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Arartekoaren 2014-R-2316-11 ebazpena, 2014ko uztailaren 11ekoa. Horren bidez, 
honako kexa-espedientean bideratutako esku-hartzea bukatutzat ematen da: 
administrazioaren erantzunik eza eta Bizkaiko Foru Aldundiaren ikuskaritza 
zerbitzuen jarduketa salatu zituen herritar batek, egoitza batean artaturik zegoen 
bere ama, adinekoa, erori ondoren gertaturiko heriotza hizpide duenean. 
Ebazpenaren bidez, zenbait neurri hartzea ere proposatzen zaio foru 
administrazioari.  
 

 
Aurrekariak 

 
1. 2011ko abenduaren 27an, erakunde honen aurrean salatu zuen 

erreklamaziogileak Bizkaiko Foru Aldundiaren Ekintza Saila, erantzunik eman 
ez izanagatik, Sail horri 2010eko maiatzaren 3an eginiko eskaeraren 
inguruan. Erreklamaziogilearen ustez, erantzukizuna eskatu behar da, 
ikuskaritza zerbitzuek justifikaziorik gabe beren eginkizuna bete ez 
izanagatik, 2004ko abenduaren 2ko goizaldeko 00:30ean Bizkaiko egoitza 
batean izandako gertaera tragikoaren gaineko inguruabarrak zirela eta. 
Ondorioz, erreklamaziogilearen ama hil egin zen, egoitza horretako bigarren 
solairuko balkoitik erorita. 
 

2. Beste salaketa bat ere egin zuen erreklamaziogileak: 2004ko azaroaren 
15ean egoitzara eginiko ikuskapenean, heriotza baino pixka bat lehenago 
hain zuzen ere, ez ziren agerrarazi bere ustez egoiliarraren zaintzaren 
inguruan izandako hutsune asko.   
 
Laburbilduz, honelaxe zehazten ziren berak aipaturiko hutsuneak: 
 

 Gauez aritzeko erizaintzako prestakuntza duen osasuneko 
profesionalik eza.  

 Egoitzako medikuak egoiliarra gauez lotuta egoteko agindutakoa ez 
betetzea. 

 Langileak gaixoak lotzeko lanbide-prestakuntza egokirik eza. 
 Egoitzako Zuzendaritzak langileari egoiliarraren egoera medikoaren 

gaineko ezaugarri klinikoei buruzko informaziorik eman ez izana 
(gaixotasun psikiatrikoaren diagnostikoa; gaixotasunaren bilakaera, 
arriskua eta ondorioak; jarduteko protokoloa; tratamendu medikoa; 
gauez lotuta egiteko agindu medikoa eta hori ez aplikatzearen 
ondorioak eta langileak egoiliarraren historia klinikoa eskuratzeko 
mekanismorik eza). 

 Aldizkako bilerarik, aurreneurriko zaintza-planik edo jarduteko 
protokolorik eza; egoiliar bakoitzarentzako erreferentziako 
profesionalik eza. 

 Psikiatriako kontsultak ez deribatzea, egoitzako medikuak hala 
egiteko agindua eman bazuen ere. 

 Medikazioa ematean historia klinikoan bildutako medikuaren 
aginduetara ez egokitzea. 

 Hilabetetik gorako aldietan egoitzako medikuaren ordezkorik ez 
jartzea oporraldietan. 
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 Egoiliarra goiz osoan ihes egonda egotea. 
 

3. Azkenik salatzen du ezohiko ikuskapenik egin ez izana egoitzan izandako 
gertaera tamalgarriaren inguruan. 

 
4. 2004ko azaroaren 15ean eginiko ikuskapenari dagokion OFIC CA IN 987 

ikuskapen-espedientearen bidez egiaztatu denez,  lagundutakoa/menpekoa 
kalifikazioa zuten erabiltzaileen zerrendan zegoen hildako pertsona, egoitzak 
25 plaza hartuta zituela (7 pertsona autonomo eta 18 menpeko) eta lanbide 
kategoria hauek zituzten 17 profesional: 
 

 Zuzendari nagusia (1) 
 Medikua (1)  
 OLT (1)  
 Gerokultorea (8)  
 Garbiketako langileria (2) 
 Sukaldeko langileria (1)  
 Zuzeneko arretako beste batzuk (1). 

