defentsarako eskubidearen 
inguruan”.

5. Arloko jardueren laburpena
5.1. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saila eta Bilbo-
ko Udala izan dira 2022an kexa gehien jaso dituzten 
administrazioak. Okerreko jarduketak antzeman diren 
kexa gehienetan, administrazio gehienek ez dute adierazi 
Arartekoaren gomendioa onartzen duten ala ez. Oro har, 
atzerapenekin bada ere, Arartekoari laguntzeko beteki-
zuna bete dute.

5.2. Behin eta berriro jorratzen ditugun gaiak hizpide izan 
ditugu, hala nola polizia-funtzioa betetzea, ustez okerrak 
diren jarduketen barne-ikerketa, salaketak eta atestatuak 
formalizatzea eta herritarrei emandako tratu poliziala.

Ikerketaren kasuan, aurreko urteetan hauteman ditugun 
gabeziek bere horretan diraute. Edukia eskasa izatea eta 
ikerketarik ez egitea dira oraindik ere hautematen diren 
arazoetako batzuk. Gainera, egiaztatu dugu oraindik ere 
ez direla jarduketa-protokolo argiak eta zehatzak ezarri es-
parru horretan (urriaren 28ko 7/2011 Gomendio Orokorrean 
eta Arartekoaren 2014ko abenduaren 10eko Ebazpenean 
ezarritako gomendioak, Ertzaintzari zuzenduta egon arren, 
irismen orokorra daukate).

5.3. Trafikoaren arloko zehapen-araubidearekin zeriku-
sia duten kexak jaso dira, batez ere, prozedurari buruzkoak; 
horren harira, berriz ere, honako gai hauek agertu dira: 
tramitazio estandarizatua, jakinarazpenak eta arau-
-haustearen frogabidea eta erantzukizuna. Horrez gain, 
defentsarako oinarrizko eskubidea eta legezkotasun 
printzipio zigortzailea urratu direla hauteman da (Konsti-
tuzioaren 24. eta 25. art.).

https://www.ararteko.eus/eu/trafikoa-ibilgailu-motordunen-zirkulazioa-eta-bide-segurtasuna-aurrez-taxututako-ereduen-erabilera-zehapen-prozedurak-tramitatzean-zenbait-arazo-defentsarako-eskubidearen-inguruan
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2014r-25-14-ebazpena-2014ko-abenduaren-10ekoa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2014r-25-14-ebazpena-2014ko-abenduaren-10ekoa
https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionEUSKERA.pdf
https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionEUSKERA.pdf
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2022an, hainbat kexa jarri dira, adierazten dutenak arazoak 
daudela administrazioek herritarrei zerbitzu emateko atondu 
dituzten baliabide elektronikoak kudeatzeko. Zehazki, admi-
nistrazioek hainbat kanal erabiltzen dituzte (hala nola, sare 
sozialak, posta elektronikoa, postontziak eta herritarrei arreta 
emateko inprimakiak), kanal horien helburua eta interesdunen-
tzat duten irismena argi azaldu gabe; horrenbestez, batzuetan, 
erantzun hutsak ematen dizkiete galdera sarriei, eta, beste 
batzuetan, egoitza elektronikoaren bidez kudeatu beharko 
liratekeen administrazio-izapideak sustatzen dituzte, adminis-
trazio-prozeduretan gailendu beharko liratekeen segurtasun 
juridikoko bermeak eta berme teknikoak kolokan jarriz.

Beste batzuetan, administrazioaren erregistro elektronikoak 
ondo kudeatzen ez direla detektatu dugu; izan ere, eskudun 
erakundeek ez dituzte bideratzen herritarrek aurkeztutako 
idazkiak, dokumentuak eta eskaerak, eta horrek babesgabe 
uzten ditu interesdunak; bereziki, prozedurei aplika dakizkie-
keen nahitaezko epeak igarotzen direnean.

Gardentasunaren eta gobernu onaren arloan, informazio 
publikoa eskuratzeko eskubidearen alderdi pasiboarekin lo-
tutako kexek gora egin dutela ikusi dugu, eta herritar guztiak 
dira eskubide horren titularrak. 

Nabarmentzekoa da, batetik, herritarrak gero eta jakitunago di-
rela administrazioaren erregistroetara eta artxiboetan dauden 
dokumentuetara iristeko eskubidea dutela, gardentasun-arau-
diak ematen baitie eskubide hori, eta, bestetik, badakitela 
erreklamazioak jar ditzaketela Informazio Publikoaren Sar-
biderako Euskal Batzordean, aukeran eta bide judizialera jo 
aurretik (Euskadiko administrazio publikoek ematen dituzten 
ebazpen ezeztatzaile, berariazko edo ustezkoen aurrean gar-
dentasuna kontrolatzeko organo espezifikoa da hori).

Zehazki, Informazio Publikoaren Sarbiderako Euskal Batzor-
deak emandako ebazpenak ez betetzearekin zerikusia duten 
kexak jaso ditugu Arartekoan, eta horrek argi erakusten du 
botere publikoek ez dituztela aintzat hartzen gardentasu-
neko eta gobernu oneko printzipioak eta helburuak, nahiz 
eta arauak, xedapenak eta kontrol-organoak egon, jarduketa 
publikoaren funtzionamenduarekin eta kontrolarekin lotutako 
jardueraren gardentasuna bermatzeko helburuz jendartera-
tu beharko litzatekeen informazioa eman dadin: praktikan, 
informazio-emate hori oztopatu egiten dela ematen du, bai 
epean erantzuten ez dutelako, bai informaziorako sarbidea 
arrazoirik eman gabe mugatzen dutelako, bai sarbidea gau-
zatzeko baliabide egokirik prestatzen ez dutelako.

Aurrekariak 
Egindako kexak eta kontsultak aztertzeaz gain, lan-esparru 
honen helburuetako bat hauxe da: datuak babestearekin eta 
administrazio elektronikotik eratorritako eskubideekin lotura 
duten herritarren eskubideen garrantzia azpimarratzea. Era 
berean, eskubide horiek zabaltzean eginkizun proaktiboa 
eduki nahi du, horien erabilerak eta babesak berrikuntza-
-potentzial handiagoa duten herritarrak sustatzen laguntzen 
dutelako uste osoa du eta.

Arlo horretan jorratutako beste eremu batek gardentasun, 
gobernu on eta herritarren parte-hartzearekin du zerikusia; 
izan ere, Arartekoak estrategikotzat jotzen ditu hiru elemen-
tu horiek, kalitatezko gobernua –demokrazia aurreratuaren 
printzipioetan eta irekitasunean oinarritua, eta espazio pu-
blikoa eraikitzea helburu duena– izateko funtsezko osagaiak 
direlakoan.

1. Arloa kopurutan
2022an, arlo honetan 38 kexa jaso ziren eta horiek ekitaldi 
honetan erakundeak jasotako kexa guztien %1,50 dira. 

Aztertzen diren gaiak edo azpiarloak kontuan hartuta, hone-
la sailka daitezke jasotako kexak:

• Informazioa eskuratu ahal izatea ............................. 11

• Administrazioaren funtzionamendua eta prozedura  
administratiboa .......................................................... 8

• Informazioaren eta ezagutzaren teknologiak ............ 8

• Beste alderdi batzuk .................................................. 6

• Datuak babestea ........................................................ 4

• Gardentasuna ............................................................ 1

Datuen babesaren gaian, berariazko erakunde bat dago  
—Datuak Babesteko Euskal Bulegoa— euskal administra-
zioek datuen babesaren araudia bete dezaten, eta horrek 
eragiten du gai honi buruzko kexa gehienak erakunde hari 
aurkeztea. Hainbat kexa jaso dira askotariko gaiei buruz, be-
reziki, datu pertsonalak ezabatzeko eskubidea erabiltzeko 
eta historia klinikoa eskuratzeko zailtasunak direla eta. Kasu 
horietan Arartekoak aholkuak eman dizkie kexagileei.

http://www.avpd.euskadi.net/s04-5213/es/
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-  Bitarteko elektronikoak erabili behar 
izatea Bizkaiko Foru Aldundiaren 
Azpiegituretarako eta Lurralde 
Garapenerako Sailak kudeatzen dituen 
dirulaguntzak eskatzeko

Herritar batek kexa bat jarri zuen, arazoak izan zituela-
ko Bizkaiko Foru Aldundiaren titulartasuneko bidesaridun 
errepide-azpiegituren erabiltzaile diren pertsona fisikoei 
zuzendutako dirulaguntzen eskaerak Interbiak sozietateak 
kudeatzen duen Bidesaria sistema elektronikoan izapide-
tzeko.

Arartekoak, Bizkaiko Foru Aldundiak dirulaguntzak eska-
tzeko eskaintzen dituen bitarteko elektronikoei dagokienez, 
Bidesaria plataforma foru-aldundiaren egoitza elektronikoan 
sartzea gomendatu zuen, interesdunek segurtasun juridiko-
ko berme handiagoak eta berme tekniko handiagoak izan 
ditzaten dirulaguntzak emateko harremanen esparruan. 
Halaber, Bidesaria plataforma aldatzea eta identifikazio- eta 
sinadura-sistema gisa konfiguratzea iradoki zuen, legezko 
betekizunak beteko dituen aurretiko erregistro baten bidez 
aurkeztu ahal izan daitezen dirulaguntza-eskaerak. 

Bizkaiko Foru Aldundiak dirulaguntzak eskatze-
ko eta herritarrei arreta emateko eskaintzen dituen 
aurrez aurreko bitartekoei dagokienez, Arartekoak go-
mendatu zuen hausnar zezatela Interbiaken bulegoak 
laguntza-bulego gisa finkatzeko aukeraren gainean, diru-
laguntzak izapidetzeari dagokionez, eta baliabide tekniko 
eta juridikoak eta funtzionario gaituak horni zitzatela, fo-
ru-aldundiko organo eskudunaren administrazio-unitateek 
administrazio-izapideak egin ditzaten bultzatzeko eta, ho-
rrela, herritarrei laguntza bermatzeko, administrazioarekin 
bitarteko elektronikoen bidez harremanak izan ditzaten. 
Azkenik, foru-aldundiari gomendatu zion ahalik eta ondoen 
zehaztu eta deskriba zitzala interesdunei foru-aldundiaren 
eskumeneko zerbitzu elektronikoetara sartzen laguntzeko 
kanalak.

Bizkaiko Foru Aldundiak onartu egin zuen Arartekoaren 
urriaren 4ko Ebazpena.

-  Gipuzkoako Foru Aldundiaren Bide 
Azpiegituretako Sailaren mendeko  
Bidegi sozietate publikoarekin 
harremanetan jartzeko posta  
elektronikoa erabili behar izatea

Herritar batek kexa bat jarri zuen, ez zegoelako ados Gi-
puzkoako Foru Aldundiaren Bide Azpiegituretako Sailaren 
mendeko Bidegi foru-sozietatearen jarduerarekin; izan ere, 
Bidegik ez zion ibilgailua banku-txartelarekin lotu, Bea-
saingo autobidearen erabiltzaile gisa, ez zeukalako posta 
elektronikoaren helbiderik.

Bidegiren egitekoen artean dago bide-azpiegiturak erabiltzeko 
kanona ordainaraztea, kudeatzea eta biltzea (zehazki, Beasain-
-Bergara tarteari dagokionez), eta web-orri bat taxutu zuen, 

2. Kexarik aipagarrienak

2.1.  Herritarrek administrazio publikoekin 
izandako harreman elektronikoa

-  Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailak 
izapide elektroniko esklusiboa ezartzen 
du, nahitaezko bide gisara, unibertsitatean 
ikasteko bekak eskatu eta izapidetzeko

Herritar batek Arartekora jo zuen, ezin izan zitue-
lako garaiz aurkeztu alabari unibertsitate-beka bat 
emateko hainbat dokumentu, ez zeukalako dokumentuok 
telematikoki aurkezteko ziurtagiri digitalik eta, hortaz, 
posta-zerbitzura jo behar izan zuelako. Eusko Jaurla-
ritzaren Hezkuntza Sailak eskaera ezetsi zion, balioetsi 
zuelako epez kanpo aurkeztu zuela eta ez zuela jarraitu 
deialdian adierazitako prozedura.

Deialdi horietan izapide elektronikoa nahitaezkoa izango 
da, uztailaren 28ko 98/2020 Dekretuan xedatutakoaren 
arabera. Dekretu horren bidez, unibertsitate-ikasketak 
eta unibertsitateaz kanpoko goi-mailako beste ikasketa 
batzuk egiteko eskabideetan eta gainerako beka-izapi-
deetan izapide elektroniko esklusiboaren derrigortasuna 
arautzen da.

Arartekoak badaki Hezkuntza Sailak ahalegin handia egin 
duela beken deialdietako prozesu masiboetan izapide osoa 
telematikoki egiteko aukera egon dadin. Erakunde hau, or-
dea, ez dator bat kanal telematikoa erabiltzeko betebehar 
erabatekoa ezartzearen arrazoizkotasunarekin, ez baitira 
kontuan hartzen laguntza horiek jaso ditzaketen hautagaien 
ekipamendu-egoerak edo bitarteko elektronikoak. 

Arartekoaren ustez, beharrezkoa da e-administrazioa-
ren garapena eta ezarpena sustatu eta finkatzea, eta 
badaki administrazio publikoak ahalegin handia egi-
ten ari direla administrazio elektronikoaren ondoriozko 
azpiegitura teknologikoen multzoa ezartzeko; aldi be-
rean, baina, Arartekoak uste du horrek ezin ditzakeela 
murriztu ez herritarrek administrazio publikoarekin ha-
rremanetan jartzeko dituzten eskubideak, ez zerbitzu 
publikoen kalitatea.

Hori dela-eta, Arartekoak, maiatzaren 31ko Ebazpenaren 
bidez, arrakala digitala saihestu eta pertsona guztiak iza-
pide elektronikora ondo egokitzen laguntze aldera, Eusko 
Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailari gomendatu zion dekretu 
hori berrikus zezala, eskaerak eta dokumentazioa baliabide 
ez-telematikoen bidez aurkeztu ahal izateko sistema osaga-
rri bat txerta dadin eta hurrengo deialdietan modalitate hori 
sartu ahal izan dadin. 

Ez da gomendioa onartu.

https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1245-22-ebazpena-2022ko-urriaren-4koa
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020003160&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1689-21-ebazpena-2022ko-maiatzaren-31koa
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de publikoek segurtasun juridikoko bermeekin eta berme 
teknikoekin tratatu behar dituztelako.

-  Salatzaile baten datu pertsonalak 
Amurrioko Udalaren administrazio-
prozeduren jakinarazpenetan txertatzea

Herritar batek Arartekora jo zuen, Amurrioko Udalak 
datu pertsonalak babesteko eskubidea urratu ahal izan 
zuelakoan, hainbat interesdunei jakinarazitako administra-
zio-ebazpen batean sartu zituelako bere datuak. 

Arartekoaren ustez, udal horrek badu datuak bere eskumen-
-esparruan tratatzeko legitimazioa. Alabaina, salatzailearen 
datu pertsonalak administrazio-egintza batean interesa 
duten hirugarrenei jakinarazitako ebazpen batean sartzea 
datu-lagapena da, eta, horretarako, lagapena gaituko duen 
oinarri juridikoa bete behar da.

Erakunde honen ustez, bidalitako ebazpenak ez zekarren 
salatzailearen datu pertsonalak nahitaez sartzea, egitate 
batzuen berri emateak ez dakarrelako, berez, prozeduran 
interesdun-kondizioa hartzea. Gainera, udalak izapidetutako 
prozeduraren ondorioz ez zen zehapen-prozedurarik hasi, 
zeinak, hastekotan, datuen babesari buruzko araudian ja-
sotzen den minimizazio-printzipioa aplikatzea eta, hortaz, 
eskubideen judizioa edo haztapena egitea ekarriko bailuke, 
salatzailearen datuak ebazpenean sartu behar ote ziren az-
tertzeko, haren defentsa-eskubidea bermatze aldera.

Hori dela-eta, Arartekoak abuztuaren 24ko Ebazpena eman 
zuen, udalari gomendatzeko ez ditzala komunikatu edo laga 
prozeduran berariaz eraginda edo interesatuta ez dauden 
hirugarrenen datuak, lege-gaikuntzarik eduki ezean lege-
-mailako xedapenetan edo administrazioaren eskumen 
barruan administrazio-egintzak jakinarazteko esparruan. 

Ez da gomendioa onartu.

2.3. Gardentasuna eta gobernu ona

-  Lanbideren informazio publikoa 
eskuratzeko eskubidea

Herritar batek, Eusko Jaurlaritzaren Lan eta Enplegu Sailaren 
mendeko Lanbide erakunde autonomoak informazio publikoa 
eskuratzeko eskaera baten aurrean emandako informazioare-
kin ados ez zegoenez, Arartekoak esku hartzea eskatu zuen.

Kexagileak informazio publikoa eskuratzeko eskubidea 
baliatu zuen, integrazioari buruzko ikerlan bat egiteko. 
Horretarako, DSBEaren hartzaileei buruzko informazioa 
eskatu zuen (nazionalitateak, laguntzen zenbatekoak, onu-
radunen kopurua eta hainbat urtetako zenbatekoen kopuru 
absolutuak eta ehunekoak), baita gizarte-larrialdietarako, 
gizarte-bazterketarako, ostaturako eta haurren zaintzarako 
laguntzen hartzaileei buruzkoa ere.

autobidearen erabiltzaileek datuak sartu ahal izan ditzaten eta, 
horrela, ibilgailuaren matrikula banku-txartel batekin lotu, or-
dainketa egiteko. Web-orri horrek, baina, posta elektronikoaren 
helbide bat sartzera derrigortzen du sisteman baliozkotzeko 
eta, horrela, matrikula banku-txartelarekin lotu ahal izateko. 

Arartekoak gomendio bat eman zuen urriaren 6an, adminis-
trazioari gomendatzeko Gipuzkoako Gobernu Onari buruzko 
4/2019 Foru Arauan erregulatzen diren gobernu oneko printzi-
pioak aplika ditzala; bereziki, kanal anitzeko printzipioa ezar 
dezala, herritarrek aukera izan dezaten foru-sektore publikoa-
rekin mugaketarik edo diskriminaziorik gabe aritzeko kanala 
hautatzeko. Gainera, kanona erregulatzen duen foru-arauak 
ez du esaten posta elektronikoaren helbide bat ematea nahi-
taezkoa denik bide-azpiegiturak erabiltzeko kanona kudeatu, 
ordainarazi eta biltzeko. Gomendioa onartu egin dute.

-  Bizkaiko Foru Aldundiak bitarteko 
elektronikoen bidez kudeatzen duen 
bidesarietarako dirulaguntza ukatzea

Herritar batek Arartekoari adierazi zion ez zegoela ados 
2022ko apirilera arte jasotzen zuen dirulaguntza bat eten 
izanarekin; administrazioak balioetsi zuen onuradun izaten 
jarraitzeko betekizunak biltzen ez zituela, eta horregatik eten 
zioten dirulaguntza.

Interbiak sozietate publikoak dirulaguntzak kudeatzeko 
Bidesaria sistema elektronikoaren bidez eta posta elektroni-
koaren bidez kudeatzen ditu dirulaguntzak, eta gidabaimena 
aurkez zezala eskatu zion herritar horri, indarrean ote zegoen 
egiaztatzeko. 2022ko urtarrilean esleitutako dirulaguntza 
hainbat hilabetez eten zen, harik eta herritarrak eskatu zioten 
dokumentua Bidesarian sartu zuen arte.

Arartekoak gomendio bat eman zion Bizkaiko Foru Aldundiaren 
Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako Sailari, azaroaren 
10ean, dirulaguntzak foru-erakundearen egoitza elektronikoa-
ren bidez esleitzeko administrazio-prozedura izapidetu zezan, 
zertarako eta betekizunak zuzentzeari begirako jakinarazpenak 
behar bezala egin daitezen eta interesdunak egoitza elektro-
nikoan agertu ahal izan daitezen, administrazioak idatzitako 
egintzaren berri izateko eta, horrela, beren eskubide eta inte-
res legitimoak epean eta behar bezala defendatu ahal izateko. 
Halaber, datuak biltzeko inprimaki erraz eta ulergarriak egitea 
gomendatu zion, bai eta datu-bitartekaritzarako plataformak 
erabiltzea ere (elkarreragingarritasun-printzipioa), informazioa 
egiazkoa dela egiaztatzeko eta administrazioak dituen datuak 
ez aurkezteko eskubidea betetzeko.

Gomendioa onartu egin dute.

2.2. Datuen babesa

Datuen babesaren arloan, kategoria bereziko datuak (osa-
sunarekin zerikusia dutenak) tratatzearekin lotutako kexak 
nabarmentzen dira, datuak babesteko oinarrizko eskubideari 
kalte handiagoa eragin diezaioketelako eta, hortaz, erakun-

https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-226-20-ebazpena-2022ko-abuztuaren-24-koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1265-22-ebazpena-2022ko-urriaren-6koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1716-22-ebazpena-2022ko-azaroaren-10ekoa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1716-22-ebazpena-2022ko-azaroaren-10ekoa
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Azpimarratzekoa da sektore publikoa pertsonifikatzen du-
ten figura juridikoak garatu izana, bai eta Euskadiko sektore 
publikoaren funtzionamendu- eta interakzio-printzipioak 
sartu izana ere. Halaber, herritarrek interakzio-testuinguru 
horretan dituzten eskubideak eta betebeharrak zehaztu dira; 
batez ere, administrazio elektronikoaren garapen-esparruan 
baliabide elektronikoak erabiltzeari dagokionez.

Arauak, halaber, administrazio-prozesuetan bi hizkuntza ofi-
zialak erabili ahal izateko oinarrizko alderdiak sartzen ditu.

-  Hamarkada Digitalerako Eskubide eta 
Printzipio Digitalei buruzko Europako 
Deklarazioa

Europako Parlamentuak, Kontseiluak eta Batzordeak 
baterako deklarazio bat aldarrikatu zuten, asmo eta konpro-
miso politiko komunak azaltzeko eta eraldaketa digitalaren 
testuinguruan dauden eskubide garrantzitsuenak gogora-
razteko. Europako erakundeek, horrela, balio europarretan 
eta EBko oinarrizko eskubideetan oinarritutako eraldaketa 
digital bat sustatzen dute, pertsonak erdigunean kokatzen 
dituena, giza eskubide unibertsalak berresten dituena eta 
pertsona nahiz enpresa guztiei eta gizarteari oro har onura 
ematen diena. 

Arauzkoak ez badira ere, alderdi batzuk nabarmentzen dira; 
hala nola, “Algoritmodun interakzioak eta adimen artifizia-
leko sistemak” deritzona dugu, zeinak ingurune digitalean 
erabaki informatuak hartzeko ahala jasotzen baitu, algo-
ritmo-sistemen eta adimen artifizialaren abantailez gozatu 
ahal izan dezagun, herritarrak erdigunean izango dituen eta 
adimen artifiziala erabiltzeko orduan gizarte ahaldunduak 
sortuko dituen etorkizun bat eraikitzeari begira.

-  311/2022 Errege Dekretua, maiatzaren 
3koa, Segurtasuneko Sistema Nazionala 
erregulatzen duena

Segurtasuneko Sistema Nazionala (SSN) eguneratzea da 
arauaren helburua (2010ean egin zioten azken erregulazioa), 
sistema hori arauen errealitate berriari eta zibermehatxuen 
gorakada kuantitatibo nahiz kualitatiboari egokitu dakien, 
zibererasoei erantzun egokiagoa eman ahal izateko, siste-
mak erresilienteak izateko eta informazioaren nahiz zerbitzu 
publikoen tratamendua seguruagoa izateko.

Gogoratu beharra dugu SSNren funtsezko helburua dela 
sektore publikoak tratatzen duen informazioa eta ematen 
dituen zerbitzuak behar bezala babesteko behar diren oi-
narrizko printzipioak eta gutxieneko betekizunak arautzea, 
sektore horrek bere eskumenen barruan bitarteko elek-
tronikoen bidez kudeatzen dituen datuen, informazioaren 
eta zerbitzuen sarbidea, konfidentzialtasuna, osotasuna, 
trazabilitatea, benetakotasuna, eskuragarritasuna eta kon-
tserbazioa ziurtatze aldera.

Halaber, sektore pribatuko entitateen informazio-sistemei 
ere aplika dakieke, sektore publikoko erakundeei zerbitzuak 

Lanbidek zati batean onetsi zuen eskaera, baina kexagileak 
pentsatu zuen erantzuna ez zela nahikoa, Lanbideren web-
-orriko estekak kontsultatzeko aukera eman ziotelako, haren 
ustez, informazio zehatza eman gabe. 

Ados ez zegoenez, kexagileak kexa egin zuen Informazio 
Publikoaren Sarbiderako Euskal Batzordean. Organo horrek 
aldeko ebazpena eman zuen, Lan eta Enplegu Sailari zu-
zenduta eta Lanbideri erreferentzia eginez, azken organismo 
horrek ebazpena jaso ez arren.

Beraz, azaroaren 3ko Ebazpena idatzi zuen. Ebazpen horren 
bidez, Arartekoak Lanbideri gomendatu zion Informazio Pu-
blikoaren Sarbiderako Euskal Batzordearen ebazpena bete 
zezala eta tresna juridiko eta teknikoak atondu zitzala, hain-
bat organori eta saili eragiten dieten informazio publikorako 
sarbide-eskaerei ematen zaien erantzuna koordinatzeko.

Gomendioa onartu egin dute.

2.4.  Administrazio-elektronikoarekin lotutako 
gai batzuk, txosten honetako beste arlo 
batzuetan aztertutakoak

Administrazioen kudeaketan, gero eta baliabide elektroni-
ko gehiago erabiltzen dira, eta horrek langileen eremuan 
eragiten du (kapitulu honen 9. epigrafea); beraz, admi-
nistrazioarekin harremanetan jartzeko eta prozedurak 
izapidetzeko bitarteko elektronikoek erabateko argita-
sun- eta erraztasun-printzipioetan oinarritu behar dute, 
hartzaileek ulertzeko eta elkarreraginean aritzeko dituzten 
aukerak aintzat hartzearekin batera.

Era berean, ogasun-arloan ezarri moduan (kapitulu ho-
nen 3. epigrafea), zerga-eremuan harreman elektronikoa 
gailentzeko gero eta betebehar orokortuagoa ezarri dute 
foru-ogasunek, baina, era berean, administrazio publikoei 
dagokie digitalizazio-prozesutik kanpo inor ez geratze-
ko oztopoak kentzea eta arrazoi ekonomikoak, adina edo 
gaikuntza digitala direla-eta teknologietara eta bitarteko 
elektroniko egokietara iritsi ezin direnen arrakala digitala 
saihesteko sustapen-neurriak hartzea.

3. Arau-eta gizarte-testuingurua
-  3/2022 Legea, maiatzaren 12koa,  

Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore 
Publikoari buruzkoa

Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoa-
ri buruzko Legearen helburua da euskal sektore publikoa 
eratzen duten elementuak ezartzea, baita sektore horren 
dimentsionamenduari eta eraldaketari aplika dakizkiekeen 
jarduketa-printzipio komunak ezartzea ere.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/15/declaration-on-digital-rights-and-principles-eu-values-and-citizens-at-the-centre-of-digital-transformation/?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=2022-12-15-press-release-digital-rights-puc&utm_content=card
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/15/declaration-on-digital-rights-and-principles-eu-values-and-citizens-at-the-centre-of-digital-transformation/?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=2022-12-15-press-release-digital-rights-puc&utm_content=card
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/15/declaration-on-digital-rights-and-principles-eu-values-and-citizens-at-the-centre-of-digital-transformation/?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=2022-12-15-press-release-digital-rights-puc&utm_content=card
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-7191
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-7191
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-7191
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-465-22-ebazpena-2022ko-azaroaren-3koa
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/05/2202159e.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/05/2202159e.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/05/2202159e.pdf
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5. Jarduera-planaren esparruko 
bestelako esku-hartzeak

2022an, Arartekoak zenbait proiektu amaitu ditu, zerikusia 
dutenak erakundearen zerbitzuaren kalitatea eta herrita-
rrekin komunikatu, informatu eta elkarreraginean aritzeko 
tresnak hobetzeko zenbait tresnarekin.

- Arartekoaren zerbitzu-kartaren aldaketa

Arartekoak bere zerbitzu-kartaren testu berria onartu du, 
erakundeak hartu zituen konpromisoak berritu eta egune-
ratzeko asmoz, zerbitzuak egiteko moduari, eskubideak 
baliatzeko informazioa emateari eta gardentasun- eta infor-
mazio- jarduera egokienak ahalbidetzeari dagokienez. 

Orain arte indarrean zegoen testua 2013koa zen, eta ha-
rrezkero igaro den denbora eta gertatu diren lege-aldaketak 
kontuan hartuta, komenigarria zen hori eguneratzea.

Gainera, testu berria egokitu egin da, hizkera argian hobeto 
ulertzeko

- Web-orri berria 

Web-orri berria 2022ko martxotik dago erabilgarri, eta irudi mo-
derno eta grafikoa dauka; gainera, eduki berriak jasotzen ditu, 
zeinen artean nabarmentzen baitira Haur eta Nerabeen Bulegoa-
ri eta Europako eta Nazioarteko Gaien Bulegoari dagozkienak. 

Orri berriak hainbat atal dauzka, askotariko zerbitzuak eskain-
tzen ditu, eta zerbitzuotara erraz eta intuizioz iristeko aukera 
ematen du, gure lanak eta dokumentuak erraz aurki daitezen; 
bestalde, bilatzaile fazetatua dauka, eta erakundearen eduki 
publiko eta eguneratu guztira iristeko aukera ematen du.

“Nire arartekoa” zerbitzuarekin, sartzen doazen berritasun 
guztien edo batzuen edukiak jaso daitezke.

- Gardentasunaren orri berria 

Erakundeari buruzko informazioa errazteko web tresnak 
berriztatzeko proiektuen artean, Arartekoak gardentasun-
-atari berri bat eraiki du. Atari berri horrek irudi moderno 
eta bisuala proiektatzen du, aurreko ataria eguneratzen eta 
errazten du eta nabigazio intuitiboagoa du. Hori abiaraziz, 

Atariak hiru atal zabal ditu: Arartekoaren gaineko informa-
zio orokorra, erakundearen inguruko informazio publikoa 
(bere lana, jarduerak, antolaketa, aurrekontua eta kudeake-
ta ekonomikoa) eta Arartekoak daukan informazioa lortzeko 
eskubidea baliatzeko prozedura. 

- Egoitza elektroniko berria

Egoitza elektroniko berriak abian jarri diren gainerako erre-
formak osatzen ditu, eta erakundearen izapideen katalogora 
eta zerbitzu elektronikoetara erraz iristea ahalbidetzen du, 
jakinarazpenen erregistroa eta postontzi elektronikoa eta do-
kumentuak nahiz kexak aurkezteko formularioak barne hartuta.

edo soluzioak ematen dizkietenean, erakunde publikoek es-
kumen eta ahal administratiboak baliatu ahal izan ditzaten.

-  5/2022 Legea, ekainaren 23koa,  
Euskal Autonomia Erkidegoko  
dokumentu-kudeaketa integralaren  
eta dokumentu-ondarearena

Titulartasun publikoko dokumentuen kudeaketa osoa, trata-
mendua eta artxiboetako antolaketa arautzea da Legearen 
helburua, baita dokumentuon konfigurazioa, babesa eta 
zaintza erregulatzea ere.

Euskal Autonomia Erkidegoko Artxiboen Sistemaren egitura, 
antolaketa eta kudeaketa artxibo pribatuen titularrei ere apli-
katu ahal zaie, baldin eta Euskadiko dokumentu-ondarearen 
kide badira. 

Bestetik, herritarrek titulartasun publikokoak diren eta Ar-
txiboen Sistemako artxibo-sistemetan gordeta dauden 
dokumentuak nola eskuratu arautzen du.

Arauan, nabarmentzekoa da aplikazio-eremuan dauden 
erakundeek dokumentuak kudeatzeko programa bat ezarri 
eta eduki behar dutela, beren jardunean dokumentuak nola 
sortzen, mantentzen eta erabiltzen dituzten kontrolatzeko.

4. Arartekoaren azterlana: 
Administrazio digitala eta 
herritarrekiko harremanak. 
Euskal administrazio 
publikoetarako aplikazioa

Arartekoaren 2021eko “Administrazio digitala eta herrita-
rrekiko harremanak. Euskal administrazio publikoetarako 
aplikazioa” azterlana oinarritzat eta erreferentziatzat erabili 
dugu, Euskadiko zenbait administrazio publikori gomendatu 
eta iradokitzeko administrazio elektronikoaren garapena-
rekin eta ezarpenarekin lotutako gaien inguruan hausnar 
dezatela. Bereziki, azterlanean elkarreragingarritasunari 
buruz ematen diren jarraibideak eta hausnarketak aipatu 
ditugu, administrazio-izapidea soildu dadin eta, horrela, 
administrazioak dauzkan datuak ez aurkezteko eskubidea 
sendotu dadin.

Arartekoak aurreikusi duenez, 2023an jarraipena egingo dio 
azterlanari, digitalizazioaren bilakaera egiaztatzeko aukera 
emango duten inkestak eginez. Inkestak Euskadiko adminis-
trazio publikoei egingo dizkie, 2021eko emaitzei erreparatuz 
eta administrazio elektronikoaren hainbat eremu eta alderdi 
arautzen dituzten arau eta xedapen berriak (adibidez, Sek-
tore publikoak bitarteko elektronikoen bidez jarduteko eta 
funtzionatzeko Erregelamendua eta Euskadiko Sektore Pu-
blikoaren Legea) aintzat hartuz.

https://sede.ararteko.eus/skin/ararteko/docs/Araudia/Resolucion_20211221_Modifica_Carta_E.pdf
https://sede.ararteko.eus/skin/ararteko/docs/Varios/CartaServicios_Lenguaje_Claro_EU.pdf
https://transparencia.ararteko.eus
https://transparencia.ararteko.eus
https://sede.ararteko.eus/sta/CarpetaPublic/Public?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS2_HOME&lang=EU
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/07/2203172e.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/07/2203172e.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/07/2203172e.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/07/2203172e.pdf
https://www.ararteko.eus/sites/default/files/2021-12/3_5177_1.pdf
https://www.ararteko.eus/sites/default/files/2021-12/3_5177_1.pdf
https://www.ararteko.eus/sites/default/files/2021-12/3_5177_1.pdf
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Halaber, Arartekoarekin harremanetan jartzeko edota 
zerbitzuei buruzko iradokizunak egiteko moduari buruzko in-
formazioa dauka, baita datu pertsonalen arloko eskubideak 
baliatzeko moduari eta Arartekoaren informazioa eskuratze-
ko eskubidea baliatzeko prozedurari buruzkoa ere.

6. Arloko jardueren laburpena
2021eko urteko txostenean jada, Arartekoak COVID-19aren 
ondorioz sortutako desberdinkeriazko egoerak eta arreta 
ezeko egoerak azpimarratu zituen, administrazio publikoak 
aurrez aurreko arreta emateari utzi ziolako, eta bide elek-
tronikokoa eta telefono bidezkoa sustatu. Zaurgarritasun 
teknologikoko egoeran dauden herritarrak aurrez aurreko 
arreta-zerbitzuak berraktibatzeko zain geratu ziren; zerbi-
tzuok, osasun kolektiboa babeste aldera, abian jarri zituzten 
aurretiko hitzordua emateko sistemak, eta, oraindik ere, as-
ko-askotan, sistema horiek bere horretan jarraitzen dute, 
osasunerako egon daitezkeen arrisku-irizpideei edota herri-
tarrentzako arretaren barne-antolaketa hobetzeko irizpideei 
jarraitu gabe.

Arartekoaren “Administrazio digitala eta herritarrekiko ha-
rremanak. Euskal administrazio publikoetarako aplikazioa” 
azterlanak (2021) egiaztatu egin zuen osasun-krisiaren on-
dorioz digitalizazio-prozesua azkartu egin zela, eta telefono 
bidezko arretaren funtzionamenduari eta aurretiko hitzor-
duaren sistemen hedapenari jarraipena egin behar zitzaiela 
adierazi zuen (batez ere, erregistro orokorrari eta aurretiko 
informazioaren eskaerari dagokienez), digitalizazioaren errit-
moak kolektibo jakin batzuei (adinekoei, guraso bakarreko 
familiei, baliabiderik gabeko edo errenta-maila baxuko per-
tsonei, ingurune jakin batzuetako adingabeei, Interneterako 
zentzuzko konexiorik ez duten landa-biztanleei, baliabiderik 
ez duten iraupen luzeko langabetuei, desgaitasunen bat du-
tenei, baliabiderik ez duten edo lan prekarioak dauzkaten 
emakumeei, genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei 
eta abarrei) eragiten dien arrakala digitala sakondu ez dadin.

Sektore publikoak bitarteko elektronikoen bidez jarduteko 
eta funtzionatzeko Erregelamendua 2021eko apirilean jarri 
zen indarrean, eta ez du ezer esaten aurretiko hitzorduari 
buruz, baina zerbitzu publiko elektronikoetarako sarbidea 
erraztu dezaketen elementu eta baliabide batzuk aipatzen 
ditu; hala nola, sare sozialak, telefonoa, posta elektronikoa, 
Interneteko atariak eta abar, erregistro-arloko laguntza-bu-
legoez gainera. Alabaina, Arartekoak egiaztatu duenez, 
Euskadiko administrazio publikoek kanal guztiak erabiltzen 
dituzte, bereizketarik egin gabe eta herritarrei argi azaldu 
gabe administrazioarekin bitarteko horien bidez harrema-
netan jartzeak zer-nolako irismena duen; hortaz, herritarren 
eskubideak edo espektatibak inola ere ez kaltetzeko me-
kanismoak antolatu eta ezartzea komeni da. Ildo horretan, 
egokia litzateke erregistro-arloan laguntza-bulegoak sor-
tzea, herritarrei izapide elektronikoak egiten laguntzeko 
gaituta egongo diren funtzionarioekin sortu ere, egokitzen 
diren segurtasun juridikoko bermeak eta berme teknikoak 
ziurta daitezen.

https://www.ararteko.eus/eu/eusko-legebiltzarrarentzako-txostena-2021
https://www.ararteko.eus/sites/default/files/2021-12/3_5177_1.pdf
https://www.ararteko.eus/sites/default/files/2021-12/3_5177_1.pdf
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publikoekiko harremanetan dituzten eskubideak baliatzean 
kalteak saihesteko eta bazterkeria digitalaren kontra borro-
katzeko neurriak hartzeko larrialdi egoeretan, COVID-19aren 
pandemiaren ondoriozko egoeretan, besteak beste.”

Bertan, eta euskal administrazio publikoetara zuzendutako 
beste gomendio batzuekin batera, erakunde honek azpi-
marratu zuen beharrezkoa zela gaur egun herritarrei arreta 
ematen lan egiten duten langileen kopurua indartzea, funtzio 
publikoak horretarako dituen sistemen bitartez, hau da, tele-
fono bidezko sistema zein presentziala, ez soilik telematikoa; 
bereziki, oso zaurgarriak diren kolektiboen kasuan. 

Hala, Arartekoaren ustez, beharrezkoak izango diren kanal 
guztiak erabili beharko dira, arreta berezia jarri informazio, 
programa edo politika publikoen helburuzko pertsona edo 
komunitate batzuengan, helburuzko pertsona eta komu-
nitate batzuek ez baitute baliabide teknologikorik, ezta, 
askotan, gaitasun digitalik ere, baliabideak ezagutu eta 
administrazio publikoekiko harremanak artikulatu ahal iza-
teko; horrenbestez, informazio kanal alternatiboak aurreikusi 
behar dira, bazterkeria digitaletik eratorritako egoeretara 
egokitutakoak. 

2.1. COVID-19 osasun krisia

COVID-19aren ziozko krisia hasi zenetik, enpleguaren arloko 
eskumena duten administrazioek ahalegina egin dute, bate-
tik, lan-munduan prebentzio-neurri egokienak diseinatu eta 
hedatzeko, babes psikosoziala barne, eta, bestetik, ahal den 
neurrian norbere eta besteren konturako langileen zailtasun 
ekonomikoak arintzeko, beren kontratuak eten direnean edo 
beren negozioak itxi behar izan dituztenean.

2022. urte hasieran, hainbat sektoretara ziurgabetasuna 
eta murrizketak itzuli ziren, pandemiaren gorakadaren on-
dorioz. Hori dela eta, Lanbideko Administrazio Kontseiluak 
ABEE-egoeran zeuden eta urtean 20.000 euro baino 

1. Arloa kopurutan
2022an, guztira 16 kexa jaso dira arlo horretan. Txostena itxi 
zen egunean, honako hau izan zen abenduaren 31n izapide-
tutako kexen egoera:
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2. Kexarik aipagarrienak
Aldez aurretik, nabarmendu beharra dago beste urte ba-
tzuetan bezala, 2022an, hainbat kontsulta eta kexa egin 
direla Arartekoaren kontrol-esparrutik kanpo geratzen diren 
erakundeen jarduketa dela eta. Kasu horietan, kontsulta eta 
kexa horiek Herriaren Defendatzaileari igorri zaizkio.

Horren adibide dira hainbat herritarrek GSINarekin hitzordua 
lortzeko izan dituzten zailtasunekin loturikoak —erretiro- edo 
baliaezintasun-prestazioen eskaera izapidetzeko—, bai eta 
SEPErekin izan dituztenak ere —aparteko langabezia-pres-
tazioa eskatzeko—.

Horri dagokionez, interesekotzat jotzen da honako hau 
aipatzea: Arartekoaren 4/2020 Gomendio Orokorra, 
2020ko azaroaren 5ekoa. Ebazpena honi buruzkoa da: 
“Herritarrenganako arreta indartzeko beharra, administrazio 

https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-42020-gomendio-orokorra-2020ko-azaroaren-5ekoa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-42020-gomendio-orokorra-2020ko-azaroaren-5ekoa
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honako hau jakinarazten zen: “jardunean dauden edozein 
sektoretako langileei (araubide orokorrean, autonomoei eta 
administrazio publikoko langileei) zuzendutako diruz lagun-
dutako prestakuntza da.”

Gaiari buruzko informazioa eskatu genion Lanbideri eta, 
bertako zuzendari nagusiaren idazki baten bidez, erakunde 
honi zera jakinarazi zitzaion:

“Uztailaren 3ko 694/2017 Errege Dekretuak (Lan-arlo-
ko enplegurako lanbide-heziketako sistema arautzen 
duen irailaren 9ko 30/2015 Legea garatzen duenak) 
31, artikuluan enplegatu publikoen (administrazio 
publikoen zerbitzura dauden langileen) prestakuntza 
zehazten du.

Haren 1. atalean adierazten duenez, prestakuntza hori 
administrazio publikoen eremuan sinatzen diren pres-
takuntza-akordioetan ezarritakoaren arabera sustatzen 
diren programa espezifikoen bidez garatuko da. Ad-
ministrazio publikoen enplegurako prestakuntzako 
akordioaren azken egokitzapena 2018ko martxoaren 
9koa da, eta zerbitzuak funtzionario, lan-kontratupeko 
edo estatutupeko gisa ematen dituzten langile guztiei 
aplikatzen zaie. Akordio horren arabera finantzatutako eta 
programatutako prestakuntzan, adrninistrazio publikoa-
ren zerbitzura dauden langileek soilik parte har dezakete. 
EAEn batez ere IVAPek sustatzen du prestakuntza hori.

2. atalean, 31. artikuluak administrazio publikoen zer-
bitzura dauden langileei aukera ematen die okupatuta 
dauden langileentzat eskaintzen diren prestakuntza-
-deialdietan parte hartzeko, baina soilik zeharkako 
ekintzetan. Halaber, partaide guztien artean horiek 
gehienez % 10 izan ahalko direla ezartzen du. Izan ere, 
deialdi horiek eremu pribatuan Ian egiten duten langi-
leei zuzentzen zaizkie batez ere.

694/2017 Errege Dekretu hau oinarrizko araudi eta 
legedia da, eta, beraz, nahitaez ezarri eta bete behar 
da Estatuan okupatuta dauden pertsonentzako pres-
takuntza-deialdi guztietan. Ondorioz, ez da Lanbidek 
bere kabuz ezartzen duen irizpide bat; aitzitik, Lanbi-
dek bere deialdian jaso behar duen kontu bat da.

Hori horrela, 2020-2022ko prestakuntza-eskaintza fi-
nantzatzeko dirulaguntzen deialdiak, batez ere Euskal 
Autonomia Erkidegoan okupatutako langileei zuzendu-
takoak (2020-06-30eko EHAAn argitaratua), zeinaren 
arabera finantzatzen baitira planteatutako kexetan 
aipatzen diren ikastaroak, 4. artikuluan zehazten ditu 
diruz lagundutako prestakuntzaren hartzaileak. Hala, 
berariaz jasotzen du administrazio publikoen zerbitzu-
ra dauden langileek “edozein modalitateko zeharkako 
ekintzetan soilik parte hartu ahal izango dutela, plane-
ko parte-hartzaile guztien % 10 gainditu gabe”.

Hortaz, eskainitako ikastaroak izaera sektorialekoak badira 
edo langile publikoek parte hartzeko % 10eko kupoa bete 
bada, baliteke ez dela bideragarria langile horiek parte har-
tzea, plaza libreak dauden arren.

gutxiagoko diru-sarrerak jasotzen zituzten langileei 
osagarrien ordainketa luzatzea erabaki zuen. Hori horrela, 
Euskadi izan zen pandemiak eragindako krisia hasi eta bi 
urte beranduago laguntza hori mantendu zuen autonomia-
-erkidego bakarra.

Erabakia Gizarte Elkarrizketarako Mahaiaren arabera hartu 
zen. Bertan, aipaturiko osagarria automatikoki luzatzea era-
baki zen, ABEEak luzatzen ziren neurrian.

Deialdiak 2021eko urriaren 1etik 2022ko otsailaren 28ra 
bitartean ABEE-egoeran egon ziren edo zeuden langile 
guztiei eragiten zien, baldin eta urtean 20.000 euro baino 
gutxiagoko diru-sarrerak jasotzen bazituzten.

Kasu honetan, osagarriak 100 euroko ordainketa bakarrean 
ordainduko lirateke lanaldia % 50 baino baxuagoa bazen, 
eta 150 euro lanaldia % 50ekoa edo gehiagokoa bazen. 

Neurri osagarria da, ABEEn dauden pertsonen kopurua 
pixkanaka jaitsi zen arren, mantendu beharrezkotzat jotzen 
zena.

2022an kontu hori dela-eta jaso ziren kexen izendatzaile 
komuna honako hau da: Lanbide gehiegi berandutu dela la-
guntzak emateko ebazpenak ebazteko eta laguntzak egiaz 
ordaintzeko orduan; prozesu horrek ia urtebeteko atzerape-
nak izan ditu eskaera egiten zenetik zenbatzen hasita.

Laguntza horiek zaurgarritasun-egoeran dauden langileek 
langabeziaren zioz jasotzen dituzten diru-sarrerak osatzeko 
ematen direla kontuan hartuta, Arartekoaren ustez eskariak 
ebazteko eta ordaintzeko epeak gehiegizkoak dira, eta, on-
dorioz, Lanbidek neurri egokiak ezarri beharko lituzke epe 
horiek ahal den neurrian murrizteko.

2.2.  Administrazio prozedura eta 
administrazioaren funtzionamendua

Lanbidek jardunean dauden langileentzako HOBETUZ diruz 
lagundutako ikastaroetan langile publikoen parte-hartzea ez 
baimentzeko hartu zuen erabakiaren kontra egindako kexak 
nabarmendu ditzakegu atal honetan.

Kasu guztietan, langile publikoak ziren, eta jardunean dau-
den langileentzako ikastaroen deialdian (2022rako egina) 
parte hartzeko eskaerak bete eta hasiera batean onartuak 
izan ostean, zegokion zentrora bertaratu zirenean presta-
kuntza hasteko, jakinarazi zieten ikastaroa utzi behar zutela, 
adierazi zutenez, langile publikoak zirelako.

Azaldu zutenez, behingoan gertatutako ez-onartze hori 
sektore pribatuko langileentzako zuzendutako bete gabeko 
plazak egon arren gertatzen zen, 2022an indarrean zegoen 
Lanbideren ebazpen bat oinarri hartuta. 

Arartekoan kexa egiteko unean, “XXXXXX” zentro kola-
boratzaileak eskainitako ikastaroetako batean, oraindik 
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3. Arau-eta gizarte-testuingurua
2030erako Enpleguaren Euskal Estrategiak “Euskal En-
plegu Sistemaren Legea” egiteko prozedura aipatu zuen bere 
proiektu traktoreen artean. Legeak berariaz arautu beharko 
ditu Euskal Autonomia Erkidegoan enplegu-politikak planifi-
katu eta garatzeko aukera emango duten egiturak eta tresnak. 

2022. urtea amaitzean, lege honen aurreproiektuaren zi-
rriborroan txostenak eta irizpenak izapidetzen zeuden eta, 
aurreikuspenen arabera, 2023an zehar onartuko da.

2022an zehar, gainera, zehatzak izateko asmorik gabe, lan-
-arloarentzako interesgarriak diren honako xedapen hauek 
onartu dira:

• 11/2022 Legea, abenduaren 1ekoa, Euskal Enplegu 
Publikoarena.

• 14/2022 Legea, abenduaren 22koa, Inklusiorako 
eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemarena.

• 98/2022 Dekretua, abuztuaren 30ekoa, zeinaren 
bidez bigarren aldiz aldatzen baita Lanbide-Euskal 
Enplegu Zerbitzuaren Estatutuak onartzen dituen 
Dekretua.

• 102/2022 Dekretua, irailaren 7koa, 14 urtetik behe-
rako seme-alaba adingabeak zaintzeko langileak 
kontratatzeko laguntzena.

• 147/2022 Dekretua, abenduaren 7koa, Euskal Au-
tonomia Erkidegoko Administrazioko sailetako eta 
erakunde autonomoetako funtzionarioen eta lan-
-kontratuko langileen lanpostuen zerrendak onartzen 
dituzten dekretuak aldatzen dituena.

• Ebazpena, 2022ko irailaren 14koa, Lanbide-Eus-
kal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, 
zeinaren bidez argitara ematen baita 2022-2024 
aldirako dirulaguntzen deialdia, Euskal Autonomia 
Erkidegoko kualifikazio apaleko gazte langabeen 
aktibazio soziolaboralerako prestakuntza-ekintzak 
egitea helburu duena.

4. Arloko jardueren laburpena
Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren 23. artiku-
luak lan egiteko eskubidea aitortzen du. Eskubide hori giza 
duintasunaren berezko parte zatiezina da, eta, era berean, 
funtsezkoa da beste giza eskubide batzuk gauzatzeko.

Gizarte-eskubideen oinarrian kokatzen da, duintasunarekin 
bizitzea eta pertsona gisa garatzea ahalbidetzen duelako 
eta gizarteratzen laguntzen duelako, eta, ordainetan, bere 
dimentsio kolektiboan, botere publikoek eskubide horiek 
benetan gauzatzen direla sustatzeko duten betebeharra 
ezartzen du. 

Konstituzioan, lan egiteko eskubidea duintasunaren para-
metroetatik konfiguratzen da; behar besteko ordainsaria 
jasotzeko, alogera nahikoa izateko, baimenak lortzeko, or-
daindutako oporrak izateko eta lan-egunak mugatzeko eta 
atsedena hartzeko eskubideekin batera (Espainiako Konsti-
tuzioaren 35.1 artikulua). 

Enplegu-politika publikoek Euskadin lan duina izateko es-
kubide hori bermatzeko xedea izan behar dute ardatz eta, 
Euskal Enplegu Sistemaren Legearen aurreproiektuaren 
zirriborroko zioen azalpenetan defendatzen den bezala, es-
kubide horrekin batera laguntza pertsonalizatua, jarraitua 
eta egokia izateko eskubidea, enplegagarritasunari buruzko 
diagnostiko pertsonala jasotzeko eskubidea, enplegu-plan 
integratua eta pertsonalizatua egiteko eskubidea eta lane-
rako prestatzeko eskubidea izan behar dira. 

Gizarte-eskubideen Europako zutabea, Kontseiluak, Euro-
pako Parlamentuak eta Batzordeak sinatua Göteborgeko 
gizarteari buruzko gailurrean 2017ko azaroaren 17an (zu-
tabe horretan oinarritzen da Euskal Enplegu Sistemaren 
Legearen proiektua), ortzi-muga da aukeraz betetako Eu-
ropa sozial sendo, justu eta inklusiboa erdiesteko. Zutabe 
horren 1. printzipioan pertsona orok kalitatezko hezkuntza, 
prestakuntza eta ikaskuntza iraunkorra eta inklusiboa izate-
ko duen eskubidea jasotzen da, eskubide hori funtsezkoa 
baita gizartean bete-betean parte hartzea eta lan-merkatuan 
trantsizioak arrakastaz kudeatzea ahalbidetuko dizkioten 
gaitasunak mantendu eta eskuratzeko.

https://www.legegunea.euskadi.eus/contenidos/tramita_ley/1088914_ley/eu_def/adjuntos/1%C2%BA Borrador ALVE_EUS.pdf
https://www.legegunea.euskadi.eus/contenidos/tramita_ley/1088914_ley/eu_def/adjuntos/1%C2%BA Borrador ALVE_EUS.pdf
https://www.legegunea.euskadi.eus/eu/eli/-/eli/es-pv/l/2022/12/01/11/dof/eus/html/
https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/eli/es-pv/l/2022/12/22/14/dof/eus/html/
https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/eli/es-pv/d/2022/08/30/98/dof/eus/html/
https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/eli/es-pv/d/2022/09/07/102/dof/eus/html/
https://www.legegunea.euskadi.eus/eu/eli/-/dekretua/1472022-dekretua-abenduaren-7koa-euskal-autonomia-erkidegoko-administrazioko-sailetako-eta-erakunde-autonomoetako-funtzionarioen-eta-lan-kontratuko-langileen-lanpostuen-zerrendak-onartzen-dituzten-dekretuak-aldatzen-dituena/
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/09/2204138e.pdf
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Erreklamazio gehienek erreferentzia egiten diote hirigintzako 
legezkotasuna babestera bideratutako ahalmen publikoak 
erabiltzeari, hirigintzako araudia urratzeari buruzko salaketei 
erantzun ez izateari. Kasu gehienetan, administrazioaren jar-
duerarik eza Arartekoan kexa izapidetu eta gero konpondu 
da. Beste kasu batzuetan, Arartekoak esku hartzeko eskaera 
egin da, administrazio publikoei gogorarazteko aurkeztutako 
salaketei erantzuteko betebeharra dutela. Beste kexa ba-
tzuek udal administrazioen betebeharrari daude lotuta, hain 
zuzen ere, jabeei higiezinak edo lursailak kontserba ditzaten 
eskatzekoari. 

2. Kexarik aipagarrienak

2.1.  Hirigintzako salaketei erantzun 
eraginkorra emateko betebeharra

Askotan jasotzen ditugu kexak interesdunek udal-adminis-
trazioetan hirigintza-legezkotasunaren kontrol egokia egin 
dezaten aurkezten dituzten salaketen erantzun faltagatik. 

Herritarrek hirigintzaren esparruan aurkeztutako salaketen 
kasuan, administrazio publikoek administrazio-prozedura 
gauzatzeko dagokion eskubidea bermatzeko duten be-
tebeharretik abiatu behar da. Salaketaren ondorioz, arlo 
horretako hirigintza legezkotasuna defendatzearen arloan 
dagoen ekintza publikoa egikaritzean (Lurzoruari eta Hirigin-
tzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 8.2. artikulua), 
salatzaileak espedientean interesdun izatea eskatzen duen 
kasuetan, administrazio eskudunak hasitako prozedurari bu-
ruz ematen diren ebazpenak jakinarazi beharko dizkio, eta, 
era berean, alegazioak aurkezteko eta legeriaren urraketak 
diren eta agintari publikoei egotz dakizkiekeen egintzak eta 
ez egiteak errekurritzeko eskubidea bermatu behar dio.

Arartekoak erreklamazio horietan esku hartzen du, egindako 
udal-jarduerei buruzko informazioa eskatzeko, Udalei beren 

1. Arloa kopurutan
Hirigintza eta lurralde antolamenduaren arloak euskal bote-
re publikoen jardunari lotutako erreklamazioak hartzen ditu 
barne. Honako hauetan esku hartzen dute botere publikoek: 
herri eta hirietako lurralde antolamenduan, lurzoruaren hi-
rigintza-eraldaketako prozesuetan, hura urbanizatuz eta 
eraikiz, eta hirigintza legeria zaindu eta babesteko lanetan.

2022an hirigintzaren eta lurralde antolamenduaren arloan 
jasotako kexak 144 izan dira guztira, hau da, aurkeztu diren 
erreklamazio guztien %5,68. Horiek guztiak toki-erakundee-
kin izapidetu dira: 

Azpi-arloei erreparatzen badiegu:

• Hirigintzako diziplina .............................................. 102

• Administrazioaren funtzionamendua eta prozedura  
administratiboa ........................................................ 25

• Hirigintzako kudeaketa .............................................. 9

• Hirigintza arloko informazioa jaso ahal izatea ........... 7

• Lurralde antolamendua .............................................. 1

Arlo honetan jarritako kexen izapidetze-egoerari eta emai-
tzari dagokienez:
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https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2006003776
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Betebeharra salatutako gertaerei modu arrazoituan eta 
zentzuz erantzuteko. Zenbait landa-gunetan eraikin berriak 
egiteko emandako lizentzien aurkako salaketari erantzunik 
ez emateagatik aurkeztutako kexa bati erantzuteko, Ararte-
koak Orozkoko Udalari gogorarazi zion ebatzi arte izapidetu 
behar duela, gainerako interesdunei dagozkien bermeen 
barruan, landaguneko lurzoru urbanizaezinean eraikitzeko 
lizentziak emateari buruzko salaketa, 2/2006 Legearen 29. 
artikuluko aurreikuspenetara eta Bizkaiko Foru Aldundiaren 
landaguneen inbentariora egokitu gabe.

2.2.  Etxebizitzen segurtasun-baldintzak 
bermatzeko exekuzio-aginduak

Beste kasu batzuetan, interesdunek eraikinen kontser-
bazio-egoera txarra salatzen dute. Hirigintza-legeriak 
ezartzen duenez, eraikinen jabeek legezko betebeharra 
dute haiek segurtasun- eta osasungarritasun-baldintzetan 
kontserbatzeko, beharrezkoak diren lan eta obren bidez, 
osasungarritasunerako eta apaindura publikorako arriskuak 
eta pertsonen eta gauzen arriskuak saihesteko.

Testuinguru juridiko horretan, Euskadiko Autonomia Erki-
degoko Etxebizitzaren ekainaren 18ko 3/2015 Legearen 4. 
artikuluan ezartzen da etxebizitzen jabeek jabetzaren funtzio 
soziala bete behar dutela, eta horrek berekin dakartza kon-
tserbatzeko, mantentzeko eta birgaitzeko betebeharrak. 41. 
artikuluan gogorarazten da dagokion udalak ikuskatu behar 
duela, hirigintza-legerian aurreikusitakoarekin bat etorriz, 
jabeek duten betebehar hori. Udalaren esku-hartzearen 
testuinguruan, mantentze lan eta kontserbazio betebeha-
rrak betearazteko hirigintza legerian ezarritako egikaritze 
aginduei erreparatu behar zaie. Lurzoruari eta Hirigintzari 
buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 199. artikuluak, 
203. artikuluari lotuta, agintzen du tokiko administrazioen 
betebeharra dela dagozkion egikaritze-aginduak ematea, 
lursailen eta eraikinen jabeei haiek segurtasun-, osasun-
garritasun- eta apaingarri-publikoko baldintza egokietan 
mantentzeko betebeharra ezartzeko.

Kontrol hori izango da hirigintza-legezkotasunaren eta 
higiezinen higiene-, kontserbazio- eta osasungarritasun-
-egoeraren ikuskapen-orokorreko gaitasunen araberakoa. 
Gai horren harira, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen 
ikuskapen-teknikoa arautzen duen uztailaren 24ko 117/2018 
Dekretuak 14. artikuluan adierazten ditu ikuskapen teknikoa 
egitetik sortutako betebeharrak. Agindu horrek ezartzen 
duenez, eraikinaren ikuskapen-teknikoa egin ondoren, Uda-
lak berrikusi, ebaluatu eta dagozkion ahalmenak baliatu ahal 
izango ditu, eta indarrean dagoen legerian ezarritako kaute-
lazko, diziplinazko edo betearazpen subsidiarioko neurriak 
hartu ahal izango ditu. Nolanahi ere, betebehar hori beha-
rrezkotzat jotzen diren esku-hartzeetarako da. 1., 2. eta 3. 
esku-hartze mailetan antolatutako jarduketetan, beharrez-
koa da jabeek nahitaezko zuzenketa-ziurtagiria aurkeztea 
udalean. Horrenbestez, udal administrazioek adierazi dute 
ez dutela eskumenik esku-hartze maila horietan sartzen ez 
diren kontserbazio edo konponketa lanak egiteko eremuan 

betebeharra gogorarazteko, hau da, kasu bakoitzerako eza-
rritako epeen barruan, ofizioz izapidetu eta bultzatu behar 
dituztela eraldatutako hirigintzako legezkotasuna behin beti-
ko lehengoratu arte agindutako hirigintza ahalak erabiltzeko 
prozedurak eta horren inguruan sortzen diren jarduketen 
berri eman behar dietela interesdunei.

2022ko ekainaren 23ko Ebazpenean, Arartekoak Artzi-
niegako Udalari gomendatu zion Artziniegako lurzoru 
urbanizaezineko lurzati batean hirigintza-legezkotasuna be-
rrezartzeko prozeduraren izapidea bultzatzeko. Artziniegako 
Udalak ez zuen gomendio hori onartu. 

Salaketa etxebizitza turistiko bat modu klandestinoan 
erabiltzeagatik. Interesdun baten erreklamazio bati eran-
tzuteko, Arartekoak egiaztatu zituen Donostiako Udalak 
egindako ikuskapen- eta kontrol-jarduerak, logelak aloka-
tzeko (eraikin bateko erdisotoko solairuan) baimenik gabeko 
turismo-jarduera zela eta aurkeztu ziren salaketen ondorioz. 
Espediente horren ebazpenean, Arartekoak Donostiako 
Udalari gogorarazi zion berariaz erantzun behar ziela etxe-
bizitza bat modu klandestinoan turismorako erabiltzeagatik 
aurkeztutako salaketa guztiei, eta emaitza interesdunei jaki-
narazi behar ziela.

Salaketa hirigintza-lizentziarik gabe zuhaitzak moztu eta 
egurra ateratzeagatik. Zain Dezagun Urdaibai Auzo Elkar-
teak kexa aurkeztu zuen Arartekoan, Busturiako Udalak ez 
ziolako erantzunik eman hirigintza-baimenik gabe zuhaitzak 
moztu eta egurra ateratzeagatik jarritako hirigintza-salaketa 
bati. Ebazpen horretan, Arartekoak Busturiako Udalari go-
gorarazi zion obren sustatzaileari hirigintza-lizentzia eskatu 
behar ziola zuhaitzak moztu eta eraisteko, Lurzoruari eta Hi-
rigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 207.1 w) 
artikuluarekin bat etorriz, egintza horiek indarrean dauden 
Busturiako Arau Subsidiarioetan sartuta daudelako.

Salaketa ur-zaintzako gunean baimenik gabe eginda-
ko obrengatik. Arartekoak kexa bat izapidetu zuen. Horren 
bidez, pertsona batek zalantzan jarri zuen Dimako Udalak 
jabari publiko hidraulikoko polizia-eremuan txabola bat 
eraikitzeagatik jarritako salaketari jaso zuen erantzuna. Izan 
ere, udalaren hirigintza-lizentzia izan arren, kasu horretan 
ez zuen Uraren Euskal Agentziaren nahitaezko baimenik. 
Ebazpen horretan, Arartekoak beste baimen batzuk nahi-
taezkoak diren kasuetan hirigintza-lizentzien edukia aztertu 
zuen. Horixe da, hain zuzen, uren administrazio eskudunak 
jabari hidraulikoko eremuan edo polizia-eremuan lanak egi-
teko eman behar duen baimenaren kasua. Jabari Publiko 
Hidraulikoaren Erregelamenduaren 78. artikuluak zehazten 
duenez, ubideen polizia-eremuan edozein eraikuntza mota 
egin nahi bada, arroen organismoari aurretiko baimena 
eskatuko zaio. Kasu horietan, Lurzoruari eta Hirigintzari 
buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 210. artikuluak 
ezartzen du lizentzia-eskaerak barne hartu behar dituela bai 
egin beharreko obren proiektua, bai kasu bakoitzean aplika-
tzekoa den legeriak eskatzen dituen baimenak. Arartekoak 
Dimako Udalari gogorarazi zion, legezko betebeharra duela 
hirigintza-lizentzia bat izapidetzeko aurretiazko baldintza 
gisa, obren sustatzaileak eskabidearekin batera uren lege-
riak eskatutako baimenak aurkeztea bermatzeko.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2015002853&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018004416&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018004416&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-678-22-ebazpena-2022ko-ekainaren-23koa
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10638
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10638
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eman beharko dela berariazko ebazpena, zeina bat etorri 
behar baita eskaeraren muinarekin.

Erreklamazio baten bidez, Arartekoari Oñatiko Udalak izapi-
detutako hirigintza-kontsulten berri eman zitzaion, espazio 
publikoa okupatuz eraikin partikular batean igogailua jar-
tzeko aukerari buruz. Arartekoak bere esku-hartzea amaitu 
zuen egiaztatu ondoren kontsultari erantzun egokia eman 
zitzaiola. Bertan adierazi zen Udalaren irizpidea espazio pu-
blikoa okupatzearen kontrakoa dela horrek oinezkoentzako 
ibilbide baten irisgarritasunari eragiten dionean. Kasu ho-
netan, Arartekoak Oñatiko Udalari iradoki zion gaur egun 
dauden egoitza-eraikinetan igogailuak instalatzeko baldin-
tzak arautzen dituen udal-ordenantza bat onesteko aukera 
aztertzeko. Bertan, espazio publikoan igogailuak instalatze-
ko espazio publikoen okupazioa justifikatzen duten irizpide 
tekniko eta ekonomikoak jasoko dira, Lurzoruaren eta Hiri 
Birgaitzearen Legearen testu bategina onartzen duen urria-
ren 30eko 7/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 24.3. 
artikuluan araututako baldintzetan.

2.4.  Atzerapena obra-lizentzien eskaerari 
emandako erantzunean

Herritarrek hainbat erreklamaziotan jakinarazi diote Ararte-
koari, askotan ez zaiela erantzunik ematen obra-lizentzien 
eskaerei. Bereziki adierazgarria da Getxoko Udalaren kasua: 
16 erreklamazio aurkeztu ziren Udal horrek hirigintza-lizen-
tziak emateko izandako atzerapenagatik.

Kasu bakoitzaren inguruabar zehatzak alde batera utzita, 
Arartekoak Getxoko Udalari adierazi dio lizentziak ebazteko 
hirigintza-araudian xedatutako epea igarotzea administrazio 
onaren printzipioaren aurkakoa dela. Administrazio onaren 
printzipio horren barnean honako hauek daude: aurkeztu-
tako idazkiak jaso izanaren agiria emateko betebeharra, 
idazkiak ofizioz bultzatzea eta azaldutako kontuei zentzuzko 
epean erantzuteko betebeharra. Administrazio onaren prin-
tzipioa aplikatzeak berarekin dakar administrazio publikoak 
koherenteak izatea beren hirigintza-eskumena gauzatzeko 
orduan.

Udal-jarduketa balio beharko du ere, herritarrek dituzten 
hirigintzako eskubideak gauzatzen laguntzeko, araudian 
aurreikusitako modurik eraginkorrenean. Horretarako, udal 
erantzuna administrazio-izapideak sinplifikatzeko bere arau-
diak aurreikusitako prozeduren barruan bideratzen saiatu 
behar da, esaterako, aurretiazko jakinarazpenak. 2/2006 
Legearen 207.5 artikuluak ezartzen duenez, aukera dago 
udal-ordenantzek lizentziak eskuratzeko beharraren ordez 
aurretiazko jakinarazpen bat egiteko, baldin eta obra horiek 
garrantzi tekniko txikikoak badira. Getxoko Udaleko Hiri-
gintza-lizentziei eta jakinarazitako egintzei buruzko 2014ko 
apirilaren 29ko Udal Ordenantzan aurreikusi da obra txikiak 
kontrolatzeko udalaren esku-hartze erregimen bat, aldez 
aurreko jakinarazpen baten bidez elementu kaltetuak antze-
ko beste batzuekin ordezteko (kanpoko itxura aldatu gabe) 
proiektu teknikorik behar ez duten obra txikietan. Jakinaraz-

halabeharrez esku hartzeko. Hirigintza legezkotasuna berre-
zartzeko neurriak jabeen erkidegoaren artean egon litezkeen 
eztabaidetatik bereizi behar dira.

Esparru horretan, interesa duen edonork jo dezake Udalera 
betebehar horiek betetzeko izapideen egoeraren berri iza-
teko, eta, bere eskumenak gauzatzean eskumenik ez duela 
uste badu, udalari eska diezaioke betebehar horiek legezko 
epe eta prozeduren barruan gauza ditzan.

Etxebizitza baten jabeak Arartekoari gai hori helarazi zion, 
eta kexatu egin zen Barakaldoko Udalak ez zielako eran-
tzun egokirik eman Udalak esku har zezan aurkeztu zituen 
eskaerei, zehazki, bere jabekideen erkidegoari higiezin hori 
behar bezala kontserbatzeko eskatzeko esku hartzea nahi 
zuen. Arartekoak bere esku-hartzea amaitu zuen egiaztatu 
ondoren udal-administrazio horrek higiezina behar bezala 
kontserbatzea bermatzeko egin zituen jarduerak, eta kexa-
gileari horien berri eman zitzaion.

Beste erreklamazio baten arabera, Bidania-Goiatzeko Uda-
lak ez zion erantzunik eman bere jabetzaren mugakide den 
eraikin baten aurri-egoeragatik jarritako salaketari. Aurkez-
tutako salaketari erantzuteko, Arartekoak egiaztatu zuen 
zerbitzu teknikoek eraikina berehalako aurri-egoeran zegoela 
zehaztu zutela. Higiezinaren jabetzaren eskaeraren ondoren, 
Bidania-Goiatzeko Udalak eraisteko lizentzia eman zuen.

2.3.  Betebeharra hirigintza-kontsultei 
erantzuteko

Hirigintza-kontsultak informazioa jasotzeko eskaerak dira, 
eta, kontsulta horien bidez, partikularrek udal-administrazioei 
proposatzen diete betetzekoak dituzten araudien inguruko 
balorazioa egitea, proiektu zehatz bati dagokionez eta zen-
bait obra egiteko beharrezko prozedura motari dagokionez. 
Hirigintzako kontsulta horien oinarria informazio publikoaren 
printzipioan dago jasota, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
2/2006 Legearen 9. artikuluan ezartzen denean, edo, beste-
la, finka zehatzen bati aplikatzen zaizkion hirigintza-araubide 
eta -baldintzei buruz informatuak izateko herritarrek duten 
eskubidean (urriaren 30eko 7/2015 Legegintzako Errege De-
kretuaren, Lurzoruaren eta Hiri Birgaitzearen Legearen testu 
bategina onartzen duenaren, 5.d) artikulua). Horrek guztiak 
aukera ematen die obren sustatzaileei beren lursailetan hi-
rigintza-legeriak aitortzen dizkien eraikuntza-eskubideak 
baliatzeko dituzten aukeren gaineko informazioa eta orien-
tazioa jasotzeko, lizentzia eskatu aurretik.

Erantzuteko epeari dagokionez, beharrezkoa da admi-
nistrazio onaren printzipioa aipatzea, zeinaren arabera 
administrazioek herritarrek egindako eskaerak izapidetzeko 
betebeharra baitute, kasu bakoitzean aurreikusitako ad-
ministrazio-prozedurari eta ebazpen-epeei jarraikiz. Kasu 
honetan, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 
Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluan 
agintzen da, gehienez ere, hiru hilabeteko epearen barnean 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11723-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11723-consolidado.pdf
https://www.getxo.eus/DocsPublic/udala/castellano/ordenanzas/nofiscales/ordenanzalicenciasurbanisticas.pdf
https://www.getxo.eus/DocsPublic/udala/castellano/ordenanzas/nofiscales/ordenanzalicenciasurbanisticas.pdf
https://www.getxo.eus/DocsPublic/udala/castellano/ordenanzas/nofiscales/ordenanzalicenciasurbanisticas.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-10565
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bat jartzea ere, etxeen edo eraikinen gainean daudenean 
autokontsumorako eguzki-energia aprobetxatzeko instala-
zioen kasuan.

2.5.  Betebeharra hiri-antolamendua 
aldatzeko proposamenei erantzuteko

Herritarrek administrazio ona izateko duten eskubideak 
barne hartzen du administrazio publikoek hirigintza-antola-
mendua aldatzeko eskaerei erantzuteko duten betebeharra. 
Kasu horietan, administrazio eskudunak eskaerak jaso 
dituela adierazi beharko du, dagokion prozedura ofizioz 
bultzatu beharko du, eta zentzuz eta modu arrazoituan 
erantzun beharko die aurkeztutako gai eta errekurtso guz-
tiei, arrazoizko epe batean.

Erantzunaren arrazoiak ezagutzearen garrantziak harreman 
zuzena du administrazio egokirako eskubidearekin. Ares-
tian aipatu den bezala, horrek ezartzen du administrazioak 
hartutako erabakia behar bezala arrazoitzeko eta tartean 
dauden pertsona guztien parte-hartze egokia bermatzeko 
betebeharra duela. Hirigintza bezalako arloetako epe horiek 
girotutako bizkortasun-printzipio baten menpe daude; izan 
ere, hirigintza-antolamendu egoki batek garrantzi handia 
dauka. Hori dela eta, hirigintzako erabakiak hartzeko epe 
luzeagoak ezarri dira, herritarren parte-hartze egokia eta 
hitzarmen sozialak bultzatzeko. Edozelan ere, bizkortasun-
-printzipioaren modulazio horrek ez du aukerarik ematen 
legez ezarritako epeak bete ez izana justifikatzeko. 

Arartekoak ebatzi egin du Gorlizko Udalak hiri-antolamendu-
ko plan berezi bat izapidetzeko proposamen bati erantzun 
ez izanagatik jarri zen kexa bat. Kasu horretan, Arartekoak 
egiaztatu du Gorlizko Udalak Plan Berezia izapidetzeko 
eskaerari erantzun ziola, eta hasierako onespena ezestea 
erabaki zuela, txosten teknikoetan eta juridikoetan jasota 
dauden zuzendu ezin diren gabeziak kontuan hartuta. 

Bestalde, Arartekoaren 2022ko azaroaren 30eko Ebaz-
penean, Urduñako Udalari gomendatu zitzaion modu 
arrazoituan ebatz zezala katalogatutako ondarea babeste-
ko araubidea aldatzeko espedientea abiarazteko eskaera, 
Urduñako Hirigune Historikoa Birgaitzeko Plan Berezian oi-
narrizko babesa duen eraikin bati dagokionez. 

2.6.  Eskubidea hirigintza arloko informazioa 
eskuratzeko

Herritarrek behin baino gehiagotan planteatu izan diote era-
kunde honi hirigintza-dokumentazioa eskuratzeko eskaerei 
erantzunik ez ematea.

Informazioa eskuratzeko eskubide hori, Administrazio Pu-
blikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 
39/2015 Legearen 13. artikuluan arautua, interesdunek 

pen horrek aukera ematen dio interesdunari eskubide hori 
aitortzeko edo baliatzeko, aurkezten den egunetik bertatik, 
hargatik eragotzi gabe administrazio publikoek esleituta 
dituzten egiaztatze, kontrol- eta ikuskatze-ahalmenak. Era 
berean, Ordenantzaren 22. artikuluan, obra-lizentziak iza-
pidetzeko prozedura sinplifikatu bat aurreikusi da, garrantzi 
txikiko obren kasuetan, berariazko ebazpena emateko 
gehienezko hilabeteko epean. 