 
5. 4 zk.ko Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegiaren 161/2008 epaiaren 

bidez, herri-administrazioaren ondare-erantzukizunaren arloan jarraituriko 
2006ko 284 zk.ko ohiko prozesuan, ezetsi egin zen erreklamaziogileak 
aurkezturiko errekurtsoa, ondare-erantzukizunagatiko kalte-ordainaren 
eskaera ezesteko ebazpenaren kontra jarria, eskaturiko beharkizunak ez 
zituelako bete (administrazio-jarduera, justifikatu gabeko kaltea eta 
administrazioaren eta kalte horren arteko kausalitate-lotura. Hala, “nexo 
causal alguno entre la actividad que en este supuesto ha desarrollado la 
Diputación Foral de Bizkaia, y el fallecimiento de …, en tanto en cuanto, 
(…), la actividad administrativa en estos casos, se limita a la concesión 
de una ayuda económica o subvención, al abono de la misma de 
conformidad con la Orden Foral n° 11.698/2004, de 24 de junio, y a la 
verificación del cumplimiento por parte del centro residencial de los 
requisitos legalmente establecidos para su funcionamiento como tal, no 
siendo función de la Administración la prestación directa del servicio 
residencial ni el deber de vigilancia (también llamado "ius vigilandi") de 
la fallecida que en este supuesto correspondía en todo caso al centro 
asistencial". ez izatean oinarrituriko ebazpena zuzenbideari lotzen zitzaiola 
adierazi zen. 
 

6. Erreklamaziogileak eta neba-arrebek egoitzaren erakunde titularraren kontra 
buruturiko prozedura zibilaren emaitzaren aurrean aurkezturiko 
errekurtsoaren ondorioz (2010eko urriaren 27ko 189/2010 epaia), Bizkaiko 
Entzutegi Probintzialaren Laugarren Sekzioko 2011ko abenduaren 2ko 
872/11 zk.ko epaiaren bidez, diru-kopuru jakin bat ordaintzera zigortu zen 
erakundea  “estimar acreditado que la demandada no cumplió de forma 
diligente las obligaciones pactadas, no adoptando medida alguna en 
protección de la residente, poniendo en riesgo su integridad siéndole por 
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ello imputable el resultado dañoso acaecido”. –ri kontratuko 
erantzukizunagatik. 
 
Jarraian, epailearen aurrean frogatutako gertaerak eta ondorioak 
deskribatuko ditugu labur-labur: 
 

 Demandatuak nahitaez eman behar izan zuen erabiltzailearen 
mendekotasunaren ezaugarriengatiko laguntza maila eta osasun 
laguntza, eta betebehar hori hartu zuen bere gain aurrekari medikoen 
berri izanda (desoreka bipolarra, hamar egun lehenago bere buruaz 
beste egiteko bi saiakera medikamentuak hartuta, hainbat 
ospitaleratze psikiatriko) eta egoitzan sartzean zuen egoera psikikoa 
(sorgortzea, apatia eta bere burua bakartzeko eta ez zaintzeko joera, 
eta ikuskapena behar izatea, zaintzarako, higienerako eta kontrol 
farmakologikorako). 

 2004ko urriaren 27an ingresatu zuten ospitalean digestio 
arazoengatik. Litioak eragindako intoxikazioa aurkitu zitzaion 
(depresioaren kontra hartzen zuen medikazioaren oinarrizko 
elementua); horrexegatik, dosia jaisteko agindua eman zuen 
medikuak. Azaroaren 4an alta eman eta egoitzara itzuli zen. 
Azaroaren 14tik aurrera –hil baino 18 egun lehenago- aldaketak igarri 
ziren egoiliarraren jokabidean, eta halaxe agerrarazi ziren banako 
fitxan eta historia klinikoan. 

 Egoitzako Zuzendaritzak, egoiliarraren aurrekari psikikoak eta horien 
izaera kronikoa jakinda, ez zien agindu berezirik helarazi egoiliarra 
zaintzeko ardura zuzena zuten pertsonei.  

 Egoitzak ez zuen bermatu egoiliarraren osotasun fisikoa, egoiliarraren 
jokabideak zantzuak eman bazituen ere; osotasun fisikoa bermatzea 
exiji dakioke egoitzari. Egoeraren balizko aldaketaren bat 
detektatzeko banako neurriren bat hartu behar zuen, eta zuzeneko 
zaintzaileei jakinarazi. Egoiliarraren egoeraren eboluzioa ikusita, 
zaintzarako neurri bereziak hartu behar zituen; hala betetzea exijitu 
behar izan zien zaintzaileei. 

 Ez zen bizkor bete osasun laguntza eman beharra, zeren eta egoitzan 
izan zen bitartean ez baitzen zuzenean bideratu psikiatriako 
espezialistarengana gaixotasunaren kontrola egiteko. 

 Benetakoa eta agerikoa zen egoiliarraren osasun fisikorako arriskua, 
betiere diagnostikaturiko gaixotasuna, jokabidearen eboluzioa eta 
heriotzaren egunean zuen egoera ikusita. 

 Heriotza izan zen gauean, laguntzaile bat zegoen zaintzan egoitzako 
bi solairuetako pazienteak artatzeko. 

 Profesional horrek orfidal dosi bikoitza eman zion, erregistroan 
agerrarazita zegoenez egoiliarra “oso aztoratuta zegoelako”. 
Egoiliarra aztoratuta zegoela ikusita eta gauean lotzeko aukera 
bazegoela jakinda, beste batzuetan egin izan zen moduan, ez zuen 
hala egin, eta bakarrik utzi zuen korridorean (lehen solairutik egin 
zitzaion deiari erantzunez), bere osotasunerako arriskua egon arren.  
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Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren Dokumentazio Judizialeko 
Zentroak eman ditu atal honetan eta aurrekoan aipatu ditugun epaiak, baina 
aurretik erakunde honek eskaera eginda. 
 

7. Herritarrak aurkezturiko dokumentazioa, haren adierazpenak eta 
dokumentazio judiziala aztertu ondoren, informazio-eskaera igorri genion 
Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Sailari 2012ko maiatzaren 17an, 
honela zioena hain zuzen:  

 
“(…): 
 
Erakunde honetan … sustatutako kexa-idazkia jaso dugu. …  egoitza 
zentroan hil zen 2004ko abenduaren 2an eta semeak zentro horretako 
zuzendaritzaren jarduera zabarra salatu du, halaxe frogatu baitzen 
2011ko abenduaren 2ko Bizkaiko Probintzia Auzitegiaren 872/11 
zenbakiko epaiaren bidez. 
 
2011ko maiatzaren 3an … idazki bat aurkeztu zuen Gizarte Ekintza 
Sailaren aurrean. Interesdunak adierazi duenaren arabera, oraindik ez du 
inolako erantzunik jaso. 
 
Hark eskaini dizkigun agiriak aztertuta (aipatutako epaiaren kopia, 
sailaren aurrean aurkeztutako idazkia, hidakoaren historial klinikoaren 
laburpena) egokia dirudi aipatutako egoitza zentroaren inguruan burutu 
ahal izan diren ikuskapen jarduerei buruzko informazioa eskatzea. 
 
Gainera, honako kontu hauek ezagutu nahiko genituzke: 

 Zentro horretan ikuskapenen bat egin ote den … heriotza eragin 
zuten gertakarien inguruan. 