Gauzak horrela, Arartekoak Getxoko Udalari gogorarazi dio 
aldez aurreko komunikazio araubideari lotutako garrantzi txi-
kiko obrak egiteko interesa duten pertsonei jakinarazi behar 
zaiela ez dela beharrezkoa obrak hasteko udal-ebazpenaren 
zain egotea. Horretaz gain, gogorarazi dio ere obra-lizen-
tziak eta aldez aurreko komunikazioak izapidetzeko eta 
ebazteko betebeharra duela epeen barruan eta Lurzorua-
ri eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legean 
ezartzen denarekin bat eginda eta hirigintza-lizentziei eta 
jakinarazitako egintzei buruzko udal-ordenantzan jasotako 
baldintzetan.

Lizentzia plaka fotovoltaikoak instalatzeko. Beste 
kexa baten arabera, Aretxabaletako Udalak atzerapena 
izan zuen pabiloi batean eguzki-plaka fotovoltaikoak ins-
talatzeko obra-lizentziaren eskaera bat ebazteko, bai eta 
hirigintza-araudian jasotzen ez den dokumentazio osaga-
rriaren eskaera ebazteko ere.

Ekainaren 30eko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 
Legearen 208. artikuluan ezartzen da hirigintza-lizentziak 
aurkeztutako obra-proiektuaren arabera ematen direla, 
indarrean dauden legeria eta planeamendu aplikagarrien 
arabera, eta dagozkion hirigintza-arauen eraginkortasuna 
bermatzeko balio dezaketen baldintzak ezartzen dira soilik. 
Hortaz, ezarritako baldintzek ezin dute lortu baimendutako 
obrak hirigintza-legezkotasunarekin erabat egokitzea ez den 
beste helburu edo interesik. 

Hirigintza-lizentziak emateko prozedurari dagokionez, Lur-
zoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 
Legearen 210.5 artikuluak ezartzen duenez, berariazko 
ebazpenak, gehienez ere hiru hilabeteko epearen barruan, 
argi eta garbi arrazoitu beharko ditu proiektuarekin kontrae-
sanean egon daitezkeen hirigintza-antolamenduko arauak.

Arauzko izaera hori dela eta, udalek ez dute diskrezionalita-
terako inolako tarterik hirigintza-lizentziak emateko. Horrela, 
Arartekoak gogorarazi dio Aretxabaletako Udalari hirigintza-
-lizentziak aplikagarriak diren hirigintza-arauen arabera eta 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 
Legean ezartzen denarekin bat eginda izapidetu eta ebatzi 
behar dituela, modu arrazoituan. Arrazoi egokiak emateko, 
berariaz aipatu behar dira hirigintza-plangintzako xeda-
penak, plaka fotovoltaikoak instalatzeko diseinuaren eta 
estetikaren arloko betebeharrak jasotzen baitituzte.

Aipatu beharra dago Eusko Legebiltzarrean izapidetzen ari 
den autokontsumoaren izapidetzea errazteko lege-propo-
samena. Horren bidez, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
ekainaren 30eko 2/2006 Legea aldatzea proposatzen da, bai 
eta hirigintza-lizentziaren ordez aldez aurreko jakinarazpen 

https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1009-22-ebazpena-2022ko-azaroaren-30ekoa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1009-22-ebazpena-2022ko-azaroaren-30ekoa
https://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:INICIATIVA_DETALLE:6450970085127::NO:RP:P18_ID,P18_EXPAND:78743,N&p_lang=eu
https://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:INICIATIVA_DETALLE:6450970085127::NO:RP:P18_ID,P18_EXPAND:78743,N&p_lang=eu
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3. Arloko jardueren laburpena
• Herritarrek hirigintzaren esparruan aurkeztutako 

salaketen kasuan, administrazio publikoek adminis-
trazio-prozedura gauzatzeko dagokion eskubidea 
bermatzeko duten betebeharretik abiatu behar da. 
Hirigintzaren arloan, gogoratu behar da udal-admi-
nistrazioek hirigintza-diziplinako eskumenak nahitaez 
erabili behar dituztela. Agintariek eta funtzionarioek 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 
2/2006 Legean jasotako ahalmen horiek gauzatzeko 
ezarritako prozedurak abiarazi eta izapidetu behar 
dituzte, horretarako aurreikusitako epeetan.

• Hirigintza-salaketen kasuan, udal-administrazio 
eskudunek dagokion erantzuna eman behar dute, da-
gokion administrazio-espedienteari jarraituz. Eremu 
honetan aitortutako ekintza publikoak berekin dakar 
alderdi interesdunei udalaren esku-hartzearen artxi-
boaren berri emateko betebeharra, kasu bakoitzean 
dagozkion ekintzak eta errekurtsoak gauzatzeko. 

• Azpimarratu behar da udal-administrazioak es-
kumen eta ahalmen ukaezina duela bere jabeei 
legez eska dakizkiekeen kontserbazio- eta man-
tentze-eginbeharrak betetzea eskatzeko emandako 
betearazpen-aginduak betetzen direla bermatzeko, 
dagokion administrazio-espedientearen bidez. Hiri-
gintza-betebehar hori objektiboa eta erreala da, eta 
lursailaren jabeari dagokio.

• Administrazio publikoek administrazio onaren 
printzipioa bermatu behar dute, hau da, hirigintza-li-
zentziaren eskaerei edo interesdunek egiten dituzten 
kontsultei epearen barruan erantzutea. Kasu horie-
tan, administrazioak adierazi behar du aurkeztutako 
eskaerak jaso dituela. Gainera, ofizioz bultzatu behar 
ditu eta, gehienez ere, hiru hilabeteko epean erantzun 
behar die aurkeztutako gai guztiei, hirigintzaren le-
gezkotasunarekin bat etorriz. 

• Azkenik, komeni da hirigintza-espedienteetan da-
goen dokumentazioa eskuratzeko eskubidearen 
ondoriozko betebeharrak gogoratzea. Dokumen-
tazioa eskuratzeko eskubidea, aribidean dauden 
administrazio-espedienteetan zein itxita dauden 
espedienteetan, arau orokorra da, beste eskubide 
batzuekin aurrez aurre dauden premiazko arrazoiak 
behar bezala justifikatuta geratzen badira izan ezik, 
esaterako, datu pertsonalak babesteko eskubideare-
kin. Eskaera bat edukitzean, ezinbestekoa da eskaera 
gehienez ere hilabeteko epearen barruan modu justi-
fikatuan ebaztea. Ebazpenak eskatutako informazioa 
eman behar du, edo, bestela, eskatzaileari informazio 
hori ez emateko arrazoi zehatzak azaldu behar ditu.

irekita dauden administrazio-espedienteetan dagoen do-
kumentazioa etengabe eskuratzeko duten eskubidearen 
(39/2015 Legearen 53. artikuluan ezarria) eskubide osagarri 
bat da. 

Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bidea-
ri eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 
Legean informazio publikoa eskuratzeko eskubide horren 
eduki subjektiboa eta objektiboa arautzen dira. Adminis-
trazio-erregistroetan dagoen dokumentazioa eskuratzeko 
eskubideak ez du eskatzen interesdun-izaera egiaztatu eta 
izatea intereseko dokumentazioa dagoen administrazio-es-
pedienteari dagokionez. 

Hirigintza-informazioa eskuratzeko eskubidea hirigintzako 
sektore-araudian ere jaso da beren-beregi. Araudi horrek 
aitortu du herri-administrazioek hirigintza-informazioa es-
kuratzeko eskubidea dutela, bai eta kopia eskuratzeko 
eskubidea ere, hirigintza-arloan aitortutako ekintza publikoa 
gauzatzen ari diren pertsona guztientzat. 

Duela gutxiko 2022ko urriaren 28ko Auzitegi Gorenaren 
4434/2022 Epaiaren arabera, ekintza publikoa gauzatzeak 
eta abian den prozedura batek ez dute eragozten herritarrek 
19/2013 Legean aurreikusitako bidera jotzea Administrazioa-
ren esku dagoen informazio publikoa eskuratzeko. Horrela, 
hirigintza-legeriak, hirigintza-ekintza arautzean, ez du beste 
araubide aukerarik ezartzen, Administrazioaren esku dagoen 
informazio publikoa eskuratzeari dagokionez Gardentasuna-
ri buruzko Legean aurreikusitakoa ordezteko.

Hirigintza-informazioaren eskaera bat dator gardentasun-
-araudiak lortu nahi duen helburuarekin, hirigintza-lizentziak 
eta -baimenak emateko egintzak kontrolatzeko bide bat de-
lako. Beraz, jarduera publikoa Zuzenbidearen araberakoa 
den eta onuradunek egindako jarduera emandako lizentzia 
eta baimenekin bat datorren jakiteko da.

2022ko irailaren 12ko Ebazpenean, Arartekoak Gordexolako 
Udalari gomendatu zion baietsi zezala izapidetze bidean ze-
goen espediente bateko hirigintza informazioa eskuratzeko 
eskatu zuen pertsona baten eskubidea. Gordexolako Udalak 
Arartekoaren gomendioa onartu zuen eta eskatzaileari infor-
mazioa eman zion.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2006003776
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2006003776
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12887
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12887
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/8e4725fc02c81fd2a0a8778d75e36f0d/20221216
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/8e4725fc02c81fd2a0a8778d75e36f0d/20221216
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1087-22ebazpena-2022ko-irailaren-12koa
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Etxebizitza, halaber, aurretiko baldintza da beste eskubide 
batzuk (hala nola, hezkuntza, osasunaren babesa eta lana) 
egoki baliatzeko eta bermatzeko. Azken batean, eguneroko 
bizitzako edozein interakzioren erdigunea da. 

2022an, etxebizitzaren arloan zertxobait gora egin dute 
kexek eta erreklamazioek. Hala ere, aurreko urteekin aldera-
tuta, herritarrek helarazi dizkiguten kontu garrantzitsuenetan 
ez da berritasun handirik egon. 

Beste urte batez, babes publikoko etxebizitza bat es-
kuratzeari eta horretarako eskatzen diren betekizunak 
egiaztatzeari buruzkoak izan dira erreklamazio gehienak. 
Aurrekoarekin lotuta, Arartekoak egiaztatu du gehitu egin 
direla etxebizitza duin eta egoki bat legez okupatzeko 
eskubide subjektiboari buruzko erreklamazioak, baita 
etxebizitzaren arloko laguntza ekonomikoei (adibidez, etxe-
bizitzarako prestazio osagarriari eta Gaztelagun programan 
sartutako laguntzei) buruzkoak ere. 

Era berean, errentarien eta administrazio eta erakunde pu-
bliko errentatzaileen arteko eztabaidek ere erreklamazio 
ugari eragin dituzte. 

Jasotako kexen izapidetze-egoerari dagokionez, Arartekoak 
deitoratzen du aurten administrazio eta erakunde publikoei 
egin dizkien gomendioetako askori ez zaiela behar bezala 
erantzun. 

Oro har, arlo horretan diharduten administrazioek eta sek-
tore publikoko erakundeek modu onargarrian bete dute 
Arartekoarekin elkarlanean aritzeko betebeharra. Hala ere, 
batzuetan, erakunde honek bere lana egiteko oztopoak to-
patzen ditu oraindik. Arazo ugarienak erantzunak bidaltzean 
izaten diren atzerapenetatik datoz, eta, gainera, erantzun 
horiek batzuetan ez dira nahikoak. 

Ildo horretatik, Arartekoak gogorarazten du bere eskaere-
tan azaltzen diren kontuei epean ez erantzutea edo erantzun 
eskasak ematea oztopo handia dela legez esleitutako egin-
kizunak behar bezala betetzeko; gainera, horrek modu 
larrian kaltetzen ditu erakunde honetara jotzen duten per-
tsonen eskubideak. 

Nolanahi ere, bidezkoa da azpimarratzea Eusko Jaurlaritzako 
Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak eta bere 
sozietate publikoek 2022an egin duten ahalegina herritarren 
erreklamazioei eta Arartekotik datozen eskaerei erantzuteko. 

1. Arloa kopurutan
2022an, atzera botatako edo beste defentsa erakundee-
tara igorritako kexak alde batera utziz gero, Etxebizitza 
arloan 190 espediente kudeatu dira, hau da, Arartekoaren 
erakundeak izapidetutako guztien %7,50. Dagokien adminis-
trazioen arabera, honela banatu daitezke espediente horiek:

• Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio  
Orokorra (Eusko Jaurlaritza) .................................. 140

• Tokiko Administrazioa .............................................. 35

• Foru administrazioa ................................................... 1

Bestalde, gaia kontuan izanez gero, honela banatu dira:

• Etxebizitzarako sarbidea: premia frogatzea  
eta esleitzeko prozedura .......................................... 59

• Etxebizitza babestuaren alokairua........................... 52

• Beste alderdi batzuk ................................................ 30

• Administrazioaren funtzionamendua eta prozedura  
administratiboa ........................................................ 29

• Etxebizitza erosi eta birgaitzeko laguntzak ............. 14

• Kalteak etxebizitza babestuetan eraikitze  
akatsengatik ............................................................... 4

• Herritarren eskubideak .............................................. 2

2022an kudeatutako erreklamazioen tramitazio xehetasunari 
dagokionez, dela 2022an jasotakoak dela 2022ko urtarrilaren 
1ean, txosten hau idazten hasitakoan, indarrean jarraitzen 
zutenak kontuan izanez gero, hau da arloko egoera:

GU
ZT

IR
A

Iz
ap

id
et

ze
n

Am
ai

tu
ta

Ja
rd

ue
ra

 
ok

er
ra

Ja
rd

ue
ra

 
ok

er
rik

 e
z

He
rr

ita
rr

ei
 

ah
ol

ku
ak

 e
ta

 
in

fo
rm

az
io

a 
em

at
ea

Ge
ro

ra
 e

z 
di

ra
 o

na
rt

u

    

265 57 208 59 89 51 9

Etxebizitza duin eta egokirako eskubidea oso estu lotuta 
dago estatu sozialaren klausularekin. Ongizate-sistemaren 
berezko zatia da, eta funtsezko betekizun bat asebetetzen 
du: pertsonaren duintasuna. 
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Bi kasuetan, kexagileek parte hartu nahi zuten babes sozia-
leko etxebizitza egokitu bat alokairu-araubidean eskuratzeko 
prozeduran. Alabaina, bi kasuetan, interesdunak prozedura-
tik kanporatzea erabaki zuen Bizkaiko Etxebizitzako Lurralde 
Ordezkaritzak, etxebizitzak esleituko ziren udalerrian errol-
datuta zeudela ez egiaztatzeagatik.

Kexagileek izatezko egitate horren berri eman zioten Arar-
tekoari, eta azken horrek bi ebazpenetan gogorarazi zion 
Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta 
Garraio Sailari 2012ko urriaren 15eko Aginduaren 26.3 ar-
tikuluak berariaz jasotzen duela mugikortasun murriztu 
iraunkorra duten ezgaituek ahalmena dutela Euskal Au-
tonomia Erkidegoko edozein udalerritan garatzen diren 
esleipenetan parte hartzeko, interesdunek errentamendu-
-araubideko etxebizitza-sustapenaren xede den udalerrian 
erroldatuta daudela egiaztatu zein ez.

Hori dela-eta, Bizkaiko Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzak 
bi bizikidetza-unitate horiek esleipen-prozeduratik baz-
tertzea erabakitzeko ebazpenak berrikustea eskatu zuen 
Arartekoak. 

Zoritxarrez, Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Plangintza, Etxe-
bizitza eta Garraio Sailak ez zituen gogoeta horiek onartu, 
eta bi eskaerak esleipen-prozeduratik baztertzeko erabakia 
berretsi zuen. Dena dela, hurrengo esleipen-prozedure-
tan mugikortasun murriztu iraunkorra duten ezgaituei eta 
genero-indarkeriaren biktimei eskakizun hori kentzeko kon-
promisoa hartu zuen. 

Orain arte esandakoarekin bat, 2022an, Ararteko erakun-
dearen Etxebizitza Arloak berriro izan du ohiko bizilekua 
galdu ondoren bizileku-premia dutenek aurrez aurre izaten 
dituzten zailtasunen berri. Atal zehatz honetan, Arartekoak 
hainbat udali adierazi die ahalmena dutela Etxebizitza Sail-
buruordetzari proposatzeko esleipen-prozedura berezia 
aplika dezala, gizarte-zerbitzuek baloratzen badute bizikide-
tza-unitatearen egoera bereziki zaurgarria dela eta, 2012ko 
urriaren 15eko Aginduaren 2.f) artikuluan jasotzen diren 
kasuen arabera, interesdunak etxebizitza-premia bereziko 
kolektibo batekoak badira.

Etxebizitza zuzenean esleitzeko erabakiak ez dauka zeharo 
zehaztutako prozedurarik, baina abenduaren 26ko 210/2019 
Dekretuak aldatu duen martxoaren 4ko 39/2008 Dekretua-
ren 12.3 artikuluak kasu zehatzak eta etxebizitza aitortzeko 
betekizunak jasotzen ditu. 

Horretarako, Arartekoak behin baino gehiagotan adierazi du 
udalek eta Etxebizitza Sailburuordetzak benetan koordinatu 
behar dutela, azken horrek baitauka gaiaren arloko eskume-
na, bat etorrita Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio 
Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen ur-
tarrilaren 19ko 11/2021 Dekretuaren 11.2.f) artikuluarekin. Hori 
guzti hori, zaurgarritasun-egoera egiaztatuan dauden pertso-
nen bizileku-premia larriei irtenbide egokia ematearren. 

Azken batean, Arartekoak beste behin ere egiaztatu du jaso-
tako kexen eta kontsulten kopurua konstante bat dela babes 
publikoko etxebizitzak alokairu-araubidean eskuratzeko pre-

2. Kexarik aipagarrienak
Aurreko urteetan bezala, etxebizitza arloa osatzen duten 
gaien sailkapena kontuan hartuta, herritarren erreklamazioe-
tan azaldu diren kontu nagusiak aztertuko dira.

2.1.  Etxebizitzarako sarbidea: premia 
frogatzea eta esleitzeko prozedura

Aurten, aurreko urteetan bezala, behin eta berriz azaldu dira 
honako honi buruzko kexak eta kontsultak: urgentziaz babes 
publikoko etxebizitza bat alokairu erregimenean behar dutela, 
eta Eusko Jaurlaritzako, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta 
Garraio Sailak ez diela behar bezala erantzuten haien eskaerei. 

Kexa-idazkietan, kexagileek agerian utzi dute “Etxebide” 
Etxebizitza Babestuen Eskatzaileen Erregistroan izena 
emanda urte asko eraman arren, ez zaiela etxebizitzarik 
esleitu, eta, diru-sarrera txikiak dituztenez, ezin dituztela 
alokairu pribatuko prezioak ordaindu

Halaber, etxebizitza berehala eskuratzeko premia kexa mo-
duan helarazi diete herritarrek Bilboko Udalaren Etxebizitza 
Arloari atxikita dagoen Udal Etxebizitzen Tokiko Erakunde 
Autonomoari eta Etxegintza - Donostiako Etxebizitza Enpre-
sa-Erakunde Publikoari. 

Beste behin ere, Arartekoa arduratuta dago babes publikoko 
etxebizitzen eskatzaile-kopurua igo izanarekin. Horri buruz, 
Etxebizitzaren Euskal Behatokiak Euskadiko etxebizitzari 
buruzko laburpen-txostena argitaratu du 2022ko azaroan, 
2021ari eta 2022ko lehen seihilekoari buruzkoa, eta, bertan, 
2021eko etxebizitza-eskaria zenbatzen da. Bada, txoste-
nean jasotzen denez, 77.027 eskaera zeuden erregistratuta 
“Etxebide” Etxebizitza Babestuen Eskatzaileen Erregistroan, 
eta horietatik 59.656k alokairuko etxebizitza eskatzen zuten. 

Alabaina, 2022ko azaroan argitaratutako azken datuen ara-
bera, zeinak 2021ari buruzkoak baitira, 26.432 etxebizitza 
babestu zeuden errentamendu-araubidean, eta horietatik 
7.264 “Bizigune” Etxebizitza Hutsen Programari eta “Alokairu 
Segurua, Arrazoizko Prezioa” (ASAP) merkatu libreko etxe-
bizitzen alokairurako bitartekaritza-programari zegozkien. 

Datu horrek agerian uzten du, beste urte batez, Autonomia 
Erkidegoko Administrazio Orokorraren eskuetan dauden 
etxebizitza publikoen kopurua askoz ere txikiagoa dela he-
rritarrek behar dituzten etxebizitzen kopurua baino.

Bestalde, babes publikoko etxebizitzen urritasunaz gaine-
ra, etxebizitza-premia bereziak dauzkaten kolektibo jakin 
batzuek esleipen-prozeduretan parte hartzeko dauzkaten 
mugak aipatu behar ditugu. Zehazki, Arartekoak Ararte-
koaren 2022ko apirilaren 6ko Ebazpenean eta Arartekoaren 
2022ko apirilaren 11ko Ebazpenean aztertu du etxebizitza 
sozialak errentamendu-araubidean esleitzeko prozeduran 
errolda eskatzearen auzia. 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/01/2000220e.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/01/2000220e.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2021/01/2100487e.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2021/01/2100487e.pdf
https://www.etxebide.euskadi.eus/contenidos/informacion/ovv_adm_sintesis21/eu_ovv_admi/adjuntos/Informe-Sintesis_2022_EUS.pdf
https://www.etxebide.euskadi.eus/contenidos/informacion/ovv_adm_sintesis21/eu_ovv_admi/adjuntos/Informe-Sintesis_2022_EUS.pdf
https://www.etxebide.euskadi.eus/contenidos/informacion/ovv_adm_sintesis21/eu_ovv_admi/adjuntos/Informe-Sintesis_2022_EUS.pdf
https://www.etxebide.euskadi.eus/contenidos/plan/ovv_psv_2022_2036/eu_ovv_admi/adjuntos/informePSV-2022-2036-eus.pdf
https://www.etxebide.euskadi.eus/contenidos/plan/ovv_psv_2022_2036/eu_ovv_admi/adjuntos/informePSV-2022-2036-eus.pdf
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-453-21-ebazpena-2022ko-apirilaren-6koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-453-21-ebazpena-2022ko-apirilaren-6koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-218-22-ebazpena-2022ko-apirilaren-11koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-218-22-ebazpena-2022ko-apirilaren-11koa
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hartu Arartekoaren ebazpenetako gogoetak. Are, Arartekoak 
ez du erantzunik jaso bidalitako azken bi ebazpenetan. 

Ondorioz, Arartekoak berretsi egin du beharrezkoa dela 
etxebizitza-arloko lurralde-ordezkaritzek nahiz Bilboko 
Udalaren Udal Etxebizitzen Tokiko Erakunde Autonomoak 
banan-banan azter ditzatela birkokatzea eskatzeko arra-
zoiak. Hori guztia, etxebizitza duin eta egoki batez gozatzeko 
eskubidea bermatu ahal izateko.

Edonola ere, Arartekoak kezka handiz ikusi du, berriro ere, 
indarreko araudian jasotzen ez diren betekizun berriak sartu 
direla eta betekizun horiek baldintzatu egiten dutela etxe-
bizitza-premia espezifikoa aitortzeko eskaeren formulazioa. 
Zehazki, erakunde honek egiaztatu egin du debekatu egiten 
dela birkokapena berriro eskatzea, lehenengo eskaeratik 
bi urte igaro arte. Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Plangintza, 
Etxebizitza eta Garraio Sailak, ordea, aurreikuspen hori ba-
besten duen arauzko manuaren berri eman gabe jarraitzen 
du. 

Laburbilduz, etxebizitza babestuen parkeko etxebizitza 
aldatzeko eskatzen zuten errentarien kopurua geroz eta 
handiagoa dela ikusita, erakunde honek ohartarazi nahi du 
“etxebizitza-ibilbideei” buruzko araubide berrian sakon-
du beharra dagoela, Etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 
3/2015 Legearen 39. artikuluan agindutakoaren babesean. 
Halaber, sumatzen denez, komenigarria izango litzate-
ke administrazio publikoek, logela premiari lotutako beste 
egoera batzuei erantzutea alde batera utzita, behar diren 
baliabideak jartzea etxebizitza babestuaren ibilbideak gau-
zatu daitezen eta babes publikoko etxebizitzak pertsona eta 
familia errentarien beharretara egokitu daitezen bizitzako 
etapa guztietan.

2.3.  Administrazioaren funtzionamendua eta 
administrazio-prozedura 

Etxebizitza babestuko eskatzaile gisa alta emateko eskaerei 
ematen zaizkien ezezkoek eta etxebizitza-arloko lurralde-
-ordezkaritzek baja ematea erabakitzeko ematen dituzten 
ebazpen batzuek kexa- eta kontsulta-ugari sorrarazi dituzte 
2022an. Jakina denez, “Etxebide” Etxebizitza Babestuen 
Eskatzaileen Erregistroan izena ondo ematea ezinbesteko 
betekizuna da interesduna babes publikoko etxebizitza ba-
tean esleipenduna izan dadin.

Testuinguru horretan, aintzat hartu behar da, bat etorrita 
2012ko urriaren 15eko Aginduaren 18.d), 19.1 eta 19.2.a) 
artikuluekin, eskaera ez berritzeak eta eskatutako doku-
mentazioa ez aurkezteak hainbat ondorio dituela; hala nola, 
erregistroan baja ematea, antzinatasuna galtzea eta urtebe-
tez berriro inskribatu ezin izatea. 

Bada, hain larriak badira eskatutako dokumentazioa ez 
aurkeztearen eta eskaera ez berritzearen ondorioak, Ararte-
koaren ustez, lurralde-ordezkaritzen bermeek are handiagoak 
izan beharko lukete, haien komunikazioak eraginkorrak direla 

miaren planteamenduan. Hori guztia dela-eta, Arartekoaren 
ustez, etxebizitza duin eta egokiaz gozatzeko eskubidea 
behar bezala asebetetzeko, herritarren eskari horrekin bat 
datorren ahalegina egin behar da. 

2.2. Etxebizitza babestuaren alokairua

2022an, errentarien eta administrazio eta erakunde publiko 
errentatzaileen arteko gorabeherek eragin dituzte Ararteko 
erakundeak etxebizitza-arloan izapidetu dituen kexa ugari. 

Hala, aldeen artean berriz ere agertu dira desadostasunak, 
higiezinean egin beharreko konponketengatik eta esku-har-
tzeengatik eta ordaindutako zenbatekoen egozpenagatik. 

Zentzu horretan, erakunde honek beste urte batez azpi-
marratu nahi du Alokabide sozietate publikoak emandako 
laguntza; izan ere, babes publikoko etxebizitzen eta “Bizigu-
ne” Etxebizitza Hutsen Programako etxebizitzen errentariek 
aurkeztutako desadostasun asko modu egokian konpontzen 
lagundu du.

Horren erakusgarria da Arartekoaren 2022ko urtarrilaren 
25eko Ebazpena, Alokabide sozietate publikoak bere gain 
hartu zituelako “Bizigune” Etxebizitza Hutsen Programako 
etxebizitza batean intsektuak hiltzeko egindako lanen kos-
tuak. 

Hala eta guztiz ere, aurten aipamen berezia egin behar die-
gu babes publikoko edo pareko etxebizitzetako errentariek 
eta zuzkidura-bizitokietako egoiliarrek jarritako kexa batzuei, 
etxebizitza duin eta egokiaz gozatzeko eskubidea asebe-
tetzen ez zitzaiela uste baitzuten, higiezinak toki nahikorik 
edo logela-kopuru nahikorik ez edukitzeagatik maizterren 
nortasuna normal garatzeko. 

Arartekoak aurreko urteetako txostenetan dagoeneko ohar-
tarazi zuenez, gero eta errentari gehiagok eskatzen dute 
etxebizitza babestuen parkearen barruan etxebizitza alda-
tzea, eta “etxebizitza-ibilbideen” erregulazioa arauz finkatu 
behar da, Etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 3/2015 Le-
gearen 39. artikuluan agindutakoaren babesean.

Arartekoak, hain zuzen ere, honako ebazpen hauetan azter-
tu du gaia berriro ere: 2022ko martxoaren 16ko Ebazpena, 
2022ko martxoaren 25eko Ebazpena, 2022ko martxoaren 
31ko Ebazpena eta 2022ko uztailaren 28ko Ebazpena.  

Aurten, berriz ere, Arartekoak egiaztatu egin du kexagilee-
tako batzuen etxebizitzek edo zuzkidura-bizitokiek ez dutela 
betetzen bizikidetza-unitatearen kide bakoitzeko legez ezar-
tzen den ratioa; era berean, egiaztatu egin du higiezinek ez 
dituztela biltzen etxebizitza duin eta egokia izateko eskubi-
dea bermatzeko behar diren ezaugarriak. 

Zoritxarrez, oraingoan ere, Eusko Jaurlaritzaren Lurralde 
Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak ez ditu kontuan 

https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022ir-2259-21-ebazpena-2022ko-urtarrilaren-25ekoa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022ir-2259-21-ebazpena-2022ko-urtarrilaren-25ekoa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-463-21-ebazpena-2022ko-martxoaren-16koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-953-21-ebazpena-2022ko-martxoaren-25ekoa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1787-20-ebazpena-2022ko-martxoaren-31ko
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1787-20-ebazpena-2022ko-martxoaren-31ko
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1280-22-ebazpena-2022ko-uztailaren-28koa
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diko Kontratazio Publikoko Plataforman. Are gehiago, ez 
sozietate publikoaren gardentasun-atariak, ez kontratazio-
-plataforma horrek ez zuten enkargurik, Alokabide laguntza 
ekonomikoen izapidean sartzeko arrazoiak jakitea ahalbide-
tzen zuenik. 

Horregatik guztiarengatik, Arartekoak Eusko Jaurlaritzaren 
Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailari adierazi 
zion hausnartu beharra zuela laguntza ekonomikoen edo 
dirulaguntzen administrazio-izapidean mendekoak diren 
askotariko sozietate publikoei aitortutako ahalen inguruan. 
Txosten hau idazteko unean, artean ez dugu erantzunik jaso. 

Tamalez, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebi-
zitza eta Garraio Sailak ez die idatzizko erantzunik eman 
bidalitako gogoetei. Beraz, Arartekoak ez onartutzat jo du 
gomendioa.

Amaitzeko, Arartekoak jakin duenez, Alokabide sozietate 
publikoa izugarri atzeratzen da Gaztelagun programaren 
etxebizitza-alokairurako laguntzak izapidetzean. Beraz, 
erakunde honek berriro azpimarratuko du laguntza ekono-
mikoak behar bezala diseinatu eta antolatu behar direla eta 
laguntza horiek izapidetzeaz arduratzen diren organoak ba-
liabide pertsonal eta tekniko nahikoz hornitu behar direla.

2.4. Herritarren eskubideak

Geroz eta handiagoa den eskariari erantzuteko etxebizitza 
publikoen parkerik ez egotean, gehitu egin dira etxebizitza 
duin eta egokia legez okupatzeko eskubide subjektiboa 
aitortzeko eskatu duten “Etxebide” Etxebizitza Babestuen 
Eskatzaileen Erregistroan izena emanda dauden pertsonak. 
Ondorioz, eskubidearen aitortzearekin eta iraungitzearekin 
eta etxebizitzarako prestazio ekonomikoarekin lotutako erre-
klamazioen izapidetzea nabarmenki gehitu da.

Hain zuzen ere, arauzko garapenik ez egotearen ondorioz, 
2022an Arartekoak berriro jo behar izan du Eusko Jaurlari-
tzaren Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailera, 
adierazteko beharrezkoa dela etxebizitza duin eta egoki bat 
legez okupatzeko eta etxebizitzarako prestazio ekonomikoa 
jasotzeko eskubide subjektiboen araubide juridikoa argitzea.

Horren erakusgarria da 2022ko uztailaren 27ko Ebazpena: 
zegokion etxebizitza-arloko lurralde-ordezkaritzak izapidean 
egindako akats baten ondorioz, aitortutako prestazio osoa 
(6.000 euro) itzultzera behartu zuten kexagilea, haren antzi-
natasun-betekizuna ez zelako behar bezala egiaztatu. 

Arartekoak behin eta berriz azaldu zuen beharrezkoa dela 
berrikustea etxebizitzaren prestazio ekonomikoaren ja-
sotzaileei eskatzen zaizkien betebeharrak zeintzuk diren 
eskubide subjektibo hori aitortu edo mantentzeko, baita ere 
oker jaso ziren eta Etxebizitzako lurralde ordezkaritzek es-
katuta hasi ziren prozeduretan. Hala ere, Eusko Jaurlaritzako 
Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak ez ditu 
kontuan hartu Arartekoaren gogoetak.

eta, hortaz, interesdunek administrazio-egintzaren berri du-
tela ziurtatzeari dagokionez.

Hain zuzen ere, Arartekoak 2022ko azaroaren 28ko Ebaz-
penean adierazi zuen ardura handiz jokatu behar dela 
jakinarazpen pertsonalak egitean.

Hala, Arartekoak azpimarratu egin nahi du jakinarazpen guz-
tien azken helburua dela egintzaren edukia interesdunari 
helaraztea eta beti bermatu behar dela babesgabetasunik sor-
tzen ez dela; formaltasunek helburu horren zerbitzura bakarrik 
egon behar dute. Horrenbestez, ediktu-jakinarazpena lege-
-fikzioa da, benetako jakinarazpena baino gehiago, eta azken 
irtenbidea izan behar du, osagarria eta salbuespenezkoa. 

Ondorioz, Arartekoak askotan errepikatu du administrazio pu-
blikoek eskura dituzten arrazoizko aukera guztiak agortu behar 
dituztela jakinarazpenaren hartzailea aurkitzen saiatzeko. Argu-
dio-ildo horri jarraikiz, Arartekoak Eusko Jaurlaritzaren Lurralde 
Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailari gogorarazi zion etxe-
bizitza babestuen eskatzaile gisa izena emateko inskripzioetan, 
jakinarazpen-xederako helbideaz gainera, telefono-zenbaki bat 
eta, are, posta elektronikoaren helbide bat ere jasotzen direla, 
delako egintza jakinarazten dela ziurtatzeko. 

Alabaina, Arartekoaren gogoetak ez dira oraingoan ere 
onartu. Hori dela-eta, kexagileak ezin izan du esleipen-pro-
zeduran parte hartu. 

Halaber, bizileku-bazterketa larriko egoeran daudenei 
alokairua ordaintzen laguntzeko eskaera elektronikoki for-
malizatzeko orduan zailtasunak agertu direnez, Arartekoak 
deialdiaren oinarriak aztertu ditu 2022ko azaroaren 11ko 
Ebazpenean, baita Alokabide sozietate publikoari nahitaezko 
administrazio-prozedura bideratu, antolatu eta sustatzeko 
aitortuta dauzkan ahalak ere.

Horri dagokionez, Arartekoak kezkatuta zegoela erakutsi zuen, 
eskabideak elektronikoki aurkeztea eskatzen delako laguntza 
ekonomikoen hartzaileak bizileku-bazterketa larriko egoeran 
daudenean. Hori dela-eta, Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Plan-
gintza, Etxebizitza eta Garraio Sailari gomendatu zion aintzat 
har zitzala xede-kolektiboaren ezaugarriak, sarbidea ez zedin 
gehiegizko oztopoa izan laguntza aitortzea nahi zutenentzat. 

Hala, erreklamazioari esker, Alokabide sozietate publikoak 
laguntza ekonomikoaren eskaera izapidetzean burutu zituen jar-
duketen berri eduki zuen Arartekoak. Hain justu ere, Arartekoak 
egiaztatu zuenez, lurralde-ordezkaritzei unean-unean laguntze-
tik edo kontu tekniko zehatzekin laguntzetik urrun, izapide osoa 
hartu zuen bere gain, behin betiko ebazpena kenduta. 

Hala ere, Arartekoak gogorarazi zuen dirulaguntzaren kon-
tzeptua objektiboa dela eta, nolanahi ere, administrazio-ahal 
bat baliatzea dakarrela. Gainera, Arartekoak egiaztatu egin 
zuen Alokabide sozietate publikoaren estatutuek berariaz 
debekatzen dutela administrazio-ahalak baliatzea. 

Bestetik, Arartekoak egiaztatu egin zuen sozietate publikoa 
ez zela ageri, bitarteko propio pertsonifikatu gisa, Euska-

https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1108-22-ebazpena-2022ko-uztailaren-27koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-979-22-ebazpena-2022ko-azaroaren-28koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-979-22-ebazpena-2022ko-azaroaren-28koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1393-21-ebazpena-2022ko-azaroaren-11koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1393-21-ebazpena-2022ko-azaroaren-11koa
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nahiz eta Gobernu Kontseiluak 2022ko martxoaren 15ean 
onetsitako urteko arauzko planean jaso. 

Nolanahi ere, ekainaren 28ko 80/2022 Dekretua onetsi da 
2022an, Euskal Autonomia Erkidegoan etxebizitzen eta zuz-
kidura-bizitokien gutxieneko bizigarritasun-baldintzak eta 
diseinu-arauak arautzen dituena. 

Era berean, 2022an Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Plangin-
tza, Etxebizitza eta Garraio Saileko sailburuaren 2022ko 
urriaren 14ko Dekretua jarri da indarrean, arrazoizko alokai-
ruari buruzkoa. 

Azkenik, 11/2020 Lege Errege Dekretuak, martxoaren 
31koak, gizarte- eta ekonomia-arloan presako neurri osa-
garriak ezartzen dituenak COVID-19ari aurre egiteko, 
abenduaren 27ko 20/2022 Lege Errege Dekretuak (Ukraina-
ko Gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei erantzutekoak 
eta La Palma uhartea berreraikitzen eta beste kaltebera-
tasun-egoera batzuetan laguntzeko neurriei buruzkoak) 
emandako azken testuan, 2023ko ekainaren 30era arte 
jasotzen du etxegabetzeak eteteko aukera berezia, gi-
zarte-zerbitzuek zaurgarritasun ekonomikoko egoera eta 
bizileku-aukerarik eza egiaztatzen dutenerako. 

Hala eta guztiz ere, beste urte batez, Arartekoak kezkatuta 
jarraitzen du Euskal Autonomia Erkidegoan hipoteka betea-
razi dieten pertsonen eta etxetik bota dituzten pertsonen 
kopuruarekin. Horietako asko, gainera, hileko alokairua or-
daindu ezin izan dutelako etxegabetu dituzte. 

Testuinguru horretan, erakunde honek ondo baloratzen du 
Bilboko Udalaren Udal Etxebizitzen Tokiko Erakunde Au-
tonomoak eta Bilboko Udalaren Gizarte Ekintzako Arloak 
elkarrekin abiatu duten egitasmo bat, etxebizitza desjabe-
tzeko egoeren aurrean jarduteko udal-programa bat onetsi 
baitute, etxegabetzeetan arreta emateko zerbitzuak gara-
tuko duena. 

4. Arloko jardueren laburpena
Arartekoak azpimarratu egin nahi du Etxebizitzari buruzko 
ekainaren 18ko 3/2015 Legean ezarritakoa bete nahi izanez 
gero EAEko administrazio publikoek neurri osagarriak hartu 
beharko dituztela, arauen eta aurrekontuen bidez, eta aha-
leginak egin beharko dituztela etxebizitzarako eskubidea 
asebetetzeko; izan ere, gainerako gizarte-eskubideak be-
zalaxe, baliabide ekonomiko urriak dituzten pertsonen eta 
familien bizi-baldintzak hobetzeko oinarrizko eskubidea da, 
eta kolektibo osoaren gizarte-kohesiorako ezinbesteko ber-
mea, kolektiboa osatzen duten pertsonen duintasuna eta 
berdintasuna defendatzen dituelako.

Puntu zehatz honetan, Arartekoak berriro adieraziko du 
kezkatuta dagoela 2012ko urriaren 15eko Aginduaren 10. 
artikuluko edukiarekin, administrazio-egoera irregularrean 
daudenei oraindik ere ez baitiete uzten “Etxebide” Etxebizi-
tza Babestuen Eskatzaileen Erregistroan izena ematea.

3. Arau-eta gizarte-testuingurua
Etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 3/2015 Legeak eza-
rritako eskubide subjektibo a —etxebizitza duin eta egokia 
okupatzeko– honako hauek alokairu araubidean eskura jar-
tzean datza: babes publikoko etxebizitza, babes publikoari 
atxikitako etxebizitza edo zuzkidura etxebizitza. Hala ere, 
egungo etxebizitza parkearen mugak direla-eta, eskubidea 
prestazio ekonomiko bat ordaintzearen bidez gauzatzen da, 
eta prestazioak babes publikoko etxebizitza bat izatea or-
dezkatu nahi du. 

Zehazki, bat etorrita Euskal Autonomia Erkidegoko 2022rako 
Aurrekontu Orokorrak onesten dituen abenduaren 23ko 
11/2021 Legearen zazpigarren xedapen gehigarriarekin, 
etxebizitza edo bizileku babestu bat alokairu-araubidean 
eman ezin izan denetan, beste urte batez, Etxebizitzari bu-
ruzko ekainaren 18ko 3/2015 Legearen laugarren xedapen 
iragankorra eta Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko 
abenduaren 23ko 18/2008 Legea aintzat hartuta asebete da 
etxebizitza duin eta egokia legez okupatzeko eskubide sub-
jektiboa, esleipen-prozedurari dagokion guztian. 2022rako, 
275 euroko zenbatekoa finkatu da.

Bada, ahaleginak egin badira ere, Arartekoak berretsi du 
alokairuko gastuei aurre egiteko aitortutako zenbatekoa ez 
dela inolaz ere nahikoa. Zentzu horretan, 2022ko lehenengo 
hiruhilekoko alokairu-merkatuaren estatistika-txostenaren 
emaitzekin bat (Etxebizitzaren Euskal Behatokiak argitaratu 
zuen txosten hori, 2022ko martxoaren 31n), Euskal Autono-
mia Erkidegoko hileko batez besteko prezioa 703,3 eurokoa 
zen 2022ko martxoaren 31n, eta 729,8 eurokoa Gipuzkoako 
lurralde historikoan (batez besteko hileko errenta garestiena 
duen lurraldea da). Bizkaiko lurralde historikoan, aldiz, ba-
tez besteko hileko errenta 705,2 eurokoa zen, eta, azkenik, 
Arabakoa 627,3 eurokoa.

Edonola ere, azpimarratu behar da euskal hiriburuetako 
alokairu libreko etxebizitzen garestitasuna handiena izan 
dela. Kontratuetako batez besteko errenta 802,8 eurokoa da 
hiriburuetan, neurri handi batean, Euskal Autonomia Erkide-
goko sailkapeneko lehenengo postuan dagoen Donostiako 
kontratuen batez besteko prezio handiagatik (925,8 €); Bil-
boko prezioak merkeagoak dira (777,1 €), baina, horiek ere 
eragina dute. Gasteizko batez besteko errenta batez besteko 
kopuruaren azpitik dago (656,7 €). 

Behin eta berriz azaldu moduan, Arartekoak beharrezko-
tzat jotzen du etxebizitza duin eta egokia legez okupatzeko 
eskubide subjektiboa guztiz arautzea. Ezin da onartu Etxebi-
zitzaren ekainaren 18ko 3/2015 Legea indarrean jarri zenetik 
6 urte baino gehiago igaro ondoren, eskubidearen esparru 
juridikorik ezarri ez izana eta arautzea xedapen iragankor 
batera eta Etxebizitzaren Sailburuordetzak etxebizitzaren 
prestazio ekonomikoaren kudeaketari buruz azaroaren 4an 
emandako 1/2016 instrukziora mugatuta egotea. 

Arartekoak beste urte batez ere deitoratu du Eusko Jaurla-
ritzaren Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak 
eskubide subjektiboaren arauzko garapena onetsi ez izana, 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/lxii_coordinacion_programacion/es_def/Plan-Anual-Normativo-2022-certificado-ACG-.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2022/09/2203803e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2022/11/2204713e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2022/11/2204713e.shtml
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4208
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4208
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/12/27/20/con
https://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.a011a24df368a6083141f040655a4ea0/?vgnextoid=a68fe451a76e7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es&lang_choosen=es
https://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.a011a24df368a6083141f040655a4ea0/?vgnextoid=a68fe451a76e7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es&lang_choosen=es
https://www.bilbao.eus/servlet/Satellite/vvmm/eu/nola-parte-hartu-0
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/12/2106445e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/12/2106445e.pdf
https://www.euskadi.eus/dokumentazioa/2022/2022ko-1-hiruhilekoko-txostena-eaeko-alokairu-merkatuaren-estatistika-ame/web01-s2ing/eu/
https://www.euskadi.eus/dokumentazioa/2022/2022ko-1-hiruhilekoko-txostena-eaeko-alokairu-merkatuaren-estatistika-ame/web01-s2ing/eu/
https://opendata.euskadi.eus/contenidos/tramita_circular/cios_pno_118291_16_04/es_def/adjuntos/2016 instrucción pev def eu.pdf
https://opendata.euskadi.eus/contenidos/tramita_circular/cios_pno_118291_16_04/es_def/adjuntos/2016 instrucción pev def eu.pdf
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Amaitzeko, Arartekoak egiaztatu duenez, etxebizitzaren 
arloan eta gizarte-laguntzan eskumenak dauzkaten adminis-
trazio publikoen arteko koordinazioa berme bat da pertsona 
eta talderik ahulenak babesteko, eta ezinbesteko tresna da 
bizileku-bazterketa saihesteko. 

Laburbilduz, erakunde honek, beste urte batez, euskal ad-
ministrazio publikoei eskatu nahi die alokairu-araubidean 
eskura daitezkeen babes publikoko etxebizitzen parkea 
handitzeko, Etxebizitzaren Legean ezarritako erronkei behar 
bezala aurre egite aldera, eta aldi berean, denbora pasa 
ahala, esleitutakoa baino etxebizitza handiago bat (edo kon-
figurazio desberdina duena) alokairuan hartu behar duten 
errentarien eskaerei erantzute aldera.



ARARTEKOAREN  
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Talde horiekin lehentasunez jarduteari eman nahi zaion ga-
rrantziak justifikatzen du urteko txostenean bakoitzak bere 
atala izatea, haien eskubideen gaineko berme-lan garrantzi-
tsu hori balora dadin.

Aurreko urteetan egin zen moduan, Haur eta Nerabeentzako 
Bulegoa ikusgai egitea sustatu da. Bulego horrek berezko 
proiekzioa izango du, eta bereizitako tokia urteko txosten 
honetan, izan ere, txosten orokor honi erantsitako txosten 
batean bilduko da 2022an burutu duen jarduera.

Atal honetan, bederatzi puntutan bildu dira arreta publikoko 
taldeez burutu diren jarduerak:

1. Familiak

2. Emakumeen berdintasuna eta osotasuna

3. Ezintasunen bat duten pertsonak

4. Espetxeratuak

5. Ijitoak eta beste gutxiengo kultural batzuk

6. Etorkinak eta kultura aniztasuna

7. Lesbianak, gayak, bisexualak, transexualak eta inter-
sexualak (LGBTI pertsonak)

8. Adinekoak eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak

9. Talde terroristen biktimak

Arartekoaren lan-arloak gaikako banaketaren arabera 
egituratu izan dira beti. Banaketa hori osatzeko, Ararteko 
erakundearen jarduerak sailkatu izan diren alorretan barreia-
tuta dauden eta ezaugarri bereziak dituzten zenbait talderen 
arazoen berariazko tratamendua egiten da.

Alde horretatik eta Ararteko erakundeak pertsona guztien 
eskubide guztiak bermatu behar dituela uste izanda, beha-
rrezkotzat jo da beren eskubideak burutzean kalteren bat 
izan dezaketen talde batzuekin lehentasunez jardutea, ahul-
tasun handiagoko balizko egoeran daude eta. 

Arreta publikoa behar duten taldeen gaineko arlo horiei es-
ker, ikuspegi praktikotik begiratuta, talde horiekin zerikusia 
duten gaiak bila eta aurki daitezke urteko txostenean, eta 
ikuspegi orokorra ematen dute. Baina garrantzitsuena zera 
da: talde horiek dituzten arazo eta beharrei berariaz erantzu-
teko eta beraien arazoak ikusarazteko jarduera-esparruak 
sortzeko asmoz eratu zirela. Gainera, talde horien inguruan 
estrategia koherentea burutzen laguntzen dute, talde bakoi-
tzari dagokion arloko jarduera-planaren barruan.

III. KAPITULUA

ARARTEKOAREN JARDUERAK ARRETA PUBLIKOA BEHAR DUTEN 
TALDEAK BABESTEKO
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politika publiko horiekin loturiko herritarren kexak bideratzen 
ditugu, baita horiei arreta eskaintzea helburu duen beste 
edozein jarduera publiko ere.

1. Arloko jarduerak

1.1.  Seme-alabengatik laguntzak 
ematearekin lotutako arazoak

Aurten ere, Eusko Jaurlaritzak beren kargura seme-alabak 
dituzten familiei laguntzeko antolatuak dituen laguntzei da-
gozkien eskaerak ukatu edo artxibatzeak erreklamazioak 
eragin ditu. Laguntza horiek ukatzearen kontra jarritako 
gora jotzeko errekurtsoen ebazpena emateko urtebete 
baino gehiago atzeratu izanagatik jo izan dute behin eta 
berriz herritarrek Arartekora. Eusko Jaurlaritzako Berdinta-
sun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak, justifikatzeko, 
adierazi du berandutze hori gertatu dela errekurtso asko 
aurkeztu direlako eta ez dutelako giza baliabide nahikorik 
horiek ebazteko.

Herritarrek Arartekoari esku har dezan egin dizkioten es-
kaera askotan, laguntzen kudeaketa elektronikoarekin eta 
elkarreragingarritasunarekin loturiko arazoak bistaratzen 
dira, nahiz eta ez diren horiek erreklamazioaren muina 
zuzenean. Zailtasunak egon dira izapidetze digital prakti-
koan (jakinarazpenak deskargatu, dokumentuak erantsi, 
errekurtsoak aurkeztu) zein online izapidetzean (eta elka-
rreragingarritasunaren inplikazioak), eta agerian jarri da 
hobetzeko marjina dezente dagoela oraindik herritarrek 
izapidetze elektronikoa aurrez aurreko izapidetzera pareka-
tzeko aukera izan dezaten.

Bestalde, ikusi denez, errekurtsoa eta kexa jaso duten uka-
tzeko ebazpen batzuk, okerrak ez diren arren, ekidin egin 
ahalko ziren laguntza eskuratu ahal izateko gutxieneko bal-
dintzen aurretiazko lehen balorazio batekin. Horren adibide 
izango litzateke haur jaioberria laguntzaren eskatzailearen 
etxebizitza berean egotea erroldatuta; hori, azterturiko 
kasuetan, erraz konpondu ahalko litzateke. Eskaerak azka-
rrago ebazteak, zehazki, eskaerarako ezarritako hiru hilabete 
baino gutxiagoko epean, antzeko ondorio bat izan ahalko 
luke, izan ere, horrela, laguntzaren eskatzaileek epearen 

Aurrekariak

Botere publikoek familiak babesteko duten betebeharrak 
Konstituzioaren 39. artikuluan du azken oinarri juridikoa. 
Halaber, Euskal Herriko Autonomia Estatutuak 10–39. ar-
tikuluetan dio familien babesa eskumen esklusibokoa dela, 
estatutu-arauak “komunitate-garapen, emakume kondizioa-
ren arazo, eta haur, gazte eta hirugarren adinekoen aldeko 
politika” gisa definitzen dituen arloen barrukoa. Euskadin, 
Familiei Laguntzeko abenduaren 12ko 13/2008 Legeak 
eratu du familiei laguntzeko politika publikoen oinarriak fin-
katu berri dituen lege- eta araudi-esparrua. Lege horretan, 
gai horren inguruko esku-hartze publikoaren oinarriak eta 
printzipioak ezartzen dira eta Eusko Jaurlaritzak burututa-
ko araudi-garapenaren bidez osatu da; horrek arautu ditu 
beren ardurapean seme-alabak dituzten familiei laguntzeko 
dirulaguntzak, lana eta familia bateragarri egiteko, eta fami-
lia-errenta estandarizatzeko sistema.

Familiak, zalantzarik gabe, botere publiko guztien babes be-
rezia behar du, pertsonen garapen osorako euskarri material 
eta afektiboa izatearen funtzio ezinbestekoa baitu, baita egi-
teko kuantitatibo eta kualitatibo bat ere, neskato-mutikoei, 
adin handikoei eta gaixotasunagatik edo mendekotasu-
nagatik premia bereziak dituzten pertsonei arreta emanez 
betetzen duena.

Arartekoak, arlo honetan, familiak babesteko politika pu-
blikoak bultzatu, hobetu eta indartu daitezen sustatzen du, 
familia-eredu askotarikoen garrantzia kontuan hartuta. Zu-
zenbideak aintzatetsiak ditu familia-ereduok, eta zenbait 
kasutan arreta berezia behar izango dute, beren funtzioak 
betetzeko behar dituzten prestazio guztiak erabateko ber-
dintasunez eskuratzeko. Era berean, familiak babesteko 

https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionEUSKERA.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-2312/es/contenidos/informacion/estatuto_guernica/es_455/adjuntos/estatuto_ley.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/10/07/pdfs/BOE-A-2011-15727.pdf
https://www.euskadi.eus/jaiotzagatiko-laguntzak/web01-a2famil/eu/
https://www.euskadi.eus/jaiotzagatiko-laguntzak/web01-a2famil/eu/
https://www.euskadi.eus/jaiotzagatiko-laguntzak/web01-a2famil/eu/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2015001450&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2015001450&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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tsultatzea, Administrazioak eskaera ezetsiko dio, aukerarik 
eman gabe egoera zuzentzeko, izan ere, eskaera egiten 
duen unean, egunean izan behar ditu bere zerga-bete-
beharrak. Aitzitik, eskatzaileak uko egingo balio kontsulta 
automatikoari eta, horren ondorioz, bere zerga-betebeharrak 
egunean dituela egiaztatzen duten ziurtagiri eguneratuak 
aurkeztu beharko balitu, zegokion ogasunaren ziurtagiria 
zuzenean eskuratu eta gero laguntzaren eskaera-espedien-
tea aurkeztuko balu, jakingo luke ez zituela egunean bere 
betebeharrak eta, hortaz, ordaintzeke zituen zerga-bete-
beharrak bete ahalko lituzke ziurtagiri positiboa aurkezteko, 
bere laguntza-eskaera ebatzi aurretik. Beraz, kontsulta 
automatikoa onartu duenak, desabantaila-egoeran dago 
ziurtagiriak aurrez aurre aurkeztu dituenarekin alderatuta. 
Egiaz, laguntzaren izapidetzea analogikoa balitz, eta bere 
zerga-betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen do-
kumentazioa aurkezteko betebeharra mantenduko balu, 
ez ginen egoera honetan egongo, izan ere, herritarra bera 
izango litzateke zerga-informazioa eskuratuko lukeen lehen 
pertsona.

Kontziliaziorako laguntza ekonomikoekin loturiko errekla-
mazioez gain eta aurreko edizioetan bezala, herritarrek 
guraso-baimenen inguruko desadostasunak ere (jaiotza 
eta edoskitzea) helarazi dituzte, eta, hazkuntzan laguntze-
ko neurri horien arauketa autonomia-eskumenetik harago 
doanez, euskal administrazio publikoen zerbitzura daude-
nen kasuak bakarrik izapidetu dira. Beste urte batzuetan ez 
bezala, kasu honetan Administrazioari ez zaio egin horien 
inguruko gomendiorik.

1.3. Familia ugariak

Hiru lurralde historikoetako herritarrek helarazi dituzte 
erreklamazioak Arartekora familia ugarien tituluaren iza-
pidetzean gertaturiko berandutzeari dagokionez; egoera 
horrek kalteak eragin baitizkiete hirugarrenen aurrean. Ho-
rren haritik, Arartekoak adierazi du berritzeak ezarritako 
legezko epeen barruan gauzatzen ari direla eta hirugarren 
horiei (konpainia elektrikoak eta garraio-konpainiak) egin 
behar zaizkiela erreklamazioak, izan ere, araudian ezartzen 
denez, onurek berritze-eskaeraren datatik aurrera izango 
dituzte ondoreak.

Era berean, kexak helarazi dizkigute Familia ugariak ba-
besteko azaroaren 18ko 40/2003 Legean aitortzen ez diren 
askotariko familia-egituretatik ere (hala nola guraso bakarre-
ko familiak edo ezkonduta ez dauden baina elkarrekin hiru 
seme-alaba dituzten familiak). Arauketa hori, Arartekoaren 
kasuan bere eskumen-esparrutik kanpo geratzen dena, be-
rrikuspen- eta eguneraketa-prozesuan dago. Hain zuzen ere, 
abenduaren 14an, Ministroen Kontseiluan Familien Legea-
ren aurreproiektua onartu zen. Testu horren bidez, besteak 
beste, familia gehiagotara hedatu da orain arte familia uga-
riei erreserbatzen zitzaien babesa, eta aurrerantzean, horiei 
guztiei honela deitzen zaie: “Hazkuntzarako babeserako 
behar handiagoak dituzten familiak”.

barruan beste eskaera bat aurkezteko aukera izango lukete, 
ukatzeko arrazoiak ezagutu eta zuzendu ostean.

Aurten, gainera, kexak jaso dira ez direlako laguntzak aitortu 
haurra jaio eta gutxira hil den kasuetan, eta familiak jadanik 
jaiotzarako prestakuntza-gastuak egin dituenean. Nahiz eta 
ez diren zorrozki betetzen laguntzak arautzen dituen 30/2015 
Dekretuan ezarritako baldintzak, eta kontuan izanda familiek 
pairatzen duten egoera hain mingarriagatik arreta jaso ahal 
dutela, Sailari galdetu zaio ea aurreikusten duen kasu horiek 
arauaren etorkizuneko aldaketetan jasotzea; baina oraindik 
ez du erantzun.

Urteko azken asteotan izan dugu 2023tik aurrera seme-
-alabak dituzten familientzako laguntzak arautuko dituen 
dekretu-proiektuaren berri. Gaur egungo araua ordeztuko 
duen dekretu horren bidez, aurrera egin nahi da familiei 
haurren hazkuntzarako ematen zaizkien laguntzetan, eta 
horretarako, zenbateko ekonomikoak handituko dira, la-
guntzaren iraupena luzatuko da eta prozedura sinplifikatuko 
da. Arartekoaren ustez, ekimen hori behin eta berriz erre-
klamatu den ildo beretik doa: “familian inbertsio publikoa 
indartzea, bereziki, seme-alabak dituzten familien gastuak 
konpentsatzeko”. Onartu ostean, aztertuko da zein neurritan 
konpentsatzen dituen erreferentziazko erakundeek baliozta-
tutako hazkuntzarako kostuak, herritar hartzaileengan izan 
dezakeen irismena eta prozedura sinplifikatua gauzatzea. 

1.2.  Familia-kontziliaziorako neurriekin 
lotutako arazoak

Eusko Jaurlaritzaren Berdintasun, Justizia eta Gizarte 
Politiketako Sailaren familia-kontziliaziorako laguntza ekono-
mikoekin loturiko erreklamazioetan planteaturiko alderdiak 
aurreko puntuan aipaturiko arazoetan ematen dira. Alde 
batetik, gora jotzeko errekurtsoak ebazteko orduan asko 
atzeratu izana; Sailak adierazi duenaren arabera, giza balia-
bideak falta zaizkielako hainbeste errekurtso izapidetzeko. 
Beste alde batetik, laguntzak telematikoki izapidetzeko izan-
dako arazoak.

Egiaz, elkarreragingarritasuna administrazio-sinplifika-
zioa ahalbidetzen duen bitarteko gisa planteatzen da, 
baina, batzuetan, laguntzak baliatu ahal izatea zaildu de-
zaketen egoerak sor ditzake. Hori ikusi da zerga-zor bat 
izateagatik laguntza ukatu dieten pertsonen zenbait errekla-
maziotan. Zor horiek, normalean, zenbateko txikikoak izan 
dira eta zordunak ez dute horien berri izan arrazoi horren-
gatik laguntza ukatu diotenera arte. Elkarreragingarritasuna 
—administratuari jadanik administrazioak esku artean duen 
dokumentazioa aurkezteko betebeharra kendu nahi diona— 
kasu honetan herritarren interesen kontra joan daiteke eta 
aldea ezarri dezake elkarreragingarritasuna onartzen due-
naren eta ziurtagiriak pertsonalki aurkezteko hautua egiten 
duenaren artean.

Interesdunak onartu egin badu (ez duelako berariaz uko 
egin) organo kudeatzaileak bere datuak automatikoki kon-

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21052
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onartzearen eta, zehazkiago, 2023an zehar irizpide 
eta prozedura berriak aplikatzearen bidez, horren 
eraginkortasuna eta erabilgarritasuna baloratzeko 
beharrezkoa den informazioa lortuko da.

• Estatutu berezia aitortzea familia zaurgarriei, ai-
pamen berezia eginez guraso bakarreko familiei, 
haien premia bereziei erantzun egokia emateko, 
eremu guztietan. Familien Legeak, parlamentuan 
izapidetzen hastear dagoena, oinarri interesgarria 
planteatzen du familia-dibertsitatea aitortzeko, bai 
eta zenbait familiek laguntzak eta hobariak jaso ahal 
izateko baldintzak aitortzeko ere, izan ere, familia ho-
riek “hazkuntzarako babeserako behar handiagoak 
dituzte”. Seme-alabak dituzten familientzako lagun-
tzak arautzen dituen dekretu autonomikoaren kasuan 
bezala, datozen hilabeteetan legegintza-aldaketa ho-
rien irismen eta eragin erreala azaldu dituzte. 

• Banandutako gurasoak dituzten familien edo 
berreratutako familien kasuan familia ugariaren 
tituluak kudeatzeko irizpideak hobetzea, edo, hala 
badagokio, gai horri buruzko erregulazio autonomiko 
propioa egitea.

Amaitzeko, eta nahiz eta ez dauden lotuta 2022. urte hone-
tan herritarrek egindako eskaera zehatzei, Arartekoak ezin 
ditu alde batera utzi bere txosten berezian jasotako beste 
bi proposamen, familientzako laguntza-politikei buruzkoak, 
izan ere, erakundearen ustez gaurkotasun handikoak baitira: 

• Adinekoak, seme-alabak, edo gaixorik, ezinduta edo 
mendekotasun-egoeran dauden kideak dituzten 
familiei laguntzeko zerbitzu publikoak eta balia-
bideak areagotzea eta hobetzea.

• Familia eta lana kontziliatzen eta familia-eran-
tzukizunak betetzean emakumeen eta gizonen 
erantzukidetasuna sustatzen lagunduko duten 
neurriak bultzatzen jarraitzea, laguntza ekonomi-
koen bidez ez ezik, era guztietako estimuluen bidez 
ere sustatuz balio-aldaketa eta egitura ekonomikoen 
eta enplegu-egituren egokitzapena, bat etor dadin 
pertsonen zaintza-beharrekin.

2. Arloko jardueren laburpena
Ikus daitekeenez familientzako laguntza-politikekin lotuta 
herritarren mahaigaineratutako gaiak egonkor mantentzen 
dira urteetan: sarritan informazio osoa ez izatearen ondo-
rioz, zailtasunak ardurapeko seme-alabengatiko laguntza 
ekonomikoak izapidetzeko, zeinak subjektiboak izanik era 
automatizatuan eman ahalko liratekeen; laneko eta familiako 
bizitzen kontziliaziorako neurri hobeak eta asmo handiago-
koak eskatzea, bereziki kontuan hartuko dituztenak familia 
zaurgarrien oztopoak; autonomia-legediak zaurgarritzat jo-
tako familien barruan sartzen diren egoeren definiziorik eza 
eta, hortaz, estatus hori baliatu ezina beste eremu batzuetan 
edo beste politika batzuen laguntza partikularrak jasotzeko 
ezintasuna; legedi zaharkitua eta arrotza askotariko familien 
egoera berrientzat. 

Arazoak behin eta berriz errepikatzen direnez, guk ere 
errepikatu egin behar ditugu, erakunde gisa, errealitateak 
beharrezkoak direla erakusten digun gomendioak. Lehenen-
go aipatu behar dugu ezinbestekotzat jotzen duena familiei 
zuzendutako laguntza politika publiko guztietan aintzat 
hartzea, laguntza hori egoera eta osaera desberdinen on-
doriozko premia askotarikoetara egokituz eta gizarte eta 
ekonomia arloetako politika publiko desberdinek euskal 
familietan duten eragina ebaluatzeko aukera emango duen 
zeharkako ikuspegia sustatuz. 

Hortik aurrera, goian adierazitako gaien aurrerakuntzarako 
proposamen zehatz gisa, beste urte batzuetan helarazitako 
batzuk aipatu ditugu berriz:

• Seme-alabak dituzten familietan egindako inber-
tsio ekonomikoa handitzen jarraitzea. Egia izanik 
seme-alaben ziozko laguntzak arautzen dituen de-
kretu berria dela-eta prestatzen ari den testuari 
dagokionez nabarmen handituko direla 7 urtera ar-
teko haurren hazkuntzarako babeserako zenbateko 
ekonomikoak, komenigarria izango litzateke lagun-
tza horiek beste adin-tarte batzuetara hedatzen joan 
zitezela, familiei beren seme-alaben hazkuntzarako 
babesa osatzeko (adin-nagusitasunera iristen di-
renera arte) eta kontuan hartuta kostu hori adina 
handitzen den heinean handitzen dela azaltzen du-
ten datuak.

• Xede berberarekin, zerga-arloko neurri berritzaileen 
garapenean aurrera egin beharko litzateke eta horie-
tan aukera berriak esploratu beharko lirateke.

• Seme-alabengatiko dirulaguntzen eta kontzi-
liaziorako laguntzen izapidetze administratiboa 
argitzea, arintzea eta sinplifikatzea, irisgarriagoa 
izan dadin herritarrentzat eta laguntza horien izapi-
detzea ahalik eta automatizatuen egon dadin. Berriro, 
seme-alabak dituzten familientzako laguntzak arau-
tzen dituen dekretu-proiektuan ezartzen diren 
hobekuntzak aipatu behar dira hemen, laguntza 
horien administrazio-izapidetzeari dagokionez. De-
kretu horrek, gainera, kontziliaziorako laguntzen 
izapidetzearen zenbait alderdiri heltzen die. Araua 
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Zuzenbidean eta Nazioarteko Zuzenbidean eta Europaren 
alorrerako bereziki Giza Eskubideen Europako Hitzarme-
nean ezarritakoak eta genero berdintasuna defendatzeko 
eta emakumeen aurkako indarkeria deuseztatzeko tresnek 
ezarritakoak, besteak beste, emakumeen aurkako dis-
kriminazio modu guztiak deuseztatzeko hitzarmenak eta 
Istanbuleko hitzarmenak.

Emakumeen kontrako indarkeria matxista gaitz soziala 
da, emakumeen giza eskubideen kontrako atentatu larria 
da. Horren oinarrian, gizonen eta emakumeen arteko egi-
turazko desberdintasuna dago, baita balio sexisten sistema 
bat nagusitzea ere. Hala, arlo honetako eginkizunen artean, 
lehentasuna daukate genero-indarkeria desagerrarazteko 
borrokak eta ahaleginak.

1. Kexarik aipagarrienak 
Sexuaren araberako berdintasunerako eskubideari lotuta 
2022an jasotako kexak ez dira bereziki ugari izan, baina oso 
esanguratsuak dira kexen edukia eta lantzen dituzten alder-
diak aintzat hartuz gero, aurrerago ikusiko den moduan. Oro 
har, Administrazioaren jardueraren esparruan ez dira erraz an-
tzematen pertsonak sexuaren arabera diskriminatzen dituzten 
egoerak edo horrelako bereizkeria-egoera irekiak; aitzitik, 
partikularren arteko harremanen esparruan maizago gerta 
daitezke. Hala, EAEko administrazioei dagokienez Arartekoan 
jasotzen diren kexen muina ez da sexuaren ondoriozko be-
reizkeria debekatzea edo horren dimentsio negatiboa; aitzitik, 
sexuaren ondoriozko berdintasun-printzipioaren dimentsio 
positiboa da kexen muina, horrek EAEko aginte publikoei jo-
katzeko betebeharra eskatzen baitie berdintasuna erreala eta 
eraginkorra izatea eragozten duten oztopoak ezabatze aldera. 
Erakunde honek zaindu egin behar du EAEko administrazio 
guztiek beteko dutela bai berdintasunaren printzipioaren di-
mentsio positibo hori, bai sexuaren araberako bereizkeriarik 
ez egitearen printzipioa ere; horrenbestez, emakumeen eta 
gizonen arteko berdintasuna sustatzeko jarrera proaktiboa 
eskatzen duten estandarretara egokitu behar dira. Aipatuta-
ko betebehar positiboek bereziki erasaten diote emakumeak 
artatzearen, prebentzioaren eta indarkeria matxistaren kon-
tra borrokatzearen esparruari, izan ere, gaur egun indarkeria 
horixe da larriena eta, tamalez, emakumeen giza eskubideak 
behin eta berriz larriki urratzen dituena.

Aurrekariak

Arartekoak, pertsonen eskubideak defendatzeko lanen 
barruan, emakumeen eta gizonen berdintasunaren printzi-
pio konstituzionala (EK 14. artikulua) betetzen dela ziurtatu 
eta babesteko eginkizuna du. Horretarako, euskal agintari 
publiko guztiei eskatzen die beharrezko neurriak har ditza-
tela, berdintasunaren eta sexuagatiko bereizkeriarik ezaren 
printzipio hori, ikuspegi formaletik harago, benetakoa eta 
eraginkorra bihur dadin, horretarako helburu hori zailtzen 
duten oztopoak era aktiboan baztertuz (EK 9.2 artikulua).

Berdintasunaren eta sexuagatiko bereizkeriarik 
ezaren eskubidean egiten den edozein urraketari da-
gokionez euskal herri-administrazioen jarduerak edo 
jarduera-faltak kontrolatzea da, funtsean, Arartekoak 
berdintasunaren arloan duen funtzioa, bai ikuspegi for-
maletik, bai ikuspegi materialetik. Eremu horretan, 
geroz eta garrantzitsuagoa bilakatzen ari da administrazio 
desberdinei berdintasun materiala lortzeko ekintza positi-
boak martxan jartzeko eskatzea, Emakumeen eta gizonen 
berdintasuna lortzeko eta emakumeen kontrako indarkeria 
matxistarik gabe bizitzeko otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, 
Eusko Legebiltzarrarenak (martxoaren 3ko, 1/2022 Legeak 
berriki egindako aldaketaren ondoren), eta Emakumeen eta 
gizonen benetako berdintasunerako 3/2007 Lege Organikoak 
ezarritako parametroen arabera, lehen aipatutako aurreikus-
pen konstituzionalak garatuz.

Helburu hori lortzeko ezinbestekoa da baita ere Arartekoak 
egiten duen lan guztian honakoetan ezarritako estanda-
rrak kontuan hartzea eta txertatzea: Europar Batasunaren 

https://www.boe.es/legislacion/union_europea.php
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680462543
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/c78/cons_eusk.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-17779
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022001257&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6115
https://www.boe.es/legislacion/union_europea.php
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Lehenengo betebeharrak Emakumeen eta gizonen berdin-
tasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik 
gabeko bizitzarako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 10. 
artikuluan dauka jatorria, ezartzen baitu toki-erakundeek 
emakumeen eta gizonen berdintasunerako politikak bul-
tzatzeaz, planifikatzeaz, aholkatzeaz eta ebaluatzeaz 
arduratuko den administrazio-organo edo -unitate bat izan 
behar dutela gutxienez beren jarduera-eremuetan, ema-
kumeen aurkako indarkeria matxistari buruzkoak barne 
hartuta. Manu horrek, halaber, berdintasunaren arloan toki-
-mailan bete beharreko gutxieneko eginkizunak ere jasotzen 
ditu. Horrelakoetan, Arartekoak adierazi du, administrazio-
-jardueran genero-ikuspegia egoki txertatzeari begira eta 
jakitun izanik finantza-jasangarritasunaren printzipioak toki-
ko gastuak mugatzen dituela, toki-erakundeek ziurtatu egin 
behar dutela, aurrekontu-aurreikuspen egoki baten bidez, 
eginkizun horiek egituran beteko direla eta eginkizunok aldi 
baterako kanporatzea edo behin-behinean estaltzea ez dela 
nahikoa. 

Berdintasunaren arloko plangintzari buruzko manuak 4/2005 
Legearen 15. artikuluan dauka oinarria, eta erakunde honi 
hainbat aldiz eskatu diote emakumeen eta gizonen ber-
dintasunerako planak egiteko prozesua gainbegira dezala. 
Zehazki, tartean diren pertsonen, taldeen eta sektoreen 
parte-hartzea egokia ote den gainbegiratzea eskatu digute, 
parte hartzeko biderik ez badago edo nahikoak ez badira 
zilegitasuna ken dakiekeelako planaren neurri batzuei, lege-
-parametro garrantzitsu horretan babes argirik ez badute. 
Hala, funtsezkoa da berdintasun-plana pertsona eta talde 
interesdunei parte hartzeko bide nahikoak eskaini dizkien 
prozesu baten emaitza izatea, planaren inguruko amaierako 
erabakietan (egoeraren diagnostikoan eta berdintasunean 
aurrera egiteko neurrietan) benetan eragiten dutela ziur-
tatzeko. Dena dela, baieztatu egin dezakegu 2022an gure 
balioespenaren mende utzi diren kasuetan oro har egiazta-
tu dugula administrazioek ardura-maila handiz jokatu dutela 
parte-hartzea zabala eta eraginkorra izan zedin eta planaren 
emaitzek benetan bil zitzaten prozesu parte-hartzaileetan 
sortutako ideiak eta iritziak. 

1.2.  Kulturan berdintasuna txertatzeari 
buruzko eskaera herritarrak: genero-
ikuspegia jaietan eta toki publiko 
garrantzitsuen izenetan 

Arlo honetan hainbat aldiz izan dugu hizpide, herritarrek era-
kunde honetara jo dutelako, baita 2022an ere, emakumeen 
eta gizonen berdintasuna bizitza sozial eta kulturalean sus-
tatzearen afera; bereziki, Irungo eta Hondarribiko alardeekin 
ospatzen diren jaiei dagokienez. Jasotako kexen artean, 
emakumerik gabeko alardeei sostengua ematen dieten el-
karte pribatuen jarduerak mugatu behar direla diotenak eta, 
kontrako zentzuan, Arartekoak alardeen inguruko gaiak az-
tertzeari uztea eskatzen dutenak aurki ditzakegu, kontuan 
hartuta eremu horretan ebazpen judizialak daudela. 

1.1.  Berdintasuna zeharkakoa izatea 
administrazioaren eta erakunde 
pribatuen egituran eta jardueran 

2022an, hainbat kontu planteatu dizkiote Arartekoari, bai ge-
nero-arloan indarrean den legediak administrazio publikoen 
jardueran genero-ikuspegia txertatzeko jasotzen dituen tek-
nikei buruzkoak, bai erakunde pribatuek ikuspegi hori ohiko 
jardueran txerta dezaten esku hartzeari buruzkoak. 

Besteren artean, erakunde pribatuen berdintasun-planak 
erregistratzeko zailtasunaz aritu zaizkigu. Bada, erakunde 
honek egiaztatu ahal izan duenez, arazoa nahiko orokorra 
da, eta Euskadiko hainbat enpresari eragiten ari zaie; izan 
ere, beraiei ez dagozkien arrazoiengatik, materialki ezinez-
ko dute urriaren 13ko 901/2020 Errege Dekretuan ezarritako 
irizpide batzuetara egokitzea (901/2020 Errege Dekretua, 
urriaren 13koa, berdintasun-planak eta haien erregistroa 
arautzen dituena eta laneko hitzarmen eta akordio kolek-
tiboen erregistro eta gordailuari buruzko maiatzaren 28ko 
713/2010 Errege Dekretua moldatzen duena); bereziki, lan-
gileen ordezkaritzari dagokionean. Arartekoak badaki kontu 
hori oso garrantzitsua dela Euskadiko enpresa askorentzat; 
batez ere, kooperatibentzat, ez baitute bat egiten dekre-
tu horretan eskatzen diren ordezkagarritasun sindikaleko 
kanonekin. Horrek erakunde hau kezkatzen du, arazoaren 
eraginpean dauden enpresek legearen arabera egin dituz-
ten berdintasun-planak erregistratzeko ezintasunak zigorrak 
ekar baititzake, emakumeen eta gizonen berdintasunaren 
arloko lege-betebeharrak ez betetzeagatik.