 Horrek neurri zehatzen bat hartzea eragin ote duen. 
 Adierazi digutenaren arabera, zoritxarreko gertakaria jazo baino 

15 egun lehenago foru zerbitzuek egindako ikuskapena 
berrikusteko jardueraren bat egin ote den. Horrela izan bada, 
berrikuspen horren ondorioak. 

 Foru erakundeak zentroari eskatu ote dion hainbat zentroari 
eskatu ote dion hainbat baldintza betetzea etorkizunean 
gertatutako moduko zabarkeria egoera ekidite aldera. 

 Zentro horretan erabiltzailearen euskarri fisikoak aplikatzeaz 
arduratzen diren pertsonen profil profesionala. 

 Erabiltzailearen egoerari, tratamenduari eta behar dituen arreta 
bereziei buruz egoitza horretako zuzendaritzan, osasun taldean 
eta arreta zuzeneko langileen artean informazioa helarazteko 
bideak hobetu direla agerian geratu ote den. Foru erakundeak 
jardueraren bat bultzatu ote duen helburu hori lortze aldera. 

 Egoitza zentroko langileen jardute protokolorik ote dagoen eta 
zer mailatan betetzen diren, foru erakundearen iritziz. 

 Egoiliarren arretarako praktika oneko gidaliburua ote dagoen eta 
langileak eskuratu dezaketen. 
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 Zentroak hartutako neurriak erabiltzaileari agindutako medikazioa 
behar bezala ematen zaiola bermatzeko. 

 Une honetan erizaintzako zaintzen bilakaera eta plangintza 
gaineratzen ote den erabiltzailearen historial klinikoan. 

 Mediku aginduen betetze maila dagozkion mediku-
espezialistengana bideratzerakoan.  

 
Kexa hau behar bezala izapidetze aldera, zure laguntza jaso nahi nuke eta 
arren eskatzen dizut, 30 eguneko epean, arestian proposatutako kontuen 
inguruko informazio egokia jasotzen duen eta herritarrari erantzunik ez 
emateko arrazoiak azaltzen dituen txosten bat bidal diezaguzun.  
 
Eskaera hori egin dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak –erakunde hau 
sortu eta arautzekoak- 23. Artikuluan ezarritakoaren arabera “eskatzen diren 
datu, agiri, txosten edo argibide guztiak aurkezteko betebeharra du, 
lehentasuna emanik eta albait lasterren” 

 
(…)”. 

 
8. 2012ko ekainaren 11n, txostena eman zuen Bizkaiko Foru Aldundiak, eta 

ekainaren 18an jaso zen erakunde honetan. 
  

Lehen atalean, egoitzan buruturiko ikuskapenak aipatzen ziren. Gai hau 
aztertzean, aurretiazko ohar bat egin zigun Sailak “Ikuskapen Atalak 
urtero egiten duela ofiziozko ikuskapen horietan aurrez Ikuskapen 
Atalak bidezko urteko planean definituta dituen item jakin batzuk 
aztertzen dira; item horiek adintsuentzako etxeetako gizarte 
zerbitzuei buruzko martxoaren 10eko 41/98 Dekretuak ezarri dituen 
beharkizunetatik aukeratzen dira. Item horietatik batzuk errepikatu 
egiten dira denborak aurrera egin ahala, adibidez oso garrantzitsuak 
direnak edo artean zentroetan erabat eta era eragingarrian ezarri ez 
direnak. Ordea, ustez era egokian ezarrita daudenak ez dira aztertzen 
eta item berriak analizatzeari ekiten zaio. Plan horren edukia ez zaio 
aurrez inori jakinarazten eta bisitaldiak ez dira inoiz aurrez 
hitzartzen.”.  
 