Hori dela-eta, erakunde honek balioetsi du egoera horren 
berri eman behar zaiela eskudun instantziei, berdintasun-
-planak erregistratzeko ezintasun materialeko egoeretan 
zehapen-araubide hori aktibatzea galarazteko neurriak har 
ditzaten eta, hala badagokio, arau-esparru aplikagarria 
egokitzea plantea dezaten. Halere, egia esan, arloko es-
parru juridikoa eta eskudun instantziak estatu-mailakoak 
dira, eta, beraz, Arartekoak ezin du haien aurrean jardun, 
bat etorrita Eusko Legebiltzarraren otsailaren 27ko 3/1985 
Legearekin, erakunde hau sortu eta arautzekoarekin: Euska-
diko administrazio publikoak eta haien mendeko erakundeak 
gainbegiratzeko eskumena dauka erakunde honek.

Horrenbestez, Herriaren Defendatzaileari eskatu diogu esku 
har dezan, Estatuko administrazioaren aurrean jarduteko 
eskumena baitu, hark eska ditzan Euskadin planteatu den 
arazoari irtenbidea emateko ekintzak. Kudeaketa horien 
emaitzen zain bagaude ere, esan dezakegu Euskadiko bo-
tere publikoek (bereziki, Eusko Legebiltzarrak) arazo horren 
berri izan behar dutela.

Genero-ikuspegia administrazio-jardueran txertatzea-
ri buruzko beste kontu errepikakor batzuek zerikusia dute 
genero-berdintasunean espezializatutako langileak 
edukitzeko betebeharrarekin, zeina legez ezarri baitzaie 
Euskadiko toki-erakundeei, bai eta berdintasun-planak 
prozesu nahikoa parte-hartzaileen bidez egoki egitearekin 
ere.
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da, gizarte-zerbitzuen balorazio baten ondoren eman daite-
ke ziurtapena, erasotzailearen aurka lege-egintzarik abiatu 
beharrik gabe. Bada, Espainiako ordenamendu juridikoa 
Istanbuleko Hitzarmenaren 18.4 artikuluan xedatutakora 
egokitzea da erreforma horren azken helburua, zeinak ho-
nako hau ezartzen baitu: “la prestación de servicios a las 
víctimas de violencia de género no dependerá de la volun-
tad de las víctimas de emprender acciones legales, ni de 
testimoniar contra cualquier autor del delito” (Genero-indar-
keriaren biktimentzako prestazioak ez dira egongo biktimek 
lege-egintzak abiatzeko borondatearen mende edo delitua-
ren edozein egileren aurka lekukotasuna ematearen mende). 

Hala, 2022an askotariko kexak iritsi dira erakunde ho-
netara, salatzen dutenak administrazio-ziurtapenaren 
eskaerari erantzun eskasa eman diotela edo ziurtapena  
–eskuratu ondoren– ez dela eraginkorra izan prestazio ja-
kin batzuk eskuratzeko; bereziki, genero-indarkeriaren 
biktimentzako ordainketa bakarreko laguntza, 1/2004 Lege 
Organikoaren 27. artikuluaren ondoriozkoa. Egiazki, kexa ho-
rien harira egin ditugun esku-hartzeetan egiaztatu ahal izan 
dugunez, Berdintasunerako estatu-idazkariaren 2021eko 
abenduaren 2ko Ebazpenean (Berdintasunerako Biltzar 
Sektorialaren 2021eko azaroaren 11ko erabakia argitaratzen 
duena, genero-indarkeriako egoerak egiaztatzeari buruz-
koa) jarraibideak ezarri badira ere, Euskadin orain arte ez 
dute jardun prozedura argi eta ondo koordinatu batekin, eta, 
beraz, gizarte-zerbitzuek ezin dezakete bete ziurtapen hori 
eskatzen duten kasuak baloratzeko eginkizuna. Halaber, 
prestazioak eta laguntzak jasotzen dituen araudi sektoriala 
ez da egokitu ziurtapen mota berrira, zeinak berdin-berdin 
balio beharko bailuke prestaziook eskuratzeko, nazioarteko 
hitzarmen aipatuaren arabera. Puntu honetan gogorarazi 
egin behar dugu nazioarteko arau horrek (Espainiako Esta-
tuak 2014an berretsi zuen) barne-instantziak lotzen dituela 
eta interesdunek zuzenean aipa dezaketela, barne-zuzenbi-
dean arauzko egokitzapenik egin ezean. 

Badakigu Istanbuleko Hitzarmenaren 18.4 artikulua prak-
tikan ezartzea nahiko konplexua dela, baina, hala ere, 
erakunde honek uste du Euskadiko administrazioek 
lehentasunez jorratu behar dutela auzia; bereziki, Eusko 
Jaurlaritzaren Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako 
Sailak, arlo hau koordinatzeko eginkizunak baitauzka gaur 
egun. Arartekoa, datorren urtean, gaiari jarraipena egiten 
saiatuko da, bere tresnen bidez eta inplikatuta dauden 
euskal administrazioei eskatuz lehentasunezko gaitzat har 
dezatela, EAEn emakumeen aurkako indarkeria matxista-
ren biktimentzako arreta koordinatzeko Erakundearteko III. 
Akordioaren barruan.

·  Indarkeria matxista pairatzen duten 
emakumeek administrazioan egiten 
duten banakako ibilbidean arreta-
zerbitzuak egoki koordinatzea 

Indarkeria matxistaren biktimei arreta ematen dieten zer-
bitzuen arteko koordinazioa ere aztergai izan dugu 2022ko 
kexa batzuetan, eta gaiak bereziki kezkatzen du erakunde 
hau, emakumeei nahaste handia sorrarazten dielako eta, 

Erakunde hau esku-hartze guztietan saiatu da argitzen 
zein den Arartekoaren eskumena, Irungo eta Hondarribiko 
alardeetan emakumeek berdintasunez parte har dezaten 
sustatzeko jarduketei dagokienez. Bada, arloko irizpen 
judizialak errespetatuta, eskumen horrek esku hartzera 
behartzen du erakunde hau, botere publikoei eska diezaien 
jarrera proaktiboa erakuts dezatela bizitza sozialaren eremu 
guztietan emakumeen eta gizonen berdintasuna eragoz-
ten duten oztopoak iraultzeko orduan. Halaber, gai horiek 
ebazte aldera, Arartekoak nahitaez zehaztu behar izan du 
zein diren erakunde honen manuari erakunde pribatuekiko 
datxezkion mugak, elkartzeko eskubidea garatzen duen 
legediaren arabera jurisdikzio zibilari baitagokio erakunde 
horien fiskalizazioa, bazter utzi gabe botere publikoei ber-
dintasuna gainbegiratu eta sustatzeko orduan kasuan kasu 
egokitu ahal zaien betebeharra. 

Bizitza sozial eta kulturalaren eremuan baita ere, kaleen eta 
toki publikoen izenetan emakumeak ikusgai izatearekin lo-
tutako kexa batzuk nabarmendu behar ditugu. Herritarrek 
planteatu dituzten gaiak dira, askotarikoak, baina guztiek 
erakusten dute gizartea arduratuta dagoela gure hirietako 
toki esanguratsuetan emakumeek egindako historiari ikus-
gaitasuna emateko premiaren inguruan, tokien izenek balio 
dezaketelako gogorarazteko emakumeek gure komunitateen 
historia sozialean izandako protagonismo ahaztua. 

Oro har, herritarren eta eragindako udalen artean hobeto ko-
munikatzeko bideak agortzea eskatuta ebatzi dira kontuok. 
Erakunde honek egiaztatu duenez, oro har, udalek berdin-
tasunaren postulatuak betetzeko borondate ukaezina dute, 
eta, hala, herritarrek eta toki-arduradunek elkar ulertzeko eta 
lankidetzan jarduteko bitartekoak jarrita, genero-ikuspegia 
txertatu zaie izen horiei.

1.3.  Genero-indarkeria pairatu duten 
emakumeek bizi-autonomia 
berreskuratzea bideratzeko erronka

·  Indarkeria matxistako egoeren 
administrazio-ziurtapena: konpondu 
gabeko gaia 

2022an, gai batek arreta eman dio erakunde honi: hainbat 
emakumek jo dute guregana, esateko ez daudela konforme 
Euskadiko administrazioek emandako erantzunarekin, bizi 
izan duten baina bide judizialean salatu ez duten indarkeria 
matxistako egoera aitortzeko eskaerari dagokionez (aitortza 
hori edukita, indarkeria mota hori nozitu duten emakumeak 
babesteko prestazioak jaso daitezke). Genero-indarkeriaren 
aurkako estatu-ituna garatzeko presako neurriei buruzko 
abuztuaren 31ko 9/2018 Errege Lege Dekretuan jasotzen 
da administrazio-ziurtapen hori, Genero-indarkeriaren 
aurka oso-osoko babesa emateko neurriei buruzko aben-
duaren 28ko 1/2004 Lege Organikoaren 23. artikulua aldatu 
baitzuen, bitarteko judizialen bidezko ziurtapena bitarteko 
administratiboen bidezko ziurtapenera hedatze aldera; hau 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-5947
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20570
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20570
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-11135
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
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-politikak, baita honako hauek egin ere: berdintasun-arloko 
legea betearaztea sektore pribatuari, funts publikoak es-
kuratu ahal izateko, kontratuetan eta dirulaguntzetan 
berdintasun-klausulak sartuta; oraindik ere badauden des-
berdinkeriak desagerraraztea, eremu giltzarrietan (adibidez, 
kulturan, hezkuntzan, enpleguan, osasunean eta gizarte-
-zerbitzuetan) berdintasuna sustatuz; zaintzak erdigunean 
jartzea, zaintzen hornidura unibertsal eta publikoaren bidez; 
enpleguaren egiturak egokitu eta gizonen erantzukidetasu-
na bultzatzea; indarkeria matxistaren forma guztien aurkako 
erantzuna indartzea, baita haurren kontra edota zaurgarri-
tasun-egoeran dauden emakumeen kontra ezartzen den 
indarkeriaren aurreko erantzuna ere, erreparaziorako esku-
bidea sartuz eta indarkeria matxistaren biktimak artatzen 
dituzten langileak nahitaez trebatuz.

Halaber, 2022a urte giltzarria izan da Genero-indarkeriaren 
aurkako Erakundearteko II. Akordioa berritzeko (2009tik 
dago indarrean Euskadin), EAEn emakumeen aurkako in-
darkeria matxistaren biktimentzako arreta koordinatzeko 
Erakundearteko III. Akordioa sortu baita. 2023an sinatuko 
dute, botere judizialak ez ezik, baita Euskadiko Fiskaltzak 
eta Medikuen eta Abokatuen Euskal Kontseiluek, Euskadiko 
administrazio guztiek eta, lehen aldiz, Ararteko erakundeak 
ere, koordinatuta eta elkarlanean egin diezaieten aurre 
indarkeria matxista pairatzen duten emakumeentzako arre-
taren erronka berriei. 

Bi tresnek beharrezko esparru bat osatzen dute, eta era-
bakigarriak izango dira Euskadin berdintasunean aurrera 
egiteko etorkizuneko estrategiak diseinatzeko orduan. 

2.2.  Genero-berdintasuna eta indarkeria 
matxistaren aurkako borroka sustatzeko 
neurriak, estatu-mailakoak

2022an, estatu-mailako hainbat neurri onetsi dira, ema-
kumeei eta berdintasuna sustatu eta indarkeria matxista 
desagerrarazteko helburuari eragiten dietenak. 

Bereziki, irailaren 6ko 10/2022 Lege Organikoa nabarmendu 
behar dugu, sexu-askatasunaren berme integralari buruz-
koa; izan ere, emakumeen aurkako sexu-indarkeriei aurre 
egin eta erantzuteko asmoz, beste indarkeria batzuetarako 
indarrean dauden baina sexu-indarkeriak egoki eta zeharka 
jorratzen ez dituzten prebentzio-, arreta-, zigor-, espezia-
lizazio- edo laguntza-alderdiak hedatu eta garatzen ditu. 
Gainera, berritasun gisa, erreparaziorako eskubidea sartu 
du, biktimak zeharo suspertzeko eta indarkeria errepikatuko 
ez dela bermatzeko erantzukizun instituzionalaren ardatz na-
gusien artean. Legea, era berean, zigor-esparru juridiko berri 
bat da, bai emakumeen aurkako sexu-indarkeriako delituak 
tipifikatzeko, bai jokabide horien zigorrak zehazteko.

2022an, bestalde, Espainiako Gobernuak Emakumeen 
eta Gizonen Benetako Berdintasunerako III. Plan Estra-
tegikoa (2022-2025) onetsi du, Gobernuaren eta Estatuko 
administrazio publiko guztien ibilbide-orria izango dena, ber-

ondorioz, balitekeelako beraiei laguntzeko aurreikusita dau-
den baliabideak eta prestazioak ez jasotzea. Kexa horietan 
kontatzen denez, emakumeek desorientazio handia senti-
tzen dute administrazio-maila desberdinetako zerbitzu eta 
baliabideetan (udalaren gizarte-zerbitzuetan, foru-zerbitzu 
espezializatuetan eta Eusko Jaurlaritzan zentralizatutako 
zerbitzuetan) administrazio-ibilbide luze, behartu, sakabana-
tu eta, batzuetan, kontraesankorrei aurre egiten dietenean; 
gainera, askotan, ibilbideok ez dute emaitzarik ematen. 

Nahiz eta arazoa orokorra izan ez, Arartekoak egiaztatu 
egin du horrelako kasuek egoten jarraitzen dutela. Hortaz, 
argi dago indarkeria matxista jasaten dutenei erantzun oro-
kor eta koordinatua eman behar zaiela, biktimari emaitza 
eraginkorrak ekarriko dizkion erantzun bat. Zentzu batean 
edo beste batean planteatu diren banakako kasuak aletze-
ra sartu gabe, merezi du hemen nabarmentzea zerbitzuak 
koordinatzeko formulak jorratu behar dituztela inplikatutako 
administrazio guztien artean; formula horietan, bada, aintzat 
hartu beharko dira erabiltzaileen ikuspegia eta haien eskae-
ren eta inguruabarren berezitasunak, eta bide argiak eskaini 
beharko zaizkie, banan-banan diseinatutakoak, behar beza-
la orientatuko dituen bidelaguntza eskaintzearekin batera. 
Indarkeria matxistaren biktimak artatzen dituzten adminis-
trazioek eta zerbitzuek badute gai horren berri, baina ez 
dute horregatik gainditu, ezta konpondu ere. Arartekoaren 
ustean, erronka handi horri erantzuteko esparru berritutzat 
jo behar da EAEn emakumeen aurkako indarkeria matxista-
ren biktimentzako arreta koordinatzeko Erakundearteko III. 
Akordio berria (2023an jarriko da indarrean). Erakunde honek 
herritarren kexen bidez eskuratzen duen ikuspegi orokorrak 
eta kasuen banan-banakako ezagutzak, akordio horren es-
parruan, lan horretarako balio dezakeen diagnostikoa eskain 
dezakete. 

2. Arau-eta gizarte-testuingurua

2.1.  Euskadiko neurririk aipagarrienak: 
Berdintasunerako Legearen erreforma 
eta indarkeria matxistaren aurkako 
erakundearteko akordio berria

Euskadin, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Le-
gea bigarren aldiz aldatu duen martxoaren 3ko 1/2022 Legea 
onetsi zen 2022ko martxoan, eta, horrela, otsailaren 18ko 
4/2005 Legea aldatu da, arau- eta gizarte-betekizun berrie-
tara egokitzeko; bereziki, indarkeria matxistaren aurkako 
borrokaren eremuan. Honako hau da lege berriaren izena: 
«Emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen 
aurkako indarkeria matxistarik gabeko bizitzarako Legea».

Funtsezko mugarria izan da, EAEn berdintasun-politiketan 
aurrera egiteko eta emakumeek indarkeria matxista dela-eta 
dauzkaten premiak eguneratzeko. Helburuen artean, lege 
berriak sektore publiko osora hedatu nahi ditu berdintasun-

https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/violencia_coordinacion/eu_def/adjuntos/2.acuerdo.interinstitucional.eus.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/violencia_coordinacion/eu_def/adjuntos/3_erakundeen_arteko_akordioa.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-14630
https://www.inmujeres.gob.es/elInstituto/PlanesEstrategicos/docs/Plan_Estrategico_2022_2025.pdf
https://www.inmujeres.gob.es/elInstituto/PlanesEstrategicos/docs/Plan_Estrategico_2022_2025.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022001257&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.boe.es/buscar/act.php?lang=eu&id=BOE-A-2011-17779
https://www.boe.es/buscar/act.php?lang=eu&id=BOE-A-2011-17779
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eskuragarri dauden datu berrienak aurkeztearekin 
batera.

• EBn, era berean, Europako Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren 2022ko azaroaren 23ko 2022/2381 
Zuzentaraua (EB) onetsi da, sozietate kotizatuetako 
administratzaileen artean genero-oreka hobetzeari 
buruzkoa eta lotutako neurriei buruzkoa. Arau histori-
koa da hori, eta enpresen kupuletan emakumeen eta 
gizonen berdintasuna sustatzea du helburu. Bada, 
250 langile baino gehiago dauzkaten enpresei eragin-
go die, eta zuzendaritza ez-exekutiboko lanpostuen 
%40 ordezkaritza txikiena duen sexurako gordetzera 
behartuko du, arauok betetzen ez dituzten enpresei 
disuasio-zigorrak ezarriz.

• Bestetik, Europako Kontseiluaren eremuan, 2022an 
Ministroen Batzordeak estatu kideei egindako CM/
Rec (2022)17 Gomendioa nabarmendu behar dugu, 
neska eta emakume migratzaile, errefuxiatu eta asi-
lo-eskatzaileen eskubideak babesteari buruzkoa. 
Gomendio horretan, nazioarteko estandarretatik 
eta Europako Kontseilutik eratorritako betebeharrak 
biltzen dira, baita emakume edo neska migratzaile, 
errefuxiatu edo asilo-eskatzaileen ahalduntzea eta 
eskubide-babesa ondoen ziurta ditzaketen neurriak 
ere. 

3. Jarduera-planaren esparruko 
bestelako esku-hartzeak

3.1. Bilerak administrazio eta erakundeekin

• Ombudsmanaren Iberoamerikako Federazio-
ko Emakumeen Sarearen eskualde europarra: 
2022an, arartekoaren ondokoak eta Berdintasun 
Arloko arduradunek bilerak egin dituzte Ombudsma-
naren Iberoamerikako Federazioko (FIO) Emakumeen 
Sarearen eskualde europarra osatzen duten de-
fendatzaileekin; batez ere, Ombuds erakundeetan 
emakumeen eta gizonen berdintasunerako egindako 
jarduerei eta praktika onei buruzko baterako txoste-
na egiteko. FIOren urteko biltzarrean aurkeztu zuten 
txostena, 2022an, eta arartekoaren ondokoa bertan 
egon zen.

• Indarkeria matxistaren aurkako erakundearteko akor-
dioa: Arartekoak, 2023tik aurrera, parte hartuko du 
erakundearteko lankidetza-eremu horretan, eskubide 
osoko kide gisa; 2022an, baina, parte hartu du Etxe-
ko tratu txarrak eta sexu indarkeria jasaten dituzten 
emakumeei harrera hobea egiteko erakundeen arteko 
II. Akordioaren Jarraipen eta Ebaluazio Batzordea-
ren lantaldeetan, modu jarraituan. 2022an, funtsean, 
erakundearteko lankidetza-esparru hori arau- eta gi-
zarte-testuinguru berrira egokitzeko eztabaidak egin 
dira, eta egokitzapena bera idatzi: Erakundearteko III. 

dintasun-politikak zabaltzeko. Aurreikusi denez, 21.319 milioi 
euroko inbertsioa egingo da. Plana honako lau jardun-ar-
datz hauetan egituratzen da: Gobernu ona, gobernu-eredu 
inklusibo eta demokratikoago baterantz aurrera egiteko, 
politika publiko guztietan genero-ikuspegia txertatuz eta 
administrazioen zerbitzurako langile guztiak berdintasunean 
trebatuz; Bizitzarako ekonomia eta aberastasunaren bana-
keta justua, pobreziaren eta prekarietatearen feminizazioari 
aurre egiteko (enplegu duina sustatzeko eta soldatetan nahiz 
pentsioetan dagoen arrakala murrizteko neurriak jasotzen 
ditu) eta zaintzen erantzukidetasunari eta norberaren, fa-
miliaren eta laneko bizitzaren kontziliazioari bide emateko; 
Indarkeria matxistarik gabeko bizitzak emakumeentzat, 
zeinak, indarkeria matxistaren forma guztiak desagerraraz-
teko xedez, bikotekideak edo bikotekide ohiak ezarritako 
indarkeriaren, sexu-indarkeriaren, sexu-esplotazioaren eta 
salerosketaren biktimak goiz detektatzeko eta biktimei arre-
ta emateko koordinazio- eta erantzun-sistemak indartu nahi 
baititu erakundeetan; azkenik, laugarren ardatzaren helbu-
rua da emakumeek bizitzako eremu guztietan eskubideak 
baliatzen dituztela ziurtatzea, beste diskriminazio kausa 
batzuek (hala nola, sexu-joerak, desgaitasunak edo jatorri 
etniko zein kulturalak) eragindako emakumeen errealitateei 
eta premiei erantzuteko askotariko neurrien bidez.

Amaitzeko, 2022an baita ere, Indarkeria Matxistei aurre 
egiteko Estatuko Estrategia (2022-2025) onetsi da. Bada, 
emakumeen aurkako indarkeria matxista prebenitzera eta 
indarkeria horiei aurre egitera bideratutako jarduketa eta 
politika publiko guztiak planifikatu eta antolatzeko tresna 
bat da. Estrategian, 267 neurri jasotzen dira, honako lau jar-
dun-ardatz hauetan egituratzen direnak: botere publikoek 
indarkeria matxistaren askotariko formen aurrean dituzten 
erantzukizunen eta betebeharren esparrua eguneratu eta 
sendotzea; indarkeria matxistaren askotariko formen sentsi-
bilizazioa, prebentzioa eta detekzioa; babesa, segurtasuna, 
arreta eta erreparazio osoa; eskubideak babestu eta berma-
tzeko erantzun koordinatua, maila anitzekoa.

2.3.   Emakumeen eta gizonen berdintasunean 
aurrera egiteko jarduketak, Europan

Europan, berdintasunean aurrera egiteari begirako hainbat 
jarduketa abiatu dira; horien artean, honako hauek nabar-
mendu ditzakegu:

• Europar Batasunean, Europar Batasuneko ge-
nero-berdintasunari buruzko 2022ko txostena 
nabarmentzen da (2022ko martxoan argitaratu zen, 
Genero Berdintasunerako 2020-2025 Estrategiaren 
esparruan). Txosten horretan, azken urte honetan 
emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko 
burutu diren egitasmo nagusien balantzea egiten 
da, eta EBko eta estatu kideetako erakundeek ge-
nero-berdintasunaren arloan abiatu dituzten ekintza 
nagusiak eta lorpenak nabarmentzen dira. Halaber, 
EBk eremu honetan finantzatu dituen proiektuen adi-
bide inspiratzaileak ematen diru, joera giltzarriak eta 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2022-81801
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2022-81801
https://edoc.coe.int/en/international-law/11094-protecting-the-rights-of-migrant-refugee-and-asylumseeking-women-and-girls-recommendation-cmrec202217.html
https://edoc.coe.int/en/international-law/11094-protecting-the-rights-of-migrant-refugee-and-asylumseeking-women-and-girls-recommendation-cmrec202217.html
http://www.portalfio.org/red-defensorias-mujeres/
http://www.portalfio.org/red-defensorias-mujeres/
http://www.portalfio.org/red-defensorias-mujeres/
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https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/vcm_coordinacion_cooperacion/eu_def/adjuntos/2ai.seguimiento.2010.eus.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/vcm_coordinacion_cooperacion/eu_def/adjuntos/2ai.seguimiento.2010.eus.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/vcm_coordinacion_cooperacion/eu_def/adjuntos/2ai.seguimiento.2010.eus.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/vcm_coordinacion_cooperacion/eu_def/adjuntos/2ai.seguimiento.2010.eus.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/vcm_coordinacion_cooperacion/eu_def/adjuntos/2ai.seguimiento.2010.eus.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/planActuacion/estrategiasEstatales/combatirViolenciaMachista/docs/EEVM_22-25.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/planActuacion/estrategiasEstatales/combatirViolenciaMachista/docs/EEVM_22-25.pdf
https://hisenda.gva.es/documents/90598251/0/2022_report_on_gender_equality_in_the_eu_en.pdf/ed3390a9-a854-0cd4-395d-9eb4c3b695dc?t=1647429221648
https://hisenda.gva.es/documents/90598251/0/2022_report_on_gender_equality_in_the_eu_en.pdf/ed3390a9-a854-0cd4-395d-9eb4c3b695dc?t=1647429221648
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4. Arloko jardueren laburpena
Arartekoak 2022an berdintasunaren arloan izandako espe-
rientziaren ondorioz, nabarmentzeko moduko hainbat kontu 
atera dira:

Oso garrantzitsua da jarrera eta estereotipo sexistak 
desagerrarazteko lan egitea, emakumeen aurkako 
desberdinkeria eta indarkeria guztien atzeko balio ma-
txistak elikatzen dituztelako, eta ezinbestekoa da, halaber, 
gizonak lan horretan aliatzea, Arartekoak martxoaren 8ko 
adierazpen instituzionalean gogoratu bezala. Hor barruan 
sartzen da jaien eta kulturaren eremuan lan egiten jarrai-
tzea, emakumeek gizarteari egin dioten eta egiten dioten 
ekarpena ikusgai egin dadin, 2022an arrazoi hori dela-eta 
jarritako kexa batzuek eskatzen zuten moduan. Halaber, 
diagnostiko egokien bidez, berdintasunaren aurkako ba-
lio horiek non dauden eta zergatik enkistatzen diren jakin 
behar da, eta, horretarako, erakunde guztiak inplikatu behar 
dira, nor bere eskumen-eremuan. Berdintasunaren arloko 
ordenamendua berritu diguten arau berrienek ere bat egiten 
dute ildo horrekin: aldaketa sakonak egin behar dira balioen 
kulturan, erabakiguneetan emakumeak ikusgai izatea eta 
parte hartzea sustatuz eta postu horietan emakumeen eta 
gizonen ordezkaritza orekatua izatea bultzatuz, enpresen 
kupuletan emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko 
2022/2381 Zuzentarau (EB) onetsi berriak aldarrikatu bezala.

Arartekoak 2022an jasotako kexengatik egiaztatu duenaren 
arabera, indarkeria matxista jasaten duten emakumeei 
arreta eta laguntza egokiak emateko eta arreta horre-
tan aurrera egiteko, ezinbestekoa da indarkeria matxistako 
egoeren administrazio-ziurtapena argi atontzea, eta behar 
beste aldiz ematea, emakume horiei indarkeriarik gabeko 
bizitza bat hasten lagundu diezaieketen prestazio eta balia-
bide guztietarako sarbidea ahalbidetu dadin, erasotzailearen 
kontra lege-egintzak abiatu zein ez, Istanbuleko Hitzar-
menaren 18.4 artikuluak esaten duen bezala. Era berean, 
erakunde honen ustez, beharrezkoa da emakume horiei eta 
haien seme-alabei zerbitzuak eta baliabideak ematen diz-
kieten administrazioen arteko koordinazioa bultzatzen 
jarraitzea eta erabiltzaileen ikuspegia kontuan hartzea, haien 
eskaeren eta inguruabarren berezitasunak aintzat har daite-
zen. Halaber, bide argi bat eskaini behar zaie, banan-banan 
diseinatutakoa, bai eta behar den moduan orientatuko di-
tuen bidelaguntza ere. 

Akordioa, hain zuzen ere. Lankidetza-esparru berri 
horrek 2023an hasiko du indarraldia, erakunde par-
te-hartzaileek sinatzen dutenean. Bada, lehen aldiz, 
erakunde honek bat egingo du erakunde horiekin, 
2011n kide behatzaile gisa abiatutako elkarlan luzea-
ren ondoren.

• Arartekoak agerraldia egin du Gipuzkoako Batzar 
Nagusietan: 2022ko urtarrilean, organo horretan 
agertzea eskatu zioten arartekoari, eta hark, beste 
kontu batzuen artean, erakunde honek emakumeen 
eta gizonen berdintasunaren eremuan Gipuzkoan 
ikusten dituen gai garrantzitsuenei buruz duen ikus-
pegia azaldu zuen. 

3.2. Beste jarduera batzuk

 Adierazpen instituzionalak eta jakinarazpen 
publikoak 

·  Martxoaren 8a, Emakumeen 
Nazioarteko Eguna

Martxoaren 8ko adierazpen instituzionalean, Arartekoak 
balioa eman nahi izan zion genero-estereotipoak gaindi-
tzeak duen garrantziari; batetik, estereotipo horiek irizpide 
sexisten araberako rol aurrezarriak ezartzen dizkietelako 
emakumeei eta neskei eta, bestetik, diskriminazioari bide 
ematen diotelako. Berdintasuneranzko bidean, nahitaezkoa 
da emakume, gizon, neska zein mutilei kalte egiten dieten 
estereotipook gainditzea, sexismorik eta diskriminaziorik 
gabeko mundu inklusibo bat lortzea baita helburua.

·  Azaroaren 25a, Emakumeen kontrako 
Indarkeria Desagerrarazteko 
Nazioarteko Eguna 

Egun horren harira, Arartekoak adierazpen instituzional bat 
argitaratu zuen. Adierazpen horretan adierazi zuenez, nahiz 
eta lege- eta erakunde-arloan aurrerapen handiak egin 
diren, ezingo dira indarkeria matxistako egoerak desage-
rrarazi, gizonak eta mutilak xaxatzen ez baditugu guztion 
berdintasunaren aldeko borrokan konprometitu daitezen 
eta modu aktiboan lagundu dezaten. Halaber, adierazi zuen 
erakundeek sistematikoki eta epe luzera begira jorratu behar 
dutela gaia, gizarte guztia sentsibilizatu eta kontzientziatu 
dadin indarkeria matxistaren askotariko formen inguruan, 
baita esfera digitaleko indarkerien inguruan ere, gero eta 
emakume eta neska gehiagori eragiten baitie, gehiagotan 
eta gehiago.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2022-81801
https://www.ararteko.eus/eu/emakumeen-nazioarteko-eguna-dela-eta-arartekoaren-erakunde-adierazpena-2
https://www.ararteko.eus/eu/emakumeen-kontrako-indarkeria-desagerrarazteko-nazioarteko-eguna-dela-eta-arartekoaren-erakunde-adierazpena
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Horri begira, erakundearteko lankidetza-testuinguru berri 
bat ireki da, asmo handiagokoa, EAEn emakumeen aurka-
ko indarkeria matxistaren biktimei ematen zaien arreta 
koordinatzeko erakundeen arteko III. Akordio berriarekin. 
Bada, lankidetza-gune bat sortu da, non Arartekoak esku-
bide osoz parte hartuko baitu hemendik aurrera, indarkeria 
matxista jasaten duten emakumeen eta haurren premiak 
modu integral eta koordinatuan jorratu daitezen, konplexu-
tasun osoan, genero-ikuspegiarekin eta giza eskubideen 
ildoan, pertsona horiei arreta eman behar dieten erakunde 
eta administrazio guztiek irizpide berberak dituztela, inda-
rreko lege-estandarrek eskatu bezala. 

Amaitzeko, adierazi beharra dugu 2022an Emakumeen eta 
gizonen berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarke-
ria matxistarik gabeko bizitzarako 4/2005 Legeari egin zaion 
erreformarekin Euskadin sortu den lege-esparru berriak 
lege berria egoki garatu eta ezartzeko erronka botatzen due-
la. Bada, erronka horrek Euskadiko administrazio guztiak 
inplikatzen ditu, bertan jasotzen diren asmo handiko helbu-
ruak egia bihurtzeko ezinbesteko agenteak diren heinean.

https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/violencia_coordinacion/eu_def/adjuntos/3_erakundeen_arteko_akordioa.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/violencia_coordinacion/eu_def/adjuntos/3_erakundeen_arteko_akordioa.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/violencia_coordinacion/eu_def/adjuntos/3_erakundeen_arteko_akordioa.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-17779
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duenean. Ordenantzek argiro zehaztu behar dute zer bal-
dintza bete behar diren eta jabeen erkidegoek zer frogabide 
aurkeztu behar duten igogailua, alderdi tekniko edo ekono-
mikoei erreparatuta, espazio pribatuan ezin dela instalatu 
aurretiaz zehaztu ahal izateko. Arartekoaren iritziz, Lurzorua-
ren eta Hiri Birgaitzearen Legearen testu bategina onartzen 
duen urriaren 30eko 7/2015 Legegintzako Errege Dekre-
tuaren 24.3 artikuluak arautzen duen espazio publikoen 
okupazioa justifikatzen duten irizpide tekniko, ekonomiko 
eta funtzionalekin batera, proportzionaltasun-printzipioa 
kontuan hartu beharko litzateke gutxieneko okupazioa gal-
datzen duten kasuetan.

Kexa batean, zalantzan jarri zen Oñatiko Udalak egindako 
hirigintza-kontsulten izapidetzea, espazio publikoa okupatu 
behar zela eta, eraikin pribatu batean igogailua jartzeko au-
keraren inguruan, udalaren arabera, oinezkoentzako ibilbide 
baten irisgarritasunari eragiten baitzion.

Kasu horretan, Arartekoak Oñatiko Udalari iradoki zion gaur 
egun dauden egoitza-eraikinetan igogailuak instalatzeko 
baldintzak arautzen dituen udal-ordenantza bat onesteko 
aukera azter zezala. Bertan, espazio publikoan igogailuak 
instalatzeko espazio publikoen okupazioa justifikatzen duten 
irizpide tekniko eta ekonomikoak jasoko lirateke, Lurzorua-
ren eta Hiri Birgaitzearen Legearen testu bategina onartzen 
duen urriaren 30eko 7/2015 Legegintzako Errege Dekretua-
ren 24.3. artikuluak arautzen dituen baldintzei jarraiki.

1.1.2. Beste alde batetik, garraioaren esparruan, zori-
txarrez, garraiobide publikoek desgaitasunen bat duten 
pertsonak aske mugi daitezen galarazten dituzten oztopoak 
kendu gabe jarraitzen dutela adierazi behar dugu oraingoan 
ere Ezinbestekoa da joan-etorrien kate osoan irisgarrita-
suna bermatzeko beharra oso garrantzitsua dela kontuan 
hartzea, jatorritik helmugara, zenbat etapa egin diren eta zer 
garraio-modu erabili den alde batera utzita. Garraiobideen 
irisgarritasun unibertsalak herritarrek gizartean eta ekono-
mian aukera berdinez gogotik parte hartzea ahalbidetzen du.

Ildo horretan, gurpil-aulkia erabiltzen duen pertsona baten 
kexa jaso genuen, Bizkaiko ezkerraldeko eta Meatzaldeko 
geltoki jakin batzuetan metrora sartzeko egon dauden zailta-
sunak salatzen zituena, tren-unitatearen eta nasaren arteko 
distantzia gaindiezina dela eta, kexagilearen iritziz, baimen-
dutako mugen barruan ez baitago.

Aurrekariak

Aurreko urteetan egin bezala, atal honetan, desgaitasunen 
bat duten pertsonen eskubideak babesteko xedez, 2022an 
helarazi dizkiguten gai guztiak aztertzen saiatuko gara, 
betiere erakunde honen jarduketa-eremuetatik landutako 
zeharkako ikuspegia aintzat hartuta. 

Arartekoak, bere egiteko nagusia gauzatzerakoan -alegia, 
pertsona guztien eskubideak defendatzea-, berebiziko ga-
rrantzia eman dio beti baldintza- eta -aukera berdintasunez 
euren eskubideak baliatzeko zailtasun handiagoak dituzten 
pertsonen defentsari.

1. Kexarik aipagarrienak
Atal honetan, amaitu berri den ekitaldiaren barruan kudeatu-
tako kexa eta jarduketa jakingarrienen izapidetzeari buruzko 
xehetasunak ematen ahaleginduko gara.

1.1  Hirigintza-irisgarritasuna eta garraio-
mugikortasuna

1.1.1. Txosten honen Hirigintza atalean (II.16 kapitulua) ja-
sota dagoenez, oraindik ere kexak aurkezten dira lehendik 
dauden eraikinetan igogailua instalatzeak dakartzan hirigin-
tza-arazoen inguruan, igogailua jartzeko xedez, proiektuak 
lurzati edo partzela publiko bat okupatzeko baimena behar 

https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11723-E.pdf
https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11723-E.pdf


202 Eusko Legebiltzarrarentzako urteko txostena 2022

Arartekoaren jarduerak arreta publikoa  behar duten taldeak babesteko

III

ko astia, bai hasieran landu behar den hizketagaia 
jorratzeko bai bapateko elkarrizketa burutzeko ere. 

• Bapateko elkarrizketa bakarrik egitea, ez beste az-
terketari-bikote batekin binaka –ohikoa den eran–, 
baizik eta, aztertzaile bakar batekin.

• Azterketa-proba egiteko instrukzioak jasotzeko mo-
duan bereziki arreta jarri, azalpenak mantso, argi 
eta zehatz emanaz.

Aurrera begira gerta litezkeen egoeren aurrean, des-
gaitasuna duten pertsonen aukera berdintasuna 
bermatu asmoz, egingo dira kasu jakinetan “arrazoizko 
egokitzeak”. Hau da, pertsona bakoitzaren beharren 
arabera beharrezkoak eta aproposak diren aldaketa 
teknikoak eta laguntza-neurriak erraztuko dira egiazta-
tze-probetan, desproportzionala edo gehiegizkoa den 
zama bat eragiten ez badute behintzat, beren garapen 
akademiko eta profesionala euskaraz ahalbidetzea eta 
euskal komunitatean sozializatzea sustatzeko xedeare-
kin, baita helduaroan ere”.

Arartekoaren iritziz, Arartekoak eskatutako urratsak ematen 
ari da HABE, desgaitasuna duten pertsonentzako azterke-
ta-egokitzapenei dagokienez.

1.2.2. Arartekoak ondoko kexaren kariaz esku hartu behar 
izan zuen: adingabe baten gurasoek kexa aurkeztu zuten en-
tzumen-urritasuna daukan alabak eskola-kiroleko jarduera 
batean parte hartu nahi eta zeinu-hizkuntzako interpreterik 
ez zegoelako. Arartekoak egindako eskaeraren ondoren, 
Arabako Foru Aldundiko Kultura eta Kirol Sailak beharrezko 
finantza-neurriak hartu zituen adingabeak aukeratutako kiro-
la antolatzen zuen klubak baliabide hori izan zezan.

1.3. Hezkuntza

Lanbide Heziketako ikasle baten izen eta ordezkaritzan 
bidalitako kexa bat ere jaso genuen Arartekoan. Lanbide 
Heziketako ikasketak egiten ari zen ikasle baten izenean 
kexa bat jaso zen erakundean. Kexa horren funtsa, hasie-
ra batean, hezkuntza-administrazioaren isiltasun-jarreraren 
ziozkoa izan zen; hain zuzen ere, hezkuntza-premia bereziak 
kontuan hartuta, curriculuma egokitzeko baimena emateko 
eskabidea aurkeztu zen. Nolanahi ere den, Eusko Jaurla-
ritzako Hezkuntza Saileko arduradunen aurrean egindako 
izapidetzeak aukera eman digu mota horretako ikasleentzat 
egokitutako hezkuntza-arretaren antolaerak izan duen bila-
kaera egiaztatzeko.

Aldaketa hori justifikatzeko, hezkuntza-arduradunek zuhur-
tasunez jokatu ohi dute beti, honela: egokitzapen horiek 
baimenduta, tituluak ematen duen gaikuntza eskuratzeko 
gaitasun orokorra lortzeko xedea duten oinarrizko lanbide-
-gaitasunei lotutako helburuak ezin dira inola ere arriskuan 
jarri; hala eta guztiz ere, erabaki horrek ez du eragozten es-
kolatze-aldia malgutu dadin onartzea.

Autu horri dagokionez, Metro Bilbaok Arartekoari jakinarazi 
zion erakunde horren helburua dela garraioaren erabiltzai-
leen ahalik eta autonomia handiena ahalbidetzea. 

Tren-unitateei (TU) gagozkiela, TUren eta nasaren arteko 
distantzia kontrolatzen saiatzen dira, edozein pertsonaren 
mugikortasuna ahalbidetzen duten mugen barruan egon 
dadin. Hala ere, dirudienez, zenbait estazioren topografiak 
eragotzi egiten du distantzia hori hoberena izatea.

Ildo horretan, Metro Bilbaok adierazi zuen orain arte 
zenbait irtenbide hartu direla geltokietako sarbidea erraz-
teko eta hobetzeko, hala nola geltokietako lauzetan 
jarritako abisu-piktogramak edo Neguriko geltokian ego-
kitutako gehigarriak nasetan. Aurrekoez gain, beste aukera 
batzuk aztertzen jarraitzen dute nasaren eta TUaren arteko 
kotxeen distantzia (bertikala zein horizontala) ahalik eta txi-
kiena izan dadin. Zehazki, azaldu zuten gaur egun proba 
pilotu bat egiten ari zirela Zazpikaleak/Casco Viejo, Astra-
budua eta Portugaleteko geltokietan, hutsune hori albait 
gehien txikitzeko, pieza osagarriak jarrita (hutsune hori-
zontala murrizteko) eta arrapalak jarriz edo nasaren ertza 
beheratuta (hutsune bertikala murrizteko). Proba pilotu ho-
rretatik abiatuta, irtenbiderik onena gainerako estazioetara 
zabaldu nahi da.

1.2. Hizkuntza-eskubideak, Kultura eta Kirola

1.2.1 Buruko gaixotasuna (nahasmendu obsesibo-konpultsi-
boa) daukan eta, horren ondorioz, desgaitasuna aitortua duen 
pertsona batek sustatutako kexa bat jaso zen erakunde ho-
netan. Kexa horren bidez, Arartekoaren esku-hartzea eskatu 
zuen, HABEk EGA azterketa bere moduko desgaitasuna du-
ten pertsonen beharrizan espezifikoetara egokitzeko egindako 
eskaerari erantzuteko atzerapenarekin ados ez zegoelako. 

HABEren azterketei eta orain arte eskainitako egokitzapenei 
dagokienez, kexagileak adierazi zuen berak ez zuela letra 
handiagorik behar azterketa egiteko edo azterketa egokitu-
tako espazio batean egitea, malgutasun handiagoa baizik. 
Ildo horretan, adierazi zuen, adibidez, EGA titulua ateratze-
ko aurkeztu zen azken azterketan, denbora luzeagoa eman 
ziotela idatzizko proba egiteko, eta, horren ondorioz, estres-
-maila murriztu zitzaiola, eta, beraz, proba behar bezala egin 
ahal zuela. Hala ere, ahozko probari dagokionez, adierazi 
zuen probetako bat zela bat-bateko elkarrizketa izatea beste 
pertsona batekin, eta, kasu horretan, proba jakin hori ego-
kitzea eskatu zuen, bere estres-maila handitu, blokeatuta 
sentitu eta, haren ustez, azterketa berak daukan gaitasunen 
arabera egin ezin duelako.

Arartekoak egindako eskaerari erantzunez, HABEk honako 
informazio hau eman zigun:

“HABEk egokitu egin dio mintzamen trebetasunaren 
proba, ondorengo moduan:

• Denbora gehiago eskaini %33ko portzentaian 
areagotuz ahozko trebetasunaren azterketa egite-

https://www.metrobilbao.eus/eu/hasiera
https://www.habe.euskadi.eus/hasiera/
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-urritasunaren txandan parte-hartzeagatik, lehen txanda 
horretatik kanpo utzi bazuten ere.

Arartekoak ere ez zuen bidezkotzat jo adimen-desgaitasuna-
ren txandatik kanpo uztea lehen prozeduran eta bigarrenean 
onartzea, Osakidetzak aurrekari guztiak ezagutzen zituelako 
azken erabaki hori hartu zuenean, diagnostikoa eta desgai-
tasuna ez zirelako aldatu aldi horretan, eta aurkeztutako 
dokumentazioak, berriz, bazirudien haren izaera intelektuala 
bermatzen zuela.

Ebazpenak azpimarratu zuen, ildo berean, administrazio pu-
blikoek desgaitasunen bat duten pertsonen garapena eta 
gizarteratze arrunta eragozten duten oztopoak kentzeko be-
tebeharra dutela, eta, horretarako, neurri eraginkorrak hartu 
behar dituztela, besteak beste, enplegu publikora diskrimi-
naziorik gabeko baldintzetan iritsi ahal izateko.

Osakidetzak onartu egin zuen Arartekoaren 2022ko azaroa-
ren 16ko gomendioa, eta nota edo emaitzako gordetzeko 
aukera eman zion pertsona horri.

1.5. Ogasuna

Desgaitasunen bat duten pertsonak artatu eta zaindu 
behar dituzten familiek beren gain hartzen duten ahalegin 
ekonomiko eta pertsonalak ez dauka beti isla egokirik zer-
ga-araudian, eta, horregatik, familia horiek adierazi ohi diote 
Arartekoari ez daudela ados indarrean dagoen araudiare-
kin, eta, kasu batzuetan, egungo arau-esparrua gainditzeko 
beharra dagoela ere azaltzen diote erakundeari.

Kexa horien adibide gisa, herritar batek sustatutakoa aipa 
daiteke; kexa horretan, egileak zalantzan jarri zuen Euskal 
Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) Idazkaritzak hartutako 
erabakia, ez zuelako parekatu senide baten desgaitasuna 
eta ikaslearen senide baten mendekotasuna, eta, horren on-
dorioz, eskaera ezetsi zuen.

UPV/EHUko goi-mailako hezkuntzako zerbitzu publikoen 
prezioak ezartzen dituen aginduak murrizketak arautzen 
ditu desgaitasunen bat duen pertsonaren bat haien ardura-
pean duten familientzat, azkenak tarifa murritzen onuradun 
direla. Artikuluaren idazketak argi eta garbi jasotzen du, 
zentzumen-urritasunek edo urritasun funtzionalek ikaslearen 
zuzeneko senide bati eragiten diotenean, beharrezkoa dela 
%65eko desgaitasun-maila egiaztatzea onura baliatzeko 
eta, ildo horretan, dena delako desgaitasun jakina aitortzen 
duen ebazpena aurkeztu behar dela.

Une honetan, lanerako ezintasunen, desgaitasunen ai-
torpenaren edo egiaztapenaren eta mendekotasunaren 
aitorpenaren arteko baliokidetzarik ez dagoenez, lanerako 
ezintasuna aitortutakoan, beharrezkoa da pertsona ho-
riek Balorazio eta Orientazio Taldeetara jo dezaten, kasu 
honetan, foru-aldundietako taldeetara, organo horiek be-
rariaz aitortu ahal izan diezaieten desgaitasuna dutela, 
eta, horrekin batera, zer desgaitasun-maila duten zehatz 

Hala berean, aipatzekoa da autismoaren espektroaren in-
guruko nahasmenduak dituen eta derrigorrezko bigarren 
hezkuntzako bigarren mailako ikasketak egiten ari zen gaz-
te baten familiak eskatuta izapidetutako beste kexa bat. 
Familia kezkatuta zegoen gaztea eskolatzeko zituen auke-
rengatik. Azkenik, Bigarren Hezkuntzako institutu batean 
eskolatu ahal izan zen, curriculum-aniztasuneko programa 
baten esparruan.

Beti arduraz lantzen dugun hezkuntza-premia berezien es-
parruan, 2022. urtean, Lanbide Heziketako irakaskuntzetako 
curriculum-egokitzapenei eskainitako txosten honen II. ka-
pituluaren epigrafean nabarmendu dugun kexaz gain, kexa 
puntual batzuk jaso zirren. Kexa horietan, aditzera eman 
zen beharrezko baliabideak (zeinu-hizkuntzako interpre-
tea) ez zirela hornitu edo berandu jarri zirela eskura, edo 
zerbitzu osagarriei heltzeko azaroak izan zirela, hala nola 
hezkuntza-garraioko zerbitzua, hizkuntza-ereduaren ziozko 
arrazoiengatik, beste ikastetxe bateko ikasgela egonkor ba-
tera lekualdatzeko beharra zela eta.

1.4. Funtzio publikoa

Desgaitasunen bat duten pertsonek enplegu publiko bati 
oratzeko dituzten zailtasunak agerian geratu dira aldi 
baterako enpleguari buruzko kexetan (Bizkaiko Gizarte Ur-
gazpenerako Foru Erakundearen kategoria jakin batzuetako 
deialdietan araudian xedatutako lehentasuna ez aplikatzea-
gatik, hautaketa-prozesuak deitzen eta ebazten ez diren 
bitartean) zein enplegu finkoaren ingurukoetan (Osakidetza-
ko estatutupeko langile finkoaren izaera lortu ezin izan zuen 
pertsona bat, mugikortasun-zailtasunek eragozten zutelako 
destinoko herriraino joatea). Horietatik guztietatik ondorioz-
tatzen da ahalegin berezia egin behar dela egon dauden 
oztopoak gainditu eta pertsona guztien aukera-berdinta-
suna bermatzeko helburua lortzeko bidean, irmotasunez 
eta atzerapenik gabe aurrera egiteko aukera ematen duten 
beharrezko bitartekoak ezarri behar direla.

Pertsona batek Arartekoaren babesa eskatu zuen Osaki-
detza-Euskal Osasun Zerbitzuak erizaintzako laguntzaileen 
kategorian deitutako hautaketa-prozesuari dagokionez. 
Hautaketa hori 2023an egin behar zen, eta desgaitasun 
intelektualeko txandan parte hartzen zuen. Pertsona hori 
2016-2017ko lan-eskaintza publikoan kategoria horretarako 
deitutako prozesuan ere aurkeztu zen, adimen-desgaitasu-
naren txandan, eta oposizio-aldiko azterketa gainditu zuen. 
Geroago, txanda horretatik kanpo utzi zuten, eta desgai-
tasun orokorraren txandaren barruan sartu zuten; erabaki 
auzitegietan errekurritu zen eta baliogabetu egin zuten, be-
rriro ere errekurtsoa aztertu eta ebazteke dagoen epai baten 
bidez.

Oraingo deialdiak ahalmena ematen zien 2016-2017ko  
EEPko oposizio-aldia gainditu zutenei orduan lortutako nota 
baliatzeko prozesu berriaren oposizioaren emaitzatzat, az-
terketa berriro egin beharrik izan gabe. Hala ere, kexa jarri 
zuen pertsonari aukera hori ukatu zitzaion, orain adimen-

https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-2050-22-ebazpena-2022ko-azaroaren-16koa
https://www.osakidetza.euskadi.eus/ataria/
https://www.osakidetza.euskadi.eus/ataria/
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2. Arau- eta gizarte-testuingurua
2.1. Lehenik eta behin, Desgaitasunari buruzko 2022-2030 
Espainiako Estrategia aipatu behar dugu, desgaitasuna 
duten pertsonen giza eskubideak baliatu, gozatu eta erabil-
tzekoa, 2022ko maiatzaren 3ko Ministro Kontseiluak onartua

Dokumentu honetan, Espainiako Estatuak, bere adminis-
trazio eta botere publikoen bitartez, desgaitasunik duten 
pertsonen eta haien familien giza eskubideak gauzatzen 
laguntzeko gauzatu behar diren ekintza estrategikoak ja-
sotzen dira. Estrategia desgaitasunen bat duten pertsonen 
eskubideei buruzko NBEren Konbentzioak jasotzen dituen 
helburuen betetzeari doakio eta 2030 Agendaren garapen 
jasangarriko helburuei atxikitzen zaie, generoaren arloko 
ikuspegitik.

2.2. Beste alde batetik, Estatuko Aldizkari Ofizialak mar-
txoaren 31ko 6/2022 Legea argitaratu zuen, Desgaitasunen 
bat duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzea-
ri buruzko Lege Orokorraren Testu Bategina —azaroaren 
29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onar-
tua—, ezagutzazko irisgarritasuna eta hori eskatzeko eta 
aplikatzeko baldintzak ezarri eta arautzeko xedez.

Testuak irisgarritasunaren abiaburua du oinarri, desgaita-
sunen bat duten pertsonak, gizon zein emakume, modu 
independentean bizi ahal izateko eta gizartean baldintza 
berdinetan parte hartu ahal izateko aurretiazko baldintza 
gisa.

Espainian, 2003. urteaz geroztik irisgarritasun unibertsalari 
lotutako legeria bat badago ere, abenduaren 2ko 51/2003 
Legea dela bide, desgaitasuna duten pertsonen aukera-
-berdintasunari, diskriminaziorik ezari eta irisgarritasun 
unibertsalari buruzkoa (LIONDAU), gaur egun, ulertzeko 
eta komunikatzeko zailtasunak dituzten pertsonek orain-
dik ere irisgarritasunik gabeko ingurune kognitiboei aurre 
egin behar izaten diete egunero-egunero. Ingurune horiek 
“oztopo teknikoak eta ingurumenekoak dituzte, eta oztopo 
horiek gizartearen erabateko kontrolpean daude”. Ondorio 
horietarako, Arartekoaren iritziz, “indarrean dagoen legeria 
ez da behar bezain esplizitua; izan ere, praktikan, ezagu-
tzazko irisgarritasuna edo irisgarritasun kognitiboa ez da 
aintzat hartu irisgarritasun unibertsalari lotutako jarduerak 
garatzeko eta ezartzeko orduan. 

Lege horrek argiro adierazten du irisgarritasun kognitiboa 
irisgarritasun unibertsalaren barruan dagoela, irisgarritasun 
unibertsalaren definizioan, irisgarritasun kognitiboa ere kon-
tuan har dadin. 

Gainera, legeriak jasotzen dituen eremu guztietan, irisgarri-
tasunaren eta diskriminaziorik ezaren baldintzak bermatzen 
dituzten berariazko neurriak hartzeko, irisgarritasunaren eta 
diskriminaziorik ezaren oinarrizko baldintzak arautzen ditu, 
eta irisgarritasun kognitiboa denean ere, baldintza horiek 
zehazteko eta arautzeko betebeharra arautzen du.

dezaten. Mendetasunari buruzko Legeak (39/2006 Legea, 
abenduaren 14koa, autonomia pertsonala sustatzeari eta 
mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruz-
koa) jasotzen dituen prestazioak eta zerbitzuak eskuratu 
ahal izateko ere aurkeztu behar da berariazko aitorpen-es-
kaera hori.

Arestian adierazi den bezala, ezintasunak eta mendetasunak 
bi alderditatik heltzen diote zaurgarritasun-egoeran dauden 
pertsonen arretari, eta bi alderdi horiek batuta osagarriak 
dira. Mendetasunaren balorazioak pertsonen gizarte-arreta 
eta arreta soziosanitarioa du ardatz, eta, beraz, mende-
kotasunaren arloko legeriak eskaintzen dituen prestazio, 
laguntza eta zerbitzuak eskuratzeko aukeran datza —ohiko 
bizimoduaren oinarrizko jarduerak garatzeko arreta eta la-
guntza behar dituen pertsonarentzat—. Beste alde batetik, 
desgaitasunak pertsonaren bizitzaren beste alderdi batzuk 
jorratzen ditu, hala nola osasuna, enplegua, gizarte-babe-
sa, hezkuntza, mugikortasuna, komunikazioa, informazioa 
eta kulturarako, kirolerako eta aisialdirako irisgarritasuna eta 
gai publikoetan parte hartzeko aukera, eta horiek guztiak 
aitortzea. Horri esker, Desgaitasuna duten Pertsonen Esku-
bideei buruzko Lege Orokorraren Testu Bategina onartzen 
duen azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuak 
dakartzan zerbitzuak, laguntzak eta onurak eskuratu ahal 
izango dira, Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei bu-
ruzko Nazioarteko Konbentzioarekin bat etorriz.

Bestalde, adierazi behar da Arartekoak Zerga Koordinazio-
rako Organoari eskatu diola Oinordetzen eta Dohaintzen 
gaineko Zergaren egungo erregulazioa azter dezala, lurralde 
historikoen artean desgaitasunaren tratamendu bateratua-
goa ahalbidetzeko zerga horri dagokionez.

Oinordetzen gaineko zergaren arauketa dugu, beharbada, 
aniztasun handienetakoa duena zergaren tratamenduan.

Lurralde historikoen ahalegina —oso hein desberdinetan—, 
desgaitasunen bat duten pertsonei arreta zuzena eta osoa 
eskaintzen eta haien beharrizanei erantzuten oinarritu da, 
pixkanaka-pixkanaka zerbitzu, baliabide eta laguntza berriak 
ezarriz, oinarrizko arreta-sistemak indartuz eta zuzeneko 
prestazioak hobetuz. Beraz, gerta daiteke horietakoren ba-
tek, neurri txikiagoan bada ere, zeharkako onuretan eragin 
izana, hala nola ondasunen eta eskubideen oinordetzaren 
tratamendu fiskalari lotutakoetan, bereziki desgaitasuna 
duen kausadunaren kontribuzio-ahalmen handiagoa erakus-
ten duten egoerei lotuta egongo liratekeen kasuetan.

Nolanahi ere den, Arartekoak badaki herritarrek ez di-
tuztela erraz ulertzen horrelako desberdintasunak, eta, 
ondorio horietarako, tratamenduak lurralde historikoen ar-
tean antzekoagoak izan daitezen eskatzen edo, behintzat, 
komenigarritzat jotzen dute.

https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/discapacidad/docs/estrategia-espanola-discapacidad-2022-2030-def.pdf
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/discapacidad/docs/estrategia-espanola-discapacidad-2022-2030-def.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5140
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5140
https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632-E.pdf
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tuzten pertsonak, hala nola alboko esklerosi amiotrofikoak 
(AEA) jotakoak. Bide telematikoen bidez izapideak arintzea 
eta malgutzea ere ahalbidetzen du, prozesu osoan irisgarri-
tasun unibertsala bermatuta. Era berean, manuak ezartzen 
du bermatu egin behar dela desgaitasunen bat duten 
adingabeen eskubidea informazioa jasotzeko eta haiei en-
tzuteko, beren adina dela-eta bereizkeriarik egin gabe, eta 
desgaitasunaren arloko gizarte zibila txertatzen du Desgai-
tasunaren Balorazio Batzordeko kide gisa.

3. Jarduera-planaren esparruko 
bestelako esku-hartzeak

Bilerak elkarteekin

Arartekoak betidanik pentsatu izan du EAEn eremu honetan 
lan egiten duten elkarteek egiten duten lanak gure zeregi-
na aberasten duela, kolektiboaren errealitatea ezagutzera 
ematen duten antena gisa dihardute-eta. Hori dela eta, ezin-
bestean eman behar dizkiegu eskerrak, erakunde honekin 
etengabe lankidetzan aritzen direlako.

Ekitaldi honetan, harremanak lantzen jarraitu dugu Elkar-
tu, Fekoor, Eginaren Eginez eta Euskal Gorrak elkarteekin; 
gure helburua baita desgaitasunen bat duten gizatalde gisa 
eragiten dieten gaiak jorratzea eta, hala badagokio, horiei 
lotutako kexak izapidetzea.

Aurten, Retina Euskadi-Begisare elkartearekin ere bildu 
gara, Euskadiko hiru elkarte biltzen dituelarik: Retina Araba, 
Retina Bizkaia eta Retina Gipuzkoa.

Erakunde horietan, begi-sarearen distrofia hereditarioak 
dituzten pertsonak biltzen dira, bai eta ikusmen urritasu-
na eta itsutasuna eragiten duten beste gaixotasun batzuek 
jotakoak ere bai; bazkide laguntzaileek ere osatzen dute el-
kartea eta ezinbesteko eginkizuna betetzen dute, askotan, 
eragindakoen begi bihurtzen baitira. Guztira, 600 kide ingu-
ru dira, eta guztiek dute kezka bera: “gaixoen bizi-kalitatea 
hobetzea”.

Horren haritik, erakunde horiek azaldu digute lan egiten du-
tela, batetik, lehen harrera errazteko, non elkar ezagutzen 
duten eta pertsonari (eta familiari, hala nahi badute) laguntza 
eta jarraipena egiten hasten diren, banako arreta integrala 
eskainita. Bestalde, topaguneak eta prestakuntza-jarduerak 
antolatzen dituzte, hitzaldiak ematen dituzte ikerketa-talde 
garrantzitsuen eskutik, eta gizarte-, kultura- eta kirol-jardue-
rak antolatzen dituzte elkartekideentzat eta haien ingurune 
hurbila osatzen duten kideentzat.

Desgaitasunen bat duten Pertsonen Ordezkarien Espainia-
ko Batzordearen (CERMI), aburuz, lege hori onartu izana 
legegintza-mugarria da; ildo horretan, batzordeak adierazi 
du lege horri esker “irisgarritasun kognitiboa arautzea lortu 
dela, orain arte legez onartuta ez zegoen irisgarritasun uni-
bertsalaren esparruko alderdia izaki”.

2.3. Berriki, 2022ko uztailaren 13an, beste lege bat ar-
gitaratu da, eta manu horrek eragin handia izango du 
ordenamendu juridikoan. 15/2022 Legea, uztailaren 12koa, 
tratu-berdintasunerako eta diskriminazio ezerako integrala, 
2022ko uztailaren 14an indarrean jarri zena.

Legearen helburua da diskriminazio mota guztiak prebenitu 
eta desagerrarazteko lege-esparru egokia ezartzea, bai eta 
tratu-berdintasunaren zeharkako aplikazioa bultzatzea ere, 
politika publikoak, administrazio publikoen arteko koordi-
nazioa eta administrazio publikoen, eragile sozialen nahiz 
antolatutako gizarte zibilaren arteko lankidetza formula-
tu, gauzatu eta ebaluatzeko unean. Horrenbestez, politika 
publikoak diseinatu, kudeatu eta aplikatzeko esparru ga-
rrantzitsuetan eragina duten oso helburu zabalak dira, eta, 
lortzeko, ezinbestekoa da eragile publiko eta sozial guztien 
erantzukidetasuna.

Ondorio horietarako, legearen 2.1 ar tikuluak bere 
aplikazio-eremuaren arabera babestu beharreko diskrimina-
zio-arrazoitzat ezartzen ditu honako hauek: jaiotza, arraza 
edo etnia, sexua, erlijioa, sinesmena edo iritzia, adina, des-
gaitasuna, sexu-joera edo -identitatea, genero-adierazpena, 
gaixotasuna edo osasun-egoera, egoera serologikoa eta/
edo patologiak eta nahasmenduak pairatzeko joera geneti-
koa, hizkuntza, egoera sozioekonomikoa, edo beste edozein 
baldintza edo inguruabar pertsonal edo sozial.

Tratu-berdintasunerako eta diskriminaziorik ezerako 
lege integral berriak aukera ematen du tratu-berdintasu-
na eta diskriminaziorik eza sustatzeko legezko tresna bat 
baliatzeko, arrazoien zerrenda ireki batez hornitua eta dis-
kriminatzailetzat har daitezkeen jokabide eta egoera sorta 
zabala aurreikusita, bai sektore publikoan, bai pribatuan, 
bai giza jarduera garatzen den hainbat eremutan (ekono-
mia, lana, kultura, administrazio-harremanak edo aisialdia, 
besteak beste).

2.4. Azkenik, urriaren 18ko 888/2022 Errege Dekretua ai-
patu behar dugu, desgaitasun-maila aitortu, deklaratu eta 
kalifikatzeko prozedura ezartzen duena. Dekretu hori 2022ko 
urriaren 20ko BOEn argitaratu zen, eta 2023ko apirilaren 
20an jarri zen indarrean. 

Desgaitasunaren balorazioaren baremo berri horrek 1999tik 
indarrean zegoena ordezten du, eta Nazio Batuen Desgai-
tasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko Nazioarteko 
Konbentzioaren gizarte-eredura egokitzen da.

Errege dekretu horrek jasotzen dituen berrikuntzen artean, 
badago premiazko izapide bat ezartzea arrazoi humanita-
rioengatik, gizarte-premia bereziengatik, osasunagatik edo 
bizi-itxaropenagatik balorazioa egiteko. Izapide horretan 
sartuko dira, adibidez, endekapenezko gaixotasunak di-

https://elkartu.org/desgaitasun-fisikoa-duten-pertsonen-gipuzkoako-federazio-koordinatzailea/
https://elkartu.org/desgaitasun-fisikoa-duten-pertsonen-gipuzkoako-federazio-koordinatzailea/
https://fekoor.com/?lang=eu
https://www.eginez.org/eu/
https://euskal-gorrak.org/
https://www.begisare.org/eu/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-11589
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-11589
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-17105
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4.4. Hezkuntzarako eskubidea giza duintasunari lotutako 
oinarrizko eskubidea da, eta Espainiako Konstituzioaren 27. 
artikuluak dioen legez, horren helburua da nortasunaren 
garapen osoa bermatzea. Ildo horretan, Espainiako Kons-
tituzioak, Nazioarteko Zuzenbidearen postulatuekin bat 
datorrenez gero, hezkuntzarako eskubidea ematen die, oro 
har, “pertsona guztiei”, giza eskubide gisa ahalik eta esku-
zabaltasun handienez ulertu behar dela iritzita.

Hori dela eta, beharrezkoa da irakaskuntza guztiak behar 
bezala arautzea, hezkuntza-premia bereziak dituzten per-
tsonek neurri, baliabide eta laguntza-produktu guztiak izan 
ditzaten, bai eta beharrezkoak diren egokitzapenak ere, 
pertsona guztiek hezkuntzarako sarbidea berdintasun-bal-
dintzetan eta Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei 
buruzko Konbentzioaren 24. artikuluan ezarritako postu-
latuen arabera izango dutela bermatzeko. Ildo horretan, 
agindu horrek ezartzen du hezkuntza-sistema inklusiboak 
ezarri behar direla maila guztietan, desgaitasunen bat duten 
pertsonen hezkuntzarako eskubide unibertsala gauzatzeko, 
diskriminaziorik gabe eta aukera-berdintasunarekin, eta ber-
matu behar dela, halaber, goi-mailako hezkuntzarako eta 
ikaskuntzarako sarbide orokorra bizitza osoan zehar, giza 
eskubideekiko, oinarrizko askatasunekiko eta giza anizta-
sunarekiko errespetua indartzeko.

4.5. Era berean, beharrezkoa da ekintza positiboko neu-
rriak hartzen sakontzea, desgaitasuna duten pertsonek 
beren eskubide guztiez gozatzeko eta gizartean parte 
hartzeko erabateko aukera izan dezaten. Horregatik, gizar-
te-politikak desgaitasunen bat duten pertsonen autonomia 
erraztera ere bideratu behar dira, eta haien eskura jarri 
behar dira euren bizitza-eredua banaka eraiki edo ezarri ahal 
izateko behar dituzten baliabideak eta bitartekoak.

4.6. Amaitzeko, aurten ere, Arartekoak gogorarazi behar 
du, desgaitasunen bat duten pertsonen eskubideak ber-
matzeko lan egiten duten euskal herri-administrazioek 
etengabe mantendu behar dutela dibertsitate funtzionalaren 
zeharkako ikuspegia agenda instituzionalean, betiere aintzat 
har dadin pertsona horiei eragin diezaieketen politika publi-
ko guztien plangintza egiteko zein haiek gauzatzeko orduan.

Horiek horrela, erabakigarria da herri-administrazioek 
gizartearen eraldaketa kulturala egitea helburu duten sen-
tsibilizazio-, sustapen- eta prestakuntza-jarduerak garatzea, 
aukera berdintasuna eta bereizkeriarik eza oinarri hartuta, 
eta aukera ematea errealitate horren eta haren kausen eta 
ondorioen inguruko ezagutzan sakontzeko.

4. Arloko jardueren laburpena
Egiazta daitekeenez, herritarrek Arartekoari helarazitako 
gaiez den bezainbatean, azken urte hauetan etengabe es-
katu zaio erakundeari desgaitasunen bat duten pertsonen 
eskubideen defentsan esku har dezala. 

4.1. Irisgarritasun unibertsala oraindik ere konpondu ga-
beko arazo bat da gure gizartean, espazio publikoetan, 
eraikuntzetan eta emandako zerbitzuetarako irispidean. 
Oztopo ugari ditugu, desgaitasuna duten pertsonei aukera 
ematen ez dietenak beren eskubideak erabiltzeko era inde-
pendentean bizitza garatu ahal izateko eta komunitatean era 
aktiboan parte hartzeko.

Horregatik, premiazkoa da botere publiko guztiek, beren 
jarduketa guztietan, irisgarritasun unibertsalaren kontzeptua 
aintzat har dezaten abiaburu gisa, herritar guztien premiei 
erantzuten dien ingurunea sorturik, eta hori bermatzeko 
beharrezko neurriak harturik eskumen publikoko eraikinetan, 
establezimenduetan eta instalazioetan, lurraldea antolatzeko 
tresnetan, hirigintza-planetan eta urbanizazio-proiektuetan, 
bai eta garraio-sistemetan ere.

4.2. Era berean, azpimarratu behar da desgaitasunak 
ahalmen ekonomikoa murrizten diola desgaitasuna paira-
tzen duenari eta haren familia-inguruneari ere: aurretikoei, 
ezkontideei eta ondorengoei, horiek guztiek beren gain hartu 
behar baitituzte egunerokoan benetako errenta erabilgarria 
mugatzen duten gastu gehigarri batzuk. Ildo horretan, des-
gaitasunen bat duten pertsonek gizarteratzeko eta gizartean 
arrunt parte hartzeko egin behar duten ahalegin ekonomi-
ko handiagoa kontuan hartzen duten zerga-neurriak hartu 
beharko lirateke. Ezin dugu ahaztu botere publikoei dago-
kiela beharrezko neurriak hartzea eta norbanakoen nahiz 
gizataldeen berdintasuna benetakoa eta eraginkorra izateko 
baldintzak sustatzea.

4.3. Era berean, erakunde honek askotan adierazi duenez, 
eta urteko txostenetan hala jasota geratu denez, enplegu 
publiko, finko edo aldi baterakoari egiatan heldu ahal izate-
ko, aukera-berdintasunerako eskubidea bermatu behar da, 
desgaitasunen bat duten pertsonen eskubideen defentsan, 
eremu horretan kudeaketa egokia bermatzeko ekintza po-
sitiboari atxikitako neurriak hartuz. Ez dugu alboratu behar 
nazioarteko hainbat erakundek nabarmendu duten alerta; 
izan ere, ohartarazi dutenez, pandemiak eragindako dezele-
razio ekonomikoaren ziozko enpleguaren suntsiketak eragin 
larria izan dezake desgaitasunen bat duten pertsonek osatu-
riko gizataldean, eta are gehiago handitu daitezke enplegua 
aukera-berdintasunean eskuratu eta lanari eusteko egun 
dauden desberdintasunak. 
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tekoari2. Horrelakoetan, zigorra Euskaditik kanpo kokatutako 
espetxeetan betetzen ari direnez eta, beraz, espetxe horien 
gaineko eskumenik ez dugunez, presoei eta haien senide 
eta hurbilekoei informazioa eta lege-aholkularitza emateaz 
gainera eta, hala egokituz gero, gai horiek Herriaren Defen-
datzaileari bideratzeaz gainera, Arartekoa etengabe egon 
da harremanetan Euskadiko espetxe-administrazio berri-
ko zuzendaritza-zentroarekin, kexagileak errotze-mailaren 
arabera, espetxe-ibilbidearen arabera eta Euskadiko espe-
txeetako toki libreen arabera hurbiltzeko aukerak baloratu 
ahal izan daitezen. 

Jasotako kexetan, halaber, urtearen lehenengo hilabetee-
tan COVID-19aren pandemiaren harira ezarritako neurriak 
(baimenetatik eta irteeretatik bueltan behaketa-aldia ziegan, 
burbuila-moduluak...) jorratu dira, urteko lehenengo hiruhi-
lekoan oso neurri zorrotzek indarrean jarraitzen baitzuten. 
2022ko apirilaren 1ean, Justizia Zuzendaritzak zirkular bat 
argitaratu zuen, Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailak es-
petxeetan COVID-19a zaindu eta kontrolatzeko egindako 
protokolo berriari publizitatea emateko. Bada, protokolo 
horrek neurririk zorrotzenak arindu zituen3, eta, 2022aren 
amaieran, espetxeetan bizimodu normala berreskuratuta 
zegoen ia erabat.

Halaber, honako gai hauekin lotutako kexak jaso ditugu: 
familia- eta bizikidetza-komunikazioak, presoak hirugarren 
graduan egoitza-baliabide sozialetara sartzeko aukera eta 
Euskadiko hiru espetxeen antolaketari, araubideari eta fun-
tzionamenduari buruzko arazo intzidentalak.

2  Espetxe-arloko estatu-legeak betearazteko Estatuko Administrazioa-
ren eginkizunak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzen 
dizkion ekainaren 29ko 474/2021 Errege Dekretuaren eranskinak ezartzen du 
presoa hartu behar duen espetxe-administrazioak lekualdaketa ukatu ahalko 
duela, “ezegokitzat jotzeagatik edo tokirik ez egoteagatik, aurretik ezarritako 
gehieneko edukieraren arabera”.

3  Baimenetatik eta irteeretatik bueltan eta barneratzeetan, 7 eguneko 
behaketa-aldia ziegan, eta “burbuila-moduluak” komunikazioen eta bisiten 
ondoren, beste neurri batzuen artean. 

1. Arloa kopurutan

Ararteko erakundea sortu zenetik, espetxeratuek arreta 
bereziko kolektiboa osatu dute, bai zaurgarritasun-egoera 
berezian daudelako, bai askatasunik ezak oinarrizko esku-
bideei eragiten dielako eta kondenan gainerako eskubideak 
mugatzen direlako1.

2022a izan da Euskadiko espetxeen funtzionamenduaren 
gaineko eskumena Euskal Autonomia Erkidegora transferi-
tu osteko lehen ekitaldi osoa, eta, beraz, Euskadin preso 
daudenen kexek eta kontsultek nabarmen egin dute gora, 
baita Euskadin jaio edo errotu arren Estatuko espetxeetan 
daudenen kontsultek ere. 

Hala, ekitaldi honetan, guztira 46 kexa eta kontsulta jaso 
ditugu arlo honetan. 

Asko eta asko presoenak eta haien senideenak izan dira, 
kondena Euskadiko espetxeetan bete dezaten hurbiltze 
aldera zer urrats eman behar diren galdetu diotelako Arar-

1  Honako hau ezartzen du Espainiako Konstituzioaren 25.2 artikuluak: 
“Presondegiko pena duen kondenatuak Kapitulu honetako oinarrizko esku-
bideak izango ditu, kondenak apropos ezarritakoak, penaren zentzuak edota 
presondegietako legeak mugatzen ez badituzte behintzat”. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11239
https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionEUSKERA.pdf
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2023aren hasieran) erabakigarriak izango dira Euskadin 
espetxe-administrazio integral baterantz aurrera egin ahal 
izateko.

Bestetik, aurrekoaren ildoan, Arartekoak Euskadira hurbildu 
ez dituzten eta, beraz, beste autonomia-erkidego batzue-
tan espetxeratuta dauden presoen hainbat kexa jaso ditu. 
Presook ez daude Euskadiko espetxeetan, bai espetxe-
ko lehen graduan daudelako edo EEaren 101. artikuluko 
araubide itxian daudelako, beren espetxe-ibilbideagatik, 
bai Euskaditik Estatuko espetxeetara urrundu dituztelako, 
gertakari larri edo errepikatu baten ondorioz graduan atzera 
egin eta espetxeko lehen graduan sailkatzeagatik4. Zentzu 
horretan, Arartekoa kezkatuta dago, Euskadin ez dagoelako 
lehen graduko espetxerik (Zubietako espetxe berrirako ere 
ez da aurreikusi), eta lehentasunezkotzat jotzen du Araba-
ko espetxean lehen graduko modulu bat irekitzea, zeina, 
Euskadiko espetxe-eredu berriaren arabera, tratamendu 
trinkoan oinarrituko baita, eta ez zigorrean. Espetxeko gra-
du horrek are gehiago murrizten eta erasaten ditu presoen 
oinarrizko eskubideak, eta Euskadiko espetxe-adminis-
trazioan halakorik ez egoteak urrunketaren zigor-ondorioa 
ekar dezake, bai eta, ondorioz, pertsona horiek komunita-
tean gizarteratzeko prozesuak etetea ere. Bada, egoera hori 
esponentzialki larriagotzen da Euskadin errotuta dauden 
atzerritarren kasuan.

Arartekoa, era berean, presoak egoitza-baliabideetara 
edota komunitatean birgizarteratzeko baliabideetara 
sartzeko aukeraz mintzatu zaie Euskadiko espetxe-agin-
taritza berriei, eta, aurten, funtsezko gaia izan da hori. 
2021ean, egoera larria sortu zen; izan ere, transferentziaren 
esparruan, foru-aldundien mendeko presoentzako egoi-
tza-baliabideak ixten hasi ziren (Arabako Foru Aldundiaren 
mendeko presoentzako egoitza-baliabide espezifikoa, adi-
bidez), edo baliabide horiek gizarte-bazterketako egoera 
larrian dauden beste kolektibo batzuentzat bideratzen hasi 
ziren, bazterketa-egoera baloratzeko tresnak presoei ego-
kitu gabe. Gainera, presoen espetxe-denborek ez zuten 
bat egiten baliabideetako toki-kopuruarekin, eta espetxean 
betetzen zuten hirugarren gradua, kondena amaitu arte, 
foru-aldundien mendeko egoitza-baliabideetara sartzeko 
ezintasunagatik.

Zentzu horretan, Arartekoak babesten duen iritziaren ildoan, 
aurrerapen handia izan da autonomia-erkidegoan 2022an 
presoentzako egoitza-baliabide hauek ireki izana (Eusko 
Jaurlaritzaren Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako 
Sailak diruz laguntzen dituen hirugarren sektoreko baliabi-
deak dira):

4  Espetxeen Erregelamendua onesten duen otsailaren 9ko 190/1996 
Errege Dekretuaren 101. artikuluaren hirugarren tartekian erregulatzen da, 
eta Espetxeei buruzko Lege Organiko Orokorraren 10. artikuluak berdin tra-
tatzen du: "existirán establecimientos de cumplimiento de régimen cerrado 
o departamentos especiales para los penados calificados de peligrosidad 
extrema o para casos de inadaptación a los regímenes ordinario y abierto… 
El régimen de estos centros se caracterizará por una limitación de las acti-
vidades en común de los internos y por un mayor control y vigilancia sobre 
los mismos en la forma que reglamentariamente se determine".

2. Aurrekariak
2021eko urriaren 1ean, Eusko Jaurlaritzaren Berdintasun, 
Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak bere gain hartu zuen 
espetxeetako eta gizarteratzeko establezimenduetako anto-
laketa-kudeaketaren, araubidearen eta funtzionamenduaren 
gaineko eskumena, baita espetxe-legedia betearaztekoa ere 
(Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuaren 10.14 eta 12.1 
artikulua). Horren ondorioz, Arartekoa, ordutik, Eusko Le-
gebiltzarreko goi-komisionatua den aldetik, eskuduna da 
EAEn kokatutako espetxeen kudeaketa kontrolatu eta/edo 
gainbegiratzeko. Gainera, erakundearen eginkizunak eta 
jardun-esparrua aurkezten hasi gatzaizkie Euskadiko hiru 
espetxeetako presoei. 

Eusko Jaurlaritzak espetxeen eskumena hartu ondoren bai-
na gauzatu aurretik, Arartekoak lan egin du Euskadin jaio 
edo errotutako pertsonek zigorra Euskadiko espetxee-
tan betetzeko duten eskubidearen alde, birgizarteratzeko 
prozesuak haien komunitate, herri eta hirietan garatu ahal 
izan ditzaten eta Euskadiko administrazio publikoetako 
gainerako zerbitzuetara edozein herritarren baldintza bere-
tan irits daitezen. Erakunde honek oso ondo baloratzen du 
preso batzuk hurbildu izana, hurbilketa horren lehenengo 
ondorioa izan baita espetxeratuak haien familia eta komu-
nitateetatik hurbilago egotea eta horrek, zalantzarik gabe, 
birgizarteratzen laguntzen dielako. Hurbilketaren ondorioz, 
ordea, 2022an 270 preso gehiago daude Euskadiko espe-
txeetan. 

Halaber, eskumena hartu izanaren ondorioz, Arartekoak 
harreman zuzen eta etengabea dauka Euskadiko espetxe-
-administrazioko agintariekin, eta, hala, hurbilago egonez, 
Arartekoak esku hartzeko aukera handiagoa dauka, azka-
rrago ekitekoa. Horrek asko erraztu digu lana, lankidetzan 
eta gardentasunez aritu baikaitezke.

Halere, presoek, haien senideek eta espetxe-eremuko hiru-
garren sektoreko erakundeek adierazi dutenaren arabera, 
Euskadiko hiru espetxeetan langile gutxi egoteak eragina 
dauka espetxeratuei ematen zaien arretan, eta langileen 
estres- eta presio-maila gora egiten ari da. Eskumena es-
kualdatu aurretik, abiapuntuko egoera konplexua zen, 
Euskadiko espetxeetako lanpostuen %80 bakarrik baitzeu-
den beteta; gainera, Arabako espetxea (Zaballa) ireki izanak 
ez zuen ekarri langile-taldea espetxe berriko toki-kopurua-
rekin korrelazioan areagotzea. 2021ean eta 2022an, gainera, 
langile batzuk lekuz aldatu dira, beste batzuek erretiroa 
hartu dute, eta beste batzuk bajan egon dira, pandemia-
-testuinguruan. Bestetik, Euskadin espetxeratuen kopurua 
igotzearen ondorioz, Euskadiko espetxeak gainokupazio-
-egoeran daude, eta ez da bermatzen preso bakoitzak bere 
ziega eduki ahal izatea, Estatuko gainerako espetxeetan 
bezala (Espetxeen Erregelamendua –aurrerantzean, EE– 
onesten duen otsailaren 9ko 190/1996 Errege Dekretuaren 
13. artikuluaren printzipio zelularra).

Langileen egoera eta espetxeetako azpiegituretan aurreiku-
si diren aurrerapenak (Euskadiko espetxeetako azpiegituren 
plana egingo da, eta Zubietako espetxe berria irekiko da 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-3307
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-3307
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1979-23708
https://www.legegunea.euskadi.eus/webleg00-contfich/es/contenidos/transferencia/trans_027/es_def/index.shtml
https://www.legegunea.euskadi.eus/webleg00-contfich/es/contenidos/transferencia/trans_027/es_def/index.shtml
https://www.legegunea.euskadi.eus/webleg00-contfich/es/contenidos/transferencia/trans_027/es_def/index.shtml
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-3307
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desberdintasunik. Azken batean, guztiek dauzkate estalita 
behar oinarrizkoenak, baina ez gizarteratze-prozesutik era-
torriko gastuak.

Emaitza

Zenbait bilera egin ondoren, LANBIDEK DSBEari buruz-
ko irizpide berriak eguneratu eta argitaratu zituen 2022ko 
urrian, honako hau ezartzeko:

“Edozein izanik ere eskatzailearen espetxe-gradua, 
DSBE eta EPO jasotzeko eskubidea izango du (alo-
kairu-gastuak baditu), baldin eta asteko egun jakin 
batzuetan familiaren/ohiko etxebizitzan bizi bada edo 
egunean bertan espetxetik irteten bada, espetxean 
gaua igaroz, eta, ondorioz, bere oinarrizko premiekin 
lotutako gastuei aurre egin behar badie.”

3.2.  Martuteneko espetxeko preso batek 
Arartekoaren esku-hartzea eskatu zuen, 
10 urtetik gorako seme-alabek ezin 
zituztelako bizikidetza-bisitak (bis a 
bisak) egin guraso espetxeratuekin 

Jasotako kexak

EEaren 45. artikuluak azaltzen duenez, “se concederán, previa 
solicitud del interesado, visitas de convivencia a los internos 
con su cónyuge o persona ligada por semejante relación de 
afectividad e hijos que no superen los diez años de edad…”. 

Presoak esan zuen hiru urteko semea eta hamaika urteko 
alaba zituela eta bai berak, bai Martuteneko beste preso 
batek egoera bera zutela: seme-alabei eskubideak murriztu 
zitzaizkien 11 urte betetakoan, ezin zutelako bizikidetza-ko-
munikaziorik egin. Horrek, kexagilearen ustez, eskubideak 
urratzen zituen.

Arartekoaren esku-hartzea

Erakunde honek Euskadiko espetxe-agintaritzara jo zuen, 
eta adingabeen interes gorenaren printzipioa (Haurren Es-
kubideen Nazioarteko Konbentzioaren oinarrizko postulatua) 
nabarmendu zuen esku-hartzean. Hala, kontua gurasoak es-
petxean dituzten adingabeen eskubideen ikuspegitik jorra 
zezatela eskatu zien (gaia berariaz jasotzen da Europako 
Kontseiluaren CM/REC (2018) 5 Gomendioan, gurasoak es-
petxean dituzten adingabeei buruzkoan).

Emaitza

2022ko maiatzaren 9an, Eusko Jaurlaritzaren Berdintasun, 
Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak Bizikidetza-komunika-
zioetara joan daitezkeen seme-alaben inguruko interpretazio 
erlatiboari buruzko informazio-zirkularra onetsi zuen Eus-
kadiko espetxeetarako, eta Arartekoari komunikatu zion. 

• Bost pisu gizonentzat, eta bat emakumeentzat, Gas-
teizen.

• Bizkaian, toki gehiago finantzatu eta jarri dira, eta 
pisu berri bat ireki.

• Gipuzkoan, toki gehiago finantzatu dira, eta eguneko 
zentro bat ireki.

Puntu hau amaitzeko, eskerrak eman dizkiegu Eusko 
Jaurlaritzaren Euskadiko espetxe-administrazioaren zu-
zendaritzari, Euskadiko hiru espetxeen zuzendaritzari, 
espetxe-eremuko hirugarren sektoreko erakundeei, Barne 
Ministerioaren Espetxeetako Idazkaritza Nagusiari eta He-
rriaren Defendatzaileari, lankidetza estuan aritzeko aukera 
eman dutelako eta, hortaz, Arartekoak behar bezala burutu 
ahal izan dituelako bere eginkizunak.

3. Kexa eta jarduera 
aipagarrienak

3.1.  Espetxeen Erregelamenduaren 
182. artikuluko hirugarren graduan 
sailkatutakoek diru-sarrerak bermatzeko 
errenta (DSBE) eskuratzeko mugaketak 
edukitzea, hirugarren graduko gainerako 
modalitateetan sailkatuta daudenek oro 
har jaso arren.

Jasotako kexak

BIDESARI elkarteak kexa bat jarri zuen Arartekoan, Berdin-
tasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saileko arduradun 
berrien eta LANBIDE-Euskal Enplegu Zerbitzuaren aurrean 
jardun zezan eskatzeko.

Izan ere, espetxe-araubidearen arabera, DSBEa kobratzeko 
eskubidea izateko irizpideek aurreikusten zuten EEaren 182. 
artikuluko hirugarren graduan sailkatutakoek (toxikomanien 
kontrako tratamendua jasotzen ari direnei aplikatzen zaie 
modalitate hori, eta harrera-pisu batean, tratamendu-zentro 
batean edo komunitate terapeutiko batean egotea eskatzen 
du) ezin zezaketela DSBEa jaso tratamendu-fasean egon bi-
tartean, baina bai gizarteratze-fasera igarotakoan.

Arartekoaren esku-hartzea

Erakunde honek, Arartekoaren diagnostiko-txostena egin 
zuenetik, hainbat aldiz planteatu dio LANBIDERI interes-
garria litzatekeela hausnartzea zergatik ezartzen zizkieten 
irizpide desberdinak toxikomanien tratamenduan zeuden 
barneratuei eta hirugarren graduko beste batzuei, ez zegoe-
lako arrazoirik justifikatzen zuenik kolektibo horrek DSBEa 
ezin eskatzea, osasun-kontua kenduta ez baldin bazegoen 

https://www.lanbide.euskadi.eus/contenidos/informacion/rgi_criterios/eu_def/adjuntos/Criterios-octubre-22-euskera.pdf
https://www.lanbide.euskadi.eus/contenidos/informacion/rgi_criterios/eu_def/adjuntos/Criterios-octubre-22-euskera.pdf
https://edoc.coe.int/en/children-s-rights/7802-recommendation-cmrec20185-of-the-committee-of-ministers-to-member-states-concerning-children-with-imprisoned-parents.html
https://edoc.coe.int/en/children-s-rights/7802-recommendation-cmrec20185-of-the-committee-of-ministers-to-member-states-concerning-children-with-imprisoned-parents.html
https://www.institucionpenitenciaria.es/eu/web/home/inicio
https://www.institucionpenitenciaria.es/eu/web/home/inicio
https://www.defensordelpueblo.es/eu/
https://www.defensordelpueblo.es/eu/
https://www.ararteko.eus/eu/diagnostiko-txostena-lanbidek-diru-sarrerak-bermatzeko-errentaren-eta-etxebizitzarako-prestazio-osagarriaren-prestazioak-hobeto-kudeatzeko-proposamenak-jasotzen-dituena-2017
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4. Jarduera-planaren esparruko 
bestelako esku-hartzeak

4.1. Bilerak elkarteekin

Euskadiko hiru hiriburuetako Arartekoaren egoitzan, bilerak 
egin ditugu hiru lurraldeetan presoen birgizarteratzean lan 
egiten duten espetxeen esparruko hirugarren sektore-
ko erakundeekin (Pastoral Penitenciaria Bizkaia, Bizitegi, 
Bestalde, Gizakia, Susterra, Zubiko, Zubietxe, Etorkintza, 
Bidesari, IRSE, Berriztu, Loiola Etxea, Izan, Iresgi, Arrats, 
Agipad, Gurutze Gorria, Adap, Sidalava, Etxerat eta Salha-
keta Araba), baita Euskadiko abokatuen elkargoetako 
Espetxe Laguntzako Zerbitzuko abokatu arduradunekin ere.

Bilera horiei esker, egoera modu bateratuan ebaluatua ahal 
izan da espetxeen eskumena Eusko Jaurlaritzari eskualdatu 
ondoren, EAEn espetxean dauden presoei gehien erasaten 
dieten hobetzeko esparruak eta esparru gatazkatsuenak er-
katu ahal izateko. 

4.2. Bilerak administrazioarekin

Administrazioarekin aipatutako harremana izateaz gain, ur-
tean zehar instantzia hauekin izandako bilerak nabarmendu 
behar ditugu:

• Zigorrak Kudeatzeko Euskal Zerbitzua (ZKEZ). Iaz, 
Arartekoak adierazi zuen kezkatuta zegoela, Euskadin 
espetxeaz bestelako neurri guztiak kudeatzen dituen 
zerbitzua atzeratu egiten zelako. Bada, 2022an zego-
kion jarraipena egin ondoren (arloko langileak zerbitzu 
horretara joan dira, Bilbora, bilerak zein bisitak egitera), 
Arartekoak egiaztatu ahal izan du ZKEZren egoerak 
hobera egin duela 2022an, espedienteak kudeatzeko 
itxarote-denborak nabarmen murriztu direlako.

• Ararteko erakundea hainbat aldiz elkartu da Eusko 
Jaurlaritzaren Berdintasun, Justizia eta Gizarte Poli-
tiketako Sailaren zuzendaritzarekin. 2022an, bilerek, 
batez ere, honako bi gai hauek izan dituzte hizpide: 
Euskadiko Justizia Errestauratiboaren 2022-2025eko 
Estrategia, Euskadiko espetxeak barne hartzen baiti-
tu, eta espetxean tratu txarrak salatzen direnean 
jarduteko protokolo propioa, Euskadiko espetxe-
-administrazioarena.

4.3.  Parte hartzea ekitaldietan, lantaldeetan 
eta biltzarretan

Erakunde honek presoen egoerari buruzko zenbait foro-
tan hartu du parte urtean zehar, eta, horien artean, honako 
hauek nabarmendu behar dira: 

• Justizia errestauratiboaren eta espetxe-sistemaren 
eremuari dagokionez, Arartekoak ohiko lankidetzaz 

Zirkular horretan, jurisprudentzia-irizpideetan eta nazioar-
teko estandarretan oinarrituta, gutxienez bi kasu hauetan 
hamar urtetik gorako seme-alabek guraso espetxeratuekin 
bizikidetza-komunikazioak egitea baimendu behar dela on-
dorioztatzen da:

• Bizikidetza-komunikazioak 13 urtetik beherako se-
me-alabekin egiten direnean, Haur eta Nerabeak 
Zaindu eta Babesteko otsailaren 18ko 3/2005 Legean 
adin horrexek zehazten baitu haurren eta nerabeen 
arteko aldea.

• Bizikidetza-komunikazioak adingabeko hainbat 
seme-alaba dauzkan familia-nukleoarekin egiten 
direnean, familiaren bizikidetza-lotura ez hausteko. 
Bereziki, adingabeetako batek aurreko paragrafoan 
adierazten den adina bete aurretik komunikazio ho-
riek egiten baldin baziren.

3.3.  Moralejako espetxeko (Dueñas, 
Palentzia) preso batek Euskadira 
eramatea eskatu zuen, espetxeak Eusko 
Jaurlaritzari transferitu ondoren

Jasotako kexak

Arartekoak Moralejan preso zegoen pertsona baten kexa 
jaso zuen. Presoa Bilbokoa zen, bi seme-alaba zeuzkan, 
ama adin aurreratuan zuen, eta 2013tik Euskaditik kanpoko 
espetxeetan ari zen kondena betetzen; horrek familia-ha-
rremanak zailtzen zituen, baita seme-alabekin eta amarekin 
(adin aurreratuan zegoelako eta osasun-egoera delikatua 
zuelako) bisitak egiteko aukera ere (Osakidetzaren txostenak 
erantsi zituen). Halaber, adierazi zuenez, 2021eko azaroan 
egin zuen azken lekualdaketa-eskaera, baina ez zioten onar-
tu, toki nahikorik ez zegoelako.

Arartekoaren esku-hartzea

Euskaditik kanpo dagoen espetxe batean zegoenez, Arar-
tekoak Herriaren Defendatzaileari bideratu zion kexa, 
herritarrak bidalitako dokumentazio guztiarekin, gaiaren gai-
nean eskumena baitu. Arartekoak, halere, kontsulta bat egin 
zion Euskadiko espetxe-administrazioaren zuzendaritzari, 
preso horren egoerari, lekualdaketa-eskaerari eta toki-gabe-
ziaren ondoriozko ukoari buruz galdetzeko. Zentzu horretan, 
Arartekoak adierazi zuen preso horrek lehentasuna izan 
behar duela, bertan erroldatuta dagoelako eta familia-kar-
gak dauzkalako, bai amaren zaintzengatik eta bisitengatik, 
bai Euskadiko espetxe-eredua gidatu behar duen haurren 
ikuspegiagatik.

 Emaitza

Euskadiko espetxe-agintariek, bada, Euskadira lekualda-
tzeko eskaeraren espedientea berrikusi zuten, eta Arabako 
espetxera eramatea onartu; berehala lekualdatu zuten.

https://www.justizia.eus/zigorrak-kudeatzeko-euskal-zerbitzua/webjus00-contentgen/eu/
https://www.justizia.eus/contenidos/documentacion/20221110_inter_doc_sjr/eu_def/adjuntos/220726_EuskadiJustiziaErrestauratiboarenEstrategia_2022-2025.pdf
https://www.justizia.eus/contenidos/documentacion/20221110_inter_doc_sjr/eu_def/adjuntos/220726_EuskadiJustiziaErrestauratiboarenEstrategia_2022-2025.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2005001476
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gizarte-bazterketan daudenek, mendekotasuna dutenek eta 
adinekoek). Azken urteetan, Arartekoak zenbait kexa izapi-
detu ditu gizarte-gaietako foru-sailen aurrean, espetxeratuek 
zailtasunak izan dituztelako hiru lurralde historikoetako fo-
ru-aldundien mendeko gizarte-prestazio eta -zerbitzuetara 
iristeko bidean, zigor- eta espetxe-arloan modu desberdi-
nean aplikatzen ari delako urriaren 6ko 185/2015 Dekretua, 
Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbi-
tzuen zorroari buruzkoa.

Presoak egoitza-baliabideetara sartzeari dagokionez, seku-
lako aurrerapena izan da Euskadiko espetxe-administrazio 
berriak bigarren puntuan aipatu ditugun egoitza-baliabideak 
ireki izana, eta nabarmendu egin behar dugu. Arartekoak, 
ordea, uste du espetxeak transferitu ondoren Eusko Jaur-
laritzak bermatu egin behar duela presoak gainerako 
herritarren baldintza beretan iristea gizarte-baliabideetara 
eta komunitatean birgizarteratzeko baliabideetara. Horre-
tarako, espetxeetan gizarte-zerbitzu normalizatuak 
egoteko urratsak eman behar dira, espetxeetako gizar-
te-zerbitzuak Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako lehen 
arretaren sarean egon daitezen. Arartekoaren ustez, halaber, 
gizarte-bazterketa baloratzeko tresnak lehenbailehen ego-
kitu behar dira presoen inguruabarretara, eta, etorkizunean, 
espetxeetako gizarte-zerbitzuek egin beharko lituzkete ba-
loraziook. Bestetik, Arartekoaren iritziz, datozen urteetan, 
intentsitate ertaineko pisuez gainera, toki batzuk hornitu 
beharko dira intentsitate altuko egoitza-baliabideetan, bai 
kasu larrienentzat, bai erabat aske dauden preso ohientzat 
(birgizarteratzeko esku-hartze instituzionala behin betiko as-
katasunetik haragokotzat ulertuta); izan ere, hala egin ezean, 
baliteke preso ohi batzuk pobreziara, kale-egoerara eta baz-
terketa larrira iristea, birgizarteratze-sistemak berak saihestu 
nahi duen berrerortzeari bide emanez.

4. Osasun mentala, emakumeak eta gurasoak preso 
dauzkaten adingabeen eskubideak. Amaitzeko, Ararte-
koak adierazi nahi du bereziki kezkatuta jarraitzen duela 
presoen osasun mentalarekin5: Arartekoaren Askatasunik 
gabe dauden pertsonen buruko osasunari EAEn emandako 
arreta soziosanitarioa txosten berezian jasotzen diren go-
mendioek indarrean jarraitzen dute. 

Bestalde, Euskadin ezarri nahi den espetxe-sistema berria-
ren oinarrizko ildoak dira haurren ikuspegia (aurrerapen 
handiak egin dira) eta genero-ikuspegia. Azken horrek, 
Arartekoaren ustean, bultzada espezifiko eta irmoa behar 
du, Zaballako emakumeen moduluko baldintzak alda dai-
tezen eta emakume presoak egoitza-baliabideetara irits 
daitezen. Martutenen, amen unitatea sortu da (Arartekoak 
bertatik bertara ikusi zuen), eta sekulako aurrerapausoa izan 
da (Zubietako espetxe berrirako eredua izan daiteke), hau-
rren ikuspegia (gurasoak espetxean dauzkaten adingabeen 
eskubideak) eta genero-ikuspegia uztartzen baititu.

5 2011ko PRECA azterlanaren arabera (Espainiako espetxeetako nahas-
mendu mentalen prebalentzia neurtzen du), aztergai izandako herritarren 
% 84k nahasmendu mentalen bat eduki du bizitzako uneren batean; % 76k 
substantzien kontsumoa (kokaina eta kalamua); % 45ek antsietate-nahas-
mendua; % 41ek gogo-aldartearen nahasmendua eta % 11k nahasmendu 
psikotikoa.

jardun du Oñatiko Lege Soziologiako Nazioarteko 
Erakundearekin (IISJ). Lankidetza horren emaitza 
gisa, Arartekoaren Justizia Arloko eta Espetxera-
tuen Arloko koordinatzailea hizlari aritu da “Justizia 
errestauratiboa espetxeetan: Europako begiradak 
ikuspuntu errestauratiboa integratzeko Euskadiko 
justizia penalaren sisteman” nazioarteko biltzarrean, 
eta antolaketa-batzorde zientifikoko kide izan da (bil-
tzarra Bilbon egin zen, maiatzaren 5ean eta 6an). 

5. Arloko jardueren laburpena
Lehenik eta behin, adierazi beharra dugu Arartekoak lan 
egin duela politika publikoen osotasun-printzipioa 
gauzatu dadin, printzipio horrexek oinarritzen baitu “Eus-
kadin espetxe-eredua ezartzeko oinarriak” dokumentua, 
zeina espetxe-eredu propioa ezartzeko ibilbide-orria baita 
Eusko Jaurlaritzarentzat. Zentzu horretan, administrazio 
autonomikoak, espetxeen kudeaketaren gaineko eskume-
na baliatzeaz gainera, presoak eskubide osoko herritar gisa 
tratatu beharko ditu, udal- eta foru-administrazioekin 
batera. Era berean, prestazioak eta zerbitzuak gainerako 
herritarren baldintza beretan jasotzea eragozten duten oz-
topoak irauli beharko ditu, askatasunaz gabetzeak oinarrizko 
eskubideei modu berezian eragiten diela aintzat hartuta.

Testuingurua hori izanik, Arartekoak hainbat kontu planteatu 
dizkie Euskadiko espetxe-sistemako arduradun berriei; hala 
nola, hauek:

1. Oinarrizko eskubideak

• Espetxean hiltzea eta norbere buruaz beste 
egitea. Zoritxarrez, Basaurin prebentibo zegoen 
preso bat hil zen ekainean, espetxeratu eta hiru 
egunera. Kasu horretan, Arartekoa berehala jarri 
zen harremanetan Euskadiko espetxe-agintariekin, 
eta zuzendaritzak espetxeko langileen jarduketari 
buruzko informazio xehe guztia bidali zion. Ararte-
koak egiaztatu zuenez, nazioarteko estandarrekin eta 
protokoloekin bat etorriz jardun zuten, eta ez zuen 
irregulartasun-zantzurik antzeman.

• Gaixo terminalak: Arartekoak hainbat aldiz adiera-
zi du baliabide espezifikoetan tokiak planifikatu eta 
aurreikusi behar direla, kasurik larrienetan hirugarren 
gradua espetxetik kanpo bete ahal izateko. Zentzu 
horretan, erakunde honek jakin du Eusko Jaurlaritzak 
izapideak hasi dituela hirugarren sektoreko erakunde 
batekin, 2023an tokiren bat sor dadin gaixo larri eta 
terminalentzat Gasteizen; aurrerapen ona da hori. 

2. Hurbilketak. Arartekoak hainbat aldiz azpimarratu du mi-
gratzaile batzuk Euskadiko gizartean errotuta daudela eta 
lehen graduko modulu bat ireki behar dela, 2. puntuan (au-
rrekariak) adierazi bezala.

3. Presoek sarbidea izatea egoitza-baliabideetara eta 
komunitatean gizarteratzeko baliabideetara (batez ere, 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2015004561&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.ararteko.eus/eu/askatasunik-gabe-dauden-pertsonen-buruko-osasunari-eaen-emandako-arreta-soziosanitarioa
https://www.ararteko.eus/eu/askatasunik-gabe-dauden-pertsonen-buruko-osasunari-eaen-emandako-arreta-soziosanitarioa
https://www.ararteko.eus/eu/askatasunik-gabe-dauden-pertsonen-buruko-osasunari-eaen-emandako-arreta-soziosanitarioa
https://consaludmental.org/centro-documentacion/estudio-preca/
https://www.iisj.net/eu
https://www.iisj.net/eu
https://www.iisj.net/es/system/files/220505_iwrj_2022_programa.pdf
https://www.iisj.net/es/system/files/220505_iwrj_2022_programa.pdf
https://www.iisj.net/es/system/files/220505_iwrj_2022_programa.pdf
https://www.iisj.net/es/system/files/220505_iwrj_2022_programa.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/administracion_penitenciaria/eu_def/adjuntos/espetxe-eredua_2021.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/administracion_penitenciaria/eu_def/adjuntos/espetxe-eredua_2021.pdf
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“Diskriminazioa eta aniztasuna EAEn: ikuspegiak, esparruak 
eta kolektiboak” izeneko txostenean (Ikuspegi, Immigra-
zioaren Euskal Behatokia) adierazi denez, diskriminazioa 
nabarmen hautematen da enplegua lortzerakoan (%42,4), 
etxebizitza eskuratzerakoan (%46) eta legezko izapideak 
egiterakoan (%15,6). Izan ere, euskal herritarren esane-
tan, elkarbizitzan “deserosotasun” handiena sorrarazten 
duen kolektiboa da: elkarrizketatutako pertsonen %50 ez 
litzateke eroso biziko ijitoak auzokideak izanda, datu hori 
atzerritar jatorriko edo erlijio musulmaneko pertsonek 
sortzen dutenaren oso gainetik dagoelarik. Are gehiago, 
txostenean aztertutako kolektiboetan, adiskidetasun-harre-
man txikiena duena da: %38,3k soilik adierazi du adiskide 
ijitoak dituela, eta, Euskadin, hain zuzen ere, talde horren 
aurkako intolerantzia handiena da. Hezkuntzaren esparruan, 
ikasketarik gabeko ijitoen ehunekoa 35,4koa zen, eta %7,2k 
baino ez zeukan bigarren mailako ikasketak amaituta. El-
karrizketatutako 10 pertsonatik 4ren aburuz, ijitoa izatea 
diskriminazio-iturria da lanpostua erdiesteari dagokionez 
(%40,2) eta, areago esanda, nolabaiteko erantzukizuna da-
karren lanpostua erdiesteari dagokionez (%40,8).

Ikuspegik, gainera, EAEko aniztasunari buruzko barometroa, 
egin du eta bertan jaso dira euskal gizarteak ijitoen ingu-
ruan dituen pertzepzioak eta jarrerak. Ijitoak direla eta, 2022. 
urtean egindako EAEko irekitasunaren lehenengo indizean, 
54,36 puntuko neurketa atera zen Indizea 0 punturen (ja-
rrera itxienak eta intoleranteenak) eta 100 punturen (jarrera 
irekien eta toleranteenak) artean dago. Hala, ondorioetan 
nabarmentzen da gizarteak ez dituela nahikotzat jotzen iji-
toak gizarteratzeko ahalegin instituzionalak, erakundeen 
beste ahalegin batzuen aldean, hala nola erlijio-aniztasu-
naren arloan, etorkinen eta desgaitasuna duten pertsonen 
gizarteratzean eta lesbianen, gayen eta bisexualen dis-
kriminazioaren aurkako borrokaren inguruabarren egiten 
dituztenen aldean. Gizarteak, gehienbat, ijitoen aurkako 
diskriminazioa aitortzen eta salatzen du, hainbat esparru-
tan aitortu ere, eta, aldi berean, jarrera zehaztugabeak ditu 
hainbat sinesmeni dagokienez; hori horrela, esan beharra 
dago ideia estereotipatuak nagusi direla eta diskriminazioz-
ko jarrerak handiegiak direla esparruak partekatzeko eta 
elkarrekin bizitzeko orduan, batez ere, lagunarteko eta ha-
rreman estuei dagokienez, nahiz eta etxebizitza-arloan eta 
lan-eremuan ere aipagarriak diren. 

Aurrekariak

Arartekoak arreta berezia jartzen die ijito herriaren zailta-
sun eta beharrizanei. Gutxiengo kultural horrek bazterkeria 
sozial eta politikoa jasan du mendeetan zehar, eta berdin-
tasuna sustatzeko, bereizkeriaren aurka borrokatzeko eta 
bere nortasun kulturala aitortzeko politikak zor zaizkio. Ijitoei 
dagozkien Atal honetan, ijitoei eragiten dieten Arartekoaren 
jarduerak jaso ditugu, eta egungo testuinguru sozial eta po-
litikoaren alderdi esanguratsu batzuk aipatu ditugu. 

Ijito Herriarekiko Euskal Estrategia 2022-2026 delako plan-
gintza gertatzean, kalkulatu zen 15.000-20.000 ijito izan 
daitezkeela gurean, baina ezin da kopurua zehatz mugatu, 
ezin baita errolda etnikorik egin. Honela leudeke banatu-
ta (gutxi gorabehera): 4.000 Araban, Gasteizen metaturik, 
9.000 Bizkaian, Bilbon eta haren eragin-eremuan metaturik, 
eta 4.000 Gipuzkoan, beste bi lurraldeetan baino modu sa-
kabanatuagoan.

Ijitoen kolektiboak osatzen duen gutxiengo kulturalak bes-
te kolektibo batzuek baino osasun prekarioagoa eta bizi 
itxaropen baxuagoa du, osasuneko baldintzatzaile sozialen 
ondorioz.

Estrategian ageri diren azterlanetan egindako hurbilketen 
arabera, ijitoen langabezia-tasa handiagoa da, batez ere, 
emakumeena. Gainera, ehuneko handi batek bere kontura 
lan egiten du, batez ere, kalez kaleko salmentan. Era berean, 
pobrezia-indizea ere handia da.

https://www.ikuspegi.eus/documentos/investigaciones/discriminacion_diversidad_CAE_eusOK.pdf
https://www.ikuspegi.eus/documentos/investigaciones/discriminacion_diversidad_CAE_eusOK.pdf
https://www.ikuspegi.eus/documentos/neurtu/neurtu2022eus.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/pueblo_gitano/eu_7946/adjuntos/estrategia-gitana-EUSK-web.pdf
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ez-betetzeak daudelako, edo, bestela, jasotako prestazio 
ekonomikoen erabilera arduratsua egin ez dutelako. Arar-
tekoak gogorarazi du oso garrantzitsua dela udalek duten 
ahalmena Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailburuordetzari 
ezohiko esleipenaren txostena egin dezala eskatzeko eta 
Administrazio Prozedura Erkidearen Legean araututako 
bermeak betetzeko.

Jasotako kexak izapidetzean, Arartekoak jakinarazi die 
udalei, pertsona eta familia interesdunek eskatu eta gero, 
hizpide darabilgun txosten hori prestatzeari uko egiteak 
arrazoituta egon behar duela. Era berean, ahalmen ho-
rren erabilerari buruz hausnartzeko beharra mahairatu du, 
udalaren gizarte-zerbitzu guztietan antzeko jardunbidea 
egikaritzeko

1.1.2.  Familiak berriro kokatzeko atzerapenak, 
bizikidetza-unitateko kide gehiago 
egoteagatik

Etxebizitza babestuen kopuruaren murritzaren eraginez, 
gainera, herritarren eskaeren kopurua administrazio publi-
koek eskaintzen dutena baino dezente handiagoa da, eta 
horrek zaildu egiten ditu familiak beste leku batera aldatzeko 
eskaerak. Ehuneko handi batean, ijitoek aurkezten dituzte 
halako eskaerak, seme-alaba gehiago dituztelako eta per-
tsona bakoitzeko 15 m2-ko ratioa gainditzen dutelako. Horiek 
horrela, itxaronaldia luzatu egin ohi da, babes publikoko 
etxebizitzen kopurua handia ez delako. 

1.1.3.  Merkatu pribatuan, etxebizitza 
eskuratzeko diskriminazioa

Bestalde, kolektibo horrek oztopo handiak aurkitzen ditu 
alokairuko etxebizitzen merkatu pribatuari heltzeko. Eskaera 
handia dagoenez, etxebizitzen jabeek erabaki ohi dute etxe-
bizitza ijito-familiei ez alokatzea, etxebizitzaren kokapenari 
eta baldintzei legokiekeena baino askoz prezio handiagoa 
ezartzen dute, edo, bestela, baztertu egiten dute etxebizitza 
alokatzea. 

Infraetxeetan bizitzea oso arazo larria da, eta esku-hartze 
publiko handiagoa beharko litzateke arazo hori desage-
rrarazteko, pairatzen duenak bizimodu duina izan dezan 
eragozten duelako eta giza eskubideen urraketa dakarre-
lako. Arazo horrek eragin handiagoa du Europako beste 
herrialde batzuetatik etorritako ijitoen artean, baina, aurten, 
duela hiru urtetik karabana batean bizi eta bi seme-alaba 
ardurapean dituen euskal familia baten kexa izapidetu da. 
Trapagarango Udalak erantzun dio Arartekoari ez duela la-
rrialdietarako edo gizarteratzeko etxebizitzarik eskuragarri, 
eta, beraz, aukerak hauek baino ez ditu eskaintzen: fidantza 
eta alokairuaren lehen hilabetea ordaintzea edo pentsio bat 
ordaintzea epe mugatu baten barruan. Egoera horretan, fa-
milia kaltedunak dio ezin duela etxebizitzarik aurkitu.

Garrantzitsua da gogoratzea etxebizitza egokia izateko 
eskubidea oinarrizko giza eskubidetzat hartu dela, giza es-
kubideen oinarrizko balioetatik ezin banatuzkoa delako, hala 
nola duintasun, berdintasun, inklusio, ongizate, pertsonaren 

1. Arloa kopurutan
Izapidetu ditugun kexen edukiek, batez ere, Gizarteratze, 
Hezkuntza eta Etxebizitza atalak dituzte hizpide. Ijitoek iza-
ten dituzten arazo asko gainerako herritarrek izaten dituzten 
zailtasunen antzekoak dira. Hala ere, pairatzen duten gizarte 
desberdintasun egoera dela eta, arazo larriagoak antzeman 
dira, besteak beste, erroldan izena ematea ukatzeari, etxe-
bizitza bat izateari eta gizarte larrialdiko eta diru sarrerak 
bermatzeko prestazio ekonomikoak lortu eta horiei eusteari 
dagokionez. Azken urteotan, bulego publikoetan aurrez au-
rreko arreta eten eta mugatzearen ziozko kexak gehitu behar 
dira, bai eta komunikazio telematikoa bideratzeko zailtasu-
nei lotutakoak ere, administrazio publikoekin harremanetan 
jartzeko eta hitzorduak eskatzeko kanal hori orokortu egin 
zelarik.

1.1. Etxebizitza

Pertsona ijitoekin zerikusia duten kexa gehienek etxebi-
zitza lortzeko zailtasunarekin lotzen dira. Bizileku egokia 
edukitzea oinarrizko baldintza da edozein pertsonaren bi-
zi-garapenerako, prestakuntza eta lanerako trebakuntza 
eskuratzeko, baita lan bat izateko edo bizitza ekonomian 
parte-hartzeko ere; hitz batez, gizarteratzeko. Gaur egun 
dauden lege-aurreikuspenak eta zuzkidura-aurreikuspenak 
gorabehera —horiek xehetasunez aztertzen dira Etxebizitza-
ren arloan—, etxegabetze kasuetan edo infraetxe arazoren 
bat dagoenean, alokairuko sustapen publikoko etxebizitza 
bat eskuratzea oso konplexua da oraindik ere, eta behin eta 
berriz eskatzen zaie udaleko gizarte-zerbitzuei eta Eusko 
Jaurlaritzako Etxebizitza Sailburuordetzari.

Nabarmenduko ditugun kexen edukia ondokoa izan zen:

1.1.1.  Gizarte-zerbitzuek ezohiko prozedurara 
jotzeko txostenak prestatzeari uko 
egitea

Etxebizitzaren ezohiko esleipen-prozedurara jotzeko, beha-
rrezkoa da udaleko gizarte-zerbitzuek txosten bat egin 
dezaten gizarte-egoerari eta etxebizitza-premiari buruz. 
Hori guztia Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebi-
zitza eta Garraio Sailaren egitura organikoa eta funtzionala 
ezartzen duen apirilaren 19ko 11/2021 Dekretua eta babes 
publikoko etxebizitzen araubide juridikoari eta etxebizitzaren 
eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko mar-
txoaren 4ko 39/2008 Dekretua −abenduaren 26ko 210/2019 
Dekretuaren azken xedapenetako bigarrenak aldatua− apli-
katzearen ondorioa da. Arartekoak jaso dituen ijito-familien 
kexetan, adierazten da gizarte-zerbitzuek ez dutela inola-
ko prestasunik nahitaezko gizarte-txostena egiteko. Hala, 
Arartekoak egindako informazio-eskaerari erantzunez, 
gizarte-zerbitzuek argudiatu dute, halako kasuetan, txos-
tena prestatzeari uko egiten diotela esku-hartze sozialeko 
planean ez-betetzeak daudelako edo familiei emandako 
gizarte-larrialdiko laguntzen xedea egiaztatzeko planean 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000487
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2008/03/0801810a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2008/03/0801810a.pdf
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bestelakoa izan zatekeen ijitoen familia-goriaren inguruabar 
espezifikoak kontuan hartzen dituen laguntza egoki batez 
bideratu izan balira. Horregatik, urtero-urtero azpimarratzen 
dugu garrantzitsua dela kolektibo horrek informazio egokia, 
nahikoa eta baldintzetara eta betebeharretara egokitua iza-
tea, DSBEaren titularrek eta bizikidetza-unitateko gainerako 
kidek betekizunen eta betebeharren edukia ezagutzeko mo-
dua izan dezaten. Gure iritziz, informazioa eta komunikazioa 
hobetzeko egiten den ahaleginak eraginkortasun handiagoa 
izango du kudeaketan, nahi gabe egiten diren ez-betetzeak 
ekiditen lagunduko du eta, gainera, ijitoak gizarteratzen eta 
laneratzen lagunduko du. 

Ijito Herriarekiko 2022-2026 aldiko Euskal Estrategian, hauxe 
jasotzen da berariaz 10.1 ekintzan: Lanbideko Prestazio eta 
Inklusio Zuzendaritzarekin komunikazioa izan eta elkarrizke-
tan aritzeko kate bat sortzea. Ekinbide hori hautemandako 
kezkei eta gabeziei erantzuteko eta ‘hartze ezaren’ gertaka-
riari aurre egiteko aukera bat da. 

Era berean, Arartekoaren aburuz, ijitoentzako arreta ho-
betzeko konpromisoak eta proposamenak behar bezala 
zabaldu beharko lirateke Lanbideren bulegoetako langileen 
artean. 

1.2.2. JAR-DBE-023 Jarraibide berriak hizpide hartu du 
“147/2010 Dekretuko 5.2 artikuluak ezarritako denboraren 
gehienezko tartea hasteko data, adingabeak dituzten bizi-
kidetza unitateentzat”, eta 2020ko abenduaren 14an sartu 
zen indarrean; jarraibide horrek bereziki erasan die, arra-
zoi berdinak direla medio, familia ijitoei; izan ere, bi urteko 
tartea hasteko data berraztertzen da, eta adingabe baten 
ardura hartzeko egoera erreala gertatzen den unetik hastea 
proposatu da. Araudia horrela interpretatzearen ondorioz, 
adingabeen ardura duen BU bat etxebizitzaz aldatuz gero 
senide baten etxebizitza batera joateko, BU berean integra-
tuko lirateke adingabeek bi urte baino gehiago badituzte eta 
ez da BU berezi gisa hartuko.

Gogoratu behar dugu familia zabaleko bizikidetza eta familia 
barruko elkartasuna oso alderdi esanguratsuak direla ijitoen 
kulturan, eta, kasu batzuetan, balio horiek ez datozela bat 
esandako prestazioak eskuratzeko eta horiei heltzeko arautu 
diren betekizunekin.

Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko Lege berriak 
murriztu egin du prestazio ekonomikoen titularra den biziki-
detza-unitatea osatzen duten familia-harremanen hedapena, 
eta Arartekoak aldeko iritzia eman du erabaki horren gai-
nean. Era berean, aparteko bizikidetza-unitateen iraupena 
urtebete luzatu da, baina gertaera kausadunaren data zen-
batzeko hasiera-data izaten jarraitzen du.

Defentsa-erakunde honek Lanbideri helarazi dio zenbait bi-
zikidetza-unitatek –jakina denez, odol-ahaidetasuneko edo 
ezkontza-ahaidetasuneko loturak dituzten unitateak− espa-
rru fisiko berean bizitzeko ezintasunak eragindako ondorioei 
buruzko gogoeta egin dezan, gizatalde jakin batzuek etxe-
bizitza eskuratzeko aurkitzen dituzten oztopoen ondorioz, 
besteak beste, etxebizitza bat eskuratzeko diskriminazioa 
jasaten duten gutxiengo kulturalei atxikitako gizataldeek. 

segurtasun eta parte-hartze publikotik. Era berean, ijitoak 
gizarteratzeko eta laneratzeko arloetan aurrera egiteko 
onartu diren estrategiek eta, zehatzago esanda, Europako 
Parlamentuaren 2022ko urriaren 5eko Ebazpenak, Europar 
Batasunaren barruko kokaguneetan bizi diren ijitoen egoe-
rari buruzkoak, engaiamendu handiagoa eskatzen diete 
administrazio publikoei ijitoak baldintza osasungaitzetan 
bizi ez daitezen. 

1.2. Prestazio ekonomikoak

1.2.1. Ijitoek, batzuetan, arazoak izaten dituzte diru-sa-
rrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio 
osagarriaren prestazioei buruzko araudian jasota dauden 
baldintza jakin batzuk betetzen dituztela egiaztatzeko, nahiz 
eta egoera txarrean egon eta Gizarteratzeko eta Diru Sa-
rrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 1. 
artikuluan ezarritako baldintzak bete. Lege hori 2022an al-
datu da. 

Dokumentazioa aurkezteak Lanbideren irizpideek eskatzen 
dituzten baldintzen arabera oztopo gaindiezinak dakarz-
kie ijitoei, horiek betetzeko behar diren legezko izapideak 
ezagutzen ez dituztenean. Ijito-familiek elkartasun- eta bi-
ziraupen-jarduerak garatu dituzte familia handietako kideen 
artean, Lanbideren bulegoetako izapidetze-eskakizunekin 
bat ez datozenak. Ildo horretan, Olivier De Schutter Nazio 
Batuen Erakundeko muturreko pobreziari eta giza eskubi-
deei buruzko errelatore bereziaren “La no percepción de 
derechos en el contexto de la protección social” (Eskubi-
derik ez hartzea gizarte-babesaren ingurumarian) txostenak 
dakartzan ondorioak prestazioak eskatzen dituzten ijitoei 
ere aplika dakizkieke.

Errelatoreak txostenean salatzen duenez, gizarte-babese-
ko prestazioak erabili gabe geratzen dira askotan, nahiz eta 
gizabanakoak bizitza osoan babesteko diseinatuta egon. 
Gertaera horri “hartze eza” deritzo. Errelatorearen ustez, 
hartze eza murriztuko bada, gizarte-babesa giza eskubide-
tzat hartu behar da, ez karitatetzat, eta gizarte-babeseko 
neurriei buruzko informazio zehatza emateko ekintzak koor-
dinatu behar dira, eskatzeko prozedurak erraztu eta 
pobrezia pairatzen dutenak partaide bihurtu gizarte-babe-
seko planen diseinuan, jarraipenean eta ebaluazioan.

Arartekoak, bai bere esku-hartzeetan, bai Eusko Legebil-
tzarrari urtero aurkezten dion txostenean, behin eta berriz 
adierazi du berariazko neurriak ezarri behar direla ijitoen 
eskubideak bermatzeko prestazio ekonomikoak eskura di-
tzaten eta haiei hel diezaieten, betiere premia ekonomikoa 
dagoen kasuetan eta, ezinbestean, haurrei eta nerabeei era-
giten dienean.

Izapideen konplexutasuna eta baldintzak betetzeko moduari 
edo prestazio ekonomikoen titularrei dagozkien betebeha-
rren edukiari buruzko ezjakintasuna dugu ijitoek osaturiko 
gizataldeari prestazio ekonomikoak ukatzeko, eteteko eta 
azkentzeko arrazoi nagusia, baina prestazioen emaitza 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022005728&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.legegunea.euskadi.eus/eu/eli/-/eli/es-pv/l/2008/12/23/18/dof/eus/html/
https://www.ohchr.org/es/documents/thematic-reports/ahrc5038-non-take-rights-context-social-protection-report-special
https://www.ohchr.org/es/documents/thematic-reports/ahrc5038-non-take-rights-context-social-protection-report-special
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2022an, ijito-etniako pertsonek jasaten duten diskrimina-
zioaz eta arrazakeriaz ohartarazten duten hainbat azterlan 
argitaratu dira: Estudio sobre las percepciones y actitudes 
racistas y xenófobas entre la población joven de España 
eta Ikuspegi behatokiaren Neurtu 2022ko txostena, EAEko 
aniztasunari buruzko barometroa. Ijitoekiko pertzepzioak eta 
jarrerak. 

Diputatuen Kongresuak ijitoen aurkako jarrerei aurre egiteko 
eta ijito-herria gizarteratzeko Estatu Itunerako agerraldiak 
hasi ditu, ijitoen aurkako jarrerak botere publikoei zein gi-
zarteari eragiten dieten egiturazko arazo gisa ikusarazteko. 
EAEn ere ijitoen aurkako jarrerei aurre egiteko Euskal Itun 
Soziala adostea aurreikusi da, Ijito Herriarekiko Euskal Es-
trategiaren esparruaren baitan.

Europar Batasunari doakionez, Europako Parlamentua-
ren 2022ko urriaren 5eko ebazpena, Batasunaren barruko 
kokalekuetan bizi diren ijitoen egoerari buruzkoa, aipatu-
ko dugu. Ebazpen horrek jarraibide eta helburu zehatzak 
ematen dizkie estatu kideei, egon dauden finantza-balia-
bideak erabiliz, pertsonak marjinazio sakoneko egoeretatik 
ateratzen laguntzeko jarduerak bultza ditzaten. Ebazpenak 
Batzordeari eskatzen dio ahalegin handiagoa egin dezala EB 
osoan ijitoen bazterreko kokalekuak apurka-apurka desage-
rrarazteko. Horretarako, Europako Ekintza Plana abiaraziko 
da, 2030era arte ijito-biztanleriaren kokalekuak desagerra-
razteko, horretarako dauden tresna politiko eta finantzarioen 
erabilera indartzeko, jarraibideak emanez, lehentasun eta 
helburu zehatzak ezarriz eta nazioz gaindiko lankidetzara-
ko eta estatu kideen arteko jardunbide onuragarrien trukea 
ahalbidetuz.

3. Jarduera-planaren esparruko 
bestelako esku-hartzeak

2022an, izugarri aurreratu da Euskadiko diskriminazioari eta 
diskriminazioaren aurkako politika publikoei buruzko azter-
lana egiten, eta 2023ko lehen hilabeteetan argitaratuko da.

4. Arloko jardueren laburpena
4.1. Ijitoek bazterkeria- eta pobrezia-tasa handiak jasa-
ten jarraitzen dute, eta, beraz, premiazkoa da administrazio 
publikoen konpromisoa areagotzea, gizatalde etniko horrek 
merezi duen duintasuna leheneratzeko eta giza eskubideen 
gozamena bultzatzeko. Ildo horretan, azpimarratzekoa da 
Europar Batasuneko, estatuko eta EAEko estrategien hel-
burua ijitoen gizarteratzea eta laneratzea sustatzea dela. 
Horretarako, funtsezkoa da benetako berdintasuna susta-
tzen duten ekintzak gauzatzea.

4.2. Krisien ondorioek eragin handiagoa dute talde kal-
teberenetan, hala nola ijitoengan. Hori dela eta, horien 
ondorioak iraultzeko, behar-beharrezkoa da administrazio 

Arartekoaren iritziz, araugintzako edo interpretazioari lotuta-
ko edozein muga berrikusi egin beharko litzateke, zuzenean 
edo zeharka bizileku duina izatea zailtzen duenean. Arar-
tekoaren ebazpena, 2022ko martxoaren 11koa, onartu ez 
dena.

2. Testuinguru sozial eta 
politikoa

Aurten, Gorte Nagusiek 15/2022 Legea, uztailaren 12koa 
onartu dute, tratu-berdintasunerako eta diskriminaziorik 
ezerako integrala. Lege horren xedea da tratu-berdintasu-
nerako eta diskriminaziorik ezerako eskubidea bermatzea 
eta sustatzea, pertsona fisiko edo juridikoen, publiko zein 
pribatuen, eskubideak eta betebeharrak arautzea, eta botere 
publikoen jarduera-printzipioak ezartzea, bai eta zuzeneko 
edo zeharkako diskriminazio-mota oro prebenitu, saihetsi 
eta zuzentzeko neurriak arautzea ere, sektore publikoan zein 
pribatuan. Lege hori onartuta, esparru juridiko berria ezarri 
da, bertan babesten diren arrazoi eta egoeren ondorioz ja-
saten den diskriminazioari aurre egiteko.

Era berean, 6/2022 Lege Organikoa, uztailaren 12koa, onar-
tu da, tratu-berdintasunerako eta diskriminaziorik ezerako 
uztailaren 12ko 15/2022 Legearen osagarria, Zigor Kodearen 
azaroaren 23ko 10/1995 Lege Organikoa aldatzen duena. 
Lege hori aplikatuz, astungarritzat jotzen da deliturik egitea 
ijitoen aurkako arrazoiak direla kausa. 

EAEn, berriz, arestian aipatu dugun Ijito Herriarekiko Euskal 
Estrategia 2022-2026 izenekoa onartu da .

Estrategiak hiru bloke ditu: lehenengoak esku hartzeko 
proposamenak eta horien testuingurua jasotzen ditu, iji-
to-herriak Euskadin duen presentziari buruzko hurbilketa 
historikoa egiten du eta ijitoen kopuruari nahiz kultura-jar-
dunbideei buruzko datuak biltzen ditu. Bigarren multzoak 
filosofia, ikuspegia eta metodologia biltzen ditu, eta hiru-
garren multzoak esku-hartzea eta ekintzen eta egutegien 
deskribapena garatzen ditu, hezkuntzaren, osasunaren, 
etxebizitzaren, gizarteratzearen, berdintasun eraginkorra-
ren, kulturaren eta norberaren nortasunaren eremuetan 
gauzatzeko, bai eta emakumeen eta gizonen arteko berdin-
tasunaren eremuetan ere. Estrategiak ijitoek pairatzen duten 
indarkeriari eta diskriminazioari erantzuteko neurrietan jar-
tzen du arreta, emakume ijitoenganako neurri espezifikoak 
proposatuta. Estrategia berria betetzeak lehentasuna izan 
beharko luke berdintasun eraginkorra izan dadin galaraz-
ten duten oztopoak desagerrarazteko (KEren 9.2 artikulua, 
EAEEren 9.2 d) artikulua, 15/2022 Legearen 1. artikulua).

Arrazaren edo Etniaren ziozko Diskriminazioa Desage-
rrarazteko Kontseiluak gomendioa egin du arrazismoa, 
arraza-bereizkeria, xenofobia, antisemitismoa, antigitanis-
moa, afroen aurkako arrazismoa eta horiekin lotuta dauden 
intolerantzia moduak prebenitzeko neurriei buruz, eta hez-
kuntzaren eremuan gizarte- eta kultura-aniztasunaren balio 
positiboak ulertzea sustatzeko. 
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https://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es/novedades/novedades/2022/Recomendacion_medidas_prevencion_racismo_ambito_educativo.htm?utm_source=boletin_gitanos_org&utm_medium=email&utm_campaign=boletin320&utm_source=Newsletter Gitanos.org&utm_medium=Bolet%EDn&utm_campaign=Newsletter GITANOS.ORG. N%BA 320&_uid=140038
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4.5. Arartekoak hainbatetan adierazi du gizarte-arloko es-
ku-hartzeak ebaluatu behar direla, ijito-familien gizarteratze 
bidean aurrera egiteko prozesuetan hobekuntzak antzeman-
go baditugu; izan ere, ijito-familiekiko esku-hartze sozialak 
ezagutu beharreko alderdi zehatzak ditu, eta, gainera, ijitoe-
kiko elkarrizketa eta komunikazioa errazten duten hainbat 
tresna ere erabili behar dira.

4.6. 2022an ez da kexarik jaso bizilagunen arteko elkar-
bizitzari buruzko zailtasunen inguruan, eta baliteke horren 
arrazoia prebentzio-mekanismoak hobetu izana izatea. 
Gizarte eta komunitate lanak bermatu egiten du gatazken 
prebentzioa eta hori oso positiboa da. Gainera, ijitoek beren 
eskubideak defendatzen dituzten gizarte erakundeetan par-
te-hartzea eta salaketen edo kexen erabiltzaile kaltetu gisa 
elkarrizketan aritzearen beharra oso positiboak dira.

4.7. Bukatzeko, kezkagarriak dira zerbitzu publikoetan 
aurrez aurreko arretan ezarritako mugak, izan ere, ijitoek 
arrakala digitala sufritzen dute eta garrantzitsua da ijitoen 
familiek zuzenean komunikazioa eta elkarrizketak izatea ad-
ministrazio publikoko langileekin, modu horretan ezagutu 
ahal izateko zeintzuk diren eragiten dizkieten eskubide eta 
betebeharrak eta gizarte esku-hartzea behar duten egoerak 
detektatu ahal izateko.

publikoak engaiatzea eta plazaraturiko estrategia guz-
tiak betetzea, hala nola, Ijito Herriarekiko 2022-2026ko 
Euskal Estrategia, ijitoen gizarteratzea, laneratzea eta eko-
nomia-arloko inklusioa, horien parte-hartzea eta kulturaren 
aintzatespena jadesteko xede duena, hainbat eremutan jar-
duteko ildoak eta neurriak jasota. Horri esker, aurrera egitea 
izango dugu berdintasun materialari dagokionez, eta, bes-
tetik, gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna sustatu 
ahalko dugu.

4.3. Ijitoei eragiten dietenetan, Arartekoan izapidetzen 
diren kexa ugari etxebizitzaren premiari lotuta dago, bai 
etxebizitza eskuratzeko ezintasunari, bai kokapenari edo 
tamainari. Kexak aurkeztu dituzten pertsonek adierazi dute 
zuzeneko zein zeharkako diskriminazioa jasaten dutela alo-
kairuaren merkatu pribatuan. 

Babes publikoko etxebizitzak eskuratuta, familia askoren 
egoera hobetu da, baina oraindik ere ez zaie erantzun iji-
to-familia askoren etxebizitza-premiei; hala, ijito ugari 
etxebizitza eskasetan bizi dira, kide asko pilatuta eta osa-
sungaiztasun-baldintzetan.

Gainera, etxebizitza eskuratzeko zailtasunak alderdi era-
bakigarria izaten jarraitzen du diru-sarrerak bermatzeko 
prestazio ekonomikoak jasotzeko eskubidea aitortze aldera, 
esku-hartze soziala abiarazi eta gizarteratze-prozesue-
tan aurrera egiteko, bai eta haurren pobreziari eta eskola 
uzteari aurre egiteko ere. Europako Parlamentuaren 
2022ko urriaren 5eko Ebazpenak, Batasunaren barruko 
egonleku edo kokaguneetan bizi diren ijitoen egoerari 
buruzkoak, etxebizitzaren garrantzia aintzat hartzen du, bai 
eta, ijitoek etxebizitza egokia izan dezaten, estatuek egiten 
dituzten ahaleginak areagotzeko beharra aldarrikatzen du.

4.4. Diru-sarrerak bermatzeko prestazio ekonomikoak 
ematea funtsezkoa da baliabide ekonomikorik ezari aurre 
egiteko eta gizarteratzeko zein laneratzeko prozesuei eki-
teko. Dena dela, prestazio horiek jaso eta horiei eutsi ahal 
izateko, baldintza jakin batzuk bete behar dira. Ildo horre-
tan, beharrezko agiriak aurkezteko zailtasunak eta bete 
beharreko betekizunak ezagutzeko zailtasunak eraginda, 
baliabide ekonomikorik ez duten familiei prestazio ekono-
mikoen eskabidea artxibatu, ukatu edo azkendu egiten zaie 
maiz. Diru-sarrerarik eduki ez daukaten arren, Diru-sarrerak 
Bermatzeko Errenta edo Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrera 
artxibatu, ukatu edo azkendu zaien familien kexa ugari jaso-
tzen ditu Arartekoak, eskatutako dokumentazioa aurkezteko 
gauza ez direlako edo betebeharrak eraz betetzen ez dituz-
telako. Hori dela eta, kasu horietan egindako azterketan, 
laguntzok emateko prozeduren diseinuan ijito-familiek izan 
ditzaketen oztopoak konpontzen laguntzeko neurriak txerta-
tzearen garrantziaz hausnartzeko eskatu nahi du Arartekoak. 
Horretarako, baliagarritzat jotzen da gizarte-erakundeekiko 
lankidetzan aritzea. 
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Ikuspegiren Panoramikaren (86) arabera, 8.800 pertsonak 
eskuratu dute Espainiako nazionalitatea Euskal Autonomia 
Erkidegoan, batez ere, latinoamerikarrek. Horien atzetik, 
Marokotik eta Nigeriatik etorritakoak ditugu. 

2022Ko barometroak, 2022 barometroak, atzerritar jatorriko 
biztanleekiko pertzepzio eta jarrerei buruzkoak, berriz ere 
azpimarratzen du atzerritar jatorriko pertsonekiko jarrera 
inklusiboa eta tolerantea badagoela, tolerantzia-indizearen 
69,28ko balioa duelarik. Horrek agerian uzten du COVID-
-19aren krisiak eta Ukrainako gerrak elkartasuna areagotu 
dutela euskal gizartean. 

2022an, jende ugari saiatu da mugak zeharkatzen. Frontex 
agentziaren arabera, %50etik gorako hazkundea izan du 
gertaera horrek. Espainian, %25,6 jaitsi dira itsasoz egin-
dako sarrerak 2021. urtearen aldean, Barne Ministerioaren 
datuen arabera, eta lehorrekoak, berriz, igo egin dira Ceu-
tan eta Melillan. Human Rights Watch erakundeak eta beste 
erakunde batzuek salatu dute gero eta zailtasun gehiago 
daudela pertsonak erreskatatzeko eta Europarantz hur-
biltzeko, eta, askotan, Libiara eta beste estatu batzuetara 
itzultzen dituztela. Europara sartzeko bide segururik ez da-
goenez, oraindik ere pertsonak hiltzen dira, eta eskubideak 
urratzen dira, eta horri guztiari lotutako min eta traumak 
sorrarazten dira arruntean. Migrazioetarako Nazioarteko 
Erakundearen (OIM) arabera, 2011 pertsona desagertu edo 
hil dira Erdialdeko Mediterraneo itsasoan 2022an, baina datu 
horiek ez datoz bat Caminando Fronteras antolakundeak 
amandakoekin. Azken erakundeak dioenez, 2022. urtean, 
2390 pertsona hil edo desagertu dira Espainiako estatura 
sartzeko migrazio-bideetan; horietatik 288 emakumeak ziren 
eta 101 haurrak. Euskadin bi etorkin hil dira 2022an, Bidasoa 
ibaia zeharkatu nahian, Frantziara igarotzeko. 

Azkenik, azpimarratu behar da Euskadiko gorroto-istiluei bu-
ruzko 2021eko azken txostenak adierazten duela gizatalde 
etnikoen aurkakoak direla nagusi erregistratutako gertaera 
guztien artean. 

Aurrekariak

Atal honetan, etorkinen eskubideei eragiten dieten Ararte-
koaren jarduerak jaso dira, euskal administrazio publikoen 
politiken hartzaile diren aldetik. Gainera, etorkinen eta ihes-
larien harreran eta gizarteratzean eta haien eskubideetan 
eragina duten ezaugarri eta berritasun esanguratsuenetako 
batzuk aipatzen dira.

Ikuspegiren Panoramikaren arabera, 2022ko urtarrila-
ren 1ean, 253.038 atzerritar zeuden erroldatuta Euskadin 
(horietatik 44.998 Araban, 124.766 Bizkaian eta 83.274 
Gipuzkoan), hau da, EAEko biztanleen %11,5 etorkinez osa-
turik zegoen. Datu horiek erakusten dute 5.254 pertsona 
etorkin gehiago daudela 2021. urtearen aldean. Hala ere, 
EAEk estatu osoko batez bestekoaren azpitik jarraitzen du 
(%15,8) eta estatuko batez bestekoa Nafarroakoa (%16,8), 
Valentziakoa (%19) edo Kataluniakoa (%21,1) baino txikia-
goa da. Erroldatutako atzerritar jatorriko pertsona guztien 
%52,3 emakumeak dira. Hala ere, ehuneko hori nabarmen 
aldatzen da jatorrizko eremuaren arabera; izan ere, adibidez, 
Latinoamerikatik etorritako migratzaileak (%60,9), batik bat, 
emakumeak dira, eta atzerritarren jatorrizko eremu geogra-
fiko nagusia ere bada. Azterketa herrialdeka egiten bada, 
ohartuko gara Marokoko herrialdetik datozela migratzaile 
gehien; ondoren, Kolonbiatik eta Nikaraguatik. 2021ean, 

https://www.ikuspegi.eus/documentos/panoramicas/pan86eus.pdf
https://www.ikuspegi.eus/documentos/barometros/2022/bar2022_eus.pdf
https://frontex.europa.eu/es/
https://missingmigrants.iom.int/es/region/el-mediterraneo
https://missingmigrants.iom.int/es/region/el-mediterraneo
https://twitter.com/walkingborders/status/1615632824253485056
https://www.ertzaintza.euskadi.eus/lfr/eu/web/ertzaintza/informe-incidentes-odio-euskadi
hhttps://www.ikuspegi.eus/documentos/panoramicas/pan84eus.pdf
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Lanbidek pasaportearen kopia konpultsatua onartu zuen 
identifikazio-agiri gisa.

1.1.5. Arartekoari iritsitako kasu batean, guraso bakarreko 
familia batek kaltea hartu zuen bi urteko haurrak identifika-
zio-agiririk ez zuelako. Diru-sarrerak Bermatzeko Errentari 
buruzko maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuak ez du galda-
tzen 14 urtetik beherakoen identifikazio-agiririk aurkeztea, 
nazionalitatea edozein delarik ere, jaiotza-ziurtagiria aur-
keztea nahikoa dela. Adingabe atzerritarrei dagokienez, 
identifikazio-agiririk lortzea arazo konplexua da, agintari 
kontsularren erabakiari eta aplikatzekoa den ordenamendu 
juridikoari lotzen baitzaie. Ezkontzaz kanpoko seme-ala-
batasunak eta emakumearen egoera juridikoaren inguruko 
araudiek, batzuetan, kalte larriak eragiten dituzte adingabea-
ren interes gorenaren aurka.

1.1.6. Beste kexa baten kariaz, Arartekoak ebazpen bat 
igorri zion Eusko Jaurlaritzako Lan eta Enplegu Saila-
ri, kotizazio gabeko ezintasun-prestazio baten inguruan 
erabakitako azkentzea berrikusteko gomendioa emanda, 
Gobernuaren Ordezkariordetzak norberaren bere konturako 
lan-baimena berritu ez zuelako, Arartekoaren iritziz, egoera 
hori ezin baita parekatu eduki ekonomikoko eskubide bat 
baliarazteko betebeharrarekin.

Arartekoaren iritziz, bizileku- eta lan-baimena berritzeko 
ezezko ebazpena aurkeztu ez izanak, gehienez ere, ad-
ministrazioaren aurrean agertzeko eta hari laguntzeko 
betebeharra ez betetzea ekar dezake, baina ez du uste 
kausazko loturarik dagoenik jokabide horren eta eduki 
ekonomikoko eskubide bat baliarazteko betekizuna ez be-
tetzearen artean. Arartekoaren ebazpena, 2022ko ekainaren 
22koa (erantzunaren zain).

1.1.7. Bizitzeko gutxieneko diru-sarrerari lotutako eskaerak 
ukatu eta artxibatzeari buruzko kexak jaso dira, bizikidetza-
-unitatea osatzen duten pertsona guztiek egoitza-baimen 
administratiborik ez zutelako, aintzat harturik bizitzeko 
gutxieneko diru-sarrera ezartzen duen abenduaren 20ko 
19/2021 Legearen 10. artikuluak xedatutako betekizuna dela.

1.1.8. Bizitzeko eta lan egiteko baimenik ez izateari lotutako 
beste arazo bat suertatu ohi zaie Aljeriako herritarrei, haien 
enbaxadak ez baitie pasaportea berritzen bizileku-txartela 
eta lanerako administrazio-baimena eskatu dutela egiazta-
tzen duten arte. Halako kasuetan, Lanbidek ez die prestazio 
ekonomikorik ematen, nortasuna egiaztatzen ez dutela uler-
tzen duelako, baina horrek desparekotasuna sorrarazten die 
beste pertsona batzuen aurrean, herritar horien agintaritza 
nazionalak erabakitakoaren ondorioz.

1.2.  Familia-erreferenterik gabeko gazte 
atzerritarrei eragiten dieten kexak

2022an, adin nagusitasunera iritsita, Bilboko Udaleko gi-
zarte-zerbitzuetara hurbildu ziren gazte atzerritarren kexak 
jasotzen jarraitu dugu. Gizarte-larrialdietarako udal-zerbitzue-

1. Kexarik aipagarrienak

1.1.  Diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
eta etxebizitzarako prestazio 
osagarriaren prestazio ekonomikoak 
ukatzeari, eteteari, iraungitzeari eta 
erreklamatzeari lotutako kexak.

1.1.1. Aurten, bereziki nabarmendu behar dugu jatorrizko 
herrialdeko ondasunen ziurtagiria conditio iuris gisa eska-
tzeak sorrarazitako arazoak konpondu direla. Era berean, 
Pakistanen ondasunik ez edukitzea ziurtatzen zuen do-
kumentua zalantzan jartzeagatik sortutako prestazioen 
inguruko erreklamazio batzuk baliogabetu dira.

1.1.2. Urteko txostenetan maiz agertu den beste arazo bat 
dugu ezkontideek edo ezkontideen antzeko loturak dituzten 
bikoteek bizileku bera izan behar dutela bizikidetza-unita-
tearen baldintza betetzeko. Arestian esandako baldintza, 
kasu batzuetan, bi urtez salbuesten bada ere, salbuespen 
ez dago salbuespen hori baliatzerik kasu guztietan, esate 
baterako, dena delako pertsona bat DSBEaren onuradun 
izan ondoren ezkontzen zenean, eta, ezkontza-lotura hau-
tsi dela egiaztatu ezean, bi urte igaro eta gero prestazioa 
azkendu egiten zen eta, ataka horretan, kasu gehienetan, 
familia berriz elkartzeko modurik ez izateak diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren eskubideaz gozatzeko eragozpen 
gaindiezina zekarren.

Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal Sis-
temari buruzko abenduaren 22ko 14/2022 Lege berriak 
DSBEaren onuradun izateko helburuz, beste bizileku ba-
tean bizitzea justifikatzen duen arrazoi gisa, arautu du 
ezkontidea edo bikotekidea Espainian bizi ez izatea, familia 
berrelkartzeko ezintasunagatik. Arartekoak oso egoki iritzi 
dio lege-aurreikuspen horri.

1.1.3. Beste espediente batean, Lanbide-Euskal Enplegu 
Zerbitzuak DSBE eta EPO prestazioak jasotzeko eskubi-
dea azkentzea erabaki zuen, semeak pasaportea berritzeko 
guraso-ahal esklusiboa eskatzeko izapide judizialak ez be-
tetzeagatik, erakundeak ulertu baitzuen ez-betetze horrek 
maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 12.1 b) artikuluak 
ezarritako betebeharra urratzea zekarrelako. Lanbidek Arar-
tekoaren irizpidea onartu du, pasaportea ez berritzearen eta 
eduki ekonomikoko eskubide jakin bat ez baliarazteko bete-
beharraren artean loturarik ez dagoela iritzita

1.1.4. Era berean, DSBEaren eskaera ukatu zioten kexa bat 
aztertu zuen Arartekoak, eskatzaileak ez zuelako bere burua 
jatorrizko pasaportea erabiliz identifikatu, kopia konpultsatu 
bat baizik; izan ere, poliziaren buruzagitza nagusiak atxikita 
zeukan pasaportea (zehapen-espediente bat hasita zeukan, 
atzerritarrek Espainian dituzten eskubide eta askatasunei 
eta haien gizarteratzeari buruzko urtarrilaren 11ko 4/2000 
Lege Organikoak araututako ahalmenen arabera). Azkenik, 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2010/06/1003020a.pdf
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-2470-20-ebazpena-2022ko-ekainaren-22koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-2470-20-ebazpena-2022ko-ekainaren-22koa
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-21007
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-21007
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022005728&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022005728&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.lanbide.euskadi.eus/contenidos/informacion/rgi_normativa/es_def/adjuntos/Decreto 147-2010.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544
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lek iraungitzat jo aurreko jakinarazpena bidaltzen dutela. 
Hala eta guztiz ere, kexak jasotzen jarraitu dugu erroldan 
inskribatuta zeuden etxean bizi ziren baina aldez aurretik ja-
kinarazpen horren berririk izan ez zuten atzerritarrengandik. 
Arartekoak udalei adierazi die oso garrantzitsua dela edozein 
komunikazioren edukia modu eraginkorrean ezagutzea, eta 
gomendatu die arreta handiagoa erabil dezatela komunika-
zioak jakinaraztean, hartzaileek horren berri izan dezaten, 
modu eraginkorrean, defentsa-gabeziako egoerak saihesteko.

2022. urtean, Arartekoak gomendio bat igorri zion Gasteiz-
ko Udalari, kexaren sustatzailearen erroldako inskripzioaren 
iraungipena ondoriorik gabe utz zezala eta baja hori erabaki 
zuen egunetik aurrera alta berrezarri zezala. Era berean, biz-
tanleen udal-errolda kudeatzen duen udal-zerbitzuaren eta 
udalaren gizarte-zerbitzuen arteko koordinazio-tresnaren 
bat erabil dezala gomendatu zion, errolda berritzeko proze-
duretan berme eta segurtasun gisa jarduteko. Arartekoaren 
iritziz, informazio-gutunak igortzea, hartzailea jakinaren gai-
nean jartzeko bermerik gabe, ez litzateke nahikoa izango, 
bereziki, hainbat kasutan, hala nola ebazpenaren xede izan 
zenekoan, gizarte-zerbitzuen erabiltzaile bati eragin baitzion. 
Azkenik, Arartekoaren ustez, kasuak ez zion Vitoria-Gas-
teizko Udalari kexaren sustatzailearen erroldako inskripzioa 
iraungitzat jotzeko biderik ematen, erroldako inskripzioan 
aldaketa bat gertatu zelako, interesdunak bizilekuaren al-
daketa jakinarazi ondoren. Beraz, berritzea jakinarazteko 
bi urteko epea izen-ematearen edo inskripzioaren aldaketa 
gertatu zen egunetik aurrera zenbatzen hasi behar zen. Arar-
tekoaren ebazpena, 2022ko urriaren 17koa, onartu ez dena.

1.4.  Txosten honen II. kapituluan aztertu 
diren beste kexa batzuk 

Etxebizitzaren arloan, aditzera eman da 2012ko urriaren 
15eko Aginduaren 10. artikuluak indarrean jarraitzen due-
la, eta horrek galarazi egiten duela administrazio-egoera 
irregularrean dauden pertsonak Etxebizitza Babestuen Es-
katzaileen Erregistroan (Etxebide) inskribatzea.

Hezkuntza-arloan, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila-
ri gomendatu zaio, unibertsitatez kanpoko irakasleen aldi 
baterako lan-zerrendan sartzeari dagokionez, bi pertsonak 
atzerrian lortutako titulu akademikoen baliozkotasuna ebatz 
dezala araudian xedatutako batzorde espezializatuak egi-
ten duen egokitasun-azterketaren ondorioari jarraiki, oro 
har ezarritako bateratasun-irizpideak aplikatuz. Arartekoren 
ebazpena, 2022ko apirilaren 6koa, onartu dena.