Ondoren, Sailak 2004-2012ko epealdian urtero eginiko ikuskapen 
bakoitzean azterturiko itemen inguruan emandako informazioa 
laburbiltzeko taula bat aurkeztu genuen. Jakinarazi zitzaigunez, aldeko 
txostenarekin amaitu zuen ikuskaritzak kasu guztietan, “bisitaldietan ez 
da aurkitu, ikuskatu behar ziren item horietatik kanpo, ikuskatzailetzako 
pertsonalaren arreta eragin duen beste elementurik”. 
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 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
ahalmena          

Langileria ratioa          
Banako kontratuen 

kopiak egotea 
         

Prezioen tarifa          
Funtzionamendua 
baimentzeko agiria 

ikusteko moduko tokian 
erakustea 

         

Gizarte-kulturako 
animazioko urteko 
egitaraua egotea 

         

Zentroak emandako 
elikadura 

         

Norberaren babeserako 
plana 

         

Arretarako Banako Plana          
Erreklamazio eta 
iradokizunetarako 

prozedura 
erregularizatua egotea 

         

OLT pertsonalari 
buruzko titulazioak 

egiaztatzea 

         

Erizaintza zerbitzua 
egotea  

         

Arretako banako planaren 
aldizkako berrikuspenak 

egotea 

         

Gerokultoreen 
esperientzia edo titulazio 
maila, baita talde horren 
etengabeko prestakuntza 

ere 

         

Pertsonalaren arteko 
aldizkako bilerak egitea 

         

Jarduteko protokoloak 
egotea 

         

 
 

Hauxe dio Sailak: “ez zaio zentroari inolako bisitarik egin salaketaren 
ondorioz”. Sailak dioenez, erreklamaziogileak ez zuen salaketarik 
jarri, eta hauxe adierazi zigun “salaketa bat tramitatzeko 
Zerbitzuak derrigorrez eskatzen duela idatziz egitea eta salaketa 
egiten duen pertsona identifikatzea, nahiz eta hortik aurrerako 
jarduketetan pertsona horren gaineko konfidentzialtasuna gorde.”. 
 
Jakinarazi duenez, erreklamaziogilearekin lehen aldiz 2006ko 
otsailean izan ziren harremanetan, orduko Gizarte Ekintzako 
diputatuarekin elkarrizketa eskatu ondoren. Diputatuak Plangintza, 
Azterlan eta Ikuskaritzako zuzendariari eskuordetu zion arreta; 
bilera “ondare-erantzunkizunaren gaiaren inguruan garatu zen, 
ordurako Aldundiaren aurka aurkeztuta zuena, alegia” Hauxe gehitu 
du: erreklamaziogileak “ez zuen bilera horretan, inola ere, gertaeren 
gaineko salaketarik planteatu; hori gorabehera, salaketa formalizatu 
bazuen ere bere ama hil zenetik igarotako denboraren ondorioz oso 
zaila izango zen gaiari buruzko ikuskatzailetzako jarduketarik 
egitea”. 
 
Adierazi digunez, interesatuak aurretiaz eskaera eginda, bilera izan 
zen Ikuskaritza Ataleko buruarekin eta Ikuskaritza eta Kontroleko 
buruarekin, eta beste bat lehenbizikoarekin 2010eko apirilean. 
Egoitzako gizarte zerbitzuen araudiari buruz planteaturiko zalantzak 
argitu ziren bileretan. 
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Erreklamaziogileak 2010eko apirilean hiru idazki jarri zituela 
adierazi du, eta idazki bakarrean eman zitzaien erantzuna. Hauxe 
gehitu du: “2010eko maiatzaren 3an beste idazki bat igorri zuen; 
horretan, berriz ere aurrez erantzun zitzaizkion gaiak aipatzeaz 
gain, Plangintza, Azterlan eta Ikuskapenen zuzendariaren dimisioa 
eskatu zuen, bere ustez ez ziolako arretatik eskaini otsailaren 23ko 
elkarrizketan ahoz egin zion eskaerari, hau da, aparteko 
ikuskatzailetza bat hasteari buruzkoa”.  
 