Beste kexa batek Ordiziako Udala Jakintza ikastola koope-
ratibari ematen ari zaion laguntza ekonomikoez ziharduen, 
batez ere, erakunde horrekin 2017an sinatutako hitzarme-
naz. Eskaera hori herriko hezkuntza-errealitatearekin lotu 
zen, desoreka gertatzen baita funts publikoak baliatuz fi-
nantzatutako haur-hezkuntzako eta lehen hezkuntzako 
ikastetxeetako ikasleen eskolatzean. Errealitate horren in-
guruabarrean, Arartekoak aurretiazko gomendioa egin zion 
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari. 

tan, batez ere, Bilbo eta Donostiakoetan, eta Gasteizkoetan 
ere bai, gizarte-laguntzaren eskaria pilatzea arazo larria da 
oraindik ere, udalaren gizarte-zerbitzuak gainezka daudela-
ko eta banakako gizarte-arreta emateko zailtasun handiak 
dituztelako. Era berean, bizitokirik aurkitzeko ezintasunak eta 
gizarte-erako irudizko erroldatzea eskuratzeko galdatzen di-
ren izapideek kalte egiten diote gizarteratzeko prozeduraren 
jarraitutasunari eta gizarte-zerbitzuen euskal sistemak aitor-
tzen dituen eskubideak eta zerbitzuak baliatzeko aukerari, 
adin-nagusitasunera heldu ondotik. 

Gazte horien guztien egoera aztertu zen Arartekoak 2021. 
urtean argitaratutako azterlan batean: “Familia-erreferente-
rik ez duten gazte migratzaileak Euskadin. Diagnostikoa eta 
jarduteko proposamenak”.

Eusko Jaurlaritzak Gazteen emantzipazioa laguntzeko eus-
kal estrategia onartu zuen 2022an. Estrategia horren 4. 
ardatzean, kohesioari buruzkoan, familia-laguntzako sarerik 
ez duten 25 urte arteko gazteei laguntzeko Trapezistak pro-
grama garatzea aurreikusten da.

Programa horrek Euskarri Estrategia garatzen du, kal-
teberatasun-egoeran dauden adingabeak eta gazteak 
gizarteratzeko eta laneratzeko. 5. ardatzean, erresilientziari 
eta aholkularitza- eta laguntza-zerbitzu bat sortzeari buruz-
koan, Ameslariak programa ageri da, gazteen migrazio- eta 
mugikortasun-proiektuei laguntzeko helburuz sortutakoa 
Arartekoak egokitzat jotzen du familia-erreferenterik ez duten 
gazte guztiei arreta eman beharko lieketen programa horiek 
guztiak abian jarri izana; izan ere, oraindik ere kalteberatasun 
larriko egoerak antzematen dira, emantzipazio-prozesuetan 
laguntzarik ez dagoelako gazteentzat, euskal administrazio 
publiko baten tutoretzapean egon ondotik, bai eta familia-
-erreferenterik ez duten beste gazte batzuei dagokienez ere.

1.3.  Udal-erroldako inskripzioa berritzeari 
lotutako kexak

Hainbat kexa jaso dira udal-erroldako inskripzioaren iraungi-
tzearen inguruan, eta, horren inguruabarrean, Arartekoaren 
ondoko gomendio orokorraren jarraipena egin ahal izan 
dugu: “Udalek Europako erkidegokoak ez diren atzerritarren 
erroldako izen-ematea eta iraungipena erabakitzeko eta da-
tuak beste administrazio publiko batzuei uzteko erabiltzen 
duten prozedurari buruzko zenbait gogoeta”

Gomendio orokor horretan, aplikatu beharreko araudiaren 
azterketa egin zuen Arartekoak, eta adierazi zuen iraungitze-
-deklarazioa salbuespena zela bizileku-baimen iraunkorrik 
ez duten atzerritarren kasua soilik arautzen duen araudian. 
Hala, udalei gomendatu zien bermeak ezar zitzatela Konsti-
tuzioaren balioak eta printzipioak eta atzerritarren eskubideak 
errespetatzeko, kalteberatasun-egoeraren eta izapideen 
berri ez izatearen ondorioz kalteberatasun-egoera larrian 
baitaude. Adierazitako bermeen artean, iraungitzat jo aurre-
tik entzunaldiaren izapidea bideratzeko beharra nabarmendu 
zuen. Egindako jarraipenean, egiaztatu ahal izan da uda-

https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-376-21-ebazpena-2022ko-urriaren-17koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-376-21-ebazpena-2022ko-urriaren-17koa
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012004811
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012004811
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-74-20-ebazpena-2022ko-apirilaren-6koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-74-20-ebazpena-2022ko-apirilaren-6koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2019r-597-19-ebazpena-2019ko-azaroaren-6koa
https://www.ararteko.eus/eu/familia-erreferenterik-ez-duten-gazte-migratzaileak-euskadin-diagnostikoa-eta-jarduteko-proposamenak
https://www.ararteko.eus/eu/familia-erreferenterik-ez-duten-gazte-migratzaileak-euskadin-diagnostikoa-eta-jarduteko-proposamenak
https://www.ararteko.eus/eu/familia-erreferenterik-ez-duten-gazte-migratzaileak-euskadin-diagnostikoa-eta-jarduteko-proposamenak
https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/albistea/2022/eusko-jaurlaritzak-gazteen-emantzipazioa-laguntzeko-2030-euskal-estrategia-aurkeztu-du/
https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/albistea/2022/eusko-jaurlaritzak-gazteen-emantzipazioa-laguntzeko-2030-euskal-estrategia-aurkeztu-du/
https://www.ararteko.eus/eu/udalek-europako-erkidegokoak-ez-diren-atzerritarren-erroldako-izen-ematea-eta-iraungipena-erabakitzeko-eta-datuak-beste-administrazio-publiko-batzuei-uzteko-erabiltzen-duten-prozedurari-buruzko-zenbait-gogoeta
https://www.ararteko.eus/eu/udalek-europako-erkidegokoak-ez-diren-atzerritarren-erroldako-izen-ematea-eta-iraungipena-erabakitzeko-eta-datuak-beste-administrazio-publiko-batzuei-uzteko-erabiltzen-duten-prozedurari-buruzko-zenbait-gogoeta
https://www.ararteko.eus/eu/udalek-europako-erkidegokoak-ez-diren-atzerritarren-erroldako-izen-ematea-eta-iraungipena-erabakitzeko-eta-datuak-beste-administrazio-publiko-batzuei-uzteko-erabiltzen-duten-prozedurari-buruzko-zenbait-gogoeta
https://www.ararteko.eus/eu/udalek-europako-erkidegokoak-ez-diren-atzerritarren-erroldako-izen-ematea-eta-iraungipena-erabakitzeko-eta-datuak-beste-administrazio-publiko-batzuei-uzteko-erabiltzen-duten-prozedurari-buruzko-zenbait-gogoeta
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datatik zenbatzen hasita. Arartekoaren bulegoak esku-hartze 
ugari egin ditu eta egiten jarraitzen du Erregistroko nazionali-
tate-espedienteen eta beste batzuen egiturazko atzerapenei 
behin betiko konponbidea eman dakizkien sustatzeko.

2. Arau-eta gizarte-testuingurua
Atal honetan, zenbait berrikuntza nabarmendu nahi ditugu 
etorkinen arretan eta eskubideetan izandako gorabeheretan 
2022. urtean. 

Ministroen Kontseiluak Atzerritarrei buruzko Lege Organi-
koaren erregelamenduaren erreforma onartu du, pertsonen 
lan-merkaturatzea hobetzeko. Erreforma horrek ikasleen 
iraupena erraztu du, eta familiak errotzeko eta berrelkar-
tzeko tresnak eguneratu ditu; gainera, prestakuntza bidez 
errotzeko tresna berria jaso du. Era berean, langile auto-
nomoentzat eta besteren konturako langileentzat eskatzen 
diren betekizunei eta administrazio-kudeaketaren zenbait 
alderdiri dagokienez, hobekuntzak txertatu ditu.

Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Po-
litiketako Sailak Aholku Sarea atzerritarrentzako arreta 
juridikoko euskal sarearen bulego berriak ireki ditu, lurral-
de-hedapena errazteko asmoz.

2022. urtean, Immigrazioari eta Asiloari buruzko Kulturar-
teko 2022-2025 VI. Plana onartu zen. Plan horrek hainbat 
neurri estrategiko biltzen ditu: Migraziorako Euskal Itun 
Soziala hedatzeari lotutako ekintzak, Euskarri estrategiari lo-
tutako Harrerarako Euskal Eredua abian jartzeari buruzkoak 
(adingabeen eta adin nagusiko gazteen arazoak jorratzen di-
tuena, 21 urte bete arte), eta atzerritar jatorriko emakumeak 
ardatz dituzten ekintzak. Era berean, herritartasunaren, kul-
turartekotasunaren, immigrazioaren eta asiloaren eremuan 
lan egiten duten eragile, antolakunde eta erakundeen sinkro-
nizazio eta koordinaziorako antolamendu-neurriak jasotzen 
ditu, eta, azkenik, neurri programatikoak: hainbat eremutako 
ekintzak, bai eta laguntza ekonomikoko ekintzak ere, bere-
ziki kalteberatasun-egoeran egoteagatik arreta behar duten 
gizataldeei laguntzen esku hartzeko. 

2022. urtean, Eusko Jaurlaritzak hainbatetan jorra-
tu du Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzen 
hasi zaion immigrazio-zerbitzuaren eta -funtzioen 
eskumena, lan-arloko legeria betearazi ahal izateko lan-
-baimenetan, ikuskaritzan eta zehapenetan, bai eta Euskal 
Autonomia Erkidegora iristen diren etorkinen harrera- eta 
arreta soziosanitarioko, orientazioko eta gizarteratze- eta 
hizkuntza-integrazioko lanak egiteko ere.

Europako Kontseiluak 2022ko martxoaren 4an hartutako era-
bakia dela medio, zeinaren bidez, Ukrainatik lekualdatutako 
pertsona ugari badaudela egiaztatu zen, Europar Batasunak 
2001/55/EE Zuzentaraua aldi baterako babesari buruzkoa, 
abiarazi zuen Ukrainako gerratik ihes egiten duten pertsonei 
laguntzeko. Zuzentarau horrek berehalako babesa eta esta-
tutu juridikoa eskaintzen ditu. Europako Batzordeak, gainera, 

Arartekoak itunen araubidea eta aipaturiko ikastetxearen 
finantzaketa-iturriak aztertu zituen, haur-hezkuntzako eta 
lehen hezkuntzako funts publikoak erabiliz finantzatutako 
ikastetxeetako ikasleen eskolatzean dagoen desoreka larria-
rekin lotuta. Desoreka hori dela eta, Arartekoak aurretiazko 
gomendioa bidali zion Ordiziako Udalari eta gomendioa igo-
rri dio berriro ere Gipuzkoako udal horri Jakintza Ikastola 
deritzon ikastetxeari eman ohi dizkion dirulaguntzak berrikus 
ditzala, hezkuntza-itunen sisteman dagoeneko jasota dau-
den gastuen finantzaketa bikoitza saihesteko. Arartekoaren 
ebazpena, 2022ko otsailaren 24koa, onartu dena.

Espetxeratutako pertsonen arloan, Arartekoak askata-
sunaz gabetzeko zigorrak jaioterrian edo errotze-lekuan 
betetzeari buruz duen jarrera aipatu da, eta eusten dio Eus-
kadiko migratzaileen gizarte-errotzea lehenetsi behar dela 
dioen proposamenari; hala berean, lehen mailako modulu 
bat irekitzeko beharraz mintzatu da.

Osasun-arloaz denaz bezainbatean, atzerritarrek kexak 
aurkezten jarraitu dute osasun-laguntza jasotzeko eskubide 
unibertsalari lotuta. Kexa horietan, batik bat, honako alderdi 
hauek aipatzen dira: osasun-etxeetako onarpen-zerbitzuek 
administrazio-eragozpenak jartzen dituztela, osasun-la-
guntzaren eskaera edo Osasuna Babesteko Programan 
onartzeko eskaera izapidetzea ukatzen dela, eta osasun-
-etxeetako larrialdietan emandako arreta osatzen ez dela.

1.5.  Herriaren Defendatzailearen bulegora 
bidalitako kexak

1.5.1.  Oinarrizko ordainketa-kontu bat 
irekitzea ukatzeari lotutako kexak

2022an, oinarrizko ordainketa-kontuak irekitzeko zailtasunaz 
ohartarazten zuten pertsonen kexak bideratzen jarraitu ge-
nuen, kontu korronte bat izatea ezinbestekoa baita zeinahi 
jarduera ekonomiko kudeatzeko edo gizarte-prestazioak 
jasotzeko. Arartekoa hainbat jarduketa egiten ari da Ekono-
mia Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioaren 
Altxorraren eta Nazioarteko Finantzaketaren Idazkaritza 
Nagusiarekin, zenbait banketxetan gertatzen ari diren irregu-
lartasunen inguruan, migratzaileek eta nazioarteko babesa 
eskatzen dutenek oinarrizko ordainketa-kontu bat eskura-
tzeko duten eskubideari dagokionez.

1.5.2. Nazionalitate-eskaeraren ebazpenaren 
atzerapenari lotutako kexak

Aurreko urteetan bezala, 2022an ere kexak jaso ziren Espainia-
ko nazionalitatea eskatzeko ebazpenaren atzeratzea dela eta. 
Espainiako nazionalitatea bizileku bidez eskuratzeko prozedu-
ra arautzen duen Erregelamendua onartzen duen azaroaren 
6ko 1004/2015 Errege Dekretuaren 11. artikuluak xedatuta-
koarekin bat etorriz, prozedura hori, gehienez ere, urtebeteko 
epean ebatzi behar da, eskabidea Segurtasun Juridikoaren 
eta Fede Publikoaren Zuzendaritza Nagusian aurkeztu den 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12504
https://www.euskadi.eus/informazioa/aholku-sarea-atzerritartasunaren-alorreko-euskal-zerbitzu-juridikoa/web01-a2famil/eu/
https://www.euskadi.eus/planak-eta-proiektuak/web01-a2migra/eu/
https://www.euskadi.eus/planak-eta-proiektuak/web01-a2migra/eu/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2022-80366#:~:text=L%2D2022%2D80366-,Decisi%C3%B3n de Ejecuci%C3%B3n (UE) 2022%2F382 del Consejo de,se inicie la protecci%C3%B3n temporal.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2022-80366#:~:text=L%2D2022%2D80366-,Decisi%C3%B3n de Ejecuci%C3%B3n (UE) 2022%2F382 del Consejo de,se inicie la protecci%C3%B3n temporal.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2001-81926
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-589-21-ebazpena-2022ko-otsailaren-24koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-589-21-ebazpena-2022ko-otsailaren-24koa
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-12047
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-12047
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ateratako ondorioen agiria aipatu behar dugu, Gizartera-
tzearen arloan ere ageri dena.

Etxerik gabeko pertsonentzako EAEko estrategia egune-
ratzeko egin diren ekarpenen artean, migrazio-prozesuak 
kontuan izateko garrantzia aipatu zen, halakoek dituzten 
premia zehatzengatik eta etorkinek administrazio-egoera 
erregularrean sartzeko eta herrialdean egoteko aurkitzen 
dituzten zailtasunengatik. Azken horri dagokionez, azpi-
marratu behar da orientazio juridiko egokia behar dela 
gizarteratze-prozesuan aurrera egiteko eta Eusko Jaur-
laritzaren eta Estatuko Administrazio Orokorraren arteko 
lankidetza- eta koordinazio-neurriak bultzatzeko.

3.2.  Administrazio publikoekin, zerbitzu 
publikoekin eta gizarte-erakundeekin 
egindako bilerak

3.2.1.  Arartekoaren Bulegoko langileekin 
egindako bilera

Egindako bileran, honako gai hauei buruz eztabaidatu zen: 
pasaportea lortzeko oztopoak direla-eta (sexu-esplotazioa-
gatiko salerosketa-arriskuan dauden emakumeak) erroldan 
inskribatzeko zailtasunek eragindako arazoak; Europako 
diplomazia-ordezkaritzek Espainiako guraso- edo ba-
bes-neurriak ez onartzeagatik babesgabetasun-egoeran 
dauden neska-mutikoak dokumentatzeko zailtasunak, ba-
tez ere, gurasoak EBkoak ez diren estatuetakoak direnean 
(hirugarren estatuetakoak); pasaportea duten atzerritarren 
identifikazio elektronikoaren garrantzia; Frantziarekiko 
mugan egindako kanporaketen ziozko arazoak; eta neurri 
horien ezaugarri etnikoarekiko kezka. Frantzian, azken ur-
teotan, migrazio-kontrolaren neurriak areagotu egin dira, eta 
polizien kopurua ere handitu egin da nazioarteko zubietan 
eta trenbideen geltokietan. Beste muga batzuetan gertatzen 
den bezala, muga ixteak ez die pertsonei eragozten gurutza-
tzeko asmorik izatea, eta, horren ondorioz, Euskadik gertutik 
bizi izan ditu aurten erabaki horrek pertsonen bizitzari eragi-
ten dizkion ondorio tragikoak; izan ere, 2021ean, 7 pertsona 
hil ziren eta, 2022an, 2, hirugarren herrialdeetatik etorritako 
pertsonen mugikortasunari jarritako mugen eraginez

3.2.2.  Islamaren adiskideak elkartearekin 
egindako bilera

Esandako elkarteak Arartekoari jakinarazi zion familia mu-
sulmanek zailtasunak zituztela beren seme-alabek erlijioaren 
irakasgaia jaso zezaten, ikastetxeak ez zielako informaziorik 
ematen. Hori dela eta, irakasleen sindikatua arduratzen da 
familiei informazioa emateaz. Matrikula egiteko epe laburra 
dagoenez, informazio egokia eta epearen barruan ematea 
arras garrantzitsua da eskabidea bete ahal izateko eta, 
hurrengo ikasturtean, Eusko Jaurlaritzak eman dezan pla-
nifikatzeko. Bileran adierazi zutenez, irakasgai hori ematea 
errezeloz ikusten da, eta ikastetxe batzuek familiei eskaera 
aurkezteko gogoa hozten diete. Txosten honen II. kapituluko 

zuzentarau operatibo jakin batzuk adostu ditu, estatu kideek 
aplika ditzaten, honako alderdi hauek argituz: aldi baterako 
babeserako eskubidea duten pertsonak nortzuk diren, es-
kubide jakin batzuen edukia zein den, zirkulazio aske nola 
gauzatu… edo adingabeen kasuan nola jokatu behar den edo, 
hala badagokio, aberriratzeko laguntza nola eman zehaztu du. 

Eusko Jaurlaritzak hainbat ekimen jarri ditu abian aldi bate-
rako babes-estatutua duten Ukrainako pertsonei eta familiei 
laguntzeko, eta Ukrainaren inbasioaren ondorioz lekualdatu-
tako pertsonentzako Harrera Gida prestatu du.

Beste alde batetik, Arartekoak hainbat jarduera garatu ditu, 
horietako batzuk bere ekimenez eta beste batzuk ENOC 
Haurren Defentsarako Europako Sarearekin partekatutako 
ekintzaren esparruan. Ukrainako Haurren eta Familiaren Es-
kubideak Behatzeko Komisarioa ere sare horretako kide da. 
Arlo horretan egindakoa xehetasun handiagoz irakur daiteke 
Haur eta Nerabeen Bulegoaren txostenaren atal espezifikoan.

Gorroto-delituen aurkako borrokari doakionez, Barne Mi-
nisterioaren 2022-2024 aldirako gorroto-delituen aurka 
jarduteko II. Ekintza Plana adostu da. Euskadin, Eusko 
Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako 
Sailak jardueren Tokiko Gida prestatu du, gorroto arrazis-
ta edo xenofoboko gertakarietan, ijitoen kontrakoetan eta 
LGTBIfobikoetan jarduteko. Toki-erakundeek eta udalek, be-
reziki, gertakari arrazisten, xenofoboen, ijitoen kontrakoen 
eta LGTBIfobikoen aurrean izan beharreko jarduketa insti-
tuzionala bideratzea du helburu gidak, baldin eta gertakari 
horiek zuzenean jakinarazten bazaizkie, alderdi pribatuen 
artean gertatzen badira eta udal-mugartearen barruan jazo-
tzen badira, eremu publikoan zein pribatuan, ekintza horrek 
biktimarengan eta gizarte-bizikidetzan izan dituen ondorioei 
erantzun egokia eta proportzionatua emateko helburuz.

Azpimarratu behar da Herriaren Defendatzaileak Melillan 
gertatutakoari buruz egindako lehen ondorioetan ekainaren 
24an, non, gutxienez 23 pertsona hil ziren eta beste askok 
kalteak pairatu zituzten, erakunde horrek ondorioztatu duela 
470 pertsona kanporatu zirela mugan bertan, legezko aurrei-
kuspenak aintzat hartu gabe. 

Europako Kontseiluak gomendioa eman zuen giza eskubi-
deen betetzeko mugetatik at dauden kanporatzeen inguruan.

3. Jarduera-planaren esparruko 
bestelako esku-hartzeak

3.1. Gomendio orokorren jarraipena

Dokumentuaren interesagatik, Arartekoak etxerik gabeko 
pertsonei eta etorkizunerako ekarpenei buruz ekainaren 
5ean emandako gomendio orokorraren jarraipenari buruz 

https://www.ararteko.eus/eu/arartekoak-etxegabeei-buruz-egindako-2020ko-ekainaren-5eko-22020-gomendio-orokorraren-bilakaera-aztertzeko-lanean-ateratako-ondorioak-eta-etorkizunerako-ekarpenak
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022XC0321(03)&qid=1647940863274
https://www.euskadi.eus/errefuxiatuak-ukraina/web01-s2enple/eu/
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2022/120422_II_Plan_Accion_contra_delitos_odio.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2022/120422_II_Plan_Accion_contra_delitos_odio.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/proyecto/giza_eskubideak_plana01/eu_def/adjuntos/Guia-de-actualizacion-local-EUSK-WEB.pdf
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/sucesos-melilla/
https://rm.coe.int/pushed-beyond-the-limits-urgent-action-needed-to-end-human-rights-viol/1680a5a14d
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jotzen dugu Arartekoak 2021ean egin zuen azterlanean 
jaso ziren gomendioak betetzea: “Familia-erreferenterik 
gabeko gazte migratzaileak Euskadin”. Gazte horien kal-
teberatasun handia dela eta, euskal administrazio publikoek 
adostutako programetan jaso diren ekintzak eta neurriak be-
tetzearen garrantzia azpimarratu behar da. Arartekoak egoki 
iritzi dio euskal administrazio publikoak ildo horretan egiten 
ari diren ahaleginari. Familiaren laguntzarik gabe pairatzen 
duten prekarietate- eta ahultasun-egoerak kalteberak izatea 
eragiten die abusuen eta kalte anitzen aurrean, eta horrek, 
esku-hartze publikorik ez badago, ezinbestean eragingo die 
etorkizunean.

4.3. Joan den urtean, udal-erroldako inskripzioaren iraun-
gipenari eragiten dioten hainbat kexa jaso ziren, iraupen 
luzeko bizileku-baimenik ez duten atzerritarren kasuan, 
izen-ematea edo inskripzioa berritu ez zaielako. Arartekoak 
bideratutako jarduketetan, gomendio orokor honen edukia 
gogorarazi du: Udalek Europako erkidegokoak ez diren 
atzerritarren erroldako izen-ematea eta iraungipena era-
bakitzeko eta datuak beste administrazio publiko batzuei 
uzteko erabiltzen duten prozedurari buruzko zenbait gogoe-
ta. Gomendio horretan, iraungitze-deklarazioaren aurreko 
entzunaldi-izapidea ezartzea gomendatu zien udalei. Uda-
lek, eskuarki, aldez aurreko jakinarazpena bidali ohi dute, 
baina, batzuetan, pertsonek ez dute modu eraginkorrean 
jakiten berritzeko betebeharra zein den, eta ez dute baja 
erabakitzen duen komunikazio edo ebazpenaren berri ere. 
Hori dela eta, Arartekoaren iritziz, tresna osagarriak ezarri 
beharko lirateke eta jakinarazpenetan arreta handiagoa jarri 
beharko litzateke horiek jasotzen direla ziurtatzeko.

4.4. Aurtengo kezken artean, honako hauek nabarmendu 
behar ditugu: iheslariak babesteko beharra, bai Ukraina-
tik bai beste leku batzuetatik datozenak, bai eta euskal 
administrazio publikoek abian jarri dituzten ekimenen ga-
rrantzia eta baliozkotasuna ere (babes komunitarioaren 
irtenbidea azpimarratuta). Agerian jarri nahi dugu migrazio-
-mugimenduez batera azaleratzen den giza sufrimendua, 
mugako kanporaketen ondorioz, osotasunerako edo bizitza-
rako arriskuengatik eta mugak zeharkatzean emakumeek, 
haurrek eta beste pertsona ahul batzuek jasaten dituzten 
eskubide-urraketengatik.

4.5. 2022-2025 aldiko Immigrazioari eta Asiloari buruz-
ko Kulturarteko VI. Plana betetzea, bai eta horri lotutako 
eginkizunen eta zerbitzuaren eskumena EAEko Immigra-
zio-zerbitzuari eskualdatzea ere, dagoeneko adostuta 
dagoen moduan, ezinbestekoak dira harrera-politika eta gi-
zarteratze- zein laneratze-politika gauzatu ahal izateko eta 
Euskadiko etorkinen giza eskubideak bermatzeko xedez.

Hezkuntzaren arloan ere islatu da arazo hori. Era berean, 
euskal herritar fededun musulmanen erlijio-askatasunera-
ko eskubidea gauzatzeko egun dituzten mugen berri eman 
zuten. 

3.2.3.  Harresiak Apurtuz elkartearekin 
egindako bilera

Bileran, administrazioarekiko izapide elektronikoei buruzko 
zailtasunak nabarmendu ziren. Zailtasun horiek, bereziki, 
hasierako bizileku-baimenen eskaerei eragiten diete, eta 
aurrez aurre aurkezteko aukera eskatzen dute, horretara-
ko hitzarmena duten elkargokideengana jotzen bada izan 
ezean, baina horrek gastu ekonomikoa dakar. Inguruabar 
horri eten digitalaren arazoa gehitu behar zaio. Identifika-
zio-dokumentu gisa pasaportea baino ez duten pertsonen 
kasuan, identifikazio elektronikorik ez egoteak zaildu egiten 
ditu administrazio publikoekiko harremanak.

Era berean, oinarrizko ordainketa-kontuak irekitzea ukatzeari 
buruzko arazori buruz eta arazo horri irtenbide eraginkorra 
emateko garrantziari buruz eztabaidatu zen.

4. Arloko jardueren laburpena
4.1. Arartekoak etorkinei eragiten dien kexa ugari izapi-
detzen ditu gizarte-eskubideei atxikitako arloetan, batez 
ere, gizarteratze, hezkuntza eta etxebizitzaren esparruetan, 
horietako bakoitzari dagokion atalean aipatu den bezala. 
Euskal administrazio publikoek ez dute bereizketarik egi-
ten eskubideak, prestazioak eta zerbitzuak eskuratzeko 
administrazio-egoera irregularrean egoteagatik, babes pu-
blikoko etxebizitzen eskatzaileen erregistroan sartzeko izan 
ezik, eta haietatik eratorritako balorazio eta prestazio jakin 
batzuei dagokienez, hala nola desgaitasunaren eta mende-
kotasunaren balorazioari dagokionez. Bizitzeko gutxieneko 
diru-sarreraren transferentziak ere tratu desberdina ekarri 
du, bizikidetza-unitatea osatzen duten pertsona guztiek bi-
zileku-baimena izateko baldintza galdatu baita.

Gainera, etorkinen egoeraren ondorioz, batzuetan, zailtasun 
handiagoak izaten dituzte araudian xedatutako baldintza 
jakin batzuk betetzeko, kasurako, prestazio jakin batzuk es-
kuratzeko udal-erroldan izena emateko epeari edo jatorrizko 
herrialdeko ondasunen ziurtagiriari lotutakoak. Dagoeneko, 
dokumentu hori ez da conditio iuris gisa ezartzen 2022an 
diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko eskubidea ba-
liatzeko, eta neurri horri oso egoki iritzi diogu. 

Era berean, kezka handiz aipatu behar dugu etxegabeta-
sunari aurre egiteko neurri eraginkorrak hartu behar direla 
etxerik gabeko pertsonentzako euskal estrategiaren hu-
rrengo eguneratzean; izan ere, estrategia horrek eragin 
handiagoa du atzerritarrengan eta genero-ikuspegia txer-
tatu behar du. 

4.2. Familia-erreferenterik gabeko gazte migratzaileen 
kexak jasotzen jarraitu dugu, eta, beraz, beharrezkotzat 
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Horrekin, LGBTI pertsonek eskubide guztiak berdintasunez 
eta guztiz erabiltzen dituztela ziurtatu nahi du Arartekoak. 
Horretarako, euskal herri-administrazioek beharrezko neurri 
eta jarduerak indartzea bultzatu nahi da, pertsona horiek 
baztertzeko edozein arrazoi kentzearren eta haien eskubi-
deak berdintasun osoz gauzatzea lortzearren. Arartekoaren 
jarduera helburu hauek lortzera bideratzen da:

• Zaintzea euskal administrazio publikoek egiten di-
tuzten jarduera guztietan berdintasuna eta sexu 
orientazioagatiko eta genero identitateagatiko dis-
kriminaziorik eza guztiz errespetatzen direla, baita 
ere dimentsio positiboan. Horri lotuta, berdintasun 
erreala eta eraginkorra lortzeko oztopoak ezabatzeko 
ekintza positibo guztiak gauzatu behar dituzte. 

• Euskal gizarte osoan diskriminaziorik ezean eta aniz-
tasun afektibo-sexualari eta genero-aniztasunari 
lotutako eskubideen errespetuan eta beste pertsona 
batzuen eskariekiko sentsibilizazioan oinarritutako 
kultura zabaltzea.

• Fobia-adierazpen guztiak publikoki salatzea eta ho-
riei aurre egitea, LGTBI pertsonen aurkako gorroto 
diskurtsoak barne. 

1. Kexarik aipagarrienak
2022an, ez da kexa aipagarririk egon arlo honetan; zalan-
tzarik gabe, administrazio-jardueraren eremuan nekez 
hautematen direlako sexu-joeran edo genero-identitatean 
oinarritutako diskriminazio- edo bazterketa-egoera zaba-
lak: partikularren arteko harremanen eremuan sarriagotan 
gertatzen dira egoera horiek, eta ihes egiten diote erakun-
de honen zuzeneko kontrolari. Nolanahi ere, kolektibo hori 
diskriminazioaren eta gorroto-diskurtsoen aurrean babes-
teko lege-esparru estatal berriak (datorren urtean jarriko da 
martxan) hobeto diseinatutako tresnak sortzea espero dugu, 
kolektibo horrek errazago adierazi ahal izan ditzan bere es-
kaerak eta, ondorioz, herritarrak gehiago mobilizatu daitezen 
haien eskubideei eragiten dieten gaien inguruan. 

Aurrekariak

Arartekoak arlo honetan egiten duen lanaren printzipioa 
pertsona guztien arteko berdintasuna da, eta, bereziki, 
orientazio sexualagatiko eta genero identitateagatiko dis-
kriminazioa debekatzea; printzipio hori Konstituzioaren 14. 
artikuluan eta nazioarteko beste araudi batzuetan finkatuta 
dago, besteak beste, Giza Eskubideen Europako Hitzarme-
naren (GEEH) 14. artikuluan eta diskriminazioa debekatzeari 
buruzko hitzarmenaren 12. PROTOKOLOAN, Espainian be-
rretsi zena 2005ean. Era berean, Arartekoak Yogyakartako 
printzipioetan ezarritakoa hartzen du gidaritzat, giza es-
kubideen arloko nazioarteko legeria aplikatzeko orduan, 
sexu-joerari eta genero-identitateari dagokienez. Erakunde 
honentzat erreferentzia estandarrak dira, halaber, lesbiana, 
gay, bisexual, transexual eta intersexualen eskubideen alde 
lan egiten duten Europako eta nazioarteko erakundeen era-
bakiak, jarraibideak eta aholkuak. 

Sexu-joera edo genero-identitatea ezin da diskriminatzeko 
arrazoi bihurtu, eta euskal botere publikoei dagokie per-
tsona guztien berdintasuna benetakoa eta eraginkorra izan 
dadin eragozten duten oztopoak kentzeko betebeharra.

Giza duintasunaren defentsan eta pertsona guztiek sexu-
-joera eta genero-identitate librea izateko giza eskubidearen 
defentsan dago oinarrituta eremu honetan egiten den lana. 

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=14&tipo=2
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=14&tipo=2
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-4891
https://yogyakartaprinciples.org/principles-sp/
https://yogyakartaprinciples.org/principles-sp/
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Europako Ministro Kontseiluaren Batzordearen CM/
Rec(2010)5 Gomendioak nabarmentzen du estatu ki-
deek ahaleginak egin behar dituztela sexu-joeran edo 
genero-identitatean oinarritutako diskriminazioaren eta 
intolerantziaren prebalentziari eta izaerari buruzko datuak 
bildu eta azter daitezen; bereziki, gorroto-delituei eta sexu-
-joerarekin edo genero-identitatearekin lotutako bestelako 
gertakariei buruzko datuak. Europan oro har sentitzen de-
nez, inkestei erantzuten dieten pertsonak sexu-joeraren, 
genero-identitatearen edo sexu-ezaugarrien arabera be-
reizten dituzten informazioa eta datuak falta dira, eta horrek 
zaildu egiten du diskriminazioaren aurkako neurriak disei-
natzea: LGTBI pertsonen kontra ezartzen den indarkeria 
zehatzari begiratu behar zaio, eta LGTBI pertsonen aurkako 
gorroto-diskurtsoei eta -delituei erantzuteko legezko tresnak 
sortu.

Erantzukizun horri jarraikiz, Arartekoak, 2022an, mar-
txan jarri du LGTBI pertsonen kontrako jarrerei eta 
gorroto-diskurtsoari buruzko azterlan bat egiteko finantza-
zioa, diskriminazioaren aurkako neurri zehatzak diseinatu 
ahal izan daitezen, kolektibo horren defentsan. 

2.2. Estatu-mailako neurri garrantzitsuenak

Estatu-mailan, Transen benetako berdintasun eragin-
korrerako eta LGTBI eskubideen bermerako Legearen 
proiektuaren behin betiko onespenaren atarian amaitu zen 
2022a, Diputatuen Kongresuak abenduaren 22an onetsi 
baitzuen eta Senatuan eztabaidagai izango baita laster. 
Arau-esparru berri horren asmoa da LGTBI kolektiboek adie-
razitako eskaera bati bide ematea; hain zuzen ere, zeharkako 
lege estatal bat eskatu dute, eremu publikoan nahiz pri-
batuan aplikagarria, sexu-joera edo genero-identitatea 
dela-eta izan ditzaketen askotariko bazterketa-egoeren au-
rrean haien eskubideak babestuko dituena. Hala, eztabaida 
ugari piztu baditu ere, lege-proiektuak transen “generoaren 
autodeterminazioa” kontzeptua jasotzen du; kontzeptu ho-
rren arabera, ez da diagnostiko mediko edo psikologikorik 
aurkeztu beharko juridikoki beste sexu-identitate bat aitor 
dadin, eta ez da itxura fisikoa edo gorputz-funtzioa aldatu 
beharko prozedura mediko, kirurgiko edo bestelakoen bidez. 
Halaber, atzerritarrek erregistroko aldaketa herritar espai-
niarren baldintza beretan egiteko eskubidea parekatuko 
da, eta 12 eta 16 urte arteko adingabeek eskubidea balia-
tu ahalko dute, bidelaguntzarekin. Era berean, Kode Zibila 
aldatuko da, bikote homosexualak heterosexualekin berdin-
tzeko, adostasuna egonda ezkontzaz kanpoko gurasotasuna 
aitortzeari dagokionez, eta intersexualei jaso dezaketen osa-
sun-arretaren inguruan erabakitzeko eskubideak emango 
zaizkie. Bestetik, lege-proiektuak komunikabide sozialetan, 
Interneten eta kirolean zabaltzen den gorroto-diskurtsoaren 
aurrean babestuko ditu LGTBI pertsonen eskubideak. 

Lege-proiektuak, izapidean, hainbat sektoreren kritikak 
piztu ditu; izan ere, batzuek zalantzan jartzen dute, bes-
te kontu batzuen artean, arau-proposamen horrek egoki 
babesten ote dituen sexu biologikoarekin identifikatuta sen-

2. Arau-eta gizarte-testuingurua 

2.1. Euskadiko egoera

Euskadin, 2022a amaitu zenean, artean gauzatzeke ze-
goen 2020-2024ko legegintzaldirako (XII. legegintzaldirako) 
gobernu-programan jasotzen den legegintza-jarduketa, 
sexu-joeragatiko diskriminazioaren aurkako politikak susta-
tzeko (96.) konpromisoari buruzkoa. Zehazki, berriro atzeratu 
da Transexualak genero-identitateagatik ez baztertzeari eta 
haien eskubideak aitortzeari buruzko14/2012 Legearen 
aldaketa, parlamentu-batzordean baitago oraindik. Era 
berean, Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak ez du oraindik 
onetsi eta ondoren Eusko Legebiltzarrera bidali “Anizta-
sunean berdintasuna egoteko eta sexu-orientazioagatiko 
diskriminazioaren aurka borrokatzeko lege integralaren” 
proiektua (96. konpromisoa, 1. egitasmoa). Lege-proiektu 
horren xedea da LGTBI pertsonen berdintasun erreal eta 
eraginkorrerako eskubidea erabat bermatzeko printzipioak, 
neurriak eta bitartekoak arautzea eta, horretarako, sexu-
-orientazioagatiko, genero-adierazpen eta -identitateagatiko 
eta sexu-ezaugarriengatiko diskriminazio oro prebenitzea, 
zuzentzea eta ezabatzea, sektore publiko eta pribatuetan, 
bizitzako edozein etapatan eta edozein eremutan; bereziki, 
arlo zibilean, lanekoan, sozialean, osasunekoan, hezkuntza-
koan, ekonomikoan eta kulturalean. Egitasmo horiek garatuz 
gero, Euskadiko legegintza-esparruak barruan bil litzake 
Europako eta nazioarteko mekanismoen gomendioak, eta, 
horrela, aitortzarako eta babeserako estandar egokiak er-
dietsi. Era berean, LGTBI kolektiboaren eskaeren ikuspegi 
eguneratua izan lezake, eguneratua eta zeharkakoa, eta 
transen berdintasunerako eta LGTBI eskubideetarako lege-
-proiektu estatal horrekin bateratu litezke Euskadiko legeak; 
hala badagokio, gainera, lege-proiektu horren alderdi batzuk 
garatu litzake, litekeena delako laster behin betiko onestea.

Gizarte-ingurunean, sexu- eta genero-aniztasunari irekita egon 
arren, euskal gizarteak ez die iskin egiten LGTBI pertsonek 
egunerokotasunean jasaten dituzten diskriminazioari eta go-
rrotoari. Ikuspegiren 2022ko barometroak, EAEn sexu- eta 
genero-aniztasunaren inguruan dauden pertzepzioei eta jarre-
rei buruzkoak, LGTBI pertsonek enplegua bilatzeko zailtasun 
erantsiak dauzkatela esaten du. Halaber, azterlan horrek jaso-
tzen duenez, kolektibo horrekiko jarrera kaltegarri eta larriek 
bizirik jarraitzen dute, Euskadiko biztanleen erdiek baino gehia-
gok adierazi baitute norbaiti buruzko komentario txarrak edo 
zurrumurruak entzun edo ikusi izan dituztela haren sexu-joe-
ra eta/edo sexu- nahiz genero-identitatea dela-eta. Gainera, 
biztanleen %2,5ek adierazi dute irainak (adibidez, “marikoia”, 
“bollera” edo “trabeloa”) entzun edo ikusi dituztela; %17,9k 
esan dute mehatxuen berri izan dutela; %13,5ek eraso fisi-
koen berri izan dute, eta %7,1ek laneko jazarpen-kasuen berri. 

Egoera hori izanik, botere publikoek bitarteko egokiak ja-
rri behar dituzte, beren erantzukizuna baita, berariaz aurre 
egiteko LGTBI pertsonen kontrako edozein diskriminazio, 
ekintza edo gorroto-diskurtsori, horrelako jarrerek gure gi-
zartea kolpatzen dutelako.

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016804c1743
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016804c1743
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-113-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-113-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-113-1.PDF
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/lxii_coordinacion_programacion/eu_def/adjuntos/Programa2020-2024eusk.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/lxii_coordinacion_programacion/eu_def/adjuntos/Programa2020-2024eusk.pdf
https://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:INICIATIVA_DETALLE:107793733436568::NO:RP:P18_ID,P18_EXPAND:77663,N&p_lang=eu
https://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:INICIATIVA_DETALLE:107793733436568::NO:RP:P18_ID,P18_EXPAND:77663,N&p_lang=eu
https://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:INICIATIVA_DETALLE:107793733436568::NO:RP:P18_ID,P18_EXPAND:77663,N&p_lang=eu
https://www.ikuspegi.eus/documentos/neurtu/2021/neurtu2021eus.pdf
https://www.ikuspegi.eus/documentos/neurtu/2021/neurtu2021eus.pdf
https://www.ikuspegi.eus/documentos/neurtu/2021/neurtu2021eus.pdf
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EB osoan ez dira legez aitortzen bikote homosexualen se-
me-alaben eskubideak, estatu kideek legedi desberdinak 
baitauzkate seme-alabek gurasoekiko duten seme-ala-
batasunaren eremuko jurisdikzioari, lege aplikagarriari eta 
aitortzari dagokienez. Europako Batzordearen esanetan, 
errealitate horrek oztopo juridikoak jar diezazkieke esta-
tu batetik beste batera mugitzen diren familiei (adibidez, 
oinordetzan, elikagai-pentsioa jasotzeko eskubidean edo 
dibortzio-kasuen zaintza-eskubideetan); bereziki, mugaz 
gaindiko egoeran dauden familiei. Zalantzarik gabe, Europa-
ko erregulazio berri hori aplikatzeak oso eragin ona izango 
du kasu horietan.

3. Arloko beste jarduketa batzuk
2022an, Arartekoaren kanpo-jarduerak aukera eman du 
beste herrialde batzuetako herriaren defendatzailee-
kin partekatzeko Ararteko erakundeak LGTBI pertsonen 
babes-arloan gauzatzen duen lana. 2022ko azaroan, Om-
budsmanaren Iberoamerikako Federazioaren (FIO) urteko 
batzar nagusiaren eta biltzarraren esparruan (ikusi gehia-
go IV. kapituluan), arartekoaren ondokoa hizlari aritu zen, 
lehentasunezko arreta behar duten taldeetarako babes 
indartuari buruzko panelean, Arartekoak LGTBI pertsonen 
eskubideen defentsan eta babesean duen eginkizuna azal-
tzeko. Ponentzian, arartekoaren ondokoak balioa eman zion 
LGTBI pertsonek merezi duten babes indartuari, bat etorrita 
berdintasun formal nahiz materialaren printzipioarekin, eta 
diskriminazioa debekatu behar dela adierazi, pertsona ho-
riek historikoki estigmatizatu, baztertu eta diskriminatu izan 
dituztelako sexu-joeragatik edo genero-identitateagatik. 
Ararteko erakundeak berdintasunerako eskubidearen on-
doriozko betebehar bat gogorarazi nahi izan zuen, alderdi 
materialari dagokiona, betebehar horren arabera botere pu-
blikoek jarrera proaktiboa erakutsi behar baitute eskubideak 
aske eta berdintasunez baliatzea galarazten duten oztopoak 
desagerrarazteko eta, halaber, norabide horri begirako 
ekintza positiboak sustatu behar baitituzte. Administra-
zioen jarduerari dagokionez, LGTBI pertsonen berdintasun 
formal eta materiala betetzen dela zaindu behar dute de-
fendatzaileek, eta, horretarako, ezinbestekoa da herriaren 
defendatzaileek jarrera proaktiboa edukitzea pertsona ho-
rien babesean eta defentsan, nazioarteko estandarrek 
(esaterako, Veneziako Printzipioek) jasotzen duten manua 
betetzeko. 

Zentzu horretan, arartekoaren ondokoak nabarmendu egin 
zuen erakunde honek urteak daramatzala LGTBI pertso-
nen eskubideak sustatu, bultzatu eta eskubideen inguruan 
sentsibilizatzeko lanean, bai eta zaintza-lanetan ere, Eus-
kadiko administrazio publikoek berdintasuneranzko ekintza 
positiboak abiatu ditzaten eta eremu horretako jarduera 
areagotu dezaten (familia-aniztasuna sustatzeko proiektu 
europarrak; eskoletan ekintzak, haurren artean aniztasun 
sexu-afektiboaren aurkako aurreiritziei eta diskriminazioari 
aurre egiteko helburuz; txostenak, diskriminaziorik ezaren 
kultura eta eskubideekiko erabateko errespetua sustatzeko, 
eta edozein fobia-adierazpen ekar dezaketen testuinguruen 
kontrako salaketa eta borroka).

titzen ez diren pertsonak (bereziki, haurrak), erregistroan 
sexuari buruzko aipamena aldatzea eskatu ahal izateko 
txosten edo diagnostiko medikoa kentzen bada. Halaber, 
sektore feminista batzuk oso kritiko agertu dira, haien us-
tez lege-proiektuaren xedapen askok talka egiten dutelako 
emakumeen eskubideekin. 

Lege-esparru berri horren helburua da EBren LGTBIQ 
Pertsonen Berdintasunerako 2020-2025eko Estrategiak 
emandako ildoari jarraitzea, zeina lau zutabe hauetan egi-
turatzen baita: (I) diskriminazioaren aurka borrokatzea, (ii) 
segurtasuna bermatzea, (iii) gizarte inklusiboak eraikitzea 
eta (i) berdintasunaren aldeko mugimendua mundu osoan 
gidatzea. Estrategia ezartzea sustatzeko xedez, estatu 
kideek LGTBI pertsonen berdintasuna sustatuko duten es-
trategiak eta ekintza-planak egiteko gida bat argitaratu du 
EBk 2022an.

LGTBI pertsonen segurtasunari dagokionez, Espainiako 
Gobernuak, Homofobiaren, Transfobiaren eta Bifobiaren 
aurkako Nazioarteko Egunaren (maiatzak 17) harira egin-
dako adierazpen instituzionalean, berriro ohartarazi zuen 
biktimaren sexu- joeran eta genero-identitatean oinarrituta-
ko delituen indizea oso altua dela eta, hain zuzen ere, horixe 
dela 2022ko gorroto-delituetan ohikoena izan den bigarren 
arrazoia. Aurrekoari erantzuteko, Gorroto-delituen kontra 
borrokatzeko II. Ekintza Plana onetsi da Estatuko segurta-
sun-indar eta -kidegoetarako, non “gorroto-delituen biktimei 
laguntzea eta babesa ematea” baita ardatz nagusia. 

Ukrainako gerraren harira nazioartean sortu den babesaren 
esferan, Estatuko exekutiboak ahalegin handiak egin ditu 
gatazketatik eta LGTBI kondizioagatiko jazarpenetik ihes 
egite aldera Espainiara iritsi zirenei babesa eta baliabideak 
eskaintzeko (harrerako langileentzako prestakuntza espezia-
lizatua eta eskubideei nahiz baliabide espezifikoei buruzko 
informazio kulturalki egokitua). 

2.3. Europako neurri esanguratsuak

Europa-mailan, Europako Batzordearen egitasmo berri bat 
nabarmendu behar dugu. Batzordeburuak 2022ko abenduan 
iragarri zuen, eta helburu du Gurasotasun Ziurtagiri Euro-
parra sortzea, EBko 27 estatu kideetan baliozkoa izango 
dena, Batasuneko beste herrialde batzuetara bizitzera joa-
ten diren familien administrazio-izapideak erraztu daitezen 
haien eskubideak aitortzen ez dituzten herrialdeetan. Horri 
begira, Europako Batzordeak erregelamendu-proposamen 
bat onetsi du, Gurasotasun Ziurtagiri Europarra sortzeko eta 
estatu kideen legedia (seme-alabatasunari eta gurasotasu-
nari buruzko erabakiak aitortzeari buruzkoa) bateratzeko, 
EBko estatu kide batean ezarritako gurasotasuna gainera-
ko herrialde guztietan aitor dadin, prozedura berezirik egin 
beharrik gabe. Hala, ziurtagiri europar horrek izapideak 
egiten erraztuko du, eta, horrela, sexu bereko gurasoen se-
me-alaben eskubideak Europa osoan aitortzen lagunduko 
du.

http://www.portalfio.org/?Ancho=1536
http://www.portalfio.org/?Ancho=1536
https://www.ararteko.eus/eu/ombudspersonaren-iberoamerikako-federazioaren-xxvii-batzar-orokorra-eta-xxvi-biltzarra-0
https://ararteko.eus/es/intervencion-de-la-adjunta-al-ararteko-ines-ibanez-de-maeztu-en-el-xxvi-congreso-de-la-fio-29-de-noviembre-2022-ciudad-de-mexico
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2019)005-spa
https://www.ararteko.eus/eu/rainbow-has-europako-proiektua
https://www.ararteko.eus/eu/rainbow-has-europako-proiektua
https://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1719_1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0698&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0698&from=EN
https://commission.europa.eu/system/files/2022-09/guidelines_for_strategies_and_action_plans_to_enhance_lgbtiq_equality_2022final16_05.pdf
https://commission.europa.eu/system/files/2022-09/guidelines_for_strategies_and_action_plans_to_enhance_lgbtiq_equality_2022final16_05.pdf
https://commission.europa.eu/system/files/2022-09/guidelines_for_strategies_and_action_plans_to_enhance_lgbtiq_equality_2022final16_05.pdf
https://www.igualdad.gob.es/ministerio/dglgtbi/Documents/DeclaraciÛn Institucional 17M22 DÌa contra la LGTBIfobia.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2022/120422_II_Plan_Accion_contra_delitos_odio.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2022/120422_II_Plan_Accion_contra_delitos_odio.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7509
https://commission.europa.eu/document/928ae98d-d85f-4c3d-ac50-ba13ed981897_en
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4. Arloko jardueren laburpena
Nahiz eta Arartekoan ez diren jaso LGTBI pertsonen esku-
bideei buruzko kexa adierazgarri asko, Arartekoak uste du 
politika publikoek bereziki jorratu behar dutela kolektibo 
hori, haien eskubideak hobetu daitezen eta aniztasuna arlo 
sozialetan, ekonomikoetan eta kulturaletan gehiago gizar-
teratu daitezen. 

Botere publikoek jakin egin behar dute gizartean benetan 
baztertzen direla pertsona batzuk haien sexu-joerarengatik 
edo genero-identitatearengatik, eta, horrenbestez, politikak 
eta neurriak indartzen jarraitu behar dute; hau da, giza es-
kubideen inguruko nazioarteko estandarrekin bat etorrita, 
LGTBI pertsonen benetako berdintasun eraginkorra eta 
diskriminazio mota ororen kontrako borroka sustatuko di-
tuzten politikak eta neurriak indartu behar dituzte. Politika 
publikoak indartzeko ahalegin horren barruan sartu behar 
da Estatuko lege-egitasmoa, zeina, oraintxe bertan, Sena-
tuak behin betiko onespena emateko zain baitago. Halaber, 
diskriminazioari aurre egiteko euskal egitasmoak ere aipatu 
behar ditugu: LGTBI pertsonen kontrako gorroto-diskur-
tsoari aurre egiteko eta, beraz, haien eskubideak gehiago 
babesteko tresnak izango dira, hobeto diseinatutakoak. Egi-
tasmo horiek garatuz gero, Euskadiko legegintza-esparruak 
barruan bil litzake Europako eta nazioarteko mekanismoen 
gomendioak, eta, horrela, aitortzarako eta babeserako es-
tandar egokiak erdietsi. Era berean, LGTBI kolektiboaren 
eskaeren ikuspegi eguneratua izan lezake, eguneratua eta 
zeharkakoa, eta transen berdintasunerako eta LGTBI esku-
bideetarako lege-proiektu estatal horrekin bateratu litezke 
Euskadiko legeak; hala badagokio, gainera, lege-proiektu 
horren alderdi batzuk garatu litzake, litekeena delako laster 
behin betiko onestea.

Ikuspegiren 2022ko barometroak, EAEn sexu- eta genero-
-aniztasunaren inguruan dauden pertzepzioei eta jarrerei 
buruzkoak, hainbat datu ematen ditu, adierazteko LGTBI 
pertsonek enplegua bilatzeko zailtasun erantsiak dauzkatela 
eta biztanleek jarrera kaltegarri eta larriak izatean dituztela 
kolektibo horrekiko. Beraz, datuoi erreparatuta, herritarren 
kontzientzia eta haien balioak landu behar dira, eta sexu-, 
genero- eta familia-aniztasunari balioa eman, aniztasunak 
gizarteak indartzen dituelako uste osoa baitugu. Gizar-
tea sentsibilizatzeko lan horretan, Arartekoak azterlan bat 
egingo du, euskal gizarteak gorroto-diskurtsoei edo jarrera 
LGTBIfobikoei dagokienez dituzten jarrerak aztertzeko eta, 
horrela, Euskadiko gizarte-ahulguneak zein diren jakin ahal 
izateko, behar bezala bideratutako neurri publikoak har dai-
tezen. Edonola ere, erakunde honek uste du indartu egin 
behar dela kolektibo horren eskubideen alde lan egiten du-
ten antolakunde sozialei ematen zaien babes publikoa, haien 
lanak LGTBI aniztasunaren erabateko onarpen soziala sus-
tatzeko hartzen diren neurri publikoekin sinergikoki jardun 
dezakeen neurrian. 

Euskadin, zalantzarik gabe, LGTBI pertsonen bizi-baldintzak 
munduko beste leku batzuetakoak baino hobeak dira, baina 
ez dugu ahaztu behar sexu-joeran eta genero-identitatean 
aniztasuna bizitzeak oro har eta benetan baldintzatzen di-
tuela pertsona horien eskubideak: asko pobrezia-egoeretan 
bizi dira, eta sarriagotan izaten dituzte arazoak enplegu dui-
na eta etxebizitza- eta osasun-zerbitzuak eskuratzeko. 

Egoera hori hobetu dadin, LGTBI pertsonen eskubideei 
buruzko lege integral bat izapidetu behar da Euskadin, 
ahalik eta lasterren, edo, bestela, berdintasunaren aldeko 
eta diskriminazioaren aurkako zeharkako lege bat izapide-
tu; dena dela, egia esan, Europaren gomendioei jarraikiz, 
LGTBI pertsonek Euskadin duten benetako egoera hobe-
to detektatzen eta haien eskaerak modu sistematiko eta 
kontrastatuan ezagutzen lagundu dezakeen neurri bat izan 
liteke kolektibo horiei eragiten dieten erabaki publikoen di-
seinuan eta ebaluazioan gizarte zibil antolatuak zuzenean 
parte hartzeko formulak taxutzea. Horri begira, Euskadiko 
administrazioetan parte hartzeko organoak lehenbailehen 
sortzea komeniko litzateke, beste lurralde batzuetan egiten 
ari diren moduan.

https://www.ikuspegi.eus/documentos/neurtu/2021/neurtu2021eus.pdf
https://www.ikuspegi.eus/documentos/neurtu/2021/neurtu2021eus.pdf
https://www.ikuspegi.eus/documentos/neurtu/2021/neurtu2021eus.pdf
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oinarritutako ikuspegi berriek (eskubideen titulartasunaren 
printzipioa) adineko pertsonen ahalduntzea azpimarratu nahi 
dutela, eskubidea duten subjektutzat joz, eta ez bakarrik gi-
zarte asistentzia jasotzen duten pertsonak bezala bakarrik.

EUSTATek eman berri dituen datuen arabera, 65 urteko 
eta gehiagoko biztanleak 2,5 aldiz biderkatu dira Euskadin 
1981etik 2021era bitartean, eta guztira biztanleriaren %23ra 
iritsi dira.

Hortaz, gure autonomia-erkidegoan ere, garaturiko gizar-
teetan bizi-itxaropenaren gehikuntzaren eta biztanleriaren 
zahartzearen ondorioz gertatzen ari den aldaketa-prozesu 
sakona ematen ari da. Era berean, aurrerapausoak eman 
dira berdintasunaren esparruan eta horri esker emakumeak 
lan-merkatuan sartu ahal izan dira eta familia-sarearen egi-
turak aldatu dira. Bestalde, bakardade-egoerak ere areagotu 
dira, eta, aurreko paragrafoan adierazi bezala, giza eskubi-
deei dagokionez ikuspegi berriak hedatu dira. Faktore horiek 
guztiek aldaketak eragin dituzte gizarte-politiken definizioan 
eta, zehazki, adineko pertsonen arreta-ereduetan, bereziki, 
mendekotasun-egoeran dauden eta iraupen luzeko lagun-
tzak eta zainketak behar dituzten pertsonen kasuan. 

Argi dago COVID-19ak azken urteotan adineko pertsonen 
kolektiboarengan izan duen eraginak arretaren paradigma 
berrien inguruan gehiago hausnartzen lagundu duela. Pai-
ratu dugun osasun-krisi larriaren eragina baloratzeko egin 
diren askotariko azterlan eta txosten zientifikoek agerian 
utzi dute defizit garrantzitsuak daudela egoitza-arretari zein 
adineko pertsonek mendekotasunari beren etxean aurre egi-
teko dituzten beharrizanei dagokienez.

Aurrekariak

Aurreko ekitaldietan bezalaxe, Arartekoak bi norabidetan 
egin ditu adinekoen eta mendeko pertsonen esparruan 
egindako jarduketak, eta kasu batzuetan bat etorri dira. 
Alde batetik, gizarte zerbitzuek eta zerbitzu sozio-sanita-
rioek dependentzia egoeran edo arriskuan dauden pertsonei 
emandako arreta jorratzen da, adinari erreparatu gabe. 
Horrela, gai honen inguruan jasotako kexa guztiak eremu 
honetan zenbatu dira, baina ezgaitasuna duten pertsonei 
dagozkienak (65 urtetik beherakoak), zehatzago eta modu 
integralean aztertuko dira III.3 atalean, ezgaitasuna du-
ten pertsonei dagokiena. Bestalde, mendekotasuna duten 
haurrei dagokien ikerketa kualitatiboa Haur eta Nerabeen 
Bulegoaren txostenean egingo da.

Beste alde batetik, arloaren interesekoak dira adineko per-
tsonengan bereziki eragina duten gai guztiak, horien artean 
dependentzia. Aintzat hartu behar da giza eskubideetan 
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eskuratzeko orduan gertatu zen; informazio hori Osakidetzak 
bidali behar zuen eta beharrezkoa zen balorazioa gauzatu 
ahal izateko. Gipuzkoako Foru Aldundiak balorazio-prozedu-
ran ezartzen duenaren arabera, Sailean eskaera jaso ostean, 
osasun-informazioaren eskaera egin behar zaio Osakidetza-
ri, sistema elektroniko baten bidez. Eskaera eskatzailearen 
errolda-udalerriari dagokion ESIra (Erakunde Sanitario Inte-
gratua) iristen da eta, ESItik, hitzordu ez presentziala irekitzen 
zaio eskatzailearen familia-medikuari, balorazioa egiteko 
beharrezko informazio garrantzitsua biltzeko beren-beregi 
diseinaturiko osasun-galdetegi bat bete dezan eta, hala ba-
dagokio, historia klinikoan jasotzen diren eta garrantzitsutzat 
jotzen diren espezialisten txostenak erantsi ditzan. Medikuak 
txostena bete ostean, sistema informatikoaren bidez Gipuz-
koako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentura 
bidaltzen da eta bertan espedientera txertatzen da eta balo-
razio-prozesua izapidetzen jarraitzen da. 

Foru-erakundetik adierazi zen osasun-zerbitzu publikoek 
(ospitalekoak zein lehen mailako arretakoak) pairatu zuten 
pandemia-egoerak eta horren ondoriozko saturazio-egoerak 
eragina izan ahal izan zuela atzeratze horretan.

Horren harira, Foru Aldundiak honako hau jakinarazi zuen: 
“Sistema horrek administrazioen arteko komunikazioaren 
bidez osasun txostenak lortzea ahalbidetzen du, eta Gipuz-
koako Foru Aldundiko Gizarte Politiketako Departamentuak 
eta Osakidetzak egindako lankidetza lanaren emaitza da. 
Horrela, aurreko sisteman egin behar zen izapidea saihesten 
zaie herritarrei, hau da, aldez aurretik familia medikuarekin 
edo espezialistarekin kontsulta eskatzea osasun txosten 
horiek lortzeko, oinarrizko gizarte zerbitzuetan balorazio es-
kaera egiteko unean erantsi behar baitzituzten. Gaur egungo 
formatuko sistema hori 2017an ezarri zen, nahiz eta oraindik 
ez den sartu Bidasoako ESla, eta une honetan Tolosaldeko 
ESla ere sartzen ari da.

Aurreko sisteman, txosten horiek lortzeko behar zen epea 
ezin zaio inola ere egotz¡ Gizarte Politiketako Departamen-
tuari; izan ere, balorazioa eskatzen zuen pertsonak berak 
lortu behar zituen eskaera egin aurretik.”

Arartekoaren ustez, Gipuzkoako Foru Aldundiak mende-
kotasuna baloratzeko prozeduran gaur egun ezarri duen 
sistemak herritarren eskubideen arreta hobea erraztu du eta 
administrazioen artean behar bezalako koordinazio batekin 
posible diren izapideak egin behar izan ditzatela saihestu du.

2.2. Gasteizko Udalak kudeaturiko Etxeko Laguntza Zerbi-
tzuaren (aurrerantzean, ELZ) kudeaketarekin loturiko bi kexa 
jaso ziren.

Bi kasuetan, Arartekoak egiaztatu ahal izan zuen zenbait 
desakordio gertatu zirela zerbitzua garatzeko aurreikusi-
tako ordutegiei dagokienez zein esleitutako eginkizun eta 
zerbitzuei dagokienez, Gasteizen ELZaren kudeaketan ger-
taturiko aldaketa dela eta. 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera, 
zerbitzu hori Udalak hartu zuen bere gain, Gizarte Zerbitzuen 
Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko 
urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan ezarritako esparruaren ara-
bera. ELZaren gorabeherak behar bezala konpondu ziren.

1. Arloa kopurutan
Ekitaldi honetan, arlo honetan, 37 kexa-espediente jaso dira 
guztira. Kopuru hori bat dator esparru honetan COVID-19a 
2020. urtean ustekabean sartu aurreko urteetan tratatu diren 
gaien kopuruarekin. Horren haritik, adierazi beharra dauka-
gu azken ekitaldi honetan kexa bakarra jaso dela pandemiak 
eragindako agerraldi baten ondorioz adineko pertsonen 
egoitza bateko bisita-araubidean ezarritako murrizketekin 
lotuta. 

Gainerako erreklamazioak askotariko arrazoiengatik egin 
dira, besteak beste: prestazioak ukatu izanagatik, baldintzak 
edo laguntza-emakidaren betebeharrak ez betetzeagatik; 
mendekotasun-mailaren balorazioarekiko desadostasuna 
adierazteko; egoitzaz aldatzeko eskaerak ukatu izanagatik; 
zein laguntza-baliabideetan plazarik ez egoteagatik.

Izapidetutako espediente guztietatik, horietako 8tan kexak 
Arabako Foru Aldundiaren Gizarte Politiken Sailaren kon-
tra zuzenduta zeuden, 17tan Bizkaiko Foru Aldundiaren 
Gizarte Ekintza Sailaren kontra eta 6tan Gipuzkoako Foru 
Aldundiaren Gizarte Politiketako Departamentuaren kontra. 
Era berean, kexak jaso dira (kasu bat udaletxe bakoitzean) 
Bilboko, Donostiako, Mungiako, Mutrikuko eta Gasteizko 
udalen jarduketengatik.

2. Kexarik aipagarrienak
2.1. Aurreko ekitaldietan bezala, oraindik ere mendeko-
tasunaren balorazioarekin desadostasuna azaltzen duten 
kexak jasotzen dira. Horri dagokionez, Arartekoak adie-
razten die kexagileei ez duela horri buruz beste balorazio 
bat egiteko eskumenik, administrazioaren diskrezionalitate 
teknikoko kasu bat baita; hala, erakunde honek ez du beha-
rrezkoa den ahalmen edo judizio elementurik diagnostikoari 
lotutako alderdien gaineko beste iritzi bat eman ahal izateko. 
Nolanahi ere, kexagileei gomendatzen zaie Mendekotasuna 
Baloratzeko Baremoa aplikatzearen txosten teknikoa eskatu 
dezaten (esleitutako mendekotasun gradua jasotzen duen 
ebazpen administratiboarekin batera eman ez bada), ad-
ministrazioari berariaz adierazi ahal izateko zein lanen edo 
maiztasunen balorazioarekin ez dauden ados. Izan ere, zaila 
da balorazio orokorraren berrikuspen batek balorazio ezber-
dina ematea item bakoitzari emandako puntuazioa aldatzen 
ez bada.

Halaber, kexak jaso ditugu atzerapenak gertatu direlako 
mendekotasun-egoera aitortzeko eta aitorturiko maila be-
rrikusteko espedienteak izapidetzeko orduan. Adibide gisa, 
Zarauzko bizilagun batek egindako kexa aipatu behar dugu. 
Horren bidez, salatu zuen Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizar-
te Politikako Departamentuak ez ziola erantzunik eman (lau 
hilabetez baino gehiago) mendekotasuna baloratzeko egin 
zuen eskaeraren inguruan. Aipaturiko sailak Arartekoari he-
larazi zion txostenean egiaztatu ahal izan zen prozeduraren 
guztizko epea hiru hilabete baino gehiagokoa izan zela; hala 
ere, atzeratze horren zatirik handiena osasun-informazioa 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2015004561&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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esku hartu dute, zehaztasun osoz ikertu dituzte gertakariak 
eta zentroetan ezartzeko hobekuntzak proposatu dituzte eta 
horiek betetzen direla ziurtatzeko jarraipena egin dute. Ildo 
horretatik, egin ditugun jarduketetatik ondorioztatu ahal izan 
dugu badagoela administrazio-tresna arin bat, arlo honetan 
agertzen diren gorabeheren berri azkar izateko. Ondorioz, 
erabiltzaileen eta euren familiakoen lasaitasuna gero eta 
handiagoa da.

2.6. Kexa bat aztertuta, Arartekoak egiaztatu ahal izan du 
oraindik ere zailtasunak daudela Arabako landa-eremuan 
gizarte-zerbitzuek nahikoa estaldura izan dezaten mendeko-
tasuna duten pertsonei beren etxeetan behar duten laguntza 
emateko. Batzuetan, familia ingurunetik emandako unean 
uneko zaintzei laguntzeko zailtasunari arreta pertsonaleko 
zerbitzuak emateko kualifikazio egokia duten profesionalak 
aurkitzeko zailtasuna batzen zaio.

3. Jarduera-planaren esparruko 
bestelako esku-hartzeak

Ekitaldi, foro eta jardunaldietan izandako parte-hartzea

• Arartekoaren parte-hartzea UPV/EHUren Udako 
Ikastaroen esparruan mendekotasun-egoeran dau-
den adineko pertsonen arretari buruzko mahai-inguru 
batean, EUSKOFEDERPEN elkarteak antolaturikoa, 
“Los modelos de atención a las personas mayores. Si 
no en casa, como en casa.” (Adineko pertsonentzako 
arreta-ereduak. Etxean ez bada ere, etxean bezala) 
deiturikoa.

• Arartekoaren parte-hartzea Demokraziaren aldeko 
Pentsiodunen Elkarteak eta Nagusiak elkarteak anto-
laturiko “Adinekoen aurkako tratu txarrez eta abusuez 
sentsibilizatzeko eta horiek zabaldu eta prebenitzeko 
XLVIII. Jardunaldian”.

4. Arloko jardueren laburpena
4.1. Pandemiaren eraginaren inguruan egin diren ikerketek 
agerian utzi dute defizit garrantzitsuak daudela egoitza-arre-
tari zein adineko pertsonek mendekotasunari beren etxean 
aurre egiteko dituzten beharrizanei

Horregatik, esparru horretan, bereziki garrantzitsua da sek-
tore arteko koordinazioa; bereziki, osasun-sektoreak eta 
gizarte zerbitzuak koordinatzea; modu horretan bermatze-
ko ezartzen diren politika publikoek modu eraginkorrean 
erantzungo dietela herritar guztien behar eta eskubide es-
pezifikoei, kolektibo zaurgarrienak barne.

Horren haritik, Euskadin gizarte-politikak artikulatzen esku-
dunak diren euskal botere publikoek aski indartu beharko 
lituzkete arreta sozialerako programetarako baliabideak, 
apustu irmoa eginez kasuan kasuko aurrekontu-zuzkidu-

2.3. Bilboko udal-mugartean I. graduko mendekotasuna 
aitortua zuen eta irisgarritasun-baldintzak betetzen ez zituen 
etxebizitza batean bizi zen pertsona bat etxebizitza komu-
nitario batera sartzeko orduan gertaturiko berandutzearekin 
loturiko kexa bat izapidetzeak, Arartekoari ahalbidetu dio 
honelako eskaeren inguruan dagoen eskaera handia eza-
gutzea, Bilboko Udalak berak emandako informazioaren 
arabera.

Etxebizitza komunitarioa izaera kolektiboko ekipamendu-
tzat hartzen da, zeinaren bidez egoitza-estaldura eman nahi 
baitzaie adineko autonomoei edo mendekotasun-egoeran 
(I. gradua) dauden pertsonei, baldin eta etxebizitza-premia 
badute eta ez badute horretarako dirurik. Gizarte Zerbitzuen 
Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko 
urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan ezartzen denez, zerbitzu 
horren bidez honako xede hauek bete nahi dira: erabiltzai-
leak inguru komunitarioan egon daitezela erraztea, bai eta 
autonomia pertsonalaren gradua hobetzea, mantentzea eta 
modu autonomoan moldatzea ahalbidetzen duten gaitasu-
nen narriadura prebenitzea; isolamendu-egoerak ekiditea 
eta segurtasun-sentsazioa sustatzea. Horregatik, Ararte-
koaren ustez beharrezkoa da bermatzea udal-erakundeek 
finantzaketa nahikoa izatea mota horretako zerbitzuak behar 
bezala eman ahal izateko.

2.4. Erakunde honetan izapideturiko beste kexa batzuen 
arrazoia behar gabe jasotako prestazio ekonomikoak itzul-
tzeko beharra izan da. Interesdunak prestazio bat (adibidez, 
baliaezintasun handiarena) aintzat hartu behar zenik ez zekie-
lako, edota inguruabarrak aldatu ziren, eta hartzaileak halako 
aldaketa jakinarazi behar zuenik ez zekielako jaso da pres-
tazioa. Alde batera utzita asmo txarra egon daitekeenaren 
susmoa dagoen zenbait kasu isolatu, ohartarazten dugu, oro 
har, herritarrek fede onez jarduten dutela eta ez-betetzeak 
aldaketen berri emateko oinarrizko betebehar horien berri ez 
dutelako gertatzen direla. Horregatik, Arartekoak bete behar 
diren baldintzei buruzko informazio xeheagoa ematearen 
garrantzia helarazi die foru-aldundiei. Era berean, esan zaie 
espedienteak atzerapenik gabe berrikusi behar direla, haien 
egokitasuna aztertzeko, eta horrela, denbora pasa ahala, 
zorra pilatzea saihesteko. Halaber, interesatuaren oinarrizko 
bermea izateagatik, erreklamazio-prozedura izapidetzeko, 
dagokion araudia betetzeko beharra helarazi diogu. Kontuan 
izan behar da zenbatekoaren aldaketa (berariazko araudia 
duena) ez bezalako ekintza administratiboa dela. Gainera, 
erreklamazioa preskribatzeko aurreikusitako araubidea hartu 
behar da kontuan. Azkenik, gure ustez, kasu horietan, zorra 
itzultzeko erraztasunak eman behar dira, horren zenbatekoa 
zordunaren egoeraren arabera zatikatu ondoren.

2.5. Jasotako hainbat kexa egoitza-zentroetan jasota-
ko arreta dela-eta desadostasuna azaltzeko aurkeztu dira; 
higiene-faltagatik, une eta leku batzuetan gainbegiratze 
urriagatik, langile gutxi egoteagatik eta abar. Ekitaldi honetan 
adierazi dezakegu aipaturiko salaketak hiru lurralde histori-
koetan dauden egoitza-baliabideekin lotuta egin direla. 

Izapideturiko kexen azterketan egiaztatu ahal izan denez, 
hiru foru-aldundietako ikuskapen-zerbitzuek behar bezala 

https://euskofederpen.blogspot.com/
http://www.pensionistasdemocracia.org/eu/hasiera/
http://www.pensionistasdemocracia.org/eu/hasiera/
http://www.nagusiak.org/
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rak igotzearen alde, pandemiak eragindako hondamendiari 
aurre egiteko eta, hala, bermatu ahal izateko aurrerantzean 
ere Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema ongizate estatuaren 
benetako zutabea izatea, populazio guztiari zuzendutako 
erantzukizun publikoko eta estaldura unibertsaleko sistema 
gisa eratuz.

4.2. Adinekoentzako egoitza-arretari buruz, berriro diogu, 
bizi dugun errealitate gogorra eta gero, COVID-19aren kri-
sia inflexio-puntu bat izan behar dela. Gure erakundeetan 
pertsonarengan oinarritutako arreta-ereduan aurrera egiteko 
behar diren neurriak hartu behar dira, eta zerbitzu horiek 
erabiltzen dituzten adineko pertsonen autodeterminazioari 
funtsezko zeregina eman behar zaie. Pertsona bakoitzean 
eta bere bizi-proiektuan oinarritzen dira arreta bera eta baita 
arreta horri lotutako antolakuntza eta prozesuak ere. Pertso-
na bakoitza izaki bakarra da, beraz, pertsonaren duintasuna, 
bere eskubideak eta bere lehentasunak errespetatzea eta 
ongizate pertsonala bilatzea hizpide dugun arreta-ereduaren 
funtsezko balioak dira, baita pertsonak narriadura kognitiboa 
badu ere. Printzipio horiek aplikatu ahal izateko sentsibi-
lizazioa eta prestakuntza ezinbestekoak dira; halaber, rol 
profesional berriak sortu behar dira, zenbait antolakuntza-
-sistema berrikusi behar dira eta eredu berri honekin bat 
datozen esku-hartzeak diseinatu behar dira.

4.3. 2022 urte honetan herritarrek erakunde honetan egin 
dituzten eskaerek izandako eragina aintzat hartuta, esku-
dun diren administrazioei gogorarazi behar zaie komeni dela 
mendekotasun-egoeran dauden pertsonentzako egoitza-
-baliabideetan plaza kopurua handitzea, Gizarte Zerbitzuen 
Plan Estrategikoen eta indarrean dauden lurraldeko gizarte 
zerbitzuen mapetan jasotako helburuei eta neurriei erantzu-
nez. Nahiz eta horietan guztietan dagoeneko jasota dagoen 
eta estaldura nabarmen handitzeko helburuak planteatzen 
diren, egoitza-zentroetako eta adinekoentzako laguntzak 
dituzten etxebizitzetako plazen beharra nabarmendu nahi 
dugu. Egungo errealitatea honako hau da: plaza gutxi 
daudenez libre eta irizpidea egoera larrienentzako arreta 
lehenestea denez, zenbait pertsonek —oso larriak ez di-
ren mendekotasun-mailarekin eta nolabaiteko baliabide 
ekonomikoekin— denbora asko ematen dutela itxarote-ze-
rrendetan.

4.4. Adinekoek nahiago dute mendekotasunari beren 
etxean aurre egin, argi dago. Herritarren kexek eta pertsona 
horiek pairatzen duten isolamendu-egoerak ohartarazten di-
gute pertsona bere etxean mantentzera bideratutako neurri 
guztiak indartu behar ditugula: sarbidea izatea familia-giroan 
zaintzeko prestazio ekonomikora eta arreta pertsonalizatu-
rako planera, laguntza etxean jasotzea, babes produktuak 
jasotzea, etxebizitza moldatzea, etxebizitza komunitarioak, 
eguneko zentroak eta zentro okupazionalak egotea, aldi ba-
terako egonaldiak eta asteburuak egoitzetan eta eguneko 
zentroetan egitea, laguntza programak sortzea zaintzaileen-
tzat, autonomia pertsonala sustatzeko zerbitzuak egotea, 
eta abar. Horretarako, beharrezkoa da botere publikoek 
ekintzak aplikatzea bermatzeko aurrekoen funtzionamendu 
zuzena, zaintzen kalitatea eta sarbide-betekizunak malgu-
tzea.

4.5. Azkenik, errepikatu behar dugu politika publikoek 
adineko pertsonen parte-hartzea bultzatu behar dutela eta 
gizarte-eraldaketan egiten duten ekarpena aitortu behar 
dutela, eta horretarako, gizartean esku-hartzeko eta elka-
rrizketarako protagonismoa eta gaitasuna eman behar zaie. 
Euskal botere publikoek xede horrekin konpromiso gisa har-
tu dituzten ekimen desberdinak tresna garrantzitsuak izan 
daitezke gure adinekoen bizi-kalitatea hobetzeko eta gizar-
te-ongizatean egin dezaketen ekarpena sustatzeko. 
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Pintadak 2022an zehar agertu ziren, Euskal Herriko Uni-
bertsitateko Gasteizko campusean, bai eta Hernaniko eta 
Oñatiko udalerrietan ere. Kexa horiek izapidetzean, Arar-
tekoak errepikatu zuen terrorismoaren biktimak eta beren 
familiak iraini, gutxietsi edo makurrarazi dezakeen jarduketa 
orotan esku-hartzeko konpromisoa hartuko duela.

Aipatutako kasu bakoitzean, zegokion agintaritzak erakunde 
honen argudioak onartu zituen eta ondorioz, pintadak eta 
pankartak kendu zituzten. Gainera, kasuetako batean terro-
rismoagatik kondenatutako pertsona baten ohorezko plaka 
ere kendu zen. Hortaz, Arartekoak erreklamazioa aurkeztu 
zuen erakundeari bere esku-hartzearen emaitzaren berri 
eman zion eta administrazio publikoen arduradunei egindako 
jarduerengatik eskerrak eman zizkien, bai eta biktimen duin-
tasunaren eskubideagatik egindako lanagatik ere. Izan ere, 
eskubide hori funtsezkoa da Euskal Herrian bakean eta el-
karbizitza on batean oinarritutako etorkizun bat eskuratzeko.

Bestalde, Arartekoak COVITEk aurkeztutako beste kexa bat 
jaso zuen. Horren bidez, Arartekoaren esku-hartzea eskatu 
zuten GRAPO talde terroristako kide baten omenezko 
monolito bat kentzeko eskatzeko. Monolito hori Abanto-
-Zierbenako udal-mugartean zegoen, Bizkaian.

Erakunde kexagilearen arabera, udal-mugarte horreta-
ko plazan monolito bat dago GRAPO taldeko kide baten 
omenezko plaka batekin eta kide hori terrorismo-delituen-
gatik, lapurretengatik eta bi polizia nazional zauritzeagatik 

insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas o de 
exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo, de los 
terroristas o de las organizaciones terroristas.

  2. Las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, 
adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta prohi-
bición. Todo ello sin perjuicio de las actuaciones que las víctimas y sus 
familiares puedan llevar a cabo en defensa de su derecho al honor y 
dignidad.

  3. Asimismo prevendrán y evitarán la realización de actos efectuados 
en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las 
víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o con-
cesión pública de distinciones a los terroristas.

  4. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas vela-
rán por el cumplimiento de la obligación establecida en los apartados 
anteriores, por parte de las Corporaciones Locales, a los efectos de su 
reclamación de oficio ante los Tribunales de justicia que sean compe-
tentes.”

1. Arloa kopurutan

2022. urtean talde terroristen biktimen arloarekin lotutako 
bost kexa-espediente izapidetu dira.

2. Kexa eta jarduera 
nabarmenduak

2022an, Terrorismoaren Biktimen Elkarketak (COVITE) Arar-
tekoaren esku-hartzea eskatu zuen lau aldiz. Alde batetik, 
beste urte batez, terrorismoaren biktimen duintasun-es-
kubidearen kontrakoak izan daitezkeen hainbat pintada 
eta pankarta direla eta. Eskubide hori aitortuta dago Te-
rrorismoaren Biktimei Aitorpena eta Erreparazioa egiteko 
ekainaren 19ko 4/2008 Legearen 4.b artikuluan (EAEko le-
gea) eta Terrorismoaren Biktimei Aitorpena eta Babes Osoa 
Emateko6 irailaren 22ko 29/2011 Legearen 61. artikuluan7 
(Estatuko legea).

6  “Euskal Autonomia Erkidegoko botere publikoek biktimak haien esku-
bideak errespetatuta tratatu ditzaten zainduko dute. Horretarako: b) Neurri 
egokiak hartuko dituzte biktimen eta haien familiakoen segurtasuna, ongizate 
fisiko eta psikologikoa eta intimitatea bermatzeko, eta, bereziki, jendaurre-
ko zenbait ekitaldi prebenitzeko eta ekiditeko, hala nola, biktimen eta haien 
familiakoen mespretxua, umiliazioa edo izena galtzea dakarten ekitaldiak, 
terrorismoa goresten dutenak edo terroristei omenaldia egiteko edo jen-
daurreko sariak emateko antolatzen direnak, eta zehazki aurka egingo diete 
ezaugarri horiek dituzten pintaketei eta kartelei, eta, hala dagokionean, arau-
-hauste penala ekar dezaketen ekitaldiak ikertuko dituzte, betiere Euskal 
Autonomia Erkidegoko Administrazioak, eskubide horren defentsarako, he-
rri-akzioa baliatzeko aukera zabalik utzita.”

7 61. artikulua. Defensa del honor y la dignidad de las víctimas.

  “1. El Estado asume la defensa de la dignidad de las víctimas, estable-
ciendo la prohibición de exhibir públicamente monumentos, escudos, 

https://covite.org/eu/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2008004014
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-15039
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hirietako leku publiko eta erdiguneetan harrerarik ez egitea 
eskatuko lukeela uste izan du, are gutxiago eraikin publiko 
edo ofizialak erabiliz. 

Azkenik, Arartekoak, erakunde gisa, modu aktiboan par-
te-hartzen du bake- eta bizikidetza-politikekin lotutako 
hainbat ekimenetan, bai eta terrorismoaren biktimen 
egia eta memoria eskubidearekin eta justizia erres-
tauratiboarekin lotutako ekimenetan ere. Horri 
lotuta nabarmenduko litzateke, arlo horretako arduraduna-
ren parte-hartzea “Encounter of the encounters” izeneko 
nazioarteko topaketetan. 

2019tik aurrera, Ararteko erakundeak Euskadiko, Is-
raelgo eta Palestinako, Italiako eta Irlandako biktimen, 
biktimagileen, senideen eta komunitateko pertsonen arte-
ko topaketa errestauratiboak antolatzen eta ahalbidetzen 
lagundu du. Horiek komunean dute beren jatorrizko he-
rrialdeetan, aurretik, politika indarkeriaren eta gehiegizko 
indarkeriaren ostean, elkarrizketa errestauratiboetan par-
te-hartu izana.

2022an, Nazioarteko esperientzia hau Milaneko Sacro Cuore 
Unibertsitate Katolikoak antolatu zuen urrian, Arartekoarekin 
lankidetzan, bai eta Kriminologiaren Euskal Institutuare-
kin, European Forum for Restorative Justice eta Parents 
Circle elkarte palestina/israeldarrarekin ere lankidetzan. 
Jardunaldi hauetan, indarkeriaren eragina jasan duten 70 
pertsonaren topaketa konfidentzialez gain, bi elkarrizketa 
errestauratiboak partekatu ziren: bat Unibertsitateko ikas-
leekin (Etorkizunak indarkeriaz harago) eta bestea interesa 
zuen herritar ororekin (Mina desarmatu), esperientzia ho-
rren berri emateko eta bakearen kultura sustatzeko, justizia 
errestauratiboaren esperientziaren bidez indarkeria-zirku-
luak ordezkatze aldera. Horrela, Arartekoak duela hiru urte 
justizia errestauratiboaren eta memoriaren esparruan hasi-
tako ibilbideari eusten dio eta indartu egiten du, topaketa 
horietan aktiboki parte hartuz.

3. Jarduera-planaren esparruko 
bestelako esku-hartzeak 

3.1. Elkarte eta fundazioekiko harremanak

2022an, erakundeko ordezkariak Euskadiko terrorismoaren 
biktimen memoriaren aldeko omenaldietan egon dira eta 
talde terroristen biktimen eskubideei buruz eztabaidatu den 
ekitaldi, foro eta mintegietan ere egon dira. Horietan azaldu 
da gainera, beharrezkoa dela egungo bake- eta elkarbizitza-
-politiketan paper aktiboa izatea, modu horretan Euskadin 
memoriarekiko eta eskubideekiko errespetua duen kontaki-
zun baten inguruko etorkizun komuna eraikitzeko.

Arartekoak parte-hartu duen jarduera guzti horien artean, 
nabarmendu behar da 2022ko urriaren 27an eta 28an, Gas-

kondenatu zuten. Amaitzeko, erakundeak adierazi zuenez, 
aipatutako monolitoaren alboan omenaldi bat egiten zen ur-
tero. Azkena 2022ko maiatzean izan zen. 

Arartekoak Udalari informazioa eskatu zion Terrorismoaren 
biktimei aitorpena eta erreparazioa egiteko ekainaren 19ko 
4/2008 Legeari buruz. Lege horrek biktimen duintasunerako 
eskubidea arautzen du eta ezartzen du euskal botere pu-
blikoek lan egin behar dutela prebenitzeko edo saihesteko 
terrorismoaren biktimak eta beren familiak iraini, gutxietsi 
edo makurrarazi dezakeen jendaurreko ekintza oro egitea, 
terrorismoa goraipatzea, terroristei omenaldia egitea edo 
sari publikoak ematea.

Horri erantzuteko, udalerriko jarduneko alkateak baieztatu 
zuen Udalak ez zuela inondik inora ere monolito hori ins-
talatu ezta omenaldirik antolatu, babestu edo bultzatu ere 
GRAPO taldeko kide horrentzako. Gainera, adierazi zuenez, 
duela urte asko partikular batzuek instalatu zuten eta udal 
artxiboak kontsultatu ondoren, ezin izan zuten aurkitu doku-
menturik edo aurrekaririk monolitoa instalatu zenean Udalari 
horretarako baimenik eskatu eta Udalak horretarako baime-
nik eman zuela egiaztatzen zuenik.

Arartekoak espediente honetako gogoetetan nabarmendu 
zuen Euskadiko herrietan pintadak, kartelak eta monolitoak 
egiten jarraitzeak biktimen duintasunaren aurka egiten due-
la, biktimen eskubide oinarrizkoenen aurka doalako, eta, 
beraz, biktimizazio bikoitza eta mina dakarkiela biktima ho-
riei eta haien senideei, eta gizarte gisa Euskadiko bizikidetza 
hausten duen iraganeko indarkeria-garaietara garamatzala. 
Era berean, aipatutako Terrorismoaren biktimei errekonozi-
mendua eta erreparazioa emateko ekainaren 19ko 4/2008 
Legea urratzen du.

Horregatik, Arartekoak gomendioa egin zion 2022ko 
abenduaren 7ko Ebazpen bidez Abanto-Zierbenako Uda-
lari monolito hori kentzeko beharrezko izapideak egiteko. 
Urtarrilaren 17am udalerri horretako alkateak Arartekoari ja-
kinarazi zion gomendioa onartzen zuela eta ondorioz, ahalik 
eta lasterren hura kenduko zuela.

Bestalde, beste behin ere, 2022an “ongi-etorrien” ingu-
ruan eztabaida asko gertatu dira, hau da, ETA erakunde 
terroristako presoen omenez egiten diren harreretan edo 
omenaldietan, beraien udalerrietan espetxetik ateratzen 
direnean, eta horiek askotan salatu dituzte terrorismoaren 
biktimen aldeko kolektibo eta elkarteek; murriztu egin dira 
baina oraindik ere ez dira desagertu.

Hori dela eta, Arartekoa jendaurrean adierazi du presoek 
gizarteratzeko eskubidea dutela eta senide eta lagunek 
beraiek agurtzeko eskubidea dutela zigorrak betetzen di-
tuztenean eta hori egiten dutenean, biktimak edo biktimen 
senideak ez direla mespretxatu edo umiliatu behar eta 
ez dituztela beraiek edo beraien ekimenak goraipatu edo 
omendu behar. Erakunde honen ustez, botere publikoek te-
rrorismoaren biktimen duintasunerako eskubide hori haztatu 
behar dute adierazpen- eta bilera-askatasunerako oinarriz-
ko eskubideak baliatuz, eta, ondorioz, biktimen eta haien 
senideen eskubideak errespetatzeak Euskadiko herri eta 

https://www.ehu.eus/eu/web/ivac/
https://www.ehu.eus/eu/web/ivac/
https://www.euforumrj.org/en/criminal-justice-platform-europe-cjpe-0
https://www.theparentscircle.org/en/pcff-home-page-en/
https://www.theparentscircle.org/en/pcff-home-page-en/
https://asgp.unicatt.it/asgp-PROVE DI FUTURO DOPO LA VIOLENZA.pdf
https://milano.unicatt.it/events-Disarmando_21_09_22_01.10.2022_Disarmando il dolore (002).pdf
https://ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1276-22-ebazpena-2022ko-abenduaren-7koa
https://ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1276-22-ebazpena-2022ko-abenduaren-7koa
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antolatzaileak: EHUko Giza Eskubideen UNESCO 
Katedra eta Gipuzkoako Foru Aldundia, Donos-
tian, urriaren 19an.

 › “Justizia errestauratiboaren bidez bizikidetza 
demokratikoa eta bake soziala berrezartzeko jar-
dunaldia”. Madrilgo Unibertsitate Konplutentseak 
antolatuta, azaroaren 15ean. 

4. Arloko jardueren laburpena
Defentsa-erakunde honek esku-hartu izan du 2022an ere, 
kudeaketa formalen eta informalen bidez, hainbat udalek 
pintadak eta pankartak ken zitzaten. Izan ere, adierazpen 
horiek urratu egiten zuten terrorismoaren biktimen eta 
haien senideen ohorerako eta duintasunerako esku-
bidea. Horrelako kasuetan Arartekoak adierazi duenez, 
adierazpen-askatasunerako eskubidearen muga, hain zu-
zen ere, ohorerako, intimitaterako eta norberaren irudirako 
eskubidea eta, kasu honetan, 4/2008 Legearen 4.b artiku-
luan terrorismoaren biktimen duintasunerako eskubidean 
dagoela.

Era berean, gogorarazi beharra dago erakunde honek 
sakonki heldu ziola gai horri 2009an, Eusko Legebiltzarra-
rentzat egindako txosten berezian: Euskadin terrorismoaren 
biktimei erakundeek emandako arreta.

Terrorismoagatik zigortutako pertsonen omeneko mo-
nolitoei dagokienez, Arartekoak bere jarrera argi utzi zuen 
2020ko Eusko Legebiltzarreko urteko txostenean ETAko kide 
batzuen izen-abizenak eta heriotza-data jasotzen dituzten 
monolito batzuei lotuta. Ulertzen da monolito horiek bikti-
men duintasunaren kontra egiten duten horien omenaldiak 
direla 4/2008 Legearen (ekainaren 19koa, Terroris-
moaren biktimei aitorpena eta erreparazioa egitekoa) 
aipatutako 4.b) artikuluaren arabera. Izan ere, udalerriko 
bizilagun horien beste meritu publikorik ez da ezagutzen, 
ETAko kide izatetik harago, leku publiko batean, oroigarri-
-monolito bat merezi dutela adierazten duenik. Irizpide hori 
bera aplikatu da Abanto-Zierbenako Udalari gomendatzeko 
GRAPO talde terroristaren kide baten omenezko monolito 
bat ken dezan, 2022ko abenduaren 7ko Ebazpenarekin.

ETAko kideak espetxetik ateratzen direnean egiten zaizkien 
harrerei dagokienez (“ongi-etorriak”), Arartekoa horiek 
espazio publikoan egitearen aurka dago, izan ere, terro-
rismoaren biktimak iraintzen dituzte eta beraien mina eta 
memoria errespetatu egin behar dira. Horixe izan behar da 
gutxieneko oinarri etikoa norbanako ezberdinen artean el-
karbizitza demokratikoa eraiki ahal izateko. 

Bestalde, adierazi behar da Arartekoak jendaurreko jarre-
ra aktiboa duela terrorismoaren eta nazioartean aitortutako 
giza eskubideen urraketaren biktimen eskubideak defenda-
tzeari dagokionez. Giza eskubide horiek dira, besteak beste: 
egia, justizia, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermea 
izateko eskubidea. 

teizen, erakundearen ordezkariek Fernando Buesa XX. 
mintegian parte-hartu izana. Mintegian justizia, egia eta 
bizikidetza landu ziren eta antolatzaileak Fernando Buesa 
Fundazioa eta Valentín de Foronda Gizarte Historiarako Ins-
titutua izan ziren.

3.2. Administrazio publikoekiko harremanak

Arartekoak eta bere taldeak harremanetan egon da Eus-
ko Jaurlaritzako Giza Eskubide, Memoria eta Lankidetza 
Sailburuordetzarekin bai eta Giza Eskubide, Biktima eta 
Aniztasun Zuzendaritzarekin ere, memoriarekin, bizikide-
tzarekin eta biktimen eskubideekin lotutako gaiei heltzeko.

Gainera, erakunde hau harremanetan egon da Eusko Jaur-
laritzako Justizia Zuzendaritzarekin eta Berdintasun, Justizia 
eta Gizarte Politiketako Saileko Sailburuordetzarekin justi-
zia errestauratiboaren eta euskal espetxe-sistema berriaren 
esparruan, eta Arartekoak ekarpenak egin ahal izan ditu 
biktimek Justizia duten eginkizunean eta aurreikusi da parte-
-hartuko duela bertan sortzen diren lan-taldeetan, hurrengo 
urteetan sistema ezartzeko. 

3.3. Nazioarteko harremanak

• El Arartekoa lankidetzan aritu da Europako Kontsei-
luarekin lankidetza, Armeniaren eta Azerbaijanen 
arteko adiskidetzeari buruzko topaketa bat antola-
tzeko. Topaketa hori 2022ko maiatzaren 16tik 18ra 
izan zen, Venezian, bi herrialdeetako gizarte zibileko 
bake-eragileen bi ordezkaritzarekin Arartekoko te-
rrorismoaren biktimen arduradunak parte-hartu zuen 
hitzaldi honetan: “The role of youth in reconciliation 
and memory policies in the Basque Country”.

• Era berean, azpimarratu behar da Europar Batasune-
ko Oinarrizko Eskubideen Agentzia erakundearekin 
(European Union Agency for Fundamental Rights, 
FRA) izandako lankidetza. Aurten, 2022an, argitaratu 
da Europan terrorismoaren aurkako borrokari buruz-
ko (EB) 2017/541 Zuzentaraua aplikatzeak oinarrizko 
eskubideetan eta askatasunetan duen eraginari 
buruz Europako agentzia horrek argitaratu zuen txos-
tenaren gaztelaniazko laburpena. Txosten horretan 
jaso dira Arartekoak egindako ekarpenak.

• Azkenik, 2. puntuan adierazi den bezala, Arartekoak 
bere nazioarteko esperientzia jakitera eman ahal izan 
du “Encounter of the encounters” ekimenean, ho-
nako foru hauetan:

 › Biktimologiako Munduko Elkartearen Nazioar-
teko 17. Sinposioa, “Biktimizazioa mundu digital 
batean. Biktimei erantzuteko eta haiekin konekta-
tzeko”,, Donostian, ekainaren 5etik 9ra.

 › “Indarkeria politikoari eta justizia errestauratiboa-
ri buruzko jardunaldia: erabilerak eta abusuak”, 

http://katedraddhh.eus/eus/
http://katedraddhh.eus/eus/
https://educacion.ucm.es/file/restablecimiento-de-la-convivencia-democratica-y-la-paz-social-a-traves-de-la-justicia-restaurativa-3-47366-1-
https://educacion.ucm.es/file/restablecimiento-de-la-convivencia-democratica-y-la-paz-social-a-traves-de-la-justicia-restaurativa-3-47366-1-
https://educacion.ucm.es/file/restablecimiento-de-la-convivencia-democratica-y-la-paz-social-a-traves-de-la-justicia-restaurativa-3-47366-1-
https://www.ucm.es/
https://www.ararteko.eus/eu/txosten-berezi-hau-eskura-eman-dugu-euskadin-terrorismoaren-biktimei-erakundeek-emandako-arreta-0
https://www.ararteko.eus/eu/txosten-berezi-hau-eskura-eman-dugu-euskadin-terrorismoaren-biktimei-erakundeek-emandako-arreta-0
https://www.ararteko.eus/eu/txosten-berezi-hau-eskura-eman-dugu-euskadin-terrorismoaren-biktimei-erakundeek-emandako-arreta-0
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1276-22-ebazpena-2022ko-abenduaren-7koa
http://fundacionfernandobuesa.com/web/xxsmintegia/
http://fundacionfernandobuesa.com/web/xxsmintegia/
http://fundacionfernandobuesa.com/web/eu/
http://fundacionfernandobuesa.com/web/eu/
https://www.ehu.eus/eu/web/institutovalentindeforonda/
https://www.ehu.eus/eu/web/institutovalentindeforonda/
https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/bakegintza-bizikidetza/
https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/bakegintza-bizikidetza/
https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/bakegintza-bizikidetza/
https://www.euskadi.eus/biktimak-egia-justizia-eta-konponketa/web01-s1lehbak/eu/
https://www.euskadi.eus/biktimak-egia-justizia-eta-konponketa/web01-s1lehbak/eu/
https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/justizia/hasiera/
https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/justizia/hasiera/
https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/justizia/hasiera/
https://www.coe.int/es/web/compass/council-of-europe
https://www.coe.int/es/web/compass/council-of-europe
https://fra.europa.eu/es
https://www.boe.es/doue/2017/088/L00006-00021.pdf
https://ararteko.eus/eu/europar-batasuneko-oinarrizko-eskubideen-agentziaren-txostenak-terrorismoaren-aurkako-borrokaren-harira-arartekoaren-ekarpenak-jasotzen-ditu
https://eu.symposiumvictimology.com/
https://eu.symposiumvictimology.com/
https://www.gipuzkoa.eus/eu/web/gizaeskubideak/-/18672737-8
https://www.gipuzkoa.eus/eu/web/gizaeskubideak/-/18672737-8
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Arartekoaren ustez, talde terroristen biktimek, maila indibi-
dualean zein elkarteetan bilduta, merezi dute Euskal Herriak 
azken hamarkadetan pairatu duen indarkeria terroristaren 
inguruko memoria partekatua eraikitzeko lehen mailako pro-
tagonista izatea. 

Banakako biktimen zein terrorismoaren biktimen elkar-
teen ustez, memoria horrek aurrera egin dezan Euskadin 
jasandako indarkeriari buruzko kontakizun baterantz, be-
tiere adostasunez eta modu komunean, botere publikoek 
etorkizuneko belaunaldiekin batera egin behar dute lan 
terrorismoari zilegitasuna kentzen, indarkeria terrorista 
saihesteko eta memorian heziz, elkarteek eurek urteetan 
egiaztatu baitute gazteen sektore zabal askok ezjakintasun 
handia eta interes txikia dutela bizitako indarkeria garaiari 
eta horrek populazioaren sektore zabaletan eragindako on-
dorioei dagokienez.

Hori dela eta, Arartekoak justizia errestauratiboaren eta me-
moriaren esparruko ekimenetan parte-hartzen du, zehazki, 
kapituluan zehar aipatutakoak bezalakoetan, egia jakiteko 
eskubidera eta biktimak laguntzera bideratutakoak, bai eta 
biktimagileen erantzukizuna eta justiziari eta egiari laguntze-
ra, eta gizarte osoak prozesu horietan arduraz parte hartzera 
ere, batez ere euskal gazteen belaunaldi berrien babesare-
kin. Ekimen horiek ahalbidetu behar dute datorren urteetan 
Euskal Herrian jasandako indarkeriari buruzko kontakizun 
plural, demokratiko eta partekatu bat eraikitzea. Kontakizun 
edo memoria horrek eutsiko die Euskal Herriko helburu so-
zialak edo politikoak eskuratzeko giza eskubiderik berriro 
urratzen ez dela bermatzen duten oinarri demokratikoei. 



ARARTEKOAREN 
beste tresna batzuk administrazio  

ona izateko  eskubidea sustatzeko

kapitulua
IV.
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Herritarrek beren eskubideak urratu direlakoan edo indarre-
ko legea bete ez delakoan administrazio publikoen aurka 
aurkezten dituzten kexen gainean ebaztea da Arartekoaren 
oinarrizko eginkizunetako bat.

Bere funtzio adierazgarria hori izanik, Ararteko erakundeak 
administrazioaren kontrol eta orientazio jarduera proaktibo 
ugari burutzen ditu asmo orokorreko beste tresna batzuen 
bidez. Horien helburuak administrazioaren jardueran prak-
tika onak edo aldaketak proposatzea, esparru jakin bateko 
herritarren eskubideen betetzeari buruzko ikerketa eta ezta-
baida sustatzea edo horien hedapena bultzatzea dira.

Kapitulu honetan 2022. urtean zehar bideratutako jardueren 
emaitzaren laburpena gaineratu dugu eta Arartekoaren web 
orrira bidaltzen ditugu horien inguruko informazio zehatza-
goa nahi dituztenak.

1. Azterlanak

2. Gizarte-erakundeekin izandako harremanak

3. Herriaren defentsa-erakundeekin egindako jarduerak

4. Udako ikastaroa

5. Beste jarduera eta ekitaldi batzuk

6. Erakunde-adierazpenak

7. Argitalpenak

8. Erakunde-harremanekin lotutako beste jarduera batzuk

IV. KAPITULUA

ARARTEKOAREN BESTE TRESNA BATZUK ADMINISTRAZIO ONA 
IZATEKO ESKUBIDEA SUSTATZEKO
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horiek hedatzeak, instalazio finko eta mugikorren bitartez, 
instalazioak, ondasunak eta pertsonak babesteko, herrita-
rren segurtasunerako, trafiko diziplinarako eta beste eremu 
batzuetarako. Era berean, administrazioetako egoera eza-
gutu nahi da, zer neurri ezarri diren eragindako herritarren 
eskubideak behar bezala baliatzeko, gai horren lehen ana-
lisia bukatu ahal izateko, gero, komenigarritzat jotzen bada, 
euskal administrazioei arlo horretako hainbat jarraibide edo 
hobekuntza proposatzeko asmoz.

Azterlan hori 2022. urtearen bukaeran hasi da eta, hori egi-
teko, gai horretan eskumena duten administrazio aukeratu 
batzuei eskatu zaie Arartekoak egindako galdera-sorta bati 
erantzun diezaioten. Lana 2023ko udan bukatzea espero da.

2. Gizarte erakundeekiko 
harremanak

Gobernuz kanpoko erakundeak eta antolatutako gizarte zi-
bila, Arartekoaren ustez, euskal gizartearen arazoen begiak 
eta belarriak dira. Haien informazioari esker, Arartekoak 
ofiziozko jarduerak hasten ditu eta politika publikoen eba-
luazio egokiagoa egiten du. Horregatik, erakunde honek 
beti nabarmendu izan du erakunde horiek eta boluntarioek 
modu konprometituan eta eskuzabaltasunez egiten duten 
lan baliotsua.

Esku-hartze sozialeko hirugarren sektorea, une honetan, 
Euskadin pertsonen eskubideen gizarte sistemaren bidera-
garritasunaren zutabeetako bat da. Orain bizi dugun krisialdi 
ekonomiko eta sozialean inoiz baino argiago ikusten dugu 
zein garrantzitsua den haien lana. Era berean, inoiz baino 
babes publiko handiagoa behar dute haiek beren baliabi-
de ekonomikoei eusteko, horiei esker esku hartzen baitute 
gizartean. Bidezkoa da hori aitortzea eta gizartearen eta 
erakundeen aurrean hala aldarrikatzea. Gizarteak eta era-
kundeek laguntza eman behar diete egunetik egunera eta 
trukean ezer eskatu gabe beren lanarekin gizartearen eta 
baztertuen edo baztertuak izateko arriskuan dauden per-
tsonen arazorik larrienak beren gordintasun osoan ager 
daitezen galarazten dutenei.

Arartekoa pertsonek eta pertsonentzat pentsatutako era-
kundea da, euskal administrazioak kontrolatzeko eginkizuna 
betetzen baitu, herritarrek azaldutako arazoen arabera. Egin-
kizun horiek bete eta lortu nahi diren helburuak lortu ahal 
izateko, gizarte-elkarteak ezinbesteko lankideak dira. Horre-
xegatik sustatzen dugu horiekin harreman jarraitua izatea.

2022. urtean erakundearekin bilerak egin 
dituzten elkarteak eta taldeak

Ohi bezala, 2022an ere Arartekoak gizarte eragileekiko ha-
rremana zaintzen jarraitu du bere ohiko jardunean. Batez 
ere, egoera txarrean dauden pertsonei laguntzeko edo as-

1. Azterlanak

1.1.  Arartekoaren azterlana: Diskriminazioa 
eta diskriminazioaren aurkako politika 
publikoak Euskadin

Joan den urtearen bukaera aldera amaitu da diskrimina-
zio eta politika publikoen gaineko txosten berezia. Horren 
helburu nagusia arlo horretako esparru kontzeptual eta 
juridikoa ezartzea da, baita euskal administrazio publikoei 
proposamen batzuk egitea ere. 

Txosten horretan, Euskadin orain arte burututako jardue-
rak biltzen dira, honako hauek oinarritzat hartuta: 23 euskal 
administraziori eskatutako informazioa, baita ere diskri-
minazioaren kontra borrokatzeko nazioarteko erakundeen 
araudia, jurisprudentzia eta gomendioak; diskriminazioaren 
aurkako Zuzenbideko alderdi batzuk identifikatzen dira (be-
reziki tratu-berdintasunerako eta diskriminaziorik ezerako 
15/2022 Lege integrala, uztailaren 12koa, eta Espainia-
ko Estatuan diskriminazioaren aurkako politikak onartu 
ondoren, Estatuaren eta autonomia erkidegoen arteko es-
kumen-banaketa kontuan hartuta; era berean, orain dauden 
jarduera egoki batzuk aipatzen dira bertan. Egindako ana-
lisitik ateratako 25 ondorio jasotzen ditu, eta 16 gomendio 
egiten zaizkie euskal administrazio publikoei, diskrimina-
zioaren aurkako politika publikoak diseinatu, abiarazi eta 
ebaluatu ditzaten.

Txosten hori 2023ko lehen hiruhilekoan argitaratuta egotea 
espero da.

1.2.  Arartekoaren azterlana, bideozaintza-
kamerak erabiltzearen helburuez eta 
herritarren eskubideetan duten eraginaz

Teknologien bilakaerak eragina du bideozaintzako eta iru-
di-soinuak hartzeko sistemak garatzean eta hobetzean. 
Begi-bistakoa da bideozaintza masiboki erabiltzeak (onda-
sunak eta onibarrak bezalako eskubideak eta interesak eta, 
are gehiago, pertsonak babesteko), gero eta gehiago eragin 
diezaieke pertsonen oinarrizko eskubideei, esaterako, intimi-
taterako eta datu pertsonalak babesteko eskubideei.

Sektore publikoaren eremuan, administrazioek bideozaintza 
sistemak erabiltzeko legitimotasuna dute, pertsonen irudiak 
eta soinuak hartu ahal izateko.

Euskadiko administrazio publikoek bideozaintza-sistemez 
gaur egun egiten duten erabilera balioesteko, Arartekoari 
egokia iruditu zaio azterlan bat prestatzea, bideozaintza-
-kamerak erabiltzearen helburuez eta horrek herritarren 
eskubideetan duen eraginaz. Azterlan horren bidez, aztertu 
nahi da zer esparru juridiko duen kamerak erabiltzeak eta 
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• LOIOLAETXEA. Gizarteratzeko elkartea

• Retina Euskadi Begisare

• SALHAKETA

• SAVE THE CHILDREN

• SIDALAVA. HIESaren aurkako Arabako herritar ba-
tzordea

• SUSTERRA. Gizakia sustatzeko eta komunitatea ga-
ratzeko Bilboko elkartea

• ZUBIETXE elkartea

• ZUBIKO elkartea

Txosten honetako III. atalean, arreta publikoa behar duten 
taldeen arloetako ataletan, aipamen zabalagoak egin dira 
erakunde horiekiko lankidetzaz. 

3. Herriaren defentsa-
erakundeekin lotutako 
jarduerak

3.1.  Herriaren Defendatzaileen 
Koordinaziorako XXXV. Jardunaldiak 
Landa-ingurunean osasun-zerbitzu 
publikoa ematea

Inés Ibáñez de Maeztu jarduneko arartekoa, Arartekoko 
beste ordezkari batzuekin batera, Herriaren Defendatzai-
leen Koordinaziorako XXXV. Jardunaldietan parte hartu zuen 
urriaren 20 eta 21ean, Leonen.

Topaketa horretan, landa-ingurunean osasun-zerbitzua 
ematearekin lotutako arazoak eta herritarren kexak aztertu 
zituzten defentsa-erakundeetako arduradunek.

kotariko gizarte arazoak konpontzeko lanean aritzen diren 
elkarte, erakunde eta taldeekin: giza eskubideen aldeko 
taldeak, atzerritarrei, presoei edo baztertuta daudenei la-
guntzekoak, etxegabeei laguntzekoak eta abar.

Urte hauetako eskarmentuak erakutsi digu, egiaz, erakunde 
eta talde ugarik funtsezko bitartekari-lana egin dezaketela 
gure gizarteko sektore baztertuen edo oso ahulen eta Arar-
tekoa bezalako erakundeen artean; hala, beren eskubideen 
eta gatazkak konpontzeko bideen jakitunago egin ditzakete, 
beren aldarrikapenak adierazteko laguntza eman, adminis-
trazioei herritarrentzako zerbitzu arduratsua eman dezaten 
eskatu, eta, modu horretan, erakundeetan konfiantza han-
diagoa izateko eta gizarte kohesio handiagoa ahalbidetu.

Hala, 2022. urtean barrena, Arartekoak lankidetza-harre-
man estuak edo ez hain estuak izan ditu honako elkarte, 
erakunde eta gizarte talde hauekin, batzuetan aurrez aurre 
eta beste batzuetan telematikoki:

• ADAP. Presoei laguntzeko elkartea 

• ADSIS-Bestalde. Adsis Fundazioa

• AGIPAD. Drogen abusuaren ikerketa eta prebentzio-
rako gipuzkoar elkartea

• ARABADENDA

• ARGITUZ. Giza eskubideen aldeko elkartea 

• ARRATS. Baliabide sozial eta juridikoak

• BERRIZTU

• Bizkaiko Abokatuen elkargoa-JPT 

• DIACONÍA elkartea

• EAPN EUSKADI. Pobrezia eta Giza Bazterketaren 
aurkako europar sarea Euskadin

• Eguía Careaga Fundazioa - SIIS

• Ekologistak Martxan

• ETXERAT. Euskal preso politikoen senideak eta la-
gunak

• EUSKAL GORRAK. Pertsona gorren elkarteen euskal 
federazioa

• Gipuzkoako Abokatuen elkargoa

• GIZAKIA–PROYECTO HOMBRE fundazioa

• Gurutze Gorria

• HARRESIAK APURTUZ. Etorkinei laguntzeko GKEen 
koordinakundea

• Hizkuntz Eskubideen Behatokia

• Interinok taldea sindikatua

• IRSE-EBI. Euskadiko Birgizarteratze Institutua

• Islamaren Adiskideak elkartea

• Kalapie Hiriko Txirrindularien Elkartea

• KARTZELA PASTORALTZA
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Horrela, esku hartzeko eredu bat definitu beharra dago, 
plangintza oso batean oinarritutakoa. Bertan parte hartu 
behar dute erkidegoko, osasuneko eta gizarte-zerbitzuetako 
sareek, ardatz nagusitzat hartu behar du zahartze aktiboa 
sustatzea, eta hurbiltasuneko zerbitzu berriak ezarri eta 
garatzea ahalbidetu behar du ahulezia edo mendekotasun 
egoeran dauden pertsonentzat eta haien zaintzaileentzat.

3.2.  Ombudspersonaren Iberoamerikako 
Federazioaren XXVII. Batzar Orokorra eta 
XXVI. Biltzarra 

Giza Eskubideen aldeko erakundeak eta desberdintasun 
egoeran dauden pertsonen eskubideak bermatzea: zaurga-
rritasunaren ikuspegitik lehentasunezko arretaren ikuspegira.

Abenduaren lehen egunetan, Inés Ibáñez de Maeztu jar-
duneko arartekoak parte hartu zuen Ombudspersonaren 
Iberoamerikako Federazioaren XXVII. Batzar Orokorrean eta 
XXVI. Biltzarrean, Mexiko Hirian.

Topaketa horretara joan diren defentsa-erakundeak gai ho-
netaz eztabaidatzen eta elkarri esperientziak adierazten ari 
ziren: giza eskubideen aldeko erakundeak eta desberdin-
tasun egoeran dauden pertsonen eskubideak bermatzea 
(desgaituak, indigenak, sexu- eta genero- aniztasunaren 
multzoko kideak, emakumeak, neskatoak, mutikoak, nera-
beak, edadetuak, kalean bizi direnak edo migratzaileak).

Ines Ibáñez de Maeztu jarduneko arartekoak honako 
mahai-inguru honetan esku hartu zuen: “Babes sendotua 
lehentasunezko arreta behar duten taldeentzat”. Bertan ai-
patu du defentsa-erakundeek zer eginkizun duten LGTBI 
pertsonen giza eskubideak defendatzen eta babesten.

Ibáñez de Maezturen esanean, “herrialde gehienek LGTBI 
pertsonen giza eskubideak aske eta berdintasunean balia-
tzeko oztopoak jartzen jarraitzen dutenean, pertsona horien 
eskubideak babesteak ez dakar berekin beraientzat eskubi-
de bereziak ezartzea, baizik eta –oroz gain beren eskubide 
guztiak gainontzekoek bezala baliatu ahal izango dituztela 
bermatzearen alde egitea”.

Azaldu duenez, nahiz eta Euskal Herrian LGTBI pertsonek le-
gez erabat aitortuta daukaten beren eskubide-berdintasuna, 
sexu-joeran eta genero-identitatean aniztasuna bizitzeak la-
rriki baldintzatzen du enplegu duin baterako, etxebizitzarako 
eta osasunerako sarbidea, beste eskubide batzuen artean.

Estatu espainolak osasuna babesteko daukan sistema pu-
blikoak orokorra eta unibertsala izan behar du, gehienbat 
aurrekontu publikoen bitartez finantzatua dago eta gizon-
-emakume guztiei osasun-arreta berdin emango zaiela 
bermatzen du. 

Alabaina, muga eta arazo asko ere baditu, eta, zenbaitetan, 
ez da nahikoa biztanleen premiei erantzuteko. 

Muga nagusietako bat landa-ingurunean gertatzen da, 
hainbesteraino non landa-inguruneko osasun sistemaz eta 
hirikoaz hitz egin baita eta biak bereizten baitira, desberdin-
tasun handiak sortuz. 

Berez zaila baldin bada biztanle guztien osasun-arazoak ar-
tatzea, askoz ere zailagoa da landa-ingurunean, han biztanle 
gutxi eta geografian sakabanatuta baitaude.

Gai horiek aztertu eta eztabaidatu ostean, herriaren defen-
datzaileek topaketako 15 ondorioak ezagutarazi zituzten. 
Horien artean, hauek azpimarra daitezke:

Lehena: Kontuan hartuta landa-ingurunean bizi diren per-
tsonak osasun-sistema publiko baten bidez artatu behar 
direla, sistema horrek ekitate, kalitate, hurbiltasun, presen-
tzialtasun printzipioetan oinarritu behar duela eta bitarteko 
nahikoak dituzten osasun-langile egonkorrez osatuta egon 
behar duela, osasun-sistema horrek bermatu egin behar 
ditu lehen mailako arreta, arreta jarraitua, larrialdi-zerbitzu 
eraginkorrak eta nahikoak arrazoizko epeetan, eta arreta 
espezializaturako sarbidea modu egokian.

Bigarrena. Estatuko eta autonomia erkidegoetako osasun 
arloko administrazioek etengabeko lankidetza-tresnak eza-
rri behar dituzte, osasun-zerbitzua landa-inguruan emateak 
sortzen dituen berariazko arazoei erantzuteko, eta norma-
lean biztanle gutxiagoko udalerrietan bizi direnen premien 
araberako eredu bat izango dutela bermatu behar dute.

Hirugarrena. Lortutako eskarmentua ikusirik, ebaluazio sa-
kon eta zorrotza egin behar da landa-ingurunean bizi diren 
pertsonek osasun-arretari buruz gaur egun dituzten beha-
rrez, baita ere arreta urgente eta jarraitua emateko oraingo 
ereduan dagoen eraginkortasun ezaz, gero neurriak hartu 
ahal izateko, hala badagokio, antzemandako beharrei modu 
egokian erantzuteko.

Laugarrena. Beharrezko neurriak hartu behar dira osa-
sun-sistema publikoa ezinbesteko baliabide ekonomikoez 
hornitzeko, landa-ingurunean bizi diren pertsonei kalitate-
ko osasun-laguntza eman ahal izateko, ekitate printzipioen 
araberakoa, indarreko legerian ezarrita dagoenaren arabera.

Bederatzigarrena. Osasun- eta gizarte-zerbitzu publikoen 
arteko lankidetza eta koordinazioa ezarri eta sustatu behar 
dira, diziplina anitzetatik heltzeko sistemaren erabiltzaileen 
arazo soziosanitarioei, baita landa-inguruneko biztanleak 
artatzen dituzten profesionalen mesederako ere.
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Beraz, aurre egin beharreko erronken artean, gizartea sen-
tikorrago bihurtzen eta estigma erauzten lan egin behar da, 
eta arreta jarri behar da edozein zailtasun edo arazo goiz 
prebenitzen eta antzematen, larriagotu ez dadin edo edonor 
bere burua arriskuan jartzera eraman ez dezan. 

Ikastaro hau osasun mentala zaintzeko orduan funtsez-
koak diren faktoreak detektatzera bideratuta zegoen: batez 
ere, arriskuei aurrea hartzea, horiek antzeman eta kontro-
latzea, zerbitzuetara irispidea izatea, profesionalen arteko 
harremanak eta koordinazioa, baliabide espezializatuetara 
bideratzea, baita ere beste eragile batzuekin eta komunita-
tearekin berarekin hitz egitea.

Ikastaroko bi saioetan hausnarketa egin ahal izan zen 
profesional garrantzitsuen eskutik. Haiek beren ikuspegia 
azaldu zuten administrazio publikoek hasi edo gehitu behar 
dituzten ekintzei buruz, pertsona orok “ahalik eta osasun 
mailarik onena” izateko duen eskubidea ahalbidetzeko eta 
bermatzeko.

Horrela, abiapuntu hartu zen Mariano Hernándezek errefor-
ma psikiatrikoaz eta buru-gaixoak instituzioetatik ateratzeaz 
eskainitako ibilbide historikoa, esaten erraza eta gauzatzen 
zaila den kontsigna bati jarraiki: “ospitaletik erkidegora“, eta 
apustu horrek pertsonak duintzean izan duen esanahiaz.

Jorge Tizónek “osasun mentala erkidegoan artatze-
ko” ereduaren argi-ilunak aztertu zituen; eredu horrek, 
nahiz eta bere garapena oraindik ez den bukatu, presako 
birformulazioak behar ditu eta gure gizarteetan “psikopa-
tologiaren zainketetarako” etorkizun berriak sortzeari egin 
behar dio aurre.

Lehen mahai-ingurua Euskadin osasun mentala artatzeko 
dagoen ereduari hurbiltzera bideratuta zegoen. Bertan, José 
Antonio de la Ricak zirkuitu soziosanitarioa aipatu zuen az-
ken hamarkadetan azaleratu den elementutzat, eta horrek 
duen funtsezko eginkizuna eredu asistentzial eta komunita-
rioaren egungo kontzeptualizazioan, batez ere nahasmendu 
mental larrien kasuan. Fernando Gonzálezek haur eta ne-
rabeen osasun mentalaren arloko laguntza-eredua azaldu 
zuen, Euskadiko osasun mentalaren antolaketa orokorraren 
barruan. Luis Pachecok banan-banan adierazi zituen Eus-
kadin osasun mentala oro har artatzeko dauden bi multzo 
handien ezaugarriak: ospitale orokorretako psikiatria zerbi-
tzuak (haietan batik bat ospitaleratze erregimenean dauden 
pazienteak artatzen dira) eta osasun mentaleko sareak (ho-
rietan egiten dira kontsulta anbulatorio gehienak). Eta Ana 
González-Pintok nabarmendu zuen nola Euskadin osasun 
mentalari ospitalean eta ospitalez kanpo ematen zaion arre-
ta eredu komunitarioan oinarritzen den; horrek esan nahi du 
tratamenduak eskuragarriak direla eta artatzeko moduek 
ahalik eta gehien hurbiltzen dituztela pertsonak beren bi-
zilekuetara. 

Bigarren mahai-inguruak prebenitzea eta goiz artatu eta de-
tektatzea zuen ardatz nagusi. Horretan, Manuel Hernanzek 
bizitzarekiko loturaz egin zuen gogoeta, buru-hiltzearen kon-
trako prebentzio-neurri gisa, izan ere, azken bolada honetan, 
suizidioa da osasun-zerbitzuen eta oro har gizartearen kezka 

Horregatik, Ararteko erakundeak lan egiten du Euskal Herri-
ko administrazio publikoek LGTBI pertsonenganako edozein 
bereizkeria-arrazoi desagerrarazteko neurriak eta jarduerak 
indartu ditzaten sustatzeko. Eta talde hori bultzatzera, sus-
tatzera eta horren gainean sentsibilizatzera bideratzen du 
bere jarduera.

Bere hitzaldia bukatzeko, jarduneko arartekoak adierazi du 
oso garrantzitsua dela giza eskubideen aldeko defentsa-
-erakundeen eta erakundeen mandatuan eta eginkizunean 
sartzea LGTBI pertsonen eskubideak argiro bultzatzea eta 
defendatzea. “Horretarako, -esan du- defentsa-erakundeok 
jarrera proaktiboa izan behar dugu, eta botere publikoei es-
katu behar diegu ekintza positiboak eta neurri irmoak har 
ditzatela, LGTBI pertsonek benetako berdintasun eraginko-
rra lor dezaten gizarteko, ekonomiako eta kulturako eremu 
guztietan”.

4. Arartekoaren udako 
ikastaroa: Euskadin osasun 
mentalari ematen zaion 
arreta

EHUren Uda Ikastaroen XLI. edizioan, Arartekoak izen-
buru hau duen ikastaroa antolatu du Donostiako Miramar 
jauregian, uztailaren 7an eta 8an: “Euskadin osasun men-
talari ematen zaion arreta. Gaiari heltzeko eredua, dauden 
baliabideak, antzemandako beharrak eta sistemen arteko 
koordinazioa”.

Ikastaroaren inaugurazioan, COVID-19aren pandemiak sortu 
duen eta biztanleria osoari eragin dion gizarte- eta osasun-
-egoera aipatu du Manuel Lezertua arartekoak. 

Lezertuak esan duenez, “osasun fisikoko arazoek, isolamen-
duak, gizarte-harremanik ez izateak, norberaren bizitzarekin 
bateragarri egiteko zailtasunak, ohitura-aldaketek, laneko 
arazoek, eta abarrek “ondorioak izan dituzte” biztanleriaren 
osasun mentalean”. Eta hauxe erantsi du: “gizarteko krisialdi 
gehienetan bezalaxe, bereziki eragin die pertsonarik kalte-
berenei, bai fisikoki, bai psikologikoki eta gizarte mailan”. 

Honatx sakon hausnartu beharreko datu bat: Euskadin, 
2020an, buru-hiltzeak %27,2 areagotu ziren 2019. urtea-
ren aldean, eta iaz 187 pertsonak egin zuten beren buruaz 
beste.
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5. Beste jarduera eta  
ekitaldi batzuk

Oztopoak eta jardunbide egokiak  
energia-kontsumitzaile ahulen  
parte-hartzea bermatzeko Euskadiko  
tokiko energia-komunitateetan

Ararteko erakundeak jardunaldi hau antolatu zuen, otsailaren 
21ean Bizkaia Aretoan, energia-pobreziaren Europako as-
tean, bereziki aztertu nahi baitu zer mekanismok ahalbidetu 
behar dieten administrazio publikoei nahiz gizarte-erakun-
deei energia-pobreziako egoerak hobeto integratzea eta 
kudeatzea, autokontsumoaren bitartez.

Tokiko energia komunitateak (TEK) energia kontsumitzaileen 
erakundeak dira, iturri berriztagarrietatik datorren arginda-
rraren autokontsumoa sustatzeko sortuak. Autokontsumo 
hori kolektiboki egiten da, tokiko bazkideen bidez. Aukera 
bikaina dira energia berriztagarriek herrietan harrera handia-
goa izateko eta herritar guztiek energia-trantsizioan hobeto 
parte hartzeko.

Testuinguru horretan, botere publikoek kontuan hartu behar 
dute TEKek ahalmen handia dutela argindarraren faktura 
murrizteko eta familien energia-mendekotasuna arintzeko, 
bereziki kontsumitzaile-talderik ahulenena.

nagusietako bat izaten ari da. Ander Retolazak gogorara-
zi zuen osasun mentalean egindako esku-hartzeek ezin 
saihestuzko osagai soziala edo sozio-sanitarioa dutela eta 
oraingo arreta-sisteman aldaketak egin behar direla ondoez 
sozialari eta buru-nahasmenduei hobeto erantzuteko. Ana 
María Jiménezek azpimarratu zuen premia zehatzak behar 
bezala detektatzea eta goiz esku hartzea garrantzitsua 
dela hobekuntza esanguratsua lortzeko adin txikienetan, 
eta Cristina Erausquinek adierazi zuenez, erkidego mailan 
taldean lan egiteko ereduak norbanakoa baloratzen du eta 
ikuspegi barneratzaile eta diziplina artekotik tratatzen du; 
eredu horretan kontuan hartzen dira alderdi biologikoak, 
psikologikoak eta sozialak, eta norberaren autonomia sus-
tatzen da.

Hirugarren mahai-inguruan, sakonago aztertu ahal izan zen 
ikastaroaren hasieratik nabarmentzen aritu zen gai bat: sek-
toreen arteko koordinazioa behar dela politika publikoetan 
osasun mentalari kasu egiteko. Horretarako, Fernando Fan-
tovak adierazi zuen ezinbestekoa dela herritar guztientzat 
argia izango den bereizketa egitea, jarduera-eremu bakoi-
tzean zer behar zehatzei erantzuten zaien jakiteko; horrela, 
pertsonek jakin ahal izango dute zer adar edo sistematara 
joan behar duten beren bizi-zikloko une eta egoera desber-
dinetan. Jose Uriartek nabarmendu zuen batu egin behar 
direla gizarte-arreta eta osasun-arreta, batez ere talde ahul- 
enena, desgaitasuna eta gizarteratzea bezalako eremuetan. 
Maria José Canok gogoratu zuen gaixo mentalei laguntzeko 
gizarte-sarea funtsezkoa dela bilakaera ona ahalbidetzeko, 
eta etxebizitza beharrezkoa dela gaixo mentalek beren bi-
zi-proiektu independentea egin ahal izan dezaten. Garbiñe 
Delgadok osasun mentalaren eta gizarte bazterketaren ar-
teko erlazioaren aukera aipatu zuen: ea osasun mentaleko 
arazo bat izateak pobrezia eta nolabait gizarte-bazterke-
tara eramaten duen isolamendu egoera sortarazten edo 
larriagotzen duen, edo, aitzitik, behin pertsona bat gizar-
te-bazterketa egoeran egonda, osasun mentaleko arazoak 
sor litezkeen. Azkenik, Gotzon Villañok egiaztatu zuen gaixo 
mentalen eskaerek gizartean eragin gutxi edo batere ez du-
tela, pertsona horiek ikusezinak direla, eta politika integralak 
behar direla horien eskubideen garapena benetan berma-
tzeko, osasun mentala zeharkako zerbait bihurtuz sistema 
guztietan, ez gizarte edo osasun arloko zerbait bakarrik.

Hizlarien inplikazioa eta maila handia izan zen, eta jende 
askok hartu zuen parte, aurrez aurre eta birtualki; horrega-
tik, ikastaroaren balorazioa oso positiboa izan zen Ararteko 
erakundearentzat. 
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Europaren Eguna  
ospatzea

Arartekoak, Europe Direct Bizkaiak (Europako Batzordea-
ren tokiko harreman-gunea), Bilboko Udaleko Gazteria 
Sailak eta Europa Euskadi Lantaldeak elkarrekin jarduera 
bat antolatu zuten Europaren Eguna ospatzeko, eta, zehaz-
ki, Gazteen Europako Urtea. Topaketa hori maiatzaren 9an 
egin zen, Bilboko Udalaren Bilborock aretoan. 

Goiburua hauxe izan da: Entzunarazi zure ahotsa! 2022, Gaz-
teen Europako Urtea

Inés Ibáñez de Maeztu arartekoaren ondokoak ekitaldiaren 
inaugurazioan esku hartuko du, eta Daniel Todak, Arartekoko 
Europako eta nazioarteko proiektuetarako teknikariak, Oina-
rrizko Eskubideen Gutunari buruzko mahai-inguru batean.

Ekimen horrek bi helburu ditu: alde batetik, Europaren Egu-
na herritarrentzat eta, bereziki, gazteentzat interesgarriak 
diren gaiez hitz egiten ospatzea; eta, bestetik, Oinarrizko 
Eskubideen Gutuna eta horrek gure eguneroko bizitzan di-
tuen aplikazio praktikoak hedatzea.

Gainera, kontuan hartuta aurten, horrekin batera, Gazteen 
Europako Urtea ospatzen dela, Europak gazteei eskaintzen 
dizkien ekimenak eta aukerak ezagutaraziko dira. 

ENYA Foruma 2022: justizia klimatikoa

ENYA (European Network of Young Advisors) 13 eta 17 urte 
bitarteko haur eta nerabeek Haurren Defentsa-erakun-
deen Europako Sarean (ENOC) parte hartzeko organoa 
da. Parte hartzea eskubide bat da, eta Haurren Eskubideen 
Hitzarmeneko printzipioetako bat. Arartekoko Nerabeen 
Kontseiluak aktiboki parte hartzen du programa horretan 
eta sare horretan 2017. urteaz geroztik.

Emily O’Reilly Europako Herriaren 
Defendatzailearen hitzaldia

Emily O’Reilly Europako herriaren defendatzaileak erakun-
de-bisita egin zuen Euskadin martxoaren 15ean eta 16an, 
Manuel Lezertua arartekoak gonbidatuta.

Bisitaren lehen egunean, Eusko Jaurlaritzako lehendakaria-
rekin eta Eusko Legebiltzarreko lehendakariarekin elkartu 
ondoren, lan-saio bat egin zuen arartekoarekin eta bere lan-
taldearekin; bertan, bi erakundeei ardura zaizkien hainbat 
gairen berri eman zioten elkarri, gobernu ona, zuzentasun 
publikoa eta gardentasuna sustatzeko.

Martxoaren 16an honako izenburuko hitzaldia eman zuen 
Leioan, EHUko Zientzia eta Teknologia Fakultateko pa-
raninfoan: “Kontu-ematea, gardentasuna eta herritarren 
parte-hartzea: etika publikoko Europako estandarren bila”. 
Defendatzailearekin batera, bertan izan dira Eva Ferreira 
EHUko errektorea eta Manuel Lezertua arartekoa. 

Bere hitzaldian, O’Reillyk ustelkeria-egintza txikiak aipatu 
ditu, ate birakariak enpresa handien eta politikaren artean; 
testuinguru horretan, pixkanaka gainbeheratuz joan dira Eu-
ropako balioak eta demokrazia, eta polarizazioa azaleratzea 
eta demokrazia arriskuan jartzea ahalbidetu du Europan eta 
AEBetan. Horregatik, beharrezkoa iruditzen zaio Batasuneko 
balioak eta demokrazia sendotzea.

Defentsa-erakundeen zereginari buruz, nabarmendu du 
balio demokratikoak elikatu eta indartzeko konpromisoa 
dutela. Bere ustez, “Europa mailan, daukagunaren inben-
tarioa egin behar dugu, hori estimatu, babestu eta sendotu, 
zuei, etorkizuneko gure belaunaldia zaretenoi helarazi ahal 
izateko”.
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Herrialde eta eskualde askotako zenbait ordezkarik hartuko 
dute parte biltzar horretan, eta Agurne Gaubeka Hizkuntza 
Eskubideen Behatokiko zuzendaria ere bertan da.

Legeak zenbait eginkizun eman dizkio Ararteko erakundeari, 
besteak beste, euskararen eta gaztelaniaren ofizialkideta-
sunak berekin dakartzan herritarren hizkuntza-eskubideak 
babestea. Lan hori beste herrialde batzuetako antzeko 
erakundeekin batera egiten du, eta erakunde horiek IALC 
elkartean bilduta daude

Arartekoaren Nerabeen Kontseiluko  
neska-mutilek Eusko Legebiltzarrean aurkeztu 
dituzte justizia klimatikoari eta haurren  
eta nerabeen eskubideei buruz egin duten 
lanaren ondorioak

Administrazio eskudun guztiei eskatu diete haurrek in-
gurumen osasuntsua izateko duten eskubidea errealitate 
bihurtzeko ahaleginak areagotzeko

Kontseiluko neska-mutilek jarduera batean parte hartu 
dute pasa den azaroaren 21ean legebiltzarkideekin bate-
ra. Topaketa horretan iritziak kontrastatu dituzte eta justizia 
klimatikoari eta haurren eskubideei buruz dituzten kezkak 
azaldu dituzte.

Inés Ibáñez de Maeztu jarduneko Arartekoarekin batera 
gazte hauek Bakartxo Tejeriari, Eusko Legebiltzarreko lehen-
dakariari, klima-larrialdiak haurren eta nerabeen eskubideei 
nola eragiten dien hausnartzeko lanaren ondoren aurten 
egin dituzten gomendioen dokumentua eman diote.

Kontseilua Arartekoaren partaidetza-organoa da eta Eus-
kadiko hainbat udalerritako 14 eta 17 urte bitarteko 24 
neska-mutilek osatzen dute. Kontseiluaren xedea entzunak 
izateko eta euren bizitzetan eragina duten erabaki guztietan 
euren iritzia kontuan hartzeko eskubidea inplementatzea da. 
Hala Arartekoaren Haur eta Nerabeentzako Bulegoak nes-
ken eta mutilen ikuspegia, kezkak eta ekarpenak txertatzen 
ditu bere lanean.

Aurten, Haurren Defentsarako Europako Sareak (ENOC) 
proposatutako lan-gaiarekin lerrokatuta eta Arartekoaren 
Haur eta Nerabeentzako Bulegoak sareko aholkulari gaz-
teek parte hartzeko programa (ENYA) koordinatzeko lana 
hartu duenez, Nerabeen Kontseiluak sakon landu du Justi-
zia Klimatikoaren gaia. Lan honi amaiera emateko “Ekintza 

Arartekoko Haur eta Nerabeentzako Bulegoak antolatuta, 
ENYA FORUMA 2022 Euskadin egin zen, ekainaren 28, 
29 eta 30ean. Europako 17 eskualdetako 34 nerabe elkar-
tu ziren, horietako bi Arartekoko Kontseiluaren ordezkari 
gisa, lantalde bakoitza jorratzen aritu zen gaien inguruko 
hausnarketak elkarri adierazteko, haurren eskubideak de-
fendatzearen eta giza eskubideen ikuspegitik begiratuta. 
Justizia klimatikoari buruzko gomendioak egin zituzten:

• Ekintza klimatikoa eta ingurumen arloko erabakietan 
parte hartzeko eskubidea

• Iparraldea-Hegoaldea: klima-aldaketak areagotu egi-
ten ditu desberdintasunak

• Kontsumoa eta karbono-aztarna: hazkuntzaren para-
digma zalantzan jartzen

• Mugikortasun jasangarria eta lurraldearen antola-
mendua

• Energia-iturriak: horien erabilera eta kliman eta gure 
bizitzetan duten eragina

Nazioarteko topaketa hau baliatuta, Ararteko erakundeak 
Europako hainbat eskualdetako Haurren Defentsa-erakun-
deen bisita hartuko du.

Aurten lurralde hauek esku hartu dute: Andaluzia, Albania, 
Flandria, Bulgaria, Katalunia, Kroazia, Euskadi, Estonia, 
Frantzia, Grezia, Italia, Malta, Polonia, Eslovakia, Ipar Irlan-
da, Gales, Eskozia eta Jersey. Ukrainak programan parte 
hartzen du, baina, zoritxarrez, ez du parte hartzerik izan.

Hizkuntza Komisarioen Nazioarteko 
Elkartearen biltzarra. Irailaren 7an

Ararteko erakundeak antolatuta, egunotan Hizkuntza 
Komisarioen Nazioarteko Elkartearen (IALC) zazpigarren 
urteko biltzarra egin zen, Bilbon

Inés Ibáñez de Maeztu arartekoaren ondokoak eta Raymond 
Théberge Kanadako Hizkuntza Ofizialen komisarioak eman 
zioten hasiera topaketa horri, non honelako gaiez eztabai-
datuko baita: COVIDaren eragina eremu urriko hizkuntzetan, 
gizarte-sareek hizkuntza-komisarioei dakarzkieten erronkak, 
edo hizkuntza ofizialek zer eginkizun duten herriaren defen-
datzaileen betekizunen testuinguruan.
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6. Erakunde-adierazpenak
2022. urtean Arartekoak zortzi erakunde-adierazpen egin 
ditu. Horien bitartez, zenbait gairi buruz erakundeak duen 
iritzia ezagutarazten du. Gai horiek zerikusia izaten dute, oro 
har, politika publikoen ekintzak edo gizarte sentsibilizazioa 
behar dituzten talde edo pertsonen giza eskubideekin.

Emakumeen nazioarteko eguna.  
2022ko martxoaren 8a

Genero-berdintasuna gaur, etorkizun jasangarria izateko

Emakumeen Nazioarteko Eguna dela eta, Arartekoak aurten 
ohartarazi nahi du oso garrantzitsua dela genero-estereoti-
poak gainditzea, izan ere, irizpide sexisten arabera aurrez 
zehaztutako eginkizun batzuen menpe jartzen dituzte ema-
kumeak, eta horiek diskriminatzea ahalbidetzen dute.

Genero baten aldeko joerak eta estereotipo sexistak gure 
bizitzako eremu guztietan adierazten dira (harremanak, 
kirolak, jaiak, kultura, ekonomia, lana, aisia, politika, zien-
tzia…) eta bereziki eragiten dute emakumeen eta neskatoen 
gorputzetan, gorputz horiek gizarte-presio izugarria jasaten 
baitute gauza bihurtzen dituzten arau artifizial batzuetara 
egokitzeko. Estereotipo sexista horiek, dudarik gabe, ba-
tik bat emakumeei eta neskatoei egiten diete kalte, bada 
gizarte-eskakizun ikaragarri eta bidegabe baten menpe 
jartzen ditu, aurrez ezarri diren arau batzuk bete ditzaten, 
eta, gainera, menderatuen eginkizunak edo gizartean ba-
lio gutxiago dutenak ematen zaizkie nahitaez. Baina, horrez 
gain, estereotipo horiek mugatu egiten dute mutikoek eta 
gizonek, pertsonak direnez, lasai garatzeko duten askata-
suna, gizaki izateak eskaintzen digun aberastasun osoan. 
Emakume-gizonentzat, neska-mutikoentzat kaltegarriak 
diren estereotipo horiek gainditzea, beraz, egin beharreko 
urratsa da berdintasunerako bidean, mundu barneratzailea 
lortzeko, sexismorik eta diskriminaziorik gabea.

Arartekoa ziur dago emakumeen eta gizonen berdintasu-
na lortzeko orain geure gain har ditzakegun konpromisoak 
erabakigarriak izango direla gure etorkizuna gizartean jasan-
garria izan dadin. Hortaz, bat egin du Nazio Batuek datorren 
martxoaren 8rako helarazi duten mezuarekin, zeinak gaurko 
berdintasuna aldarrikatzen baitu, biharko jasangarritasuna 
lortzeko. Horregatik, oso garrantzitsua iruditzen zaio Eusko 
Legebiltzarrak onartu berri duen Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako euskal Legearen bigarren aldaketari es-
ker, Euskadirentzat gauzatuko den konpromiso sozial eta 
politikoa. Lege horrek oinarri batzuk jarriko ditu tresna 
hobeak izan ditzagun emakumeen oraingo eskaerei eta 

Klimatikoaren” arloko 5 gomendio eta “Mugikortasun ja-
sangarriaren eta lurraldearen antolamenduaren” arloko bi 
gomendio ondorioztatu dituzte.

Nabarmentzekoa da Hezkuntzari dagokionez egin duen 
lehen gomendioa, ENYA programaren barruan Europa 
mailara iritsi den lehen gomendioarekin bat datorrena. 
Gomendio hau hezkuntza-maila guztietan klimari buruzko 
irakasgai bat sartu beharrari lotuta dago, ikaskuntza aktibo-
ko metodoak aplikatuz.

Urtean zehar egindako lan guztia dokumentu batean jasota 
geratu da. Agiri honek Europako, Estatuko eta Autonomia 
Erkidegoko erakundeei haurrek ingurumen osasuntsua iza-
teko eta euren iritziak kontuan hartzeko duten eskubidea 
errealitate bihurtzeko ahaleginak areagotzeko eskatzen die.

Hitzaldiak, Giza Eskubideen Adierazpen 
Unibertsalaren urteurrena ospatzeko

Abenduaren 10ean Giza Eskubideen Adierazpen Uniber-
tsalaren urtemuga dela eta, Arartekoak hitzaldi batzuk 
antolatu ditu abenduaren 14an Bizkaiko Abokatuen Elkargo 
Ohoretsuarekin eta Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi 
Nagusiarekin batera. Hitzaldiek izenburu hau dute: “Justizia 
klimatikoa lortzeko, estrategikoki auzitan aritzea”.

Hizlari izan ziren Jaime Doreste (ingurumen arloko aboka-
tua eta Ingurumen Zuzenbideko irakasle elkartua Madrilgo 
Unibertsitate Autonomoan) eta Lorena Ruiz-Huerta (abo-
katua eta Espainiako Greenpeace-eko eragin juridikoko 
koordinatzailea).

Hizlarien azalpenen aurretik, Inés Ibáñez de Maeztu jardune-
ko arartekoak, Maite Morillo Bizkaiko Abokatuen Elkargoko 
dekanordeak eta Iñaki Subijana Euskal Autonomia Erkidego-
ko Auzitegi Nagusiko presidenteak hartu zuten parte.

https://ararteko.eus/es/justicia-climatica-recomendaciones-2022
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jartzea gazteak, premiazko trantsizio ekologikoa, bidezkoa 
eta barneratzailea bultzatzeko, Planetari egindako kaltea 
murriztu eta hori lehengoratu dadin. 

Zahartzaroko Abusu eta Tratu Txarrez 
Kontzientziatzeko Munduko Eguna. 
Arartekoaren erakunde-adierazpena. 2022ko 
ekainaren 15a

Adinak eta zahartzeak kalteberatasun handiagoa ekar deza-
kete, eta arreta berezia eta erantzun publiko egokiak merezi 
dituzte. Egia esan, gero eta arreta handiagoa eskaintzen zaio 
tratu txarrak prebenitu eta antzemateari, bereziki tratu txar 
psikologikoa bada, hori baita antzematen zailena. Hala ere, 
ildo horretan, erantzun publikoak areagotu behar dira osa-
sunaren eta gizarte-zerbitzuen eremutik. Orobat, gizarteari 
ohartarazi behar zaio horrelako egoerak onartezinak direla, 
susmorik baldin badute, alarmak aktiba daitezen. Edadetuei 
tratu txarrak ematen zaizkiela ozta-ozta azaleratu bada ere, 
ezagutuz goazen datuek adierazten digute agian pertsona 
askori eragiten dietela eta haien eskubideak urratzen direla, 
batzuetan beraiek egoera horretaz jabetu ere egin gabe. 

NBEk aldarrikatu duen Zahartzaroko Abusu eta Tratu Txa-
rrez Kontzientziatzeko Munduko Egun honetan, Arartekoak 
nabarmendu nahi du errealitate honek oraindik esku-hartze 
anitz behar dituela: gizartea sentikorrago bihurtu, profesio-
nalak trebatu, pertsonak beraien eskubideez kontzientziatu, 
prebenitu eta, batez ere, sakon hausnartu gizartean nola 
antolatzen ditugun zainketak, hain zuzen, beroriek gehien 
behar dituzten pertsonenak.

Edadetuei emandako tratu txarrez hitz egitean, ezinbestean 
galdetu behar diogu geure buruari nola zaintzen ditugun 
adin handiko pertsonak. Bidezkoa da adinekoei itzultzea 
beraiek gizarteari eman ziotena. Horrela, zainketak agertu 
behar du giza balio nagusi bezala. 

Horrek guztiak gai honen inguruko gogoeta sakona egitera 
bultzatzen gaitu: pertsonek zahartzean zer gizarte-erantzun 
merezi duten, bereziki bakarrik geratzen diren emakumeek, 
eta zeintzuk diren politika publiko egokiak erronka ikaragarri 

genero-berdintasunak gure euskal gizarteari oro har jar-
tzen dizkion erronkei erantzun ahal izateko. Hori benetan 
ezartzen denean, aurrera egin ahal izango da, denon artean 
denontzako gizarte zuzen eta berdinzalea eraikitzeko.

Ingurumenaren munduko eguna.  
2022ko ekainaren 5a

Lur bakarra eta garbia, etorkizuneko belaunaldientzako gure 
ondarea

Ararteko erakundeak bat egin nahi du Ingurumenaren 
Munduko Egunaren ospakizunarekin. Egun horrek 50 urte 
geroago berreskuratu du 1972ko Stockholmeko Bilkuraren 
goiburua: “Lur bakarra”.

Lurra da jasotzen dugun ondare bakarra, etorkizuneko be-
launaldiei utziko diegun bakarra. Apaltasunez eta arduraz 
onartu behar dugu datozen belaunaldiek Planeta okerragoa 
jasoko dutela igarotze horretan, hondakin-zama handiare-
kin, gas kutsatzaileekin eta espezie eta habitat aniztasun 
gutxiagorekin.

2022ko Ingurumenaren Munduko Egunean, Arartekoak bat 
egin nahi du batez ere gazteenak diren ahotsen marea ho-
rrekin; horiek aldaketa sakonak eskatzen dizkiete gobernuei 
beren politiketan, gure ondare ilun hori lehengoratzeko eta 
Lur garbiagoa utz diezaiegun, berorrekin harmonian bizitzeko.

Erakunde honek beti aldeztu izan du gure gazteen ikus-
pegiak inspiraziotzat balio behar duela erabaki publikoak 
hartzeko orduan. Bereziki ingurumen arloan, gazteak beti 
konprometituta egon dira Lur Planetaren etorkizun ja-
sangarriarekin; hortaz, gazteen iritzia erabakigarria da 
kutsaduraren eta klima-aldaketaren aurka borrokatzeko 
beharrezkoak diren politika publikoak onartzeko, baita on-
dasun eta baliabide naturalak babesteko ere. 

Erakunde honek adi entzun du haien hitza egun hauetan, 
izan ere, Arartekoko Haur eta Nerabeen Kontseiluak justizia 
klimatikoaz eztabaidatu du; orobat, ekarpen guztiak biltzeko 
erne egongo da ekainaren bukaeran, Defentsa-erakundeen 
Europako Sarean (ENOC) parte hartzen duten organo guz-
tien topaketan. Arartekoak Bilbon hartuko du topaketa hori.

Horregatik, Arartekoak egun honetan azpimarratu nahi du 
oso garrantzitsua dela geroko belaunaldiekin dugun eran-
tzukizunari buruzko eztabaida publikoaren erdigunean 
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Horregatik, egun honetan Arartekoak bat egiten du Nazio 
Batuekin errefuxiatu guztien giza eskubideak defendatzen, 
izan ere, pertsona horiek gatazka armatuetatik, bidegabe-
keriatik edo premia gorritik ihesi datoz, eta egoera horiek 
ez lukete tokirik izan behar ideal humanitarioak globalizatu 
diren mundu honetan, non aurrerapen teknologikoei eta ko-
munikaziozkoei esker arindu litezkeen, gutxienez larrienak. 

Osasun Mentalaren Munduko Eguna dela  
eta Arartekoaren erakunde-adierazpena. 
2022ko urriaren 10a

Arartekoak nabarmendu nahi du erakunde honek beti arreta 
berezia eskaini diela buruko gaixotasuna edo nahasmendua 
(bere aldaera anitzetan) duten pertsonei, oso talde zaurga-
rria delako

Osasun mentala artatzeko, osasun-administrazioak ahalegin 
handia egin behar du, baina hori ez da nahikoa. Sistemen 
arteko koordinazioa ere ezinbestekoa da, batez ere gizarte 
arloan eta, zehazkiago, eremu soziosanitarioan, funtsezkoa 
baita arazo horri heltzeko orduan. Sektoreen arteko lankide-
tza sustatu behar da, batik bat osasun mentalaren gizarteko 
eta egiturazko alderdi erabakigarriak ulertzeko, eta arriskuak 
gutxitzeko behar den moduan esku hartzeko.

Alabaina, guztiok konprometitzea ere beharrezkoa da, el-
karri konektatutako zerbitzuen sare komunitarioak ezarriz.

Baliabideak dira, botere publikoen konpromisoa da, baina 
baita ere arazoak, horien zergatiak eta beste zerbaitekin 
batera sorturiko zergatiak, buruko nahasmenduagatik sufri-
mendua eragiten duten elementuak, protokolo argiak izatea, 
ez bakarrik gaitz horiek behar bezala prebenitzeko, baizik 
eta baita ere gaixoei eta beren senideei laguntza enpatikoa 
emateko.

Osasunaren Mundu Erakundeak berak, munduko osasun 
mentalaz berriki egin duen txosten batean, bide-orri bat ma-
rrazten laguntzen digu, munduari osasun mentala eraldatzen 
laguntzeko. Bere 3 gomendio azpimarratu behar dira:

1. Osasun mentalari ematen diogun balioan eta konpro-
misoan sakontzea.

horri aurre egiteko, “ez utzi inor atzean” leloarekin bat etorriz 
(hori da Garapen Jasangarrirako 2030eko Agendako prome-
sa nagusia eta eraldatzailea).

Errefuxiatuen munduko eguna dela eta, 
arartekoaren erakunde-adierazpena.  
2022ko ekainaren 20a

Ekainaren 20an ospatzen den Errefuxiatuen Munduko Egu-
nak beste aukera bat eskaintzen du gobernuei honako hau 
eskatzeko: ahaleginak areagotu ditzatela gatazka armatuak 
prebenitzeko eta salbuespenik gabe pertsona guztien gizar-
te-ongizatea bilatzen elkartzeko. Gero eta pertsona gehiago 
daude ihes egitera behartuta, gatazketatik edo jazarpene-
tatik bizirik ateratzen saiatzeko, itxuraz amaierarik ez duen 
espiralean. Orain Europan bizi den egoerak argi erakusten du 
gerra izugarri garratza dela, erabat zentzugabea, baina, aldi 
berean, herrien artean mendekotasuna dagoela eta gizon-
-emakumeen elkartasuna premiazkoa eta beharrezkoa dela. 

Hala ere, pertsona ahul eta etsi horiek babestea politika pu-
blikoen erdigunetik oso urrun dago, nahiz eta arlo horretan 
indarrean egon oinarrizko eskubideak babesteari eta zu-
zenbide humanitarioari buruzko nazioarteko hainbat tresna: 
Genevako 1951ko Hitzarmena, Errefuxiatuen Estatutuaren 
gainekoa, eta 1967ko New Yorkeko Protokoloa; hitzarmen 
horien parte dira Europako estatu gehienak, eta nahitaez 
bete beharrekoak dira, Europar Batasuneko asilo arloko 
araudia bezalaxe.

Gure hiri eta herriek beraien jaioterriak utzi behar izan di-
tuzten milioika pertsona hartzen dituzte; herrialde haietan 
zituzten beren erroak, harremanak, etxebizitzak. Erabaki eta 
interes politiko-ekonomikoen edo geoestrategikoen biktimak 
dira, eta errotik moztu zaizkie beren jaioterrietan bizitzeko, 
garatzeko, trebatzeko, seme-alabak hazteko eta bizimodu 
duina izateko aukerak. Eska daitekeen gutxienekoa da gure 
artean laguntza bilatzen dutenean, guztiz errespeta dadi-
la gaizki tratatutako beren duintasuna eta berma daitezela 
beren giza eskubideak, jaioterriari, etniari edo administrazio-
-egoerari begiratu gabe. Gai horiek eztabaida publikoaren 
eta gure agintarien erabakien erdigunean egon behar dute, 
jatorria edo jatorri nazionala edozein izanda ere.
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Gizartea babesteko euskal sistemari esker, pobrezia larriko 
egoerak saihestu ahal izan dira Euskadin, eta aurre egin zaio 
gizarte-bazterketa pairatzeko arriskuari.

Diru-sarrerak Bermatzeko Lege berriak eta Bizitzeko Gutxie-
neko Diru-sarrera transferitzeak Euskadiko kalteberatasun 
ekonomikoko edo lan-prekarietateko egoera guztiei erantzun 
beharko liekete, Nazio Batzuetako pobrezia larriaren eta giza 
eskubideen arloko errelatore bereziak, Olivier De Schutte-
rrek, 2022ko apirilaren 19ko txostenean adierazitakoaren 
arabera. Berak proposatzen du gizarte-babesa giza esku-
bide moduan berrazter dadila, eta ez karitate-egintza gisa.

Txirotasuna desagerrarazteko, gizarte-transferentziez gain, 
beharrezkoak dira bereizkeriaren eta gizarte-desberdin-
tasunaren kontra borrokatzeko neurriak, pertsona guztiek 
prestakuntza kualifikatua, kalitateko lana edo bizileku seguru 
eta egokia izateko aukera izan dezaten, alde batera utzita 
generoa, etnia, nazionalitatea, adina, dibertsitate funtzionala 
edo osasuna, kalteberatasuneko eta gizarte-bazterketako 
egoerak sortzen dituzten alderdi erabakigarrien artean.

Europako Batzordeak 2022ko irailaren 28ko Kontseiluaren 
gomendioan adierazi duenez, egiaztatu du Europan ugaritu 
egin direla pobrezia-arriskuan dauden pertsonak, aitortu du 
gizarte-transferentzien eragina murriztu egin dela, eta azal-
du du itxialdiaren ondoriozko neurriek gehiegi eragin dutela 
emakumeengan eta kalteberatasun-egoeretan. Horregatik, 
zenbait neurri proposatu ditu gizarte-bazterketa nozitzen 
duten edo nozitzeko arriskuan dauden edo soldata eskasak 
dituzten pertsona guztiei gutxienezko diru-sarrerak bermatze-
ko, baita enplegurako eta gizarteratzeko politika aktiboak ere.

Ildo horretan, Arartekoak administrazio publikoei eta 
gizarteari eskatzen die, batez ere gehien daukatenei, seni-
detasunez eta elkartasunez baldintza batzuk eraiki ditzatela, 
pobreziaren zirkulua hautsi dadin eta gizarte-berdintasuna-
ren eta duintasunaren bidean aurrera egin dadin.

Emakumeen kontrako Indarkeria 
Desagerrarazteko Nazioarteko Eguna dela  
eta, Arartekoaren erakunde-adierazpena. 
2022ko azaroaren 25a

Egun honetan, Arartekoak aurten ere gogorarazi nahi du 
emakumeen kontrako indarkeria giza eskubideak erabat 
eta larriki urratzea dela, unibertso osoan hedatuta dagoela 
eta euskal gizartean ere bizirik dirauela, nahiz eta ukaezinak 
izan berdintasun arloan eta emakumeentzako eskubideak 
bermatzen egin diren aurrerapenak. Berriki aldatu den 
Berdintasunerako euskal Legea (emakumeak eta haurrak 
horrelako indarkeriatik babesteko estandarrak handitu ditu, 
Istanbulgo Hitzarmenaren esparruan), baita indarkeria mota 
horren aurka orain prestatzen ari den Erakundearteko III. 
Akordioa ere neurri bereziki garrantzitsuak dira euskal ere-
muan emakumeen eskubideen urratze larri-larri eta iraunkor 
horri aurre egiteko.

2. Osasun mentalean eragiten duten inguruak berriz an-
tolatzea: bizilekuak, komunitateak, eskolak, lantokiak, 
osasun-arretarako zerbitzuak edo inguru naturala.

3. Osasun mentalari ematen zaion arreta indartzea, 
osasun mentalerako arreta eskaintzeko eta jasotzeko 
tokiak, moduak eta pertsonak aldatuz, ohiko buru-
-nahasmenduak (adibidez, depresioa eta antsietatea) 
artatzeko dauden aukerak areagotuz, horiek onura-
-kostu ratio oso altua baitaukate.

Ararteko erakundeak horrelako egoerei eskaintzen dien 
arreta dela eta, uda-ikastaro hau antolatu zuen: “Euska-
din osasun mentalari ematen zaion arreta. Gaiari heltzeko 
eredua, dauden baliabideak, antzemandako beharrak eta 
sistemen arteko koordinazioa”, osasun mentala artatzeko 
orduan funtsezkoak diren faktoreak antzemateko, batez ere 
aurrea hartzea, arriskuak antzematea eta kontrolatzea, zer-
bitzuetarako irispidea, profesionalen arteko harremanak eta 
koordinazioa eta baliabide espezializatuetara bideratzea, eta 
beste eragile batzuekin eta komunitatearekin berarekin hitz 
egitea.

Pobrezia Desagerrarazteko Nazioarteko Eguna 
dela eta, Arartekoaren erakunde-adierazpena. 
2022ko urriaren 17a

Urtero, urriaren 17an, Pobrezia Desagerrarazteko Nazioarte-
ko Eguna oroitzen da. Egun honetan, Arartekoak ohartarazi 
du gizarte-desberdintasuna areagotu egin dela Euskadin, 
eta nabarmendu du egiturazko aldaketa sakonak egin 
behar direla gizarte-desberdintasunak handiagoak izan ez 
daitezen. Nazio Batuek ezarritako eguna da, pobreziaren 
ondorioez kontzientziatzeko eta pertsonen duintasunaren, 
askatasunaren eta berdintasunaren aldeko borrokan lagun-
tzeko.

Pertsonen duintasunaren, askatasunaren eta berdintasuna-
ren aldeko konpromiso irmoak, ezinbestez, ekonomia arloko 
senidetasunari lotuta joan behar du. Baliabide ekonomikoen 
kontzentrazioa geldiarazteko, politika publikoak behar dira, 
eta kontzentrazio horri aurka egingo dion esparru juridikoa. 
Giza eskubideak, ingurumenaren kutsadura edo biztanle, 
herrialde eta kontinente osoak miserian murgiltzea kontuan 
hartu gabe, onura ekonomikoa bilatzea dagoeneko ez da 
jasangarria, ez gizarte mailan ez politika mailan.

https://www.ohchr.org/es/documents/thematic-reports/ahrc5038-non-take-rights-context-social-protection-report-special
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/HIS/?uri=COM%3A2022%3A490%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/HIS/?uri=COM%3A2022%3A490%3AFIN
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tresna, 5. artikuluan jasoak eta urteurren honetan gogoratze-
koa dena. Hau da: administrazioarekin harremanak euskaraz 
edo gaztelaniaz izateko eskubidea, irakaskuntza bi hizkuntza 
ofizialetan jasotzeko eskubidea, aldizkako argitalpenak, irrati 
eta telebistako eta beste komunikabide batzuetako progra-
mazioak euskaraz jasotzeko eskubidea, eta lanbide-, lan-, 
politika- eta sindikatu-jarduerak euskaraz egiteko eskubidea.

Arartekoaren ustez, euskara hizkuntza gutxitu gisa nor-
malizatzeko 40 urteko politiken ondoren, gure erkidegoko 
edozein herritarrek eskubidea du bi hizkuntza ofizialetako 
edozeinetan modu erosoan eta normaltasunez arreta jaso-
tzeko zerbitzu publikoetan, gero eta elebidun eta anitzagoa 
den gizarte batean.

Aurtengo goiburua hauxe izan da: Protect and empower the 
person harmed (Babestu eta ahaldundu pertsona kaltetua).

Arartekoak bere erakunde-adierazpenean nabarmendu zuen 
justizia errestauratiboari esker, aktibo sozial gisa gizartera 
daitezkeela erasotzaile edo biktimagilea eta edonolako de-
lituak edo gatazkak kaltetutako pertsona edo biktima, eta 
horiek onera egin dezaten konprometitzen duela gizartea.

Justizia errestauratiboak hainbat balio sustatzen ditu, 
are beharrezkoagoak pandemia-garaian, esate baterako, 
elkarrizketa, parte-hartzea, justizia, egia, elkartasuna, gi-
zon-emakumeen duintasuna eta erantzukizuna.

Orobat, Arartekoak adierazi nahi du indarkeria terroris-
taren zartada pairatu duen gure gizarte honetan, justizia 
errestauratiboak beste aukera bat izan behar duela berori 
baliatu nahi duten biktimentzat, eta, orobat, horren ondo-
rioz, indarkeria erabili dutenek berek erabat deslegitimatzen 
dutela indarkeriaren erabilera; beraz, bake-lezio bat da gi-
zarte osoarentzat. Horregatik, Arartekoaren iritziz, justizia 
errestauratiboa bultzatzea baliotsua izan daiteke Euskadin 
hain beharrezkoak diren memoria- eta bizikidetza-politike-
tarako, bereziki gazteen belaunaldi berrientzat, kontakizun 
partekatu bat eraikiz berma dadin aurrerantzean ez direla 
justifikatuko, ez egingo ere, horrelako krimen gaitzesgarriak. 

Dena den, Arartekoa ohartzen da legezko eta erakundeetako 
tresna garrantzitsu horiek izan arren, emakume eta neska-
-mutil gehiegik jasaten dituzten indarkeria matxistako egoerak 
ezingo direla irauli, baldin eta pertsonen berdintasunaren al-
deko borrokan gizonen eta mutilen konpromiso eta lankidetza 
aktiboa sustatzen ez bada. Horregatik, Arartekoa bat dator 
puntu horretan euskal erakundeek elkarrekin hasi duten kan-
painarekin, eta gogora ekartzen ditu, orobat, 2022ko irailean 
egin den Dublingo Adierazpeneko postulatu esanguratsue-
netako batzuk. Adierazpen horretan, EBko estatu guztietako 
justiziako goi ordezkariek funtsezko hainbat konpromiso adie-
razi zituzten Europan indarkeria matxistari amaiera emateko. 

Horietatik guztietatik Arartekoak bereziki nabarmendu nahi 
du ezinbestekoa dela euskal erakunde- eta gizarte-sareak 
bere gain har dezan erakunde- eta kultura-politika bat akti-
boki sustatzeko ardura. Politika horrek irmoki gaitzetsi behar 
du generoagatiko bereizkeria, baita ere indarkerian, sexis-
moan eta genero-estereotipoetan oinarritzen diren dinamika 
sozial eta pertsonalak, eremu publikoan nahiz pribatuan.

Era berean, funtsezkoa iruditzen zaio indarkeria matxistaren 
kontra borrokatzeko eta hura prebenitzeko estrategiak, ha-
laber, mutilen eta gizonen zeregin aktiboa konprometitzera 
bidera daitezen ziurtatzea. Horretarako, emakumeei lagun-
tzeko eta horiek ahalduntzeko neurriekin batera, berariazko 
neurriak garatu behar dira gizonezkoak inplika daitezen. 

Azkenik, Arartekoak azpimarratu nahi du oso garrantzitsua 
dela gai horri modu sistematikoan eta epe luzekoan helduko 
zaiola bermatzea, indarkeria matxistaren mota desberdinez 
eta askotarikoez gizarte osoa sentsibilizatzeko eta kontzien-
tziatzeko, eremu digitalean gertatzen direnez ere bai, horiek 
gero eta emakume eta neska gehiagori eragiten baitiete eta 
gero eta larriagoak baitira.

Euskararen Nazioarteko Eguna dela  
eta Arartekoaren erakunde-adierazpena. 
2022ko abenduaren 3a

Euskarak aniztasuna eta kohesioa ematen die gure gizarteari 
eta munduari.

Euskararen nazioarteko eguna 1949ko abenduaren 3an os-
patu zen lehen aldiz, Eusko Ikaskuntzak antolatuta, euskara 
euskal gizarte osoaren eta gizateria osoaren ondare gisa sus-
tatzeko. Egun honetan, Arartekoak adierazi nahi du euskarak, 
hizkuntza gutxitua den aldetik, aniztasuna eta kohesioa 
ekartzen dizkiola gure gizarteari eta munduari, Tabakaleran 
(Donostia) Europako mapa duen horma-irudiak adierazten 
duen bezala: Hizkuntza txikiek mundua handitzen dute.

Bestalde, aurten 40 urte bete dira Euskararen Erabilera 
Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legea 
indarrean dagoela, Euskal Autonomia Erkidegoan euskara 
normalizatzeko tresna juridiko handiena. Halaber, Ararte-
koak denbora honetan guztian euskal herritarren oinarrizko 
hizkuntza-eskubideak defendatzeko izan duen funtsezko 
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7.2.  Arartekoak argitara eman ditu 2022ko 
uda ikastaroko ponentziak eta materia-
lak. Euskadin osasun mentalari ematen 
zaion arreta: gaiari heltzeko eredua, dau-
den baliabideak, antzemandako beha-
rrak eta sistemen arteko koordinazioa

Argitalpen horretan bildu dira EHUren XLI. Uda Ikastaroen 
barruan Arartekoak Donostiako Miramar jauregian joan den ur-
teko uztailaren 7 eta 8an antolatu zuen ikastaroko ponentziak.

Osasun mentalari lotutako arazoak prebenitzea lehen mailako 
gizarte-erronka da, eta ezinbestean berretsi behar dugu oso 
garrantzitsua dela ahalik eta goizen antzeman eta artatzea, eta 
lehen mailako arretak zeregin jakin bat duela prozesu horretan.

COVID-19aren pandemiak sortu duen gizarte- eta osasun-
-egoerak biztanle guztiei eragin die. Alabaina, gizarte-krisi 
gehienetan gertatu ohi den bezala, bereziki eragiten die 
fisikoki, psikologikoki eta gizarte mailan ahulenak direnei, 
are gehiago lan-prekarietate egoeran baldin badaude eta 
komunitatean edo familian laguntza-sarerik ez badaukate.

Pandemiak estres existentzial handiko egoerak piztu ditu, 
arreta-eskaerak areagotu ditu eta agerian utzi du eskura 
dauden sistemek eta baliabideek agian gabeziak dituztela 
(maila sozialean nahiz indibidualean). 

OMEk 2020ko erdialdera egindako inkesta batek argi 
erakutsi zuen pandemia-aldian nabarmenki eten zirela 
nahasmendu mental edo neurologikoak eta sustantziak kon-
tsumitzeagatiko kasuak artatzeko zerbitzuak.

Beraz, aurre egin beharreko erronken artean, gizartea sen-
tikorrago bihurtzen eta estigma erauzten lan egin behar da, 
eta arreta jarri behar da edozein zailtasun edo arazo goiz 
prebenitzen eta antzematen, larriagotu ez dadin edo edonor 
bere burua arriskuan jartzera eraman ez dezan. 

Ikastaro hau osasun mentala zaintzeko orduan funtsez-
koak diren faktoreak detektatzera bideratuta zegoen: batez 
ere, arriskuei aurrea hartzea, horiek antzeman eta kontro-
latzea, zerbitzuetara irispidea izatea, profesionalen arteko 
harremanak eta koordinazioa, baliabide espezializatuetara 
bideratzea, baita ere beste eragile batzuekin eta komunita-
tearekin berarekin hitz egitea.

7. Argitalpenak

7.1.  Arartekoak argitara eman ditu 
2021ean Donostian egindako uda 
ikastaroko ponentziak eta materialak: 
Herritarrengandik hurbilago egongo 
den administraziorantz aurrera egiteko 
tresnak

Argitalpen horretan bildu dira EHUren XL. Uda Ikastaroen ba-
rruan Arartekoak Donostiako Carlos Santamaria zentroan joan 
den irailean antolatu zuen ikastaroan aurkeztutako ponentziak.

Administrazio publikoak erabateko zentzua lortzen du herri-
tarrei egiten dien zerbitzuan. Horregatik, Sektore Publikoko 
Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legeak, 
3. artikuluan, honako hauek ezartzen ditu beren jardueran 
bete beharreko printzipioen artean: herritarrei zerbitzu era-
ginkorra egitea, sinpletasuna, argitasuna eta pertsonekiko 
hurbiltasuna, edo administrazio publikoen arteko lankidetza, 
laguntza eta koordinazioa.

Horregatik, ezinbestekoak dira zerbitzu publikora bideratuta-
ko kudeaketa, informazio argia eta gardena, bide desberdinen 
bitartez emana eta pertsonen bereizgarrietara egokitua.

Administrazioaren eta gizartearen beraren digitalizazioa es-
ponentzialki ari da aurrera egiten. Horretarako, berriztatu 
egin behar dira administrazioak berak eta beraien lan-proze-
suak, inor baztertuko ez duen zerbitzu azkarra, eraginkorra 
eta enpatikoa egiteko eta pertsona batzuen arrakala digita-
la gainditzeko neurriak hartzeko, izan ere, pertsona horiek, 
arrazoi ekonomikoak edo gaitasunezkoak direla medio, ezin 
dituzte bitarteko horiek eskuratu. Horrela, bazterketa digitala 
eta horren ondorioak saihestuko dira.

Herritarren beharrei erantzun egokia emate aldera, admi-
nistrazio publikoak hainbat tresna erabili behar ditu modu 
proaktiboan. Arartekoaren uda ikastaro honen helburua zen 
horretarako tresna batzuk aztertzea, ahalik eta jarduerarik 
onenak gauza daitezen.
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ahalari buruzko lege-proiektuari ekarpenak egiteko. 
2022-02-14.

• Giza Eskubide, Berdintasun eta Justizia Batzordea. 
Arartekoaren agerraldia 2021. Urteko jarduerari bu-
ruzko txostenaren berri emateko. 2022-06-01.

• Lan eta Enplegu batzordea. Arartekoaren agerraldia 
Gizarteratzeko eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal 
Sistemaren lege-proiektuari buruz ekarpen batzuk 
egiteko. 2022-06-14.

Batzar nagusiak

• Gipuzkoako Batzar Nagusiak. Arartekoaren ekarpe-
nak justizia sozialari buruz. 2022-01-25.

• Bizkaiko Batzar Nagusiak. Gizarte Ekintzako Ba-
tzordea. Arartekoaren agerraldia COVID-19aren 
pandemiak Euskadiko adinekoentzako egoitza-
-zentroetan izan duen eraginaren berri emateko. 
2022-03-21.

Ekitaldietara joatea
• Fiskaltzaren Estatutu Organikoaren 40. Urteurrenaren 

ospakizun-ekitaldira joatea. Bilbo. 2022-03-07.

• Berdintasunerako Emakunde sarira joatea. Euskaldu-
na jauregia. Bilbo. 2022-05-09.

• Zerbitzuan hildako ertzainak omentzeko, konde-
korazioak emateko eta zoriondutakoak aipatzeko 
ekitaldia. Arkauteko Polizia eta Larrialdietako Euskal 
Akademia. 2022-06-05.

• Terrorismoaren biktimak omentzeko eta oroitzeko 
ekitaldiaren amaiera. VITEPAZ. Gasteiz. 2022-06-07.

8.2.  Inés Ibáñez de Maeztu Izaguirre 
arartekoaren ondokoak egindako 
jarduerak1 

Esku-hartzeak
• Arartekoaren jardunaldi honetan parte hartzea: 

Tokiko energia komunitateak eta kontsumitzaile kal-
teberak. Bilbo. 2022-02-21.

• “Entzunarazi zure ahotsa!” ekitaldia hastea, Europa-
ko Eguna zela eta. Bilborock. 2022-05-09. 

• Arartekoaren aurkezpena, Euskadin baztertuta dau-
den pertsonek parte hartzeko VI. Topaketa (2022) 
dela eta. Bilbo. 2022-06-03.

• Euskofederpenek antolatutako jardunaldiaren amaie-
ra: “Adinekoen aurkako tratu txarrak prebenitzea. 
Bilbo. 2022-06-07.

1  Jarduneko arartekoa, arartekoaren eskuordetzaz, 2022ko irailaren 12tik 
abenduaren 31ra bitartean.

8. Erakunde lankidetzarako 
jarduerak

Arartekoaren eta haren ondokoaren 
jarduerarik esanguratsuenak, legebiltzar 
jarduerari eta administrazioek eta gizarte 
erakundeek antolatutako ekitaldietan parte 
hartzeari dagokienez

Baloreak eta giza eskubideak sustatzeko lanean, Ararteko 
erakundeak jarduera ugari gauzatzen ditu urte osoan zehar, 
adibidez, gizarte-erakundeek antolatutako ekitaldietan par-
te hartzen du, giza eskubideekin lotutako gaien inguruko 
foroetan hitzaldiak egiten ditu, erakundearen helburuekin 
estuki lotuta dauden ekitaldi instituzionaletan esku hartzen 
du, etab.

Jarduera horien guztien katalogoa web orrian dagokion 
atalean kontsulta daiteke eta Europako eta nazioarteko jar-
duerak jasotzen dituen txosten honen V. kapituluan.

8.1.  Manuel Lezertua arartekoak Euskal 
Autonomia Erkidegoan giza eskubideak 
sustatzeko egin dituen jarduerak

Agerraldiak Eusko Legebiltzarrean  
eta batzar nagusietan

Eusko Legebiltzarra

• Eusko Legebiltzarreko lehendakariari 2021eko txos-
tena ematea. 2022-03-29.

• Eusko Legebiltzarreko Erakunde, Gobernantza Publi-
ko eta Segurtasun Batzordea. Arartekoaren agerraldi 
idatzia, euskal administrazio publikoen zehatzeko 

https://ararteko.eus/eu/ekitaldiak
https://ararteko.eus/eu/ekitaldiak
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• Donostiako Giza Eskubideen 19. Zinemaldiko hasie-
ra-ekitaldia. Donostia. 2022-04-01.

• Europar Eguneko ekitaldia: Europa batuta eta bakean 
egotearen garrantzia: Estoniaren, Lituaniaren eta 
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Batuen Asanblada Orokorrak dagoeneko mundu osoko es-
tatuei eta defentsa-erakundeei gomendatu dizkie Europan 
sortu ziren printzipio horiek.

Erakunde honek, era berean, Herriaren Defentsa-erakun-
deen Europako Sarearen (ENO, ingelesezko siglen arabera) 
urteko konferentzian parte hartu du, Europako Herriaren 
Defentsa-erakundearen lidergotzapean. 2022ko apirilean, 
ENOren Urteko Konferentzian parte hartu zuen Arartekoak. 
Bertan, herriaren defentsa-erakundeek administrazio publi-
koen digitalizazioaren esparruan duten zereginaren gaineko 
mahai-inguruan esku hartu zuen. Konferentzia horren bide-
tik, Europako Herriaren Defentsa-erakundeak eta Ekonomia 
Lankidetza eta Garapenerako Antolakundeak (ELGA) honako 
azterketa hau egin zuten: “Jardunbide onen printzipioak lor-
tzeko bidean, gobernuek errekuperazio-funtsen erabileran 
gardentasunez joka dezaten”. Bertan, gobernuei orientazioa 
ematen zaie, Europar Batasuneko COVID-19ko errekupe-
razio-funtsen erabileran gardentasunez jokatzen dela eta 
kontuak ematen direla bermatzeko moduari buruz. Azterke-
ta horrek Arartekoaren iradokizunak jasotzen ditu, herriaren 
defentsa-erakundeek funts horien erabileraren kontrolean 
izan dezaketen zereginari buruz. Izan ere, gure erakundeak 
esperientzia dauka herritarren partaidetzarekin eta informa-
zioaren sarbidearekin lotutako gaietan, ingurumen-politikak 
egiteko orduan. Arartekoak, gainera, Europako Herriaren 
Defentsa-erakundeak Florentziako Unibertsitate Institutu 
Europarrarekin lankidetzan antolatutako konferentzia aka-
demikoan parte hartu zuen, honako hau hizpide: “Europako 
Herriaren Defentsa-erakundearen zereginaren bilakaera”. 
Konferentzian erkidego akademikoko, Europar Batasuneko 
erakunde eta agentzietako eta Europako Herriaren Defen-
tsa-erakundeko ordezkariak bildu ziren, honako gai hauen 
gaineko hausnarketak partekatzeko: batetik, erakunde eu-
roparrek beren funtzioetan izan behar duten gardentasuna 
eta independentzia eta, bestetik, Europako Herriaren De-
fentsa-erakundeak gai horietan eragiteko duen gaitasuna. 

2022an, bereziki estutu ziren Haurren Defentsa-erakundeen 
Europako Sarearekiko (ENOC, ingelesezko siglen arabera) 
loturak. Horren esparruan, Arartekoa protagonista bihur-
tu zen, ENOC sarearen barruan ENYA (European Network 
of Young Advisors) gazteen partaidetza-proiektuaren lider 
bilakatuta, hurrengo atalean zehazten den bezala. Hala, 
Arartekoak ENOCen lantaldean parte hartu zuen, ENOCe-
ko kide diren herrialdeetako haurren eskubideen eta justizia 
klimatikoaren gaineko ikerketa-lana diseinatu eta ikuskatuz. 
Azterketa hori oinarri gisa erabili zen irailean ENOC sarearen 
Asanblada Nagusian onartu zen adierazpenean: “Haur eta 

1. Arartekoak Europan eta 
nazioartean oihartzuna 
izateko kanpoko jarduera

Pandemiaren ondorioz Arartekoaren jarduera hainbat urtez 
murriztuta egon ostean, 2022. urtean zehar Arartekoak be-
rreskuratu egin du Europan eta nazioartean garatu ohi duen 
jardueraren zati handi bat. Hala ere, kontuan hartu behar 
da pandemia-garaian formatu telematikoetara egokitzeko 
prozedurak garatu zirela, eta horrek nazioarteko sareekiko 
harremanak eta Arartekoaren nazioarteko jarduera heda-
tzeko eta sustatzeko ekitaldiak antolatzeko modu berri bat 
finkatu duela. Horrenbestez, aurrez aurreko formatuekin 
batera, aukera gehiago sortu dira erakunde honen jarduera 
Europa mailan eta nazioartean zabaltzeko. Gainera, 2022. 
urtea baliagarria izan da nazioarteko harremanei beste bul-
tzada bat emateko. Hala, eremu honetan garrantzitsuak 
diren nazioarteko hainbat bisita jaso dira; besteak beste, 
Europako herriaren defendatzailearen bisita; ENYA foroko 
gazteen topaketa edo IALCen urteko konferentzia. Ekitaldi 
horiek guztiak ospatu dira gure lurraldean, aurrerago zehaz-
tasun handiagoz azalduko den bezala. 

1.1. Nazioarteko sareetan parte hartzea

Arartekoak Europako eta nazioarteko sareen barruan gara-
tzen duen ohiko jarduerari oso-osorik eutsi zaio 2022. urtean. 
Horren lekuko, 2022ko maiatzean Arartekoak Ombudsma-
nen Nazioarteko Institutuko (IIO) eskualde europarraren 
Kontseiluan eta Asanblada Nagusian parte hartu zuen. 
Asanbladan Manchesterreko memoranduma sinatu zen. 
Bertan, elkarrekiko ikuskaritza-sistema bat jasotzen da (peer 
review), indargune instituzionalak eta hobekuntza-arloak 
ebaluatzeko orduan arartekoei babesa emateko. Halaber, 
Ombuds erakundeak zaurgarritasun-egoeran dauden he-
rritarrengana hurbiltzeko moduari buruzko hausnarketa ere 
jasotzen da. IIOren eremuan, Arartekoak Ontarioko (Kanada) 
herriaren defentsa-erakundeak antolatutako mintegi batean 
parte hartu zuen, IIOren babesletzarekin. Gaia: Veneziako 
printzipioen aplikazioa herriaren defentsa-erakundeak indar-
tzeko; bereziki, horien independentzia, inpartzialtasuna eta 
eraginkortasuna. Printzipio horiek, zehazki, Zuzenbidearen 
bidezko Demokraziarako Europako Kontseiluaren Batzor-
deak (Veneziako Batzordea) egindako irizpideak dira. Nazio 
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tsulta eta ikerketa paraleloak. Bisita hori jasotzeko aukera, 
zehazki, 2021ean sortu zen, Arartekoak Europako herriaren 
defendatzailearen ikerketa paralelo bati egindako ekarpen 
nabarmenaren zioz, adineko pertsonen eta desgaitasuna 
duten pertsonen bizimodu independentea sustatzeko funts 
europarraren erabilera hizpide. Ondoren, Arartekoak hitzal-
dia eman zuen ikerketa paralelo horren harira antolatutako 
mintegi batean. Ondorioz, Europako herriaren defendatzai-
leak Euskadi bisitatzeko interesa adierazi zion arartekoari. 
Hala, hilabete batzuen buruan, bisita hori errealitate bihurtu 
zen. Defendatzailearen bisitaren barruan hainbat ekintza 
egin ziren: trukea Arartekoko langile juridikoekin, harre-
ra-hitzordua Eusko Legebiltzarrean, topaketa pertsonala 
Lehendakariarekin, eta Emily O´Reillyek emandako hitzaldia 
Euskal Herriko Unibertsitateko konferentzia batean. 

Urtean zehar, Haurren eta Nerabeen Bulegoaren bidez, 
Arartekoa gazteen partaidetza-proiektuko (ENYA) honako 
ekimen honen bideratzailea izan zen: “Hitz egin dezagun 
gazteez. Hitz egin dezagun justizia klimatikoaz!”. Bertan, 
Arartekoaren Haur eta Gazteen Kontseiluak parte hartzen 
du, eta haren lan-ildoa justizia klimatikoaren inguruan koka-
tzen da. Ekainean, Arartekoa ENYA 2022 Foroa antolatzen 
aritu zen. Nazioarteko topaketa horretan Europako 17 es-
kualdeko 34 ordezkari batu ziren Euskadin, horietako bi 
Arartekoaren Kontseilua ordezkatuz. Foroan nerabeek eta 
gazteek ingurumen-erabakietan parte hartzeko duten esku-
bideari eta klima-aldaketak desberdintasunak biderkatzen 
dituen agente gisa egiten duen jarduerari buruzko hausnar-
ketak bateratu ziren, foro horretan eztabaidatu ziren beste 
gai batzuen artean. Nazioarteko topaketa hori ospatzen 
zela aprobetxatuz, Arartekoak Europako eskualde desber-
dinetako haurren defentsa-erakundeen bisita hartu zuen. 
ENYA foro horren ondorioz, ondoren ENOCen urteko kon-
ferentzian, Reykjaviken, hainbat ondorio onartu ziren, gurea 
bezalako instituzioek justizia klimatikoaren aldeko ekintzak 
sustatzen jarrai dezaten. 

2022ko irailean, pandemiaren eraginez hiru urtez isilik 
egon ostean, Arartekoak anfitrioi gisa harrera eman zion 
Bilbon ospatu zen Nazioarteko Hizkuntza Komisarioen El-
karteko (IALC, ingelesezko siglen arabera) Konferentzia 
eta Asanbladari. Ekitaldian COVID-19 pandemiak hizkun-
tza-komisarioengan eta eskubide linguistikoetan izandako 
eraginari buruzko esperientziak partekatu ziren. Halaber, gi-
zarte-sareek eskaintzen dituzten erronkak eta aukerak, eta 
hizkuntza ofizialek Ombuds erakundeen eginkizunen parte 
gisa duten zeregina ere jorratu ziren, besteak beste. 

1.3.  Bestelako nazioarteko ekitaldietan parte 
hartzea

Arartekoak dituen nazioarteko sareetatik kanpo, nabar-
mentzekoa da, 2022an Arartekoaren partaidetza izan duten 
nazioarteko ekitaldi horien artean, Milanen egindako na-
zioarteko topaketa errestauratiboak antolatu eta errazteko 
orduan izandako lankidetza. Nazioarteko esperientzia hau 
Milaneko Sacro Cuore Unibertsitate Katolikoak antolatu 

nerabeen eskubideak eta justizia klimatikoa”. Erakunde ho-
netako Europako eta Nazioarteko Gaien Bulegoko langileek 
eta Haur eta Nerabeen Bulegoko langileek, Arartekoaren 
Haur eta Nerabeen Kontseiluko ordezkari batekin batera, 
modu aktiboan parte hartu zuten adierazpena egin zuten 
lantaldeetan. Gainera, Arartekoak Advancing Child Rights 
Strategic Litigation proiektuaren mintegi batean parte hartu 
zuen, haurren eskubideak sustatzeko auzi estrategikoaren 
eremuko praktika onak hizpide. Hala, erakundeko langileek 
UNICEFek ENOCekin lankidetzan antolatutako ikastaro 
birtual bat jaso zuten, haurren eta nerabeen eskubideen 
gainean lan egiten duten giza eskubideen erakundeetara-
ko prestatzaileei prestakuntza emateko. Ikastaroaren bidez, 
defentsa-erakundeetan (tartean, Arartekoa) haurren gaineko 
adituak diren langileei prestakuntza eman nahi zitzaien, ja-
sotako trebakuntza beren erakundeetara eramateko orduan 
lider izan daitezen. Azkenik, ENOCi dagokionez, erakunde 
gisa, Arartekoa garapen instituzionaleko proposamenei bu-
ruzko lanean inplikatu da.

2022ko azaroan, Mexiko Hiriko Giza Eskubideen Batzor-
dean Ombudsmanen Federazio Iberoamerikarraren (FIO) 
XXVII. Asanblada Nagusia eta XXVI. Kongresua ospatu 
ziren, honako izenburu honen pean: “Giza Eskubideen al-
deko erakundeak eta desberdintasun egoeran dauden 
pertsonen eskubideak bermatzea: zaurgarritasunaren 
ikuspegitik lehentasunezko arretaren ikuspegira”. Ekitaldi 
horretan, Arartekoak partaidetza aktiboa izan zuen, bere 
albokoaren bidez. Azken horrek, izan ere, hizlari gisa esku 
hartu zuen lehentasunezko arreta-taldeetarako babes indar-
tuaren gaineko panelean. Hala, Arartekoak LGTBI pertsonen 
eskubideak defendatu eta babesteko orduan duen zeregina 
azaldu zuen. Halaber, Emakumeen Defentsa-erakundeen 
Sarearen bileran parte hartu zuen. Ombudsmanen Federazio 
Iberoamerikarrak 22 herrialdetako nazio- eta eskualde-mai-
lako 100 defentsa-erakunde baino gehiago batzen ditu. 
Hala, lankidetzan aritzeko, esperientziak trukatzeko, eta 
Ombuds erakundeak sustatu, hedatu eta indartzeko foroa 
da. Urtean zehar, Arartekoak federazio horrek antolatuta-
ko sare eta talde desberdinetan parte hartu zuen; zehazki, 
emakumeen sarean, haurren sarean eta adineko pertsonei 
buruzko lantaldean. Emakumeen sarearen kasuan, Ararte-
koak berdintasunaren eta emakumeen babesaren gainean 
egindako jarduera nabarmenei buruzko ekarpenak kasuan 
kasuko urteko txostenetan jaso eta asanbladan aurkeztu 
ziren. Ekarpen horien artean, bereziki nabarmentzekoa da 
Arartekoan indarkeria matxistaren biktima diren emakumeei 
arreta emateko eremuan egindako zirkulu errestauratiboa 
praktika jasangarri posible gisa.

1.2. Nazioarteko ekitaldiak Euskadin

2022an, Arartekoak Euskadin antolatu dituen nazioarteko 
ekitaldiek ezarri dute batez ere bulegoaren kanpo-jardue-
ra. 2022ko martxoan, Europako herriaren defendatzaileak 
Euskadira egindako bisita jaso zuen Arartekoak. Bisi-
ta hori lagungarria izan zen bi erakundeen arteko loturak 
estutu eta lankidetza-bideak bateratzeko, esaterako kon-

https://www.ombudsman.europa.eu/es/case/en/58464
https://www.ararteko.eus/eu/europako-herriaren-defendatzailea-ikerketa-bat-egiten-ari-da-europako-funtsak-edadetuen-eta-desgaituen-bizimodu-independentea-sustatzeko-erabiltzeari-buruz-eta-arartekoa-ikerketa-horretan-parte-hartzen-ari-da
https://www.ararteko.eus/eu/europako-herriaren-defendatzailea-ikerketa-bat-egiten-ari-da-europako-funtsak-edadetuen-eta-desgaituen-bizimodu-independentea-sustatzeko-erabiltzeari-buruz-eta-arartekoa-ikerketa-horretan-parte-hartzen-ari-da
https://www.ararteko.eus/eu/emily-oreilly-europako-herriaren-defendatzaileak-hitzaldia-eman-du-ehu-n
https://enoc.eu/enya-2022-lets-talk-young-lets-talk-about-climate-justice/
https://www.ararteko.eus/eu/haur-eta-nerabeen-kontseilua
https://enoc.eu/wp-content/uploads/ENYA-FORUM-REPORT-basque-version.pdf
https://www.ararteko.eus/eu/enya-foruma-2022-justizia-klimatikoa-0
https://www.ararteko.eus/eu/haurren-defentsa-erakundeen-europako-sarea-haur-eta-nerabeen-eskubideak-eta-justizia-klimatikoa-adierazpen-instituzionala
https://languagecommissioners.org/index?lang=ESP
https://languagecommissioners.org/index?lang=ESP
https://www.ararteko.eus/eu/nazioarteko-hizkuntza-komisarioen-elkartearen-vii-urteko-konferentzia
https://www.ararteko.eus/eu/nazioarteko-hizkuntza-komisarioen-elkartearen-vii-urteko-konferentzia
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoak-irailaren-28tik-urriaren-1era-milanen-izan-diren-encounter-encounters-nazioarteko-topaketa-errestauratiboak-antolatzen-eta-bideratzen-parte-hartu-du
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoak-irailaren-28tik-urriaren-1era-milanen-izan-diren-encounter-encounters-nazioarteko-topaketa-errestauratiboak-antolatzen-eta-bideratzen-parte-hartu-du
https://www.unicatt.it/
https://enoc.eu/wp-content/uploads/ENOC-statement-on-Climate-Justice-basque.pdf
https://www.ararteko.eus/eu/haur-eta-nerabeen-kontseilua
https://www.ararteko.eus/eu/haur-eta-nerabeen-kontseilua
https://www.acrisl.org/who-we-are
https://www.acrisl.org/who-we-are
https://www.unicef.org/es
https://twitter.com/ENOChildren/status/1587793339235057665
https://twitter.com/ENOChildren/status/1587793339235057665
http://www.portalfio.org/?Ancho=1536
https://www.ararteko.eus/eu/ombudspersonaren-iberoamerikako-federazioaren-xxvii-batzar-orokorra-eta-xxvi-biltzarra-0
https://ararteko.eus/es/intervencion-de-la-adjunta-al-ararteko-ines-ibanez-de-maeztu-en-el-xxvi-congreso-de-la-fio-29-de-noviembre-2022-ciudad-de-mexico
https://ararteko.eus/es/intervencion-de-la-adjunta-al-ararteko-ines-ibanez-de-maeztu-en-el-xxvi-congreso-de-la-fio-29-de-noviembre-2022-ciudad-de-mexico
http://www.portalfio.org/wp-content/uploads/2022/12/INFORME-DE-ACTIVIDAD-DE-LAS-DEFENSORÍAS-DEL-PUEBLO-DE-LA-RED-EUROPEA-DE-MUJERES-DE-LA-FIO-EN-MATERIA-DE-IGUALDAD-ENTRE-MUJERES-Y-HOMBRES-Y-V.G-1.pdf 
https://ararteko.eus/eu/lehen-zirkulu-errestauratibo-baten-azterketa
https://www.ararteko.eus/eu/emily-oreilly-europako-herriaren-defendatzailea-euskadira-etorri-da-bisitan-manuel-lezertua-arartekoak-gonbidatuta
https://www.ararteko.eus/eu/emily-oreilly-europako-herriaren-defendatzailea-euskadira-etorri-da-bisitan-manuel-lezertua-arartekoak-gonbidatuta


Eusko Legebiltzarrarentzako urteko txostena 2022 273

Arartekoaren jardueraren Europako eta nazioarteko alderdia

V

bezala), Justizia Errestauratiborako Foro Europarra-
ren (EFRJ, ingelesezko siglen arabera) estremismo 
bortitzaren gaineko adituen lantaldean (Violent Ex-
tremism-Working Group, VE—WG).

• Azkenik, Arartekoaren jarduerarako esanguratsuenak 
diren nazioarteko eskubideak bermatzeko estandar 
eta mekanismoen arloan, erakundeak giza eskubideen 
urraketaren gaineko ondore negatiboei buruzko Giza 
Eskubideetako Goi Ordezkaritzaren Bulegoak antola-
tutako mintegi birtualean parte hartu zuen. Era berean, 
Nazio Batuen errelatore bereziak pertsona migran-
teen giza eskubideei buruz eman zuen konferentziara 
hurreratu zen. Euskadin antolatutako konferentzia 
horretan, pertsona migranteen giza eskubideak ba-
besteko erronka berriei buruz hausnartu zen. 

1.4.  Beste defendatzaile batzuei informazioa 
ematea

Nazioarteko sareen esparruan, Arartekoak atzerriko de-
fentsa-erakundeen informazio-eskariak jaso ditu. Izan ere, 
defentsa-erakundeon jardunean, oso lagungarria da beste 
jurisdikzio batzuetako legeak edo politika publikoak ezagu-
tzea, eta, era berean, arazo jakin batzuen aurrean herritarren 
defentsa-erakundeek zein jarduera garatzen duten jakitea. 
Erakundeak eskari hauei guztiei erantzun die:

• IIOren sarearen bidez, bi kontsultari eman zitzaien 
erantzuna: Armeniako defentsa-erakundearen 
kontsulta, segurtasuneko kidego eta indarretako 
agenteei eraso edo irain egiteagatik jarritako zeha-
penei buruz; eta Kroaziako defentsa-erakundearen 
kontsulta, ekozidioak atzerriko antolamendu juridi-
koetan duen tipifikazioari buruz. 

• ENOC sarearen barruan, Herbehereetako haurren 
defentsa-erakundearen kontsulta bat jaso zen, ba-
nakako erreklamazioen gaineko Haurren Eskubideen 
Konbentzioaren protokoloa praktikan jartzeari buruz. 
Hari ere erantzuna eman zitzaion. 

2. Barne-jarduera: Europako 
eta nazioarteko zuzenbidea 
erakundearen lanean 
integratzea

2022an zehar, Arartekoak Europako eta nazioarteko zu-
zenbidea erakundearen lan-eremu desberdinetan sartzeko 
bultzada ematen jarraitu du; bereziki, bere irizpen pean 
jartzen diren gaien azterketa juridikoan. Jarduera horiek 
2022-2023 aldirako diseinatutako programaren barruan 
sartzen dira, Arartekoaren jarduera orokorrari dimentsio eu-
ropar eta nazioartekoa emateko.

zuen, Arartekoarekin, Kriminologiaren Euskal Institutuarekin, 
European Forum for Restorative Justice-kin eta The Parents 
Circle-kin lankidetzan. Jardunaldi hauetan, indarkeriaren 
eragina jasan duten 70 pertsonaren topaketa konfidentzia-
lez gain, bi elkarrizketa errestauratibo partekatu ziren: bat 
Unibertsitateko ikasleekin (Etorkizunak indarkeriaz harago) 
eta bestea interesa zuen herritar ororekin (Mina desarma-
tu), esperientzia horren berri emateko eta bakearen kultura 
sustatzeko, justizia errestauratiboaren esperientziaren bidez 
indarkeria-zirkuluak ordezkatze aldera. Arartekoko justizia-
-arloko arduradunak bideratzaile moduan jardun zuen, beste 
zazpi pertsonarekin batera. Hartara, erakundeari aukera 
eman zion justizia errestauratiboaren eszenan gai horren 
gaineko konpromisoa areagotzeko. Eremu horretan bertan, 
Arartekoak European Forum for Restorative Justice-n Bi 
urteko Konferentzian parte hartu zuen, Sassarin (Italia). Arar-
tekoak lehen zirkulu errestauratiboa aurkeztu zuen. Herritar 
batek indarkeria matxistaren biktimentzako egoitza-baliabi-
de baten funtzionamenduaren gainean aurkeztutako kexari 
erantzuteko egin zen ekitaldi hura, eta, hala, Ombuds era-
kundeen artean nazioarteko esperientzia aitzindaria izan da 
eta nazioarteko aitortza jaso du. 

Horrez gain, urtean zehar, Arartekoak beste gai interesgarri 
batzuen gainean egin diren nazioarteko ekitaldietan parte 
hartu du:

• Haurren eskubideen defentsaren eremuan, Ararte-
koa izan zen ENOCen bidez Italiako Gobernuaren 
gonbidapenetako bat baliatu zuen bost defentsa-era-
kundeetako bat, eta, hala, Europako Kontseiluaren 
haurren eskubideen gaineko estrategia berriaren aur-
kezpenera bertaratu ahal izan zuen. 

• Defentsa-erakunde gisa berezko zaigun arloko 
gure zereginak eta tresnak instituzionalki garatu eta 
etengabe hobetzeko eremuan, Giza Eskubideen 
Institutu Nazionalen Sare Europarrak (ENNHRI, in-
gelesezko siglen arabera) eta Georgiako herriaren 
defentsa-erakundeak antolatutako ekitaldi batean 
parte hartu zuen Arartekoak, COVID-19ak desgai-
tasunen bat duten pertsonengan duen eraginaren 
gainean defentsa-erakundeek izan behar duten ze-
reginari buruz eztabaidatzeko. African Ombudsman 
Research Center-ek IIOren babesarekin antolatutako 
mintegi birtualetan ere parte hartu zen, kexen kudea-
ketari eta jarrera zailak kudeatzeko jardunbide onei 
buruzko esperientziak partekatzeko. 

• Nazioarteko gatazkak baketzeko lan-eremuan, 
nabarmentzekoa da Arartekoa Europako Kontseilua-
rekin lankidetzan aritu dela Armenia eta Azerbaijanen 
arteko adiskidetzeari buruzko topaketa antolatzen. 
Topaketa hura 2022ko maiatzaren 16tik 18ra bitar-
tean ospatu zen Venezian, bi herrialdeetako gizarte 
zibilaren bake-agenteen bi ordezkaritzarekin. Ararte-
koaren ordezkari batek aditu gisa parte hartu zuen 
eztabaidetan, lau gairen inguruan antolatu ziren 
saioetan: prozesu politikoa, emakumeen ekarpena, 
gazteen ekarpena eta kultura-trukeen zeregina. 

• Justizia-arloan, Arartekoak partaidetza aktiboa iza-
ten jarraitu du urtean zehar (aurreko urtean egin zuen 

https://www.euforumrj.org/en
https://www.euforumrj.org/en
https://www.euforumrj.org/en/working-group-restorative-justice-and-violent-extremism
https://www.euforumrj.org/en/working-group-restorative-justice-and-violent-extremism
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/challenges-good-practices-prevention-corruption
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/challenges-good-practices-prevention-corruption
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/challenges-good-practices-prevention-corruption
https://agenda.deusto.es/deustoforum-felipe-gonzalez-morales-nuevos-retos-en-la-proteccion-de-los-derechos-humanos-de-las-personas-migrantes/
https://agenda.deusto.es/deustoforum-felipe-gonzalez-morales-nuevos-retos-en-la-proteccion-de-los-derechos-humanos-de-las-personas-migrantes/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-966
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-966
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-966
https://www.ehu.eus/eu/web/ivac/
https://www.euforumrj.org/en
https://www.theparentscircle.org/en/pcff-home-page-en/
https://www.theparentscircle.org/en/pcff-home-page-en/
https://asgp.unicatt.it/asgp-PROVE DI FUTURO DOPO LA VIOLENZA.pdf
https://milano.unicatt.it/events-Disarmando_21_09_22_01.10.2022_Disarmando%20il%20dolore%20(002).pdf
https://milano.unicatt.it/events-Disarmando_21_09_22_01.10.2022_Disarmando%20il%20dolore%20(002).pdf
https://www.euforumrj.org/en/events/european-forum-restorative-justice-conference-2022-sassari
https://www.euforumrj.org/en/events/european-forum-restorative-justice-conference-2022-sassari
https://ararteko.eus/eu/lehen-zirkulu-errestauratibo-baten-azterketa
https://www.euforumrj.org/en/innovative-experience-restorative-justice-ararteko-ombudsman-basque-country
https://www.coe.int/es/web/about-us
https://www.coe.int/en/web/children/strategy-for-the-rights-of-the-child
https://ennhri.org/
https://ennhri.org/
https://www.theioi.org/ioi-news/current-news/new-best-practice-paper-on-how-to-deal-with-challenging-behaviour
https://www.coe.int/es/web/compass/council-of-europe
https://www.coe.int/es/web/compass/council-of-europe
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2.2.  Aholkularitzari eta beste unitateei 
kontsulta-mailan laguntzea

Kexa zehatzak ebazteko orduan egondako igoeraren gai-
nean aipatu denaz harago, nabarmentzekoa da, era berean, 
erakundeko arlo edo unitate desberdinek Europako eta na-
zioarteko estandarrak sartu dituztela beste gai batzuetan 
ere, kexaz harago. Izan ere, beharrezkotzat jotzen zen era-
kundeak gaiotan bere posizioa aldarrikatzea:

• Ingurumen-arloak, bere jarduera orokorraren es-
parruan, kontuan hartu zuen 2019ko urriaren 23ko 
2019/1937 Zuzentaraua (EB), Whistleblower Zuzen-
taraua izenez ere ezaguna, Europar Batasuneko 
zuzenbideko arau-hausteei buruzko informazioa 
ematen duten pertsonen babesari buruzkoa. Zuzen-
tarauaren transposizio-proposamenak (onartzeke)1, 
estatuari informazio-kate babestuak ezartzeko bete-
beharra agintzen dio, erakunde publiko eta pribatuen 
barruan, Europar Batasuneko zuzenbidearen eta bar-
ne-antolamendu juridikoaren gaineko urraketa, iruzur 
eta arau-hausteen gaineko informazioa ematen duten 
pertsona guztiak babeste aldera. 

• Arartekoak Gipuzkoako Batzar Nagusietan egin zuen 
agerraldi baterako, Europako eta nazioarteko pers-
pektiba sartu zen etorkizunerako gizarte-erronkei 
buruzko esku-hartzea prestatzeko lanean, hartara 
Arartekoarentzat eremu horretan planteatzen diren 
desafioei buruzko ikuspegia aberasteko. 

• Udako ikastaro baten esparruan, diru-sarrerak ber-
matzeko errentaren (DSBE) lege-erreforma hizpide, 
kontuan hartu zen Alemaniako Konstituzio Auzitegi 
Federalaren doktrina, diru-sarrerak bermatzeko pres-
tazioen gaineko zehapenen gaian. 

• Osasunaren eremuan, kontuan hartu zen eutanasia-
ri buruzko Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren 
doktrina, Arartekoak José María Lidónen omenez egin-
dako jardunaldietan izan zuen esku-hartzearen baitan. 

2.3.  Agiri-baliabideen bidez aholkularitzari 
laguntzea

Arartekoak, aurten, izaera dokumentaleko baliabideak 
garatzen jarraitu du, aholkularitza juridikoko langileei erraz-
tasunak eman nahi baitzaizkie izapidetzen diren gaietan 
Europako eta Nazioarteko zuzenbideko estandarrak kon-
tsultatu, ulertu eta aplikatzeko orduan. 

• Arartekoaren liburutegian nazioartean garrantzitsuak 
diren agiri berriak sartu dira, erakundearen lan juridi-
koa aberasteko asmoz. Europako edo/eta nazioarteko 

1  2022ko urriaren 13an, Ministroen Kontseiluak "ustelkeriaren kontrako 
borroka eta arauak hausteari buruzko informazioa ematen duten pertsonen 
babesa arautzeko” lege-proiektua onartu zuen, aipatu Zuzentaraua bere 
barne-antolamendura sartze aldera.

2.1.  Aholkularitzari laguntza teknikoa 
ematea kexen ebazpenean Europako eta 
nazioarteko estandarrak sartzeko 

Iaz bezala, erakundeko Europako eta Nazioarteko Gaien 
Bulegoa lagungarri izan da Europako eta nazioarteko zuzen-
bidea erakunde honek gauzatzen duen azterketa juridikoko 
jarduera orokorrean benetan sartzeko. Gainera, perspektiba 
hori txertatzen du Arartekoak kexa-prozeduretan igortzen 
dituen ebazpenetan. 

Horrenbestez, gai desberdinen azterketa babestu da, Euro-
pako eta nazioarteko perspektiba juridikoa txertatuz guztira 
25 ebazpen edo informazio-eskaritan, banakako kexak iza-
pidetzeko prozeduretan. Hala, Giza Eskubideen Europako 
Auzitegiaren jurisprudentzia sartu da estatuak salaketak 
ikertzeko duen betebehar positiboaren, Europako Gizar-
te Gutunaren eta Lanbideko gizarte-prestazioen gaineko 
gaietan, bai eta Gizarte Eskubideen Europako Batzordea-
ren doktrina ere, gizarte-larrialdietako laguntza-prestazioen 
prozedura hobetzeari buruz, eta Europar Batasuneko Jus-
tizia Auzitegiaren jurisprudentzia ere, Europar Batasuneko 
estatuek administrazio publikoko lanpostu bat eskuratze-
ko orduan igortzen dituzten tituluak aitortzeari buruz. Era 
berean, kontuan hartu da Nazio Batuen Errelatoretza Be-
reziaren Txostena, etxebizitza egokiaren kontzeptuari eta 
baldintzei buruzkoa. 

Gainera, bederatzi ebazpenetan, Europako eta nazioarteko 
estandarrei buruzko Arartekoaren doktrina sartu da, hau da, 
aurreko esku-hartzeen harira egindakoa. Horrek frogatzen 
du aholkularitza juridikoari ematen zaion babes teknikoa-
ren bidez Europako eta nazioarteko estandar juridikoak 
apurka-apurka kexak aztertzeko orduan kontuan hartzen 
ari direla, eta, hala, areagotu egiten ari dela Europako eta 
nazioarteko ikuspegia erakunde honetara iristen diren gaiak 
ebazteko orduan. Kasu hauetan, Arartekoaren doktrina 
orokorrak honako hauek zituen hizpide: Europako Gizarte 
Gutunaren pean apurka-apurka garatzeko betebeharrak; 
Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren jurisprudentzia 
gizarte-prestazioei buruzko gaietan; administrazio onaren 
estandar europarrak; Nazio Batuen Errelatoretza Bereziaren 
txostena muturreko pobreziaren gainean, eskubideak gizar-
te-babeseko testuinguruan ulertuta; nazioarteko zuzenbidea 
barne-zuzenbidean; eta administrazio autonomikoek zuzen-
bide hori aplikatzeko duten betebeharra.

Administrazioak gomendio horietako batzuei emandako 
erantzunak aztertuta antzeman denez, oso gutxitan egiten 
dira erreferentziak Arartekoaren ebazpenetan sartutako 
nazioarteko zuzenbideko argudioen gainean. Gainera, ez 
dituzte horiek benetan jorratzen. Ondorioz, EAEko admi-
nistrazio publikoetan sentsibilizazioa lantzen jarraitu behar 
da, oso garrantzitsua baita Europako eta nazioarteko 
zuzenbidearen ziozko parametroak kontuan hartzea, ad-
ministrazio-jarduera antolamendu juridiko osoaren pean jar 
dadin.



Eusko Legebiltzarrarentzako urteko txostena 2022 275

Arartekoaren jardueraren Europako eta nazioarteko alderdia

V

3. Komunikazioaren arloko 
jarduerak, pertsonen 
eskubideen gaineko 
gaurkotasun europarra eta 
nazioartekoa hizpide

EAEko herritarren eta administrazio publikoen artean sen-
tsibilizazioa piztu nahi izan da nazioarteko eta Europako 
eszenak pertsonen eskubideen defentsan aurrera egiteko 
orduan duen garrantziaz. Horretarako, Arartekoak dimentsio 
europarra eta nazioartekoa duten hainbat komunikazio-ekin-
tza garatu ditu 2022an.

3.1. Egunerokotasun-oharrak

Urtean zehar, Arartekoak giza eskubideen gaineko nazioar-
teko gaurkotasuneko gaiei buruzko informazioa eman du, 
bere webgunean argitaratutako ohar labur ugarien bidez. 
Ohar horietan, garrantzia berezia duten berrikuntzak jaso 
eta azaltzen dira. Ohar horietan azaldu dira, besteak bes-
te, giza eskubideen gaineko eskumena duten nazioarteko 
erakundeen epaiak eta bestelako adierazpenak, edo ere-
mu horretako garapen berriak, bai eta Espainiar estatuan 
eragiten duten giza eskubideen gaineko nazioarteko be-
tebeharren betearazpenari nahiz interesekoak diren gaiei 
buruzko txostenak ere.

Nabarmentzekoa da 2022. urteko gaurkotasuneko azken 
oharra, Oinarrizko Eskubideen Europako Agentziak (FRA) 
oraintsu adimen artifizialaren gainean egindako txosten bati 
buruzkoa. Erakunde honi oso garrantzitsua iruditzen zaio 
gai hau, egun eta etorkizunean duen esanguragatik, aipatu 
oharrean azaldu den bezala. 

3.2. Sentsibilizazioa lantzeko ekitaldiak

Maiatzaren 9an, Europaren Eguna dela eta, Arartekoak 
sentsibilizazioa lantzeko ekitaldi bat antolatu zuen, Europe 
Direct Bizkaiarekin, Bilboko Udalarekin eta Europa Eus-
kadi Taldearekin batera. Europar Batasuneko Eskualdeen 
Batzordearen deialdiari erantzunez, eta gazteriaren urte eu-
roparraren esparruan, ekitaldian EBko oinarrizko eskubideen 
gutunari eta Europak gazteei eskaintzen dizkien aukerei bu-
ruz hausnartu zen.

Gainera, abenduaren 14an, Giza Eskubideen Nazioarteko 
Eguna ospatzean, Arartekoak auzi estrategikoari buruz-
ko mahai-inguru bat antolatu zuen, justizia klimatikoaren 
aldeko ekintza gisa, Bizkaiko Abokatuen Elkargo Ohore-
tsuarekin eta Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi 
Nagusiarekin lankidetzan. Arartekoaren albokoak, inaugura-

irizpide juridikoetatik egindako egitura dauka, baina 
erakundean dauden lan-arloekin bat datozen irizpide 
materialetan ere oinarritzen da. Gaur egun, liburutegi 
honetatik 1.000 agiri baino gehiago ikus daitezke. 

• Jurisprudentziaren errepasoak: 2022an, jurispruden-
tziaren lau errepaso egin dira (2021eko urria-abendua, 
2022ko urtarrila-martxoa, 2022ko apirila-ekaina eta 
2022ko uztaila-iraila). Errepaso horietan, aurreko hi-
ruhilekoan Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak 
eta Giza Eskubideen Europako Auzitegiak emandako 
epaiak laburbildu dira, Arartekoarentzat esangu-
ratsuak diren lau lan-arloren arabera sailkatuta eta 
testu osoaren gaineko loturak jasota. Aurten, berri-
kuntza gisa, jurisprudentziaren gaineko errepasoak 
euskaraz eta gaztelaniaz ikus daitezke herritar oro-
rentzat irekita dagoen webgunean. 

• Diru-sarrerak bermatzeko errentan aplikatu daitez-
keen nazioarteko estandarren laburpena: 2021ean 
egindako agiriaren amaiera, Europako Gizarte Gu-
tun Berrikusiaren 13. artikuluak eta Giza Eskubideen 
Europako Hitzarmenaren gaineko 1. protokoloaren 1. 
artikuluak DSBEaren gainean planteatu ohi diren ka-
suetarako duten garrantziari buruzkoa. Bi artikuluei 
buruzko jurisprudentzia aztertzeaz gain, adierazpen 
juridikoak jarraian zehazten den azterketaren bidez 
identifikatutako kasuistikara egokitu dira. 

• Gida: Europako Gizarte Gutuna barne-zuzenbidean. 
Europako Gizarte Gutun Berrikusia indarrean jar-
tzean, aholkularitza juridikoarentzako gida honek 
berariaz jorratu nahi du aipatu gutunak barne-zuzen-
bidean duen balio juridikoa; zehazki, balio juridiko 
horren gaineko galderak, xedapenak zuzenean apli-
katzeko eta justizian babestuta egoteko aukerari 
dagokionez. Gaur egun, agiri hau egokitzeko aukera 
baloratu da, 2023an gure webgunean hedatu eta he-
rritar ororekin partekatzeko, interesgarria denez gero.

2.4.  Aholkularitzaren prestakuntzari 
laguntzea 

Bere jarduera juridikoa Europako eta nazioarteko es-
tandarrekin bateratzea lortzeko asmo sendoari jarraikiz, 
Arartekoak 2022an areagotu egin du bere barne-prestakun-
tza, Europako eta nazioarteko zuzenbidearen ikuspegitik. 
Lehen aipatutako programan planteatutakoari jarraikiz, 
aholkularitzaren barne-prestakuntzako hiru saio egin dira: 
Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Gutunari bu-
ruzko prestakuntza-zikloarekin amaitzeko, aurretik 2020aren 
amaieratik egindako hiru saioen edukia birpisatu zen eta 
haren barne-erabilera errazteko metodologia proposatu 
zen. Gainera, bigarren saio bat egin zen Europako Gizarte 
Gutun Berrikusiari buruz, kasu honetan gutuna zuzenean 
aplikatzeko aukeraren gainean. Azkenik, Giza Eskubideen 
Europako Auzitegiak Espainian epaiak betearazteko orduan 
izan dituen arazoen ziozko kasu judizialak metatuta zeude-
nez, Auzitegi horren epaiak betearazteari buruzko mintegi 
bat antolatu zen.

https://ararteko.eus/eu/berriak?f%5B0%5D=tema_noticias%3A7&f%5B1%5D=tipo_documento_noticias%3A61
https://ararteko.eus/eu/adimen-artifizialaren-erronkak-herritar-guztien-eskubideak-babesteko
https://ararteko.eus/eu/adimen-artifizialaren-erronkak-herritar-guztien-eskubideak-babesteko
https://ararteko.eus/eu/ararteko-erakundeak-beste-erakunde-batzuekin-batera-europar-batasunaren-ezagutza-sustatu-du-europaren-egunean
http://www.icasv-bilbao.com/images/jornadas/2022/DERECHOSHUMANOS(1).pdf
http://www.icasv-bilbao.com/images/jornadas/2022/DERECHOSHUMANOS(1).pdf
https://ararteko.eus/eu/arartekoak-giza-eskubideen-aldarrikapen-unibertsalaren-urtemuga-ospatzen-du-0
https://www.ararteko.eus/eu/jurisprudentziaren-hiru-hileko-begirada-2021eko-urria-abendua
https://www.ararteko.eus/eu/jurisprudentziaren-hiru-hileko-begirada-urtarrila-martxoa-ebja-eta-geea
https://ararteko.eus/eu/jurisprudentziaren-hiru-hileko-begirada-2022ko-apirila-ekaina-ebja-y-geea
https://www.ararteko.eus/eu/jurisprudentziaren-hiru-hileko-begirada-2022ko-uztaila-iraila-ebja-eta-geea
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9719
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9719
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-10148
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-10148
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0389.01.SPA&toc=OJ:C:2016:202:TOC
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4. Arartekoak Europan eta 
nazioartean egindako 
jardueren laburpena 

2022an zehar, Arartekoak Europan eta nazioartean egindako 
jarduera erakundearen Europako eta Nazioarteko Gaien Bu-
legoak diseinatutako esparru-estrategia garatzeko bi urteko 
programan jasotako lerro nagusien esparruan kokatu da; 
programa hau 2022 eta 2023rako ezarri da, erakunde ho-
mologoekin eta giza eskubideen organismoekin nazioarteko 
harremanak hobetzeko helburu orokorretan sakontzeko, 
erakundearen barne-lana Europako eta nazioarteko gaur-
kotasunik garrantzitsuenarekin aberasteko (bereziki, giza 
eskubideen estandarren gainean), eta euskal gizartearen eta 
bertako erakundeen artean estandar europar eta nazioar-
teko horiek hedatzeko eta sentsibilizazioa pizteko asmoz. 
Hartara, azken batean, indar handiagoz sustatu nahi da he-
rritarren eskubideak defendatzeko misioa (erakunde honek 
berezko duena).

2022an, Arartekoak, pandemiaren garaian kanpo-harrema-
netan jasandako zailtasun objektiboen ostean, dimentsio 
europarra eta nazioartekoa duten jarduerak finkatzen eta 
hedatzen jarraitu du, bai barnean, bai kanpoan. 

Kanpoaldean, Arartekoaren nazioarteko proiekzioak 2022an 
izan duen bultzada berri horren erakusle onena bere anfi-
trioi-izaera izan da. Izan ere, erakunde hau anfitrioia izan 
da Europa mailan hain garrantzitsua den figura bati harre-
ra egiteko orduan. Emily O´Reillyri buruz ari gara, Europako 
herriaren defendatzailea bera, Euskadira etorri baita Ararte-
koarekin batera Europako herritarren eskubideen gaineko 
bere ikuspegia zabaltzera unibertsitateko ikasleen eta lehen 
mailako euskal erakundeen artean (Eusko Legebiltzarra eta 
Lehendakaria). Era berean, Arartekoak justizia klimatikoari 
buruzko ENYA Foroa antolatu du, Bilbon. Bertara, Euro-
pako hainbat herrialdetako haurrak etorri ziren, gai horri 
buruz eztabaidatu eta proposamenak egiteko. Proposamen 
horiek ondoren ENOC haurren defentsa-erakundeen anto-
lakundeak bere urteko adierazpenean sartu zituen. Hala, 
nazioartean zehar zabaldu ziren eta Arartekoaren Haur eta 
Nerabeen Kontseiluak Eusko Legebiltzarrean aurkeztu zi-
tuen. Arartekoak 2022an nazioarteko eszenan izan duen 
protagonismoaren azken erakusleetako bat Nazioarteko 
Hizkuntza Komisarioen Sarearen (IALC) urteko konferentzia 
antolatu eta hartzea izan da. Hura ere Bilbon ospatu zen, 
2022an, gure erakundeak bultzatuta.

Gainera, Arartekoak defentsa-erakundeen nazioarteko sareen 
barruan (IOI, ENO eta FIO) izan dituen trukeak aurten bereziki 
oparoak izan dira. Horren adibide, gai desberdinen mintegi 
eta konferentzietan aktiboki parte hartu du, eta sare horiek 
sustatutako herritarren eskubideei buruzko ikerketa eta txos-
tenetan hainbat kolaborazio egin ditu. Arartekoaren zeregin 
aktibo eta eraikitzaile hori, era berean, pertsonen eskubideen 
eremuko erakunde europar garrantzitsuenekiko lankidetzara 
eta trukera hedatu da, besteak beste Oinarrizko Eskubideen 
Europako Agentziara (FRA) eta Europako Kontseilura. 

zioko esku-hartzean (jarduneko ararteko gisa), Arartekoak 
jardunaldi horri eman nahi izan zion zentzuaren eta eduki 
nagusiaren berri eman zuen. Bertan, ingurumen-arloko bi 
abokatuk (Jaime Doreste eta Lorena Ruiz-Huerta) elkarte 
ekologisten izenean martxan jarritako auzi estrategikoaren 
berri eman zuten. Auzi estrategiko horren helburua da, hain 
zuzen ere, berotze globalean laguntzen duten gasak mu-
rrizteko Espainiaren asmoetan estrategikoki aurrera egitea.

3.3. Giza eskubideei buruzko hausnarketak 

Giza eskubideei buruzko nazioarteko babesaren gaine-
ko oinarrizko kontzeptuak modu didaktiko eta errazean 
hedatzeko, baina, aldi berean, zorroztasunez, 2022an 
hausnarketa bana argitaratu da honako gai hauei buruz: 
Europaren eremuan indarkeria matxistaren kontra egiteko 
borrokan dauden zailtasunak, batetik, eta Giza Eskubideen 
Europako Hitzarmenak eta haren Auzitegiak duten esanahia 
Errusia eskubideen babes-sistematik irtetean, bestetik. 

3.4.  Atzerrian Arartekoaren jardueraren berri 
emateko jarduerak

2022an, Arartekoaren jarduerak eta agiriak atzerrian he-
datzeko ahalegina egin da, erakunde honen sareen bidez. 
Horretarako, testuak atera eta itzuli dira, nazioarteko sa-
reetako webguneen eta aldizkarien bidez argitaratzeko. 
Horrekin lotuta, nazioarteko hedapenerako ekintzak garatu 
dira. Besteak beste, honako hauek itzuli eta hedatu dira: 
Arartekoaren eremuko zirkulu errestauratiboaren lehen 
esperientzia kontatzen duen artikulua; Arartekoak Bilbon 
ospatutako justizia klimatikoari buruzko ENYA Foroari 
buruzko artikulua; Europako Kontseiluaren gomendioak 
herriaren defentsa-erakundeei eta giza eskubideen institu-
tu nazionalei buruz; 2021eko urteko txostena eta Euskadin 
antolatutako IALC Konferentziari buruzko artikulua. Na-
barmentzekoa da, berriz ere, Arartekoaren 2021eko urteko 
txostenaren hedapena. Izan ere, bere aldizkari-laburpenaren 
gainean bertsio bat egin da ingelesez eta beste bat frantse-
sez, atzerrian hedatzeko asmoz. Jarduera horri jarraipena 
eman nahi zaio etorkizunean, gure erakundea ezagutzera 
emateko eta, gainera, beste defentsa-erakunde europar 
batzuekin bateratzeko, gure jarduera beste erakunde ho-
mologo batzuenarekin eta herritar ororekin partekatu eta 
hedatze aldera. Horretarako, urtero txostenak eta horien 
laburpenak argitaratzen dira, nazioartean ezagutza komu-
nekoak diren hizkuntzetara itzulita, esaterako frantsesera 
edo ingelesera.

https://ararteko.eus/eu/arartekoak-giza-eskubideen-aldarrikapen-unibertsalaren-urtemuga-ospatzen-du-0
https://ararteko.eus/eu/giza-eskubideei-buruzko-hausnarketak-genero-indarkeriaren-aurkako-borroka-europan
https://ararteko.eus/eu/giza-eskubideei-buruzko-hausnarketak-genero-indarkeriaren-aurkako-borroka-europan
https://www.ararteko.eus/eu/giza-eskubideen-europako-hitzarmenaren-balioa-errusia-hitzarmenetik-irtetearen-inguruko-hausnarketa
https://www.ararteko.eus/eu/giza-eskubideen-europako-hitzarmenaren-balioa-errusia-hitzarmenetik-irtetearen-inguruko-hausnarketa
https://www.ararteko.eus/eu/giza-eskubideen-europako-hitzarmenaren-balioa-errusia-hitzarmenetik-irtetearen-inguruko-hausnarketa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-bulegoko-lehen-zirkulu-errestauratiboari-buruzko-azterketa-abstract
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-bulegoko-lehen-zirkulu-errestauratiboari-buruzko-azterketa-abstract
https://ararteko.eus/eu/enya-foruma-2022-justizia-klimatikoa
https://ararteko.eus/es/estandares-internacionales-sobre-defensorias-del-pueblo
https://ararteko.eus/es/estandares-internacionales-sobre-defensorias-del-pueblo
https://ararteko.eus/eu/nazioarteko-hizkuntza-komisarioen-elkartearen-vii-urteko-konferentzia
https://www.theioi.org/ioi-news/current-news/the-ararteko-releases-for-the-first-time-a-summary-of-its-annual-report-in-english-and-french?pk_campaign=Newsletter-Ombudsman-News-45/2021&pk_source=newsletter
https://www.theioi.org/ioi-news/current-news/the-ararteko-releases-for-the-first-time-a-summary-of-its-annual-report-in-english-and-french?pk_campaign=Newsletter-Ombudsman-News-45/2021&pk_source=newsletter
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Komunikazioaren arloan, bereziki azpimarratu behar da 
hasiera batean Arartekoan Europako eta nazioarteko zu-
zenbideko iturrien eta horien aplikazio-irizpideen gaineko 
ezagutza eta sakontasuna lortzeko abiarazi ziren baliabide 
dokumentaletako batzuk gaur egun ez direla soilik bar-
ne-mailan partekatzen; aitzitik, herritar ororen aurrean 
hedatzen dira, gure webgunearen bidez. Hartara, bide eta 
aukera berriak aztertu nahi dira Europako eta nazioarteko 
zuzenbidea herritarrengana, gizarte zibilera eta EAEko beste 
erakunde batzuetara hurbiltzeko, horien gaineko ezagutza, 
eta, azken batean, aplikazioa hobetze aldera. Horixe izan 
da eztabaida eta hausnarketako foro hauek sustatzearen 
helburua, eta horren adibide dira, besteak beste, aurten Eu-
roparen Eguna dela eta Europa Direct Bulegoarekin batera 
“Europa eta Gazteria” lantzeko ospatu den foroa edo Giza 
Eskubideen Nazioarteko eguna dela eta “Justizia Klimatiko-
rako Auzi Estrategikoa” lantzeko ospatu dena. 

Barne-mailan, Europako eta nazioarteko zuzenbidea erakun-
dearen lan orokorrean zeharka sartzeko lana behin betiko 
finkatu da 2022an erakundearen ohiko lanean sartutako 
praktika gisa, bai kexak izapidetu eta txosten eta gomen-
dioak jorratzeko orduan, bai Arartekoak hainbat forotan eta 
bere erakundearteko harremanen esparruan bere posizioa 
erakusteko egin dituen jardueretako askotan. Europako eta 
nazioarteko ikuspegia pertsonen eskubideen defentsan 
sartzeko orduan, erakundeko eragile juridiko desberdinen 
kontsulta-babesak eta prestakuntza-jarduerak 2022an mo-
dus operandi bat finkatzen jarraitu dute. Haren emaitzak 
geroz eta nabarmenagoak dira Arartekoaren ebazpen eta 
txostenetan. 
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sunak antzeman diren administrazio-jardueretatik %88,50 
gomendio edo iradokizunik egin gabe konpondu dira.

Egindako gomendio eta iradokizunak betetzeari dagokionez, 
2022. urtean egindako 61etatik eta 2021eko txosteneko da-
tuen arabera erabakitzeko zeuden beste 11tatik, %27 inguru 
(19) onartu egin dira; %46 (33) ez dira onartu eta ia %27 (19) 
erantzunaren edo azken erabakiaren zain daude.

Beraz, egindako gomendio eta iradokizunen onarpen-indize 
orokorrak gora egin du 2021. urtekoaren aldean, izan ere, 
esan bezala, ez onartzearen indizea %46koa da eta, aldiz, 
aurreko urtekoa %59koa izan zen. Hala ere, nabarmendu 
behar da, zentzu negatiboan, gehitu egin dela administra-
zioaren erantzunaren zain dauden ebazpenen ehunekoa.

2022an egindako gomendio guztien %18 egin dira gizarte-
ratze arloan. Aurreko urteetan baino gutxiago direla ikusi 
dugu, eta bereziki Lanbideri eragin diote. Gomendio horiei 
gizarteratze arlo honexetan 2020an erantzunaren edo era-
bakiaren zain geratu ziren gomendioak gehitzen badizkiegu, 
nabarmendu behar da onartu gabeko gomendioen kopurua 
%35 ingurukoa dela. Alabaina, informazio hori osatzeko, 
zehaztu beharra dago 2022an itxi diren Eusko Jaurlaritzaren 
Lan eta Enplegu Sailarekin lotutako espedienteetatik ia %65 
gomendiorik edo iradokizunik egin behar izan gabe konpon-
du direla, izan ere, Arartekoaren esku-hartzearen ondorioz, 
Lanbidek bere hasierako erabakia aldatu du.

Emaitza horiek aintzat hartzean, ezin dugu ahaztu erakunde 
honek egindako gomendio edo iradokizunak ez direla lotes-
leak eta, ondorioz, limurtzea edo pertsuasioa besterik ez 
dugula laguntza eskatu diguten pertsonen egoera juridikoak 
konpontzen saiatzeko.

Horregatik, aipatu nahi dugu erakunde honek garrantzi 
handia ematen diola administrazio publikoetara bidaltzen 
dituen erabakiak behar bezala arrazoitzeko beharrari, batez 
ere erabaki bat edo esku hartzeko irizpide batzuk aldatzeko 
eskatzen denean. Beti esan izan dugu behartzeko gaitasunik 

1. Sarrera
Ararteko erakundea sortzen eta arautzen duen 3/1985 Le-
geak -otsailaren 27koak- 11.b) artikuluan ezarritakoaren 
arabera, Arartekoari dagokio: “Dagokien ihardutze-sailei, 
herrilanariei edo hoien lanariburuei aholkuak ematea edo 
legezko egitekoak gogoraraztea, legez kontrako edo bidega-
bekeriazko egintzak zuzentzen edo Arduralaritza-zerbitzuak 
hobetzea lortzen saiatzeko” (sic).

Horregatik, kexak aztertzean administrazioaren jokaera ez 
dela zuzena izan ondorioztatzen dugunean, gomendio edo 
iradokizun bat bidaltzen diogu kexak eragindako administra-
zioari, bere jokaera alda dezan eskatzeko.

Gomendioak ordenamendu juridikoa urratu dela, legez kon-
tra jokatu dela edo hutsegite larria izan dela ikusten denean 
egiten dira eta, horien bidez, delako jarduera berrikusteko 
eskatzen zaio kasuan kasuko administrazioari. Formula 
honen pean egiten dira, orobat, legeak bete behar dela go-
gorarazteko oharrak.

Iradokizunak, aldiz, honelako kasuetan egiten dira: eraginda-
ko administrazioak legeei jarraiki jardunda ere, eskubideak 
babestearren edo administrazio egokia bermatzearren, 
beste era bateko jarduera behar denean. Kategoria honetan 
barneratzen dira, orobat, administrazio bakar bati zuzenduta 
dauden eta kexa-espediente jakin batekin zerikusia duten 
arau aldaketako proposamenak ere.

Hala ere, adierazi nahi dugu beti ez dela beharrezkoa izaten 
gomendioa edo iradokizuna egitea. Askotan, administra-
zioak bere jokaera jakin bati buruzko informazioa eskatzeko 
idazkia jaso eta bere jokaera legezkotasunarekin bat ez 
zetorrela egiaztatu ondoren, bere jokaera ez dela zuzena 
izan aitortzen du, luzamendutan ibili gabe, eta kexagileari 
urratutako eskubidea berrezartzen dio. Arazoak konpontze-
ko modu honen bidez, ez da beharrezkoa gomendio edo 
iradokizun bat beren-beregi egitea; horri esker, irregularta-

VI. KAPITULUA

ARARTEKOAREN GOMENDIOAK ETA IRADOKIZUNAK 
ZENBATERAINO BETE DIREN
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2. 2022. urtean egin diren 
gomendioak eta iradokizunak

Iaz Arartekoak 61 gomendio eta iradokizun egin zizkien eus-
kal administrazio publikoei.

17. grafikoa. 
Egindako gomendioak eta iradokizunak, 
eragindako administrazioen arabera

ez izateak ahalegin dialektiko handiagoak egitera behartzen 
gaituela, gure analisietan sakontzera, desadostasun juridi-
koak egiaztatzera eta gure argudioak errepikatzera, gure 
gomendioak eta gogorarazteko oharrak betetzeko orduan 
bidegabeko aitzakiak jartzen direla ikusten dugunean.

Beti onartu dugu Ararteko erakundeak administrazio jo-
kaera bat aldatzea gomendatu edo iradokitzen duenean, 
administrazioak ez duela zertan onartu gomendioaren eta/
edo iradokizunaren interpretazio juridiko hori, eta ados ez 
egoteko arrazoiak zeintzuk diren argudia dezakeela.

Batzuetan, eragindako administrazioak ez du adierazten 
gomendioa edo iradokizuna onartzen duen ala ez. Ka-
suok bestelako balorazioa merezi dute; halakoetan, pentsa 
daiteke erantzunik eza ebazpen horiek ez beteko asmoa 
esplizituki ez adieraztearekin lotuta egon daitekeela. Hor-
taz, administrazioari adierazten zaio erantzunik ez emateko 
jarrerari eusten badio, onartu gabetzat joko dela gomendioa 
edo iradokizuna, eta zertzelada hori jakinaraziko dela Lege-
biltzarrari egiten zaion urteko txostenean. Aurten, 2022an, 6 
ebazpen jo dira onartu gabetzat erantzunik jaso ez delako.

Espedienteak bukatzeko beste modu desegoki bat zera da: 
eragindako administrazioak gomendioa ez onartzea eta bere 
ezezkoa oinarritzeko argudio nahikorik ez ematea.

Egoera horrek kezkatzen gaituenez gero, Arartekoak zenbait 
ekimenen bitartez irauli nahi du. Berriz ere adierazi beha-
rra daukagu horrelako jokaerek urratu egiten dutela Eusko 
Legebiltzarreko erakunde ordezkari gisa eman dizkiguten 
eginkizunak onartzea. Era berean, gure iritziz, jokaera ho-
riek begirunerik eza erakusten dute Zuzenbideko Estatuak 
arazoak konpontzeko eman duen tresnetako bat erabiliz 
beren eskubideak aitor diezazkieten eta legeria bete dadin 
erakunde honetara babes eske etorri diren herritarrekiko. 
Ildo horretan, gogorarazi behar da onartu gabeko gomendio 
edo iradokizun bakoitzak, erakunde honen bermatze lane-
rako oztopoa izateaz gain, batez ere legea ez betetzen edo 
herritarren eskubideak urratzen jarraitzea dakarrela berekin, 
herritarrei legez dituzten eskubideak berrezartzea galaraziz.

Ondorengo epigrafeetan aipatuko dugu zein egoeratan 
dauden 2022an egindako gomendio eta iradokizunak, baita 
2021eko txostena bukatu genuenean erabakitzeko geratu 
zirenak ere. 

Ebazpen guztiak, oso-osorik, gure web orrialdean kontsulta 
daitezke.

%6,56

%1,64 %3,28

%3,28

Eusko Jaurlaritza: 30

Bizkaiko Foru Aldundia: 2

Arabako udalak: 7

Bizkaiko udalak: 15

Gipuzkoako udalak: 4

Gipuzkoako Foru Aldundia: 1

Beste erakunde batzuk: 2

GUZTIRA 2022
61

%49,18%24,59

%11,47
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15. taula. 
Toki-administrazioei egindako gomendio eta 
iradokizunak

Arabako udalak 7
Vitoria-Gasteiz 4
Amurrio 1
Artziniega 1
Urkabuztaiz 1

Bizkaiko udalak 15
Bilbao 2
Durango 3
Abanto y Ciervana–Abanto Zierbena 1
Basauri 1
Barakaldo 1
Bermeo 1
Erandio 1
Gorliz 1
Gordexola 1
Ondarroa 1
Urduña 1
Sestao 1

Gipuzkoako udalak 4
Deba 2
Ordizia 1
Beste udal bat 1

Guztira 26

2022an gomendio eta iradokizunak egin zaizkien udalen ar-
tean, Bizkaiko udalei egindakoak gailentzen dira, ehunekoei 
begira. Hala ere, udalak banaka aztertuz gero, Gasteizko 
Udalak jaso ditu gomendio gehien (4).

Datu horiek administrazioen arabera bereizita, ebazpen ho-
rietako %50 baino gehiago Eusko Jaurlaritzako sailei eta 
erakunde autonomoei dagozkie. Ehuneko hori bat dator 
eragindako administrazioen arabera izapidetu diren kexei 
buruz txosten honen I. ataleko estatistikan agertzen den 
banaketarekin.

Bigarren tokian, Bizkaiko Lurralde Historikoko udalei dagoz-
kien ebazpenak nabarmentzen dira, ugariak direlako.

13. taula. 
Eusko Jaurlaritzaren sailei egindako 
gomendioak eta iradokizunak

Saila
Lana eta Enplegua 11
Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak 9
Segurtasuna 2
Hezkuntza 8

Guztira 30

2022an Eusko Jaurlaritzari egindako 30 gomendio eta ira-
dokizunetatik gehienak, beti bezala, Lanbidek kudeatzen 
dituen prestazio ekonomikoen sail arduradunari dagozkio.

14. taula. 
Foru erakundeei egindako gomendio eta 
iradokizunak

Bizkaiko Foru Aldundia 2
Azpiegituretarako eta Lurralde Garapena 2

Guztira 2

Gipuzkoako Foru Aldundia 1
Bide Azpiegiturak 1

Guztira 1

2022an barrena 2 gomendio egin zaizkio Bizkaiko Foru Al-
dundiari, eta gomendio bat Gipuzkoako Foru Aldundiari.
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3. Zenbateraino bete diren 
2022an egindako gomendio 
eta iradokizunak eta aurreko 
urtean erabaki gabe geratu 
zirenak

Atal honetan aztertzen da zenbateraino bete diren 2022an 
egindako 61 gomendio eta iradokizunak, baita 2021ean era-
baki gabe geratu ziren 11k ere. 

18. grafikoa.
2021an erabaki gabe geratu ziren gomendio 
eta iradokizunak, eragindako administrazioen 
arabera

16. taula. 
EAEko beste erakunde batzuei egindako 
gomendio eta iradokizunak

Energiaren Euskal Erakundea 1
Osakidetza 1

Guztira 2

17. taula. 
Jarduera-arloak kontuan hartuta egin diren 
gomendio eta iradokizunak

ARLOA Kopurua %
Gizarteratzea 12 19,67
Herri-administrazioen zerbitzuko 
langileak 11 18,03

Etxebizitza 9 14,75
Segurtasuna 7 11,47
Ogasuna 5 8,20
Administrazio elektronikoa, datuak 
babestea, gardentasuna eta gobernu ona 5 8,20

Ingurumena 3 4,92
Hirigintza eta lurralde antolamendua 3 4,92
Hezkuntza 2 3,28
Talde terroristen biktimak 1 1,64
Herri-lanak, garraioak eta azpiegiturak 1 1,64
Jarduera ekonomikoaren antolamendua 1 1,64
Herri-administrazioen araubide juridikoa, 
ondasunak eta zerbitzuak 1 1,64

Guztira 61 100

Azken urteotan ohikoa denez, gizarteratze arloan metatzen 
da Arartekoan jasotako kexen ehuneko handi bat (%20 baino 
gehiago 2022an, txosten honen I. kapituluan ikus daitekee-
nez). Beraz, egindako gomendio eta iradokizunen ehuneko 
garrantzitsu bat, ia %20, arlo horretakoak dira. Alabaina, 
2022an dezente gehitu dira Herri-administrazioen zerbitzuko 
langileen arloari dagozkion gomendioak.

%9,11

%9,11

%9,11

Eusko Jaurlaritza: 6

Bizkaiko Foru Aldundia: 1

Arabako toki-administrazioa: 2

Bizkaiko udalak: 1

Beste erakunde batzuk: 1

%54,55
%18,12

2022 baino lehenagokoak
GUZTIRA 11
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18. taula. 
Eusko Jaurlaritzari egindako gomendio eta 
iradokizunak aztertzea
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*

Lana eta Enplegua 14 - 4 2 8
Ingurumena, Lurralde 
Plangintza eta 
Etxebizitza

10 2 5 2 1

Hezkuntza 9 3 6 - -
Segurtasuna 3 1 1 1 -

Guztira 36 6 16 5 9

*Administrazioak gomendioa edo iradokizuna onartuko duen erantzun ez 
badu, onartu gabetzat jo da.

Ebazpen horiek bidali zaizkien Eusko Jaurlaritzako sailen 
artean, aipagarria da onarpenen ehuneko txikiagoa dutela 
Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak eta Hez-
kuntzakoak; horien atzetik, diru-sarrerak bermatzeko errenta 
(DSBE) eta etxebizitzarako prestazio osagarria (EPO) kudea-
tzeaz arduratzen den sailak.

Arartekoaren 2021. urteko txostena itxi zenean, erantzunik 
gabe zeuden 11 gomendio; haietatik %50 baino gehiago 
Eusko Jaurlaritzari zegozkion.

19. grafikoa. 
2021ean erabaki gabe geratu ziren eta 
2022an egin ziren gomendio eta iradokizunak 
zenbateraino bete diren aztertzea

GUZTIRA
711

Erabaki gabe: 19

Onartuta: 19 

Onartu gabe: 27

Onartu gabe, erantzunik gabe: 6

Onartu gabe, guztira
%46,48

%26,76%26,76

%38,03%8,45

Azterturiko gomendio eta iradokizunen %27 inguru bakarrik 
onartu dira; erabaki gabe daude ia %27, eta onartu gabetzat 
jo dira %46 baino gehiago (eragindako administrazioak hala 
adierazi duelako edo erantzun ez duelako).1

1 Gomendioetako bat bertan behera utzi da; beraz, ez dago atal honetan 
jasota
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Artziniegako Udala 1 - 1 - -
Urkabuztaizko Udala 1 - - - 1

Araba, guztira 9 - 7 - 2

Bizkaiko udalak
Bilbo 22 - 1 - 1
Durango 3 - - - 3

Abanto Zierbena 1 1 - - -

Basauri 1 - - - 1
Barakaldo 1 1 - - -
Bermeo 1 - - - 1
Erandio 1 1 - - -
Gorliz 1 - 1 - -
Gordexola 1 1 - - -
Ondarroa 1 - - - 1
Urduña 1 - - - 1
Sestao 1 - - 1 -
Bizkaia, guztira 15 4 2 1 8

Gipuzkoako udalak
Deba 2 1 1 - -
Ordizia 1 1 - - -
Beste udal bat 1 1 - - -

Gipuzkoa, guztira 4 3 1 - -
EAEko udalak, 
guztira 28 7 10 1 10

*Administrazioak gomendioa edo iradokizuna onartuko duen erantzun ez 
badu, onartu gabetzat jo da.

Euskal udalei egin zaizkien gomendio eta iradokizunen %35 
baino gehiago ez dira onartu.

2 3 jakinarazi dira, baina gomendioetako bat bertan behera utzi da, gaia 
auzitegietan aurkeztu delako.

19. taula. 
Foru erakundeei egindako gomendio eta 
iradokizunak aztertzea
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Bizkaiko Foru Aldundia
Gizarte Ekintza 1 1 - - -
Azpiegiturak eta 
Lurralde Garapena 2 2 - - -

BFA, guztira 3 3

Gipuzkoako Foru Aldundia
Bide Azpiegiturak 1 1 - - -

GFA guztira 1 1 - - -
Foru  
administrazioa, 
guztira

4 4 - - -

*Administrazioak gomendioa edo iradokizuna onartuko duen erantzun ez 
badu, onartu gabetzat jo da.

2022. urtean nabarmendu behar da onartu egin direla foru-
-erakundeei egindako gomendio guztiak.

20. taula. 
EAEko toki-administrazioei egindako 
gomendio eta iradokizunak aztertzea
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Arabako toki-administrazioak
Vitoria-Gasteizko 
Udala 4 - 3 - 1

Erriberabeitiko Udala 1 - 1 - -
Uribarri Ganboako 
Administrazio 
Batzarra

1 - 1 - -

Amurrioko Udala 1 - 1 - -
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4. 2022an egindako gomendio 
eta iradokizunen zerrenda

 Onartuta

 Onartu gabe

 Erabaki gabe

Arartekoaren 2022R-2469-19 Ebazpena, 2022ko 
otsailaren 2koa. Horren bidez, gomendatzen dio 
Eusko Jaurlaritzako Lan eta Enplegu Sailari be-
rrikus dezala diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
prestazioa eta etxebizitzarako prestazio osagarria 
jasotzeko eskubidea 9 hilabetez eteteko ebazpena, 
uste baitu ez dela urratu prestazioen titular gisa ino-
lako betebeharrik. Gainera, beharrezkotzat jotzen 
du gizarteratze aktiborako hitzarmenak egiteko eta 
ebazteko prozedura hobetzea eta ijitoen egoera es-
pezifikoak kontuan hartzea, diskriminazioaren aurka 
borrokatzeko eta gizarteratzeko adostutako estrate-
giak eta planak kontuan hartuta. 
ERANTZUNIK GABE



Arartekoaren 2022R-2003-20 Ebazpena, 2022ko 
otsailaren 10ekoa. Horren bidez, Eusko Jaur-
laritzako Hezkuntza Sailari gomendatzen zaio 
zehaztu dezala bi pertsonek atzerrian eskuraturi-
ko titulu akademikoen baliotasuna, unibertsitatez 
kanpoko ikastetxe publikoetako aldi baterako ira-
kasleen enplegu-zerrendara sartzeari dagokionez; 
araudian aurreikusitako batzorde espezializatuak 
egiten duen egokitasun-azterketaren ondorioari 
jarraikiz, eta orokorrean ezartzen diren bat-etor-
tzearen irizpideak ezarriz. 



Arartekoaren 2022R-2204-21 Ebazpena, 2022ko 
otsailaren 24koa. Horren bidez, Eusko Jaurla-
ritzako Segurtasun Sailari gomendatzen zaio 
aztertzeko lan-poltsa bat sortzeko deitutako hau-
taketa-prozedura.
ERANTZUNIK GABE



Arartekoaren 2022R-589-21 Ebazpena, 2022ko 
otsailaren 24koa. Horren bidez, Ordiziako Udalari 
gomendatzen zaio berriz azter ditzala Jakintza ikas-
tolari ematen dizkion dirulaguntzak.



Arartekoaren 2022R-1251-21 Ebazpena, 2022ko 
martxoaren 11koa, Gorlizko Udalak hautaketa pro-
zesu bat berrikustea gomendatzen duena.



21. taula.
EAEko beste administrazio batzuei egindako 
gomendio eta iradokizunak aztertzea
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Energiaren Euskal 
Erakundea 1 - 1 - -

Haurreskolak 1 1 - - -

Odakidetza 1 1 - - -

Guztira 3 2 1 - -

*Administrazioak gomendioa edo iradokizuna onartuko duen erantzun ez 
badu, onartu gabetzat jo da.

https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-2469-2019-ebazpena-2022ko-otsailaren-2koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-2469-2019-ebazpena-2022ko-otsailaren-2koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-2003-20-ebazpena-2022ko-otsailaren-10ekoa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-2003-20-ebazpena-2022ko-otsailaren-10ekoa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-2204-21-ebazpena-2022ko-otsailaren-24koa-0
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-2204-21-ebazpena-2022ko-otsailaren-24koa-0
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-589-21-ebazpena-2022ko-otsailaren-24koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-589-21-ebazpena-2022ko-otsailaren-24koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1251-21-ebazpena-2022ko-martxoaren-11koa-0
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1251-21-ebazpena-2022ko-martxoaren-11koa-0
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Arartekoaren 2022R-292-22 Ebazpena, 2022ko 
apirilaren 19koa. Horren bidez, Energiaren Euskal 
Erakundeari gomendatzen zaio ezeztatu dezala 
Ibilgailuen 2021 Renove Planaren barruan ibilgailu 
bat erosteko laguntza-eskaera baten ukapena.



Arartekoaren 2022R-2094-19 Ebazpena, 2022ko 
apir i laren 21ekoa. Horren bidez, Debako 
Udalari gomendatzen zaio berrikus dezala gizar-
te-larrialdietarako laguntzak eteteko ebazpen bat, 
eta gogorarazten zaio Arartekoari laguntzeko be-
tebeharra.  



Arartekoaren 2022R-857-19 Ebazpena, 2022ko 
apirilaren 22koa. Horren bidez, Erandioko 
Udalari gomendatzen zaio berrikus dezala gizarte-
-larrialdietarako laguntzen justifikazio osagarriaren 
errekerimendua eta itzuli dezala ordaindutako zen-
batekoa.



Arartekoaren 2022R-382-21 Ebazpena, 2022ko 
maiatzaren 12koa. Horren bidez, Gasteizko Udala-
ri gomendatzen zaio trafikoko araudia hausteagatik 
jarritako zigor bat indargabetzea. 



Arartekoaren 2022R-1162-20 Ebazpena, 2022ko 
maiatzaren 24koa. Horren bidez, Eusko Jaurlari-
tzako Lan eta Enplegu Sailari gomendatzen zaio 
baliogabetu dezala kexaren sustatzailearen diru-
-sarrerak bermatzeko errentaren eta etxebizitzako 
gastuetarako prestazio osagarriaren ordainketa 
kautelaz eteteko erabakia, Zuzenbidearen arabera-
koa ez delakoan. 



Arartekoaren 2022R-2550-2019 Ebazpena, 2022ko  
maiatzaren 26koa. Horren bidez, Gasteizko Uda-
lari gomendatzen zaio ondoriorik gabe utz dezala 
trafikoari buruzko araudia hausteagatik jarritako 
zehapena.



Arartekoaren 2022R-2033-20 Ebazpena, 2022ko 
maiatzaren 27koa. Horren bidez, Eusko Jaur-
laritzako Hezkuntza Sailari gomendatzen zaio 
baimena eman diezaiela gaixotasun kronikoa edo 
mugikortasun-arazoak dituzten senideak zaintzeko 
ikasturte osoko lanpostu huts bat betetzen ez duten 
bitarteko irakasle funtzionarioei.  



Arartekoaren 2022R-1689-21 Ebazpena, 2022ko 
maiatzaren 31koa. Horren bidez, Arartekoak Eusko 
Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailari gomendatzen 
dio 98/2020 Dekretua berrikus dezala; izan ere, de-
kretu horren bidez, unibertsitate-ikasketak egiteko 
eskabideetan eta gainerako beka-izapideetan iza-
pide elektroniko esklusiboak egiteko betebeharra 
arautzen da.  



Arartekoaren 2022R-116-21 Ebazpena, 2022ko 
martxoaren 11koa. Horren bidez, Arartekoak Lan 
eta Enplegu Sailari gomendatzen dio berrikus de-
zala haurrak ardurapean dituzten bizikidetza-unitate 
berezien denboraren gehieneko zenbaketaren ha-
siera-data.



Arartekoaren 2022R-463-21 Ebazpena, 2022ko 
martxoaren 15ekoa. Horren bidez, Eusko Jaurla-
ritzako Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta 
Garraio Sailari gomendatzen zaio berrikus dezala 
etxebizitza aldatzeko berariazko premia aitortzeko 
eskaera ukatzeko erabakia.
ERANTZUNIK GABE



Arartekoaren 2022R-953-21 Ebazpena, 2022ko 
martxoaren 25ekoa. Horren bidez, Eusko Jaurla-
ritzako Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta 
Garraio Sailari gomendatzen zaio berrikus dezala 
etxebizitza aldatzeko berariazko premia aitortzeko 
eskaera ukatzeko erabakia. 



Arartekoaren 2022R-1787-20 Ebazpena, 2022ko 
martxoaren 31koa. Horren bidez, Eusko Jaur-
laritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta 
Garraio Sailari gomendatzen zaio berrikus dezala 
etxebizitza aldatzeko berariazko premia aitortzeko 
eskaera ukatzeko erabakia. 
ERANTZUNIK GABE



Arartekoaren 2022R-74-20 Ebazpena, 2022ko api-
rilaren 6koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako 
Hezkuntza Sailari gomendatzen dio pertsona bat 
indemnizatzeko lanpostu oker bat adjudikatzearen 
ondorioz sortutako kalteengatik.



Arartekoaren 2022R-453-21 Ebazpena, 2022ko 
apirilaren 6koa. Horren bidez Arartekoak Eusko 
Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza 
eta Garraio Sailari gomendatzen dio azter deza-
la pertsona batek gizarte-babeseko etxebizitzak 
errentamendu-araubidean adjudikatzeko prozedura 
batean parte hartzeko aurkeztu duen eskaera baz-
tertzeko Bizkaiko Etxebizitzako lurralde-ordezkariak 
hartu duen erabakia. 



Arartekoaren 2022R-218-22 Ebazpena, 2022ko 
apirilaren 11koa. Horren bidez Arartekoak Eusko 
Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza 
eta Garraio Sailari gomendatzen dio azter deza-
la pertsona batek gizarte-babeseko etxebizitzak 
errentamendu-araubidean adjudikatzeko prozedura 
batean parte hartzeko egin duen eskaera baztertze-
ko Bizkaiko Etxebizitzako lurralde-ordezkariak hartu 
duen erabakia.  



Arartekoaren 2022R-1678-21 Ebazpena, 2022ko 
apirilaren 11koa. Horren bidez, Bilboko Udalari 
gomendatzen zaio hautaketa prozesu bat berrikus-
teko.Tramitazioa eten da. 
EPAITEGIEK ESKU HARTU DUTELAKO

https://ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-292-22-ebazpena-2022ko-apirilaren-19koa
https://ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-292-22-ebazpena-2022ko-apirilaren-19koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-2094-19-ebazpena-2022ko-apirilaren-21ekoa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-2094-19-ebazpena-2022ko-apirilaren-21ekoa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-857-19-ebazpena-2022ko-apirilaren-22koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-857-19-ebazpena-2022ko-apirilaren-22koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-382-21-ebazpena-2022ko-maiatzaren-12koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-382-21-ebazpena-2022ko-maiatzaren-12koa
https://ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1162-20-ebazpena-2022ko-maiatzaren-24koa
https://ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1162-20-ebazpena-2022ko-maiatzaren-24koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-2550-2019-ebazpena-2022ko-maiatzaren-26koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-2550-2019-ebazpena-2022ko-maiatzaren-26koa
https://ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-2033-20-ebazpena-2022ko-maiatzaren-27koa
https://ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-2033-20-ebazpena-2022ko-maiatzaren-27koa
https://ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1689-21-ebazpena-2022ko-maiatzaren-31koa
https://ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1689-21-ebazpena-2022ko-maiatzaren-31koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-116-21-ebazpena-2022ko-martxoaren-11koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-116-21-ebazpena-2022ko-martxoaren-11koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-463-21-ebazpena-2022ko-martxoaren-16koa-0
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-463-21-ebazpena-2022ko-martxoaren-16koa-0
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-953-21-ebazpena-2022ko-martxoaren-25ekoa-0
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-953-21-ebazpena-2022ko-martxoaren-25ekoa-0
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1787-20-ebazpena-2022ko-martxoaren-31ko-0
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1787-20-ebazpena-2022ko-martxoaren-31ko-0
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-74-20-ebazpena-2022ko-apirilaren-6koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-74-20-ebazpena-2022ko-apirilaren-6koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-453-21-ebazpena-2022ko-apirilaren-6koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-453-21-ebazpena-2022ko-apirilaren-6koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-218-22-ebazpena-2022ko-apirilaren-11koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-218-22-ebazpena-2022ko-apirilaren-11koa
https://ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1678-21-ebazpena-2022ko-apirilaren-11koa
https://ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1678-21-ebazpena-2022ko-apirilaren-11koa
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Arartekoaren 2022R-1113-20 Ebazpena, 2022ko 
uztailaren 12koa. Horren bidez, Eusko Jaurlari-
tzaren Lan eta Enplegu Sailari gomendatzen zaio 
berrikus dezala Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak 
hartutako erabakia diru-sarrerak bermatzeko erren-
taren eskubide subjektiboa azkentzearen inguruan.
ERANTZUNIK GABE



Arartekoaren 2022R-1108-22 Ebazpena, 2022ko 
uztailaren 27koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritza-
ko Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio 
Sailari gomendatzen zaio berrikus dezala Bizkai-
ko Etxebizitzako lurralde ordezkariaren ebazpen 
bat, zeinak etxebizitzarako prestazio ekonomikoa 
azkendu dela eta behar ez bezala jasotako zenba-
tekoak itzuli behar direla deklaratzen duen. 



Arartekoaren 2022R-1650-21 Ebazpena, 2022ko 
uztailaren 28koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritza-
ko Hezkuntza Sailari gomendatzen dio berrikusi 
eta ondoriorik gabe utz dezala 2021eko ekainaren 
30eko Jarraibidea, Langileak Kudeatzeko zuzenda-
riarena, lanaldi murrizketen, aldi baterako eteteen 
eta eszedentzien iraupenari buruzkoa, eta beren 
beregi ebatz ditzala interesdunek aurkeztutako es-
kaerak eta errekurtsoak.



Arartekoaren 2022R-1280-22 Ebazpena, 2022ko 
uztailaren 28koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritza-
ko Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio 
Sailari gomendatzen zaio berrikus dezala etxebizi-
tza aldatzeko berariazko premia aitortzeko eskaera 
ukatzeko erabakia. 



Arartekoaren 2022S-316-22 Ebazpena, 2022ko 
abuztuaren 8koa. Horren bidez, Durangoko 
Udalari iradoki dio kexagileari igorritako 2021eko 
OHZren ordainagiriaren errekargua ofizioz erre-
bokatzeko; izan ere, etxebizitza ohiko bizilekua ez 
bada ere, egiaztatu dira errekargu hori ez aplikatze-
ko irizpideen 11. apartatuan ezarritako gutxieneko 
kontsumoak.



Arartekoaren 2022R-893-22 Ebazpena, 2022ko 
abuztuaren 16koa. Horren bidez, Basauriko Uda-
lari gomendatzen zaio ofizioz erreboka dezala 
hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga gisa 
igorritako likidazioa, ordaindu beharreko kuota zer-
gadunak etxebizitzaren eskualdaketarekin benetan 
eskuratutako ondare-gehikuntza baino handiagoa 
delako. 



Arartekoaren 2022R-226-20 Ebazpena, 2022ko 
abuztuaren 24koa. Horren bidez, Amurrioko Uda-
lari gomendatu zaio salatzaileen datu pertsonalik 
ez jasotzeko administrazio prozeduren jakinaraz-
penetan.



Arartekoaren 2022R-1577-21 Ebazpena, 2022ko 
ekainaren 9koa. Horren bidez, Arartekoak Eusko 
Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari gomendatu dio 
adinagatik irakastorduak murrizteko aukera bitarte-
ko irakasle funtzionarioen kasuan ere aplika dezala 
eta berrikus ditzala hedapen hori kontuan izan gabe 
hartu diren 2022-2023 ikasturteari dagozkion jardu-
ketak.  



Arartekoaren 2022R-2152-2021 Ebazpena, 2022ko 
ekainaren 22koa. Horren bidez, Segurtasun Sailari 
gomendatzen zaio salaketa bat formalizatu dezala 
eta beharrezko neurriak har ditzala ondorengo iza-
pideei buruz salatzaileari ematen zaion informazioa 
argia dela eta zalantzak sortzeko aukerarik ez da-
goela bermatzeko.  



Arartekoaren 2022R-1477-2021 Ebazpena, 2022ko 
ekainaren 22koa. Horren bidez, Debako Udala-
ri gomendatu zaio berrikus dezala herriko gune 
arautuetan (TAO) ibilgailuak aparkatzean jabe-
go publikoa erabili edo aprobetxatzeari buruzko 
ordenantza, erroldatuta dauden bizilagunei eta 
oporretako egoiliarrei ematen zaien tratamendu 
desberdinari dagokionez.  



Arartekoaren 2022R-2470-20 Ebazpena, 2022ko 
ekainaren 22koa. Horren bidez, Eusko Jaurla-
ritzako Lan eta Enplegu Sailari gomendatzen 
dio berrikus dezala Lanbide Euskal Enplegu Zer-
bitzuaren erabakia. Erabaki horrek ezartzen du 
azkendu egin dela kexagileak diru-sarrerak ber-
matzeko errenta jasotzeko duen eskubidea, izan 
ere, egiaztatuta geratu da ezintasun iraunkorreko 
pentsioa jasotzeko eskubidea ez duela galdu berari 
egotz dakiokeen arrazoi batengatik.  



Arartekoaren 2022R-361-21 Ebazpena, 2022ko 
ekainaren 23koa. Horren bidez, Bilboko Udalari 
gomendatzen dio aparkalekuko ordu-txartelaren 
tarifa orokorra alda dezala, bere ordenantza fiska-
laren 1.1.1 eta 1.2.1 ataletan horrela eratutako tarifak 
berdintasun-printzipioa eta gaitasun ekonomikoa-
ren printzipioa urratzen baititu. 



Arartekoaren 2022R-678-22 Ebazpena, 2022ko 
ekainaren 23koa. Horren bidez, Artziniegako Uda-
lari gomendatzen zaio bultza dezala Artziniegako 
lurzoru urbanizaezinean dagoen partzela batean hi-
rigintza-legezkotasuna berrezartzeko prozeduraren 
tramitazioa.  



Arartekoaren 2022R-687-22 Ebazpena, 2022ko 
ekainaren 27koa. Horren bidez, Gipuzkoako udal 
bati gomendatzen zaio indarrik gabe utz dezala ani-
maliak eduki eta babesteko araudia urratzeagatik 
jarritako zehapen-ebazpen bat.



Arartekoaren 2022R-1023-21 Ebazpena, 2022ko uz-
tailaren 11koa. Horren bidez, Barakaldoko Udalari 
gomendatzen zaio aldatu dezala gizarte-larrialdie-
tarako laguntzen eskaera-inprimakia. 



https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1113-20-ebazpena-2022ko-uztailaren-12koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1113-20-ebazpena-2022ko-uztailaren-12koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1108-22-ebazpena-2022ko-uztailaren-27koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1108-22-ebazpena-2022ko-uztailaren-27koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1650-21-ebazpena-2022ko-uztailaren-28koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1650-21-ebazpena-2022ko-uztailaren-28koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1280-22-ebazpena-2022ko-uztailaren-28koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1280-22-ebazpena-2022ko-uztailaren-28koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022s-316-22-ebazpena-2022ko-abuztuaren-8koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022s-316-22-ebazpena-2022ko-abuztuaren-8koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-893-22-ebazpena-2022ko-abuztuaren-16koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-893-22-ebazpena-2022ko-abuztuaren-16koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-226-20-ebazpena-2022ko-abuztuaren-24-koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-226-20-ebazpena-2022ko-abuztuaren-24-koa
https://ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1577-21-ebazpena-2022ko-ekainaren-9koa
https://ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1577-21-ebazpena-2022ko-ekainaren-9koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-2152-2021-ebazpena-2022ko-ekainaren-22koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-2152-2021-ebazpena-2022ko-ekainaren-22koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1477-2021-ebazpena-2022ko-ekainaren-22koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1477-2021-ebazpena-2022ko-ekainaren-22koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-2470-20-ebazpena-2022ko-ekainaren-22koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-2470-20-ebazpena-2022ko-ekainaren-22koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-361-21-ebazpena-2022ko-ekainaren-23koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-361-21-ebazpena-2022ko-ekainaren-23koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-678-22-ebazpena-2022ko-ekainaren-23koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-678-22-ebazpena-2022ko-ekainaren-23koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-687-22-ebazpena-2022ko-ekainaren-27koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-687-22-ebazpena-2022ko-ekainaren-27koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1023-21-ebazpena-2022ko-uztailaren-11koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1023-21-ebazpena-2022ko-uztailaren-11koa
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Arartekoaren 2022R-75-20 Ebazpena, 2022ko 
urriaren 11koa. Horren bidez, Lan eta Enplegu Sai-
lari gomendatzen zaio berrikus ditzala diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren aldi baterako etetea eta on-
dorengo iraungitzea, ez baitago hori erabakitzeko 
kausarik, izan ere, kexagileak administrazioarekin 
lan egin du eta justifikatu du behin-behinean ezinez-
koa izan zela mantenu pentsioa osorik ordaintzea. 
Gainera, ezinezkotasun hori ezin da alderatu titular 
guztiek egoera ekonomikoa edo bazterketa egoera 
areagotzea ekiditeko baliabideak arduraz adminis-
tratzeko duten betebeharra bete ez izanarekin. 



Arartekoaren 2022R-376-21 Ebazpena, 2022ko 
urriaren 17koa. Horren bidez, Vitoria-Gasteizko 
Udalari gomendatzen dio bertan behera uztea 
errolda-inskripzioaren iraungipena eta alta berre-
zartzea baja hori agindu zuen egunetik. 



Arartekoaren 2022S-1326-21 Ebazpena, 2022ko 
urriaren 20koa. Horren bidez, diru-sarrerak ber-
matzeko errentaren eta etxebizitzarako prestazio 
osagarriaren eskaera herritar bati ukatu izana be-
rraztertzea iradokitzen dio Lan eta Enplegu Sailari, 
aurreko hiru urteetan erroldaren eta benetako bizi-
leku etengabearen baldintza bete duela egiaztatu 
duela uste duelako, nahiz eta Covid-19aren pande-
miaren ondorioz jatorrizko herrialdean 5 hilabetez 
egon. 



Arartekoaren 2022R-465-22 Ebazpena, 2022ko 
azaroaren 3koa. Horren bidez, Lanbideri gomen-
datzen zaio Informazio Publikoaren Sarbiderako 
Euskal Batzordearen ebazpena betetzea eta kexa-
gileak eskatutako datuak ematea. 



Arartekoaren 2022R-183-21 Ebazpena, 2022ko aza-
roaren 3koa. Horren bidez, Urkabustaizko Udalari 
gomendatzen diona erantzun eraginkorra eman die-
zaiela kexagileak egindako salaketei, ostalaritzako 
establezimendu baten jarduera jarduera-lizentzia-
ren baldintzetara eta xedeetara egokitzen dela 
bermatzeko, eta taberna osoan bere etxebizitzari 
dagokionez eskatzen diren neurri zuzentzaileak be-
tetzen direla bermatzeko. 



Arartekoaren 2022R-1716-22 Ebazpena, 2022ko 
azaroaren 10ekoa. Horren bidez, Bizkaiko Foru 
Aldundiko Azpiegituretarako eta Lurralde 
Garapenerako Sailari gomendatzen zaio bide-az-
piegitura bidesaridunak erabiltzeko dirulaguntzak 
ukatzeko administrazio-prozedurak izapidetu di-
tzala, administrazio elektronikoaren printzipio eta 
arauen arabera. 



Arartekoaren 2022R-1671-20 Ebazpena, 2022ko 
irailaren 8koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako 
Hezkuntza Sailari gomendatzen zaio berariaz eta 
modu arrazoituan ebatz ditzala, ezarritako proze-
durari jarraikiz eta gehienez hiru hilabeteko epean, 
irakasleen ordezkapenetarako zerrendan sartzeko 
eta hortaz interesdunak sartzeko baldintzak alda-
tzeko bi eskaera.



Arartekoaren 2022R-1087-22 Ebazpena, 2022ko 
irailaren 12koa. Horren bidez, Gordexolako Udala-
ri gomendatzen zaio baietsi dezala espedienteetan 
dagoen hirigintza-informazioa eskuratzeko esku-
bidea eta sustatu dezala lurzoru urbanizaezinean 
kokaturiko lurzati batean hirigintza-legezkotasuna 
leheneratzeko prozeduraren izapidetzea. 



Arartekoaren 2022R-924-2022 Ebazpena, 2022ko 
irailaren 30ekoa. Horren bidez, Sestaoko Udalari 
gomendatzen zaio, batetik ibilgailuak bidetik ken-
tzeko tasa gisa igorritako likidazioa baliogabetzeko, 
eta, bestetik, kaltetuari bidegabe kobratutako zen-
batekoa itzultzeko, ez baita frogatu ordainarazpena 
justifikatzen duen zerga-egitatea gertatu denik. 
ERANTZUNIK GABE



Arartekoaren 2022R-1245-22 Ebazpena, 2022ko 
urriaren 4koa. Horren bidez, Bizkaiko Foru 
Aldundiko Azpiegituretarako eta Lurralde Gara-
penerako Sailari gomendatzen zaio aldaketak ezar 
ditzala bidesaridun errepide azpiegituren erabiltzai-
le diren pertsona fisikoei zuzendutako dirulaguntzen 
izapidetzean, elektronikoki eta aurrez aurre egiten 
diren administrazio prozeduren printzipioekin eta 
betebeharrekin bat etorriz. 



Arartekoaren 2022R-2141-21 Ebazpena, 2022ko 
urriaren 5ekoa. Horren bidez, Durangoko Udalari 
gomendatzen zaio errekerimendua egin diezaiola 
taberna-jarduera baten sustatzaileari, jarduera-li-
zentzian ezarritako neurri zuzentzaileak betetzen 
dituela ziurtatu dezan. 



Arartekoaren 2022R-1265-22 Ebazpena, 2022ko 
urriaren 6koa. Horren bidez, Gipuzkoako Foru Al-
dundiko Errepide Azpiegituren Departamentuari 
gomendatzen zaio multikanalitate printzipioarekin 
bat etorriz eskuragarri jartzeko bitarteko eta kanal 
ez-elektronikoak Bidegiren bitartez errepide azpie-
gituren erabilera kanona ordainarazi, kudeatu eta 
biltzeko, eta modu horretan herritarrek mugarik edo 
diskriminaziorik ez izateko administrazioarekiko ha-
rremanetan. 



Arartekoaren 2022R-1520-21 Ebazpena, 2022ko 
urriaren 10ekoa. Horren bidez, Ondarroako Udalari 
gomendatu zaio berariaz ebatz dezala zergadunak 
2018ko abenduaren 28an aurkeztutako, eta idatziz 
berretsitako (2020ko irailaren 16an eta 2021eko api-
rilaren 9an), eskaeraren edukia, erantzun formalik 
eman ez delako. 



https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-75-20-ebazpena-2022ko-urriaren-11koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-75-20-ebazpena-2022ko-urriaren-11koa
http://https:/ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-376-21-ebazpena-2022ko-urriaren-17koa
http://https:/ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-376-21-ebazpena-2022ko-urriaren-17koa
https://ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022s-1326-21-ebazpena-2022ko-urriaren-20koa
https://ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022s-1326-21-ebazpena-2022ko-urriaren-20koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-465-22-ebazpena-2022ko-azaroaren-3koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-465-22-ebazpena-2022ko-azaroaren-3koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-183-21-ebazpena-2022ko-azaroaren-3koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-183-21-ebazpena-2022ko-azaroaren-3koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1716-22-ebazpena-2022ko-azaroaren-10ekoa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1716-22-ebazpena-2022ko-azaroaren-10ekoa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1671-20-ebazpena-2022ko-irailaren-8koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1671-20-ebazpena-2022ko-irailaren-8koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1087-22ebazpena-2022ko-irailaren-12koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1087-22ebazpena-2022ko-irailaren-12koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-924-2022-ebazpena-2022ko-irailaren-30ekoa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-924-2022-ebazpena-2022ko-irailaren-30ekoa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1245-22-ebazpena-2022ko-urriaren-4koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1245-22-ebazpena-2022ko-urriaren-4koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-2141-21-ebazpena-2022ko-urriaren-5ekoa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-2141-21-ebazpena-2022ko-urriaren-5ekoa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1265-22-ebazpena-2022ko-urriaren-6koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1265-22-ebazpena-2022ko-urriaren-6koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1520-21-ebazpena-2022ko-urriaren-10ekoa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1520-21-ebazpena-2022ko-urriaren-10ekoa
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Arartekoaren 2022R-1393-21 Ebazpena, 2022ko 
azaroaren 11koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritza-
ko Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio 
Sailari gomendatzen dio berrikus dezala Alokabi-
de sozietate publikoak bizitegi-bazterketa larrian 
daudenentzako alokairu-laguntzen deialdi batean 
egindako jarduketa.



Arartekoaren 2022R-257-21 Ebazpena, 2022ko aza-
roaren 14koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako 
Lan eta Enplegu Sailari gomendatzen zaio berri-
kus dezala kexagilearen diru-sarrerak bermatzeko 
errentaren eta etxebizitzarako prestazio osaga-
rriaren etete aldia, zuzenbidearen araberakoa ez 
delakoan. 



Arartekoaren 2022R-1182-21 Ebazpena, 2022ko 
azaroaren 14koa. Horren bidez, Durangoko Uda-
laren Durango Kirolak zerbitzuari gomendatzen 
dio kexagileari itzul diezaiola padel-pista erreser-
batzeko kontzeptuagatik ordaindutako zenbatekoa. 



Arartekoaren 2022R-564-21 Ebazpena, 2022ko 
azaroaren 15ekoa. Horren bidez, Lan eta Enplegu 
Sailari gomendatzen dio berrikus dezala ebazpen 
bat, deklaratzen duena nahitaez prestazioak itzuli 
behar direla diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren kontzep-
tuan, izan ere, erreklamazio prozeduran gabeziak 
egon ziren eta denbora asko igaro zen Lanbidek 
itzulketa betebeharra arrazoitu zuten egitateen be-
rri izan zuenetik zorra kobratzen hasi zenera arte. 



Arartekoaren 2022R-2050-22 Ebazpena, 2022ko 
azaroaren 16koa. Horren bidez, Osakidetza-
-Euskal Osasun Zerbitzuari gomendatzen zaio 
kexagileak aukera izan dezala 2018-2019ko EPE-
rako 2016-2017ko EPEko hautaketa-prozesuko 
oposiziofasean lortutako nota gordetzeko. 



Arartekoaren 2022R-979-22 Ebazpena, 2022ko 
azaroaren 28koa. Horren bidez, Eusko Jaurla-
ritzaren Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta 
Garraioetako Sailari gomendatzen zaio ondoriorik 
gabe utz dezala “Etxebide” Etxebizitza Babestuen 
Eskatzaileen Erregistroan emandako baja bat. 



Arartekoaren 2022R-1645-21 Ebazpena, 2022ko 
azaroaren 29koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako 
Hezkuntza Sailari gomendatzen zaio pertsona bati 
ordain diezaiola funtzio horiek betetzen aritu zen 
bitartean saileko buruzagitza betetzeari dagokion 
ordainsari-osagarria. 



Arartekoaren 2022R-1009-22 Ebazpena, 2022ko 
azaroaren 30ekoa. Horren bidez, Urduñako Uda-
lari gomendatzen dio Urduñako Hirigune Historikoa 
Birgaitzeko Plan Berezian oinarrizko babesa duen 
eraikin bati dagokionez katalogatutako ondarea ba-
besteko araubidea aldatzeko espedientea irekitzeko 
eskaera modu arrazoituan ebazteko. 



Arartekoaren 2022R-2012-2019 Ebazpena, 2022, 
abenduaren 5ekoa. Horren bidez, Bermeoko Uda-
lari gomendatzen zaio ondoriorik gabe utz ditzala 
trafikoko araudia urratzeagatik jarritako bi zehapen. 



Arartekoaren 2022R-1276-22 Ebazpena, 2022ko 
abenduaren 7koa. Horren bidez, Abanto Zierbena-
ko udalari gomendatzen zaio GRAPO taldeko kidea 
omentzen duen monolitoa kentzeko. Monolito hori 
udalerriko Las Carreras auzoko Trinitate plazaren 
ondoan dago. 



Arartekoaren 2022R-4-22 Ebazpena, 2022ko aben-
duaren 20koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako 
Lan eta Enplegu Sailari gomendatzen zaio berri-
kus dezala diru-sarrerak bermatzeko errenta eta 
etxebizitzaren prestazio osagarria iraungi duen 
kasu bat, ez baita iraungitzeko kausarik egon, inda-
rraldian ez delako egon diru-sarrerak bermatzeko 
errentaren eten bikoitza eta urratu egin direlako bai 
proportzionaltasunaren printzipioa, bai adingabea-
ren interes gorena. 



Arartekoaren 2022R-865-22 Ebazpena, 2022ko 
abenduaren 27koa. Horren bidez, Gasteizko 
Udalari gomendatu zitzaion indarrik gabe uzteko 
jendaurreko ikuskizunei eta jolas jarduerei buruzko 
araudia hausteagatik ezarritako zehapen bat, eta 
bidegabe kobratutako zenbatekoa interesdunari 
itzultzeko.



https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1393-21-ebazpena-2022ko-azaroaren-11koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1393-21-ebazpena-2022ko-azaroaren-11koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-257-21-ebazpena-2022ko-azaroaren-14koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-257-21-ebazpena-2022ko-azaroaren-14koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1182-21-ebazpena-2022ko-azaroaren-14koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1182-21-ebazpena-2022ko-azaroaren-14koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-564-21-ebazpena-2022ko-azaroaren-15ekoa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-564-21-ebazpena-2022ko-azaroaren-15ekoa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-2050-22-ebazpena-2022ko-azaroaren-16koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-2050-22-ebazpena-2022ko-azaroaren-16koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-979-22-ebazpena-2022ko-azaroaren-28koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-979-22-ebazpena-2022ko-azaroaren-28koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1645-21-ebazpena-2022ko-azaroaren-29koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1645-21-ebazpena-2022ko-azaroaren-29koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1009-22-ebapezna-2022ko-azaroaren-30ekoa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1009-22-ebapezna-2022ko-azaroaren-30ekoa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-2012-2019-ebazpena-2022-abenduaren-5ekoa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-2012-2019-ebazpena-2022-abenduaren-5ekoa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1276-22-ebazpena-2022ko-abenduaren-7koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-1276-22-ebazpena-2022ko-abenduaren-7koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-4-22-ebazpena-2022ko-abenduaren-20koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-4-22-ebazpena-2022ko-abenduaren-20koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-865-2022-ebazpena-2022ko-abenduaren-27koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2022r-865-2022-ebazpena-2022ko-abenduaren-27koa
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Arartekoaren 2021R-2368-19 Ebazpena, 2021eko 
irailaren 2koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako 
Lan eta Enplegu Sailari gomendatzen dio berri-
kus dezala langile autonomo baten diru-sarrerak 
bermatzeko errentari dagokion prestazioa eta etxe-
bizitzako gastuetarako prestazio osagarria eteteko 
ebazpen bat, langile horri bere jardueraren fikziozko 
errendimendua egotzi baitzaio, krisi-egoeran dela 
egiaztatu arren, berrikuspen horrek ekar litzakeen 
ondore ekonomikoekin.



Arartekoaren 2021R-1075-20 Ebazpena, 2021eko 
irailaren 13koa. Horren bidez, Bilboko Udalari go-
mendatzen zaio, adierazitako parametroen arabera, 
TAOren araudia hausteagatik jarritako salaketa bat 
ezeztatzeko ordaindutako zenbatekoa itzultzeko es-
kaera ebatz dezala, eta interesdunari itzul diezaiola 
aipatutako zenbatekoa gehi dagozkion berandutze-
-interesak.



Arartekoren 2021S-819-20 Ebazpena, 2021eko aza-
roaren 15ekoa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako 
Lan eta Enplegu Sailari iradokitzen zaio berrikus 
dezala diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebi-
zitzarako prestazio osagarria jasotzeko eskubidea 
iraungitzeko ebazpena, ulertzen baita ez dela urratu 
aski baliabide ez izateko betekizuna, egiaztatu bai-
ta herentzian jasotako ondasunak gauzatzea zaila 
izango dela, biziarteko usufruktuz kargatuta dau-
delako.



Arartekoaren 2021R-1849-21 Ebazpena, 2021eko 
abenduaren 13koa.  Horren bidez, Eusko Jaur-
laritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta 
Garraio Sailari gomendatzen zaio “Etxebide” Etxe-
bizitza Babestuen Eskatzaileen Erregistroan dagoen 
izen-emate baten antzinatasuna berrikusteko.



Arartekoaren 2021R-2111-20 Ebazpena, 2021eko 
abenduaren 16koa. Horren bidez, Uribarri Gan-
boako Administrazio Batzarrari gomendatzen 
zaio zerbitzuan abonatutako pertsonei uraren ta-
saren ordainagiriak beren kontagailuetan jasotako 
kontsumoen irakurketa zehatzen arabera igortzeko.



Arartekoaren 2021R-2361-19 Ebazpena, 2021eko 
abenduaren 20koa. Horren bidez, Eusko Jaurlari-
tzako Lan eta Enplegu Sailari gomendatzen zaio 
zuzenbidearekin bat ez etortzeagatik prestazioak 
iraungitzeko ebazpena berrikusteko eta bestelako 
zerbitzu publikoekin eta barneko kontrolekin koor-
dinatzeko neurri egokiak ezartzeko, modu horretan, 
osasun mentalarekin lotutako arazoak dituzten 
pertsonak babesteko eta ziurtatzeko diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren prestazioa jasotzeko esku-
bide berdinak dituztela, are gehiago oztopo horiek 
beraien kargura adingabeak dituzten guraso baka-
rreko familiei eragiten dietenean.



5. 2021eko txostenean erabaki 
gabe geratu ziren gomendio 
eta iradokizunen zerrenda

 Onartuta

 Onartu gabe

 Erabaki gabe

Arartekoaren 2019R-597-19 Ebazpena, 2019ko 
azaroaren 6koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritza-
ren Hezkuntza Sailari gomendatzen zaio ebalua 
dezala Ordiziako haur eta lehen hezkuntzan funts 
publikoak jasotzen dituzten ikastetxeetan 2019 
2020 ikasturterako jada onartu diren plangintza-
-erabakiek zer eragin izan dezaketen, eta neurri 
zuzentzaileak har ditzala ikastetxe horien artean 
eskolatutako ikasleak banatzean, oreka handiagoa 
sustatzen laguntzeko.



Arartekoaren 2020R-1668-19 Ebazpena, 2020ko 
urtarrilaren 20koa. Horren bidez, Haurreskolak 
Partzuergoari gomendatzen zaio irakaskuntzako 
bitarteko funtzionarioen eginkizunen aldi baterako 
etete-egoera eta eszedentzia-egoera pareka ditza-
la, haur berriak onartzeko prozesuetan guraso edo 
legezko tutoreek duten lan-egoerari buruz ezarritako 
puntuazioaren ondorioetarako; horrez gain, familia 
kexagilearen kasu zehatzean, berriz azter dezala 
03/10-2019 Erabakiaren bidez hartutako erabakia.



Arartekoaren 2020R-218-20 Ebazpena, 2021ko 
martxoaren 3koa. Horren bidez Erriberako Uda-
lari gomendatzen zaio programatzen dituen kirol 
eta kultura jarduketen tarifak ikuskatzeko. Udal-
-jarduerak antolatu eta zerbitzu publikoak ematen 
dituenean erroldatutako erabiltzaileek hobaria du-
ten tarifak lor ditzakete eta aipamen hori ezabatu 
beharko litzateke.



Arartekoaren 2021R-1688-20 Ebazpena, 2021eko 
martxoaren 24koa. Horren bidez, Bizkaiko Foru 
Aldundiko Gizarte Ekintza Sailari gomendatzen 
zaio hautaketa-prozesu bat berrikus dezala, lehia-
keta-aldiko puntuazioa legez ezarritako mugetara 
egokitzeko.



Arartekoaren 2021R-742-20 Ebazpena, 2021eko 
ekainaren 11koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritza-
ko Segurtasun Sailari gomendatu zaio Gasteizko 
Santiago Apostoluaren ospitalean eta Ertzaintzaren 
zaintzapean zegoenean zendu zen preso baten he-
riotza ikertu dezala eta argitu dezala zeintzuk izan 
ziren zaintza horretan zehar erabili ziren bitarteko 
hertsatzaileak.



https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2021r-2368-19-ebazpena-2021eko-irailaren-2koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2021r-2368-19-ebazpena-2021eko-irailaren-2koa
https://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=13893&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2021R-1075-20+Ebazpena%2C+2021eko+irailaren+13koa.
https://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=13893&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Arartekoaren+2021R-1075-20+Ebazpena%2C+2021eko+irailaren+13koa.
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2021s-819-20-ebazpena-2021eko-azaroaren-15ekoa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2021s-819-20-ebazpena-2021eko-azaroaren-15ekoa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2021r-1849-21-ebazpena-2021eko-abenduaren-13koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2021r-1849-21-ebazpena-2021eko-abenduaren-13koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2021r-2111-20-ebazpena-2021eko-abenduaren-16koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2021r-2111-20-ebazpena-2021eko-abenduaren-16koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2021r-2361-19-ebazpena-2021eko-abenduaren-20koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2021r-2361-19-ebazpena-2021eko-abenduaren-20koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2019r-597-19-ebazpena-2019ko-azaroaren-6koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2019r-597-19-ebazpena-2019ko-azaroaren-6koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2020r-1668-19-ebazpena-2020ko-urtarrilaren-20koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2020r-1668-19-ebazpena-2020ko-urtarrilaren-20koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2021r-218-20-ebazpena-2021eko-martxoaren-3koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2021r-218-20-ebazpena-2021eko-martxoaren-3koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2021r-1688-20-ebazpena-2021eko-martxoaren-24koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2021r-1688-20-ebazpena-2021eko-martxoaren-24koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2021r-742-20-ebazpena-2021eko-ekainaren-11koa
https://www.ararteko.eus/eu/arartekoaren-2021r-742-20-ebazpena-2021eko-ekainaren-11koa
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• Pertsona ezgaituen lanerako aukerak EAEn. 2003.

• Pertsona nagusiei emandako arreta EAEn. Etxeko la-
guntza, eguneko zentroak eta egoitza-zentroak. 2005.

• Bakarrik dauden adin txikiko atzerritarren egoera 
EAEn. 2005.

• Pertsona nagusiei emandako arreta EAEn. 2005.

• Bizikidetza eta gatazkak ikastetxeetan. EAEko biga-
rren hezkuntzako ikastetxeetan Arartekoa egindako 
ikerketa. 2006.

• Etxerik gabe eta bazterkeria larrian dauden pertsonen 
premiei emandako erantzuna. 2006.

• Gazteentzako etxebizitza politika publikoak EAEn. 
2007.

• Arreta soziosanitarioa: esparru kontzeptuala eta 
nazioarteko eta autonomietako aurrerapausoak. Hur-
bilketa. 2008.

• Gizarte ekintza sektoreko lan baldintzak. 2008.

• Adingabekoei balioak transmititzea. 2009.

• Euskadin terrorismoaren biktimei erakundeek eman-
dako arreta. 2009.

• Transgeneroen eta transexualen egoera Euskadin. 
2009.

• EAEko erakundeen jarduna nerabeen droga kontsu-
moaren arloan. 2010.

• Euskal Autonomia Erkidegoko oinarrizko gizarte zerbi-
tzuen egoera. 2010.

• Arrisku egoera berezietan dauden adingabeak. 2011.

• EAEko garraio sistema publikoak duen irisgarritasunari 
buruzko diagnostikoa. 2011.

• EAEn norberaren autonomia sustatzeko eta mendeta-
sunari arreta emateko legearen aplikazioa. 2011.

• E-inklusioa eta Euskadin herritarrek IKTen bitartez gi-
zartean eta eremu publikoan parte hartzea. (CD-ROM). 
2013.

• Askatasunik gabe dauden pertsonen buruko osasuna-
ri EAEn emandako arreta soziosanitarioa. (CD-ROM). 
2014.

• Familiei laguntzeko politikak Euskadin: azterketa eta 
proposamenak. (CD-ROM). 2014.

• Udal gizarte zerbitzuen egoera Euskal Autonomia 
Erkidegoan. Egungo egoera eta hobetzeko proposa-
menak. (Internet). 2016.

Arartekoaren argitalpenak

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, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

• Gomendio eta iradokizunak: 1991, 1992, 1993, 1994, 
1995, 1996.

• Gomendioak: 2002, 2003, 2004.

Txosten bereziak

• Kalabozoak. Ertzaintzaren eta udalen atxiloketa egoi-
tzak. 1991.

• Psikiatrikoak. Ospitale psikiatrikoetako buru-gaisoen 
egoera. 1992.

• Adinekoen egoitzak Euskal Autonomi Elkartean. 1994.

• Adinekoen egoitzak Euskal Autonomi Elkartean.  
(2. ed.). 1996.

• Euskal Autonomia Erkidegoan egoitzez kanpo adine-
koentzat dagoen laguntza zerbitzuari buruzko txosten 
berezia. 1996.

• Euskal Autonomia Erkidegoko kartzeletako egoera. 
1996.

• Babesik gabeko haur eta nerabeentzako laguntza zer-
bitzuak Euskal Autonomia Erkidegoan. 1997.

• Adin txikiko lege-hausleekiko eskuhartzea. 1998.

• Uraren kalitatearen babesa Zadorra sistemako urte-
gietan. 1999.

• Oinarrizko gizarte-zerbitzuen egoera EAEn. 1999.

• Buruko gaitzaren trataera ospitaletik kanpo. Buruko 
gaitz kronikoa izanda, EAEn ospitaletik kanpoko zain-
tza jasotzen duten pertsonak. 2000.

• EAEko hezkuntza-premia bereziei emandako erantzu-
na. 2001.

• Sasoikako langileen egoera Arabako mahats eta pata-
ta bilketan. 2002.

• Emakumeen kontrako indarkeriari erakundeek eman-
dako erantzuna EAEn. 2003.

• Euskal Autonomia Erkidegoan erabilera publikoa duten 
eraikinen irisgarritasuna. 2003.
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• Familia-erreferenterik ez duten gazte migratzaileak 
Euskadin. Diagnostikoa eta jarduteko proposamenak. 
(Internet). 2021.

• Lagundu gabeko haur eta nerabe atzerritarrak ba-
besteko zerbitzuak Europan. Arartekoaren txostena 
IOI-Europarentzat. (Internet). 2021.

• Administrazio digitala eta herritarrekiko harremanak. 
Euskal administrazio publikoetarako aplikazioa Azter-
lanaren laburpen exekutiboa. (Internet). 2021.  

• COVID-19aren pandemiak Euskadiko adinekoentzako 
egoitza-zentroetan izan duen eragina. (Internet). 2021.

• Arartekoak 2021. urtean egindako gomendio eta 
iradokizunen bilduma eta laburpena diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren eta etxebizitzarako prestazio 
osagarriaren arloan. (Internet). 2021.

• Arartekoak 2022. urtean egindako gomendio eta 
iradokizunen bilduma eta laburpena diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren eta etxebizitzarako prestazio 
osagarriaren arloan. (Internet). 2022.

«Juan San Martín»  
Giza eskubideen bilduma 
(Ikerketa bekak)

• Septién, J. M. Mugarik gabeko eskola. Ikasle etorkinen 
irakaskuntza Araban. 2006.

• Bacigalupe, A. eta Martín, U. Osasun arloko gizarte 
desberdintasunak EAEko biztanleen artean. Gizarte 
klasea eta generoa osasunaren faktore erabakigarri 
gisa. 2007.

• Fuentes, J. L. eta Vicente, T. L. Vicente (zuzendariak). 
Biztanleria magrebtarra Euskal Autonomia Erkidegoan. 
Egoera eta itxaropenak. 2007.

• Leturia, F. J. eta Etxaniz, N. Adinekoen eskubideak eta 
tratu desegokiaren prebentzioa. 2009.

• Orbegozo, I., Pérez, A. I. eta Pego, L. Gizabanakoari 
eskubideak etetea terrorismo kasuetan: arreta berezia 
atxiloaldi inkomunikatuari. 2009.

• Gozalo, A., Jiménez, E. eta Vozmediano, L. Adin-
gabeak edo atzerritarrak? Esku hartzeko politiken 
azterketa, lagundu gabeko adingabe atzerritarren gai-
nekoa. 2010.

• Arnoso, M., Mazkiaran, M., Arnoso, A., Luciani, S., 
Villalón, A. eta Otaegi, A. Etorkinek zerbitzu eta 
prestazioetara duten sarbidea, Euskal Autonomia Er-
kidegoan. 2011.

• Farapi: Rodríguez, A. B., García, O., Benito, A., Rodrí-
guez, A., Elías, N. eta B. Pecharromán. Aplicación 
de los derechos de las personas usuarias y consu-
midoras en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
(CD-ROM). 2012

• EAEko ospitaleek ezgaituentzat duten irisgarritasuna-
ren diagnostikoa. (Internet). 2017.

• Euskal Herria energia-eredu iraunkor batera igarotzea. 
(Internet). 2018.

• Euskal Autonomia Erkidegoan bitartekotza egitea. (In-
ternet). 2019.

Azterlanak eta beste txosten batzuk

• Inkomunikatutako atxiloketaren eremuko berme 
sistemari buruzko azterlana eta hobekuntza proposa-
menak. (Internet). 2011.

• Egia, justizia eta ordaina diktadura frankistaren bik-
timentzat: esanahia eta politika publikoak Euskal 
Autonomia Erkidegoan. (Internet). 2012.

• Giza eskubideak, krisi ekonomikoko garaietan egiten 
diren politika publikoen berme gisa. (Internet). 2012.

• EAEko haurren, nerabeen, gazteen eta helduen buru-
ko osasunaren arretaren inguruan egindako hurbilketa: 
erronkak eta aukerak. (Internet). 2012. 

• Krisiaren eragina haurrengan: EAEko errealitatea: go-
goeta kuantitatiboa. (Internet). 2013.

• Arartekoaren ikerlana, Zigor Kodea berritzeko proiek-
tuan buruko osasunak duen tratamenduari buruzkoa. 
(Internet). 2014.

• Gazteen aisialdirako lokalei buruzko gogoetarako oi-
narrien dokumentua: Arartekoaren proposamenak, 
administrazioaren eskuhartze egokirako. (Internet). 
2014.

• Euskal administrazioek 14 urte baino gazteagoak diren 
adin txikiko lege-hausleei emandako arreta hobetzeko 
gogoetak. (Internet). 2015.

• Ospitaleko larrialdiak osasun sistema nazionalean: 
pazienteen eskubide eta bermeak. Herriaren defenda-
tzaileek elkarrekin egindako azterlana. (Internet). 2015.

• Diagnostiko-txostena, Lanbidek diru-sarrerak ber-
matzeko errentaren eta etxebizitzarako prestazio 
osagarriaren prestazioak hobeto kudeatzeko propo-
samenak jasotzen dituena. (Internet). 2017.

• Informe complementario al V y VI Informe de España 
relativo a la Aplicación de la Convención sobre los De-
rechos del Niño de Naciones Unidas y sus Protocolos 
Facultativos. (Internet). 2017.

• Arartekoaren gomendioak eta iradokizunak diru-sa-
rrerak bermatzeko errentaren eta etxebizitzarako 
prestazio osagarriaren inguruan, 2019. urtean zehar. 
(Internet). 2020.

• Arartekoaren gomendioak eta iradokizunak diru-sa-
rrerak bermatzeko errentaren eta etxebizitzarako 
prestazio osagarriaren inguruan, 2020. urtean zehar. 
(Internet). 2021
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• Eskubide sozialen egungo egoera. (Leioa, 2008). 2009.

• Politika publikoen erronkak demokrazia aurreratu ba-
tean. (Bilbo, 2009). 2011.

• Eskubide sozialak krisi garaian. (Bilbo, 2012. CD-ROM). 
2012.

• Estatu soziala eta bizitza duina. (Bilbo, 2014. CD-ROM). 
2015.

«Giza eskubideei buruzko jardunaldiak» 
bilduma
(Uda ikastaroak)

• El derecho a la no discriminación por motivo de raza. 
(Donostia-San Sebastián, 1997). 1997.

• Vigencia y futuro de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos en su 50 aniversario. (Donostia-
-San Sebastián, 1998). 1999.

• Los derechos no caducan con la edad: el año inter-
nacional de las personas mayores. (Donostia-San 
Sebastián, 1998). 1999.

• Una cultura de paz: cimiento para los derechos huma-
nos. (Donostia-San Sebastián, 2000). 2000.

• Responsabilidad penal de los menores: una respuesta 
desde los derechos humanos. (Donostia-San Sebas-
tián, 2001). 2001.

• Derechos humanos y nuevas tecnologías. (Donostia-
-San Sebastián, 2002). 2003.

• La prevención y erradicación de la tortura y malos 
tratos en los sistemas democráticos. (Donostia-San 
Sebastián, 2003). 2004.

• El trabajo en el siglo XXI: perspectivas de futuro. (Do-
nostia-San Sebastián, 2004). 2006.

• Familia berriak eta berdintasun printzipioa: eztabaida 
irekia. (Donostia-San Sebastián, 2005). 2009.

• Arartekoa: XXI. menderako Ombudsmana. (Donostia-
-San Sebastián, 2006). 2009.

• Herritarrek ingurumenean edo gizartean eragina duten 
azpiegiturei buruzko erabakietan parte hartzea. 2009.

• Osasun mentala eta pertsonen eskubideak. (Donostia-
-San Sebastián, 2007). 2009.

• Haurrak babesteko sistemak eta horien erronkak. (Do-
nostia-San Sebastián, 2009). 2011.

• Lana, familia eta norberaren bizitza bateragarri egiten 
laguntzeko politika publikoak berriz aztertzeko bidean. 
(Donostia-San Sebastián, 2010). 2011.

•  L
egoera EAEn. (Internet). 2020

ucas, S. Sobotovicova, S.  y Zarauz, C. Errefuxiatuen  Jardunaldiak 

•  Orbegozo, I. Sexu-esplotaziorako pertsonen saleros- 
keta Euskal Autonomia Erkidegoan. (Internet). 2020.

«P. Francisco de Vitoria»  
Giza eskubideen saila 
(Ikerketa bekak) 

• Ruiz, E. J. El derecho al ambiente como derecho de 
participación. 1993.

• Varona, G. La inmigración irregular. Derechos y debe-
res humanos. 1994.

• Encinas, M. Á. Viviendas de protección oficial y arren-
damientos en el País Vasco (1982-1991). 1994.

• Bergara, A. Hezkuntza- eta Hizkuntza-eskubideak in-
darreko lege-araubidean. 1996.

• Fernández de Landa, Mª J. El control interinstitucional 
en la Unión Europea. 1996.

• Sánchez, I. P. Rechazo social hacia las personas sero-
positivas en la CAPV. 1998.

• Morquecho, J. Intervención comunitaria en Euskadi. 
Acercamiento a la acción social sobre la exclusión. 
1999.

• Moreno, G. Trabajo y ciudadanía. Un debate abierto. 
2003.

• Olarte, A. Alternativas a la cárcel en Euskadi: el trabajo 
en beneficio de la comunidad. 2006.

• Sicilia, B. Derechos fundamentales y Constitución Eu-
ropea. 2006.

• Mujika, I. Visibilidad y participación social de las mu-
jeres lesbianas en Euskadi. 2007.

• Zarauz, J. Incidencia del padrón municipal en el ejer-
cicio de los derechos de las personas extranjeras en 
situación irregular. 2007.

«Francisco de Vitoria»  
Giza eskubideen bilduma
Hausnartzeko eta parte hartzeko foroak

• Eskolako bizikidetasuna eta gatazkak. (Bilbo, 2007). 
2008.

• Nerabe eta gazte lesbiana, gay, transexual eta bi-
sexualak: trabak eta gaitzespenak beren garapen 
pertsonalean, harremanetan eta sozializazioan. (Bilbo, 
2008). 2009.

• Cannabisa. Erabilerak, segurtasun juridikoa eta politi-
kak. (Donostia-San Sebastián, 2011). 2012.
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Material didaktikoak

• Haurren eskubideei buruzko hitzarmena: 1989ko aza-
roaren 20koa. 1989.

• Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala : 1948ko 
abenduaren 10ekoa. 1998.

• Azkarate, G. , Errasti, L. eta Mena, M. Giza Eskubideen 
hezkuntzari buruzko baliabideak. Arlo eta zehar-lerro 
ezberdinetarako ariketa praktiko batzuk. Bigarren Hez-
kuntza, DBH eta Batxilergoa. 2000.

• Acero, E. eta Mier, I. Giza eskubideak jokoan. Giza es-
kubideen hezkuntzari buruzko baliabideak. Bigarren 
Hezkuntza. 2001.

• HIP. Gure eskubideak. Neska-mutilen eskubideei bu-
ruzko Hitzarmenean oinarritutako baliabideak. Lehen 
Hezkuntza. 2001.

• Gure eskubideak. Ikasleen lanak. 2004.

• Mugarik Gabe. Sortuz. Emakumeen eskubideei buruz-
ko material didaktikoak. (CD-ROM). 2004.

• Leihoak. Abentura erreala mundu birtualean. Gozatu 
internetez… Sarean erori gabe. (CD-ROM). 2008.

• Ciberbullying-a. Teknologia berrien bidezko jazarpena 
prebenitzeko material didaktikoa. (CD-ROM). 2008.

• Haurren eskubideei buruzko hitzarmena. 2014.

• Rainbow Has. Rights through alliances: innovating and 
networking both within homes and schools. 2015.

Faksimileak

• Jaquin-bide Iritarautia Españiaco Neurquidaren edo 
Constitucio berriaren erara adrezatua erritarren argui-
doraraco, gazteen icasbideraco, eta escola-maisuen 
usoraco. (1820ko eskuizkribuaren faksimilea). 1991.

• Gayo. Gaii Institutionum, La instituta de Gayo. (Gazte-
laniazko lehen argitaralditik aterea, Madril, 1845). 1992.

• Vitoria, Francisco de. De indis insulanis. De iure belli. (Lyo-
nen 1557an egindako lehen argitaralditik aterea). 1993.

• Foronda, Valentín de. Cartas sobre la policía. (Iruñean 
1820an egindako bigarren argitaralditik aterea). 1998.

• Lardizábal y Uribe, Miguel de. Apología por los Agótes 
de Navarra y los Chuetas de Mallorca, con una breve 
digresión á los vaqueros de Asturias. (Madrilen 1786an 
egindako lehen argitaralditik aterea). 2000.

• Lardizábal y Uribe, Manuel de. Discurso sobre las pe-
nas contrahido á las leyes criminales de España, para 
facilitar su reforma. (Madrilen 1782an egindako lehen 
argitaralditik aterea). 2001.

• Munibe, Javier María de. Discursos inéditos. 2002.

• Catalin de Rita de Barrenechea y otras voces de mu-
jeres en el siglo XVIII. 2006.

• Gaixotasun arraroak: arreta publikoa behar duen 
errealitate baten argi-itzalak. (Donostia-San Sebastián, 
2011). 2012.

• Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideak eta en-
presa pribatuek interes orokorreko zerbitzuak egitea. 
(Donostia-San Sebastián, 2012. CD-ROM). 2012.

• Pertsonen eskubideak babestea finantza-erakundee-
kin dituzten harremanetan. (Donostia-San Sebastián, 
2013. CD-ROM). 2013.

• Familiak eta beraien beharrak eta erronkak orain-
go gizarte- eta ekonomia-egoeran: botere publikoen 
erantzuna. (Donostia-San Sebastián, 2014. CD-ROM). 
2015.

• Euskal gazteen zailtasunak beren hiritar eskubideak 
egiaz baliatzeko, batez ere bizimodu autonomoa egite-
ko proiektua eraikitzearekin lotutakoak. (Donostia-San 
Sebastián, 2015. CD-ROM). 2016.

• Europa, asilo lurraldea? Erronkak eta erantzunak.(Do-
nostia-San Sebastián, 2016. CD-ROM). 2016.

• Euskadin kultura-ondasunak babesteko araubideak 
berekin dakartzan arazoak. (Donostia-San Sebastián, 
2017. Internet). 2017. 

•  Haurrenganako sexu-abusua. Gizarte osoa inter- 
pelatzen duen errealitate konplexua. (Donostia-San 
Sebastián, 2018. Internet). 2018. 

•  Pertsonen eskubideak bizitzaren bukaeran. (Donostia- 
-San Sebastián, 2019. Internet). 2019. 

•  Nahi gabeko bakardadea. Politika publikoen ereduak 
eta herritarren konpromisoa. (Donostia-San Sebastián, 
2020. Internet). 2020.

• Herritarrengandik hurbilago egongo den adminis-
traziorantz aurrera egiteko tresnak. (Donostia-San 
Sebastián, 2021. Internet). 2021.

• Euskadin osasun mentalari ematen zaion arreta: gaiari 
heltzeko eredua, dauden baliabideak, antzemandako 
beharrak eta sistemen arteko koordinazioa. (Donostia-
-San Sebastián, 2022. Internet). 2022.
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Bestelako argitalpenak

• Idatz arauak. 1992.

• Ombudsmanaren Hirugarren Hitzaldi Europarra. He-
rrialdeko Ombudsmanaren garrantzia. (Vitoria-Gastez, 
1993). 1993.

• Euskal Herriko Ararteko erakundearen lehen bost ur-
teak: 1989-1994. 1994.

• San Martín, J. Esanak eta eginak. 1994.

• XV Jornadas de Coordinación de Defensores del Pue-
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