Sailak jarraitzen du esanez “Idazki berriak aurkeztu ziren 2010eko 
azaroaren 30ean, 2011ko urtarrilaren 11n eta 18an, eta 2011ko 
martxoaren 1ean eta 15ean. Idazki horietariko batzuen kasuan 
erantzuna Ikuskapen eta Kontrol Zerbitzuak berak eman zuen, beste 
batzuk Adinekoen Zerbitzura bidali ziren eta beste batzuk artxibatu 
egin ziren, horietan egiten zuen gauza bakarra egoitzaren eta 
profesional batzuen aurkako epaitegietako jarduera ari zela 
burutzen guri jakinaraztea zelako.Guk jasota dugun azken idazkia 
2011ko abenduaren 27an igorri zuen. Idazki horretan kasuarekin 
lotuta dagoen azken epai judizialaren balorazio pertsonala egin zuen 
eta adierazi zuen ez zitzaiola erantzun 2010eko maiatzaren 3an 
igorri zuen idazkiari. Amaitzeko, berriz eskatu zuen, besta gauza 
batzuen artean, Plangintza, Azterlan eta Ikuskapenen zuzendariaren 
dimisioa. Administrazio honek idazkia erantzuntzat jo zuen, arestian 
ere adierazi den bezala, maiatzaren 3ko idazki horretan planteatu 
ziren informazio eskaera batzuk erantzunda zeudelako aurrez eta, 
dimisio eskaerari dagokionez eta berak idazkian bertan adierazten 
duen bezala, helburua guri jakinaraztea zelako dimisio hori 
gertatzea nahi zuela. Dena dela, eta … jaunak guri helarazi nahi 
dizkigun gauza guztiak argitzearen ondoreetarako, hitzordua eman 
zitzaion 2012ko urtarrilaren 25ean Plangintza, Azterlan eta 
Ikuskapenen zuzendariarekin eta Gizarte Ekintzako diputatu 
andrearekin berarekin bilera egiteko. Gure ustez elkarrizketa 
horrekin sobera erantzun zitziaen bere idazki ugarietan planteatu 
dituen demanda guztiei, 2010eko maiatzaren 3ko data dueña 
barne.”. 
 
Azkenik, hauxe dio Sailak “Denbora honetan zehar … jaunak hamaika 
idazki igorri arren horietatik baten ere ez du 2004ko abenduan gertatu 
ziren gertaerengatiko salaketarik egin eta ondorioz ez zen zentroaren 
aurkako ikuskapen espedienterik hasi. Aurreko hori guztia gorabehera, 
egia da, bai, azken urte hauetan Ikuskatzailetza lantzen ari dela, zentro 
guztiekin, zuk informazio eskaeran planteatu dizkiguzun horien moduko 
gaiak, berbarako arreta indibidualizatuko egitaraua, pertsonalaren bilerak 
eta jarduteko protokoloak. Gaur egun, oro har, esan daiteke Bizkaiko 
egoitzek arreta indibidualizatuko egitaraua dutela pertsona erabiltzaile 
guztientzat, eta egitarau hori gutxienez urten behin edo inguruabarrek 
berrikustea gomendatzen duten guztietan berrikusten da. Egitarau 
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horretan pertsonaren balorazio soziala, sanitarioa, psikologikoa eta 
arretazkoa daude jasota, eta baita planteatu diren helburuak eta horiek 
lortzeko egingo diren ekintza zehatzak ere. Protokoloei dagokienez, 
adierazi behar da 2012ko Ikuskapen Planean jarduketa-protokolorik 
dagoen egiaztatu behar dela. Zentro bakoitzak bere protokoloak ditu 
baina zentro horietara egiten diren bisitetan Sailak berak egin duen 
argitalpen bat ari bagara banatzen, garrantzitsuenak diren protokoloak 
azaltzen dituena; helburua protokolo horiek zabaltzea eta gida moduan 
erabiltzea da”.  

 
9. Erreklamaziogileari Gizarte Ekintza Sailaren erantzunaren berri eman 

ondoren, hain zuzen egoki iritzitakoak adieraz ziezazkigun, alegazio-idazkia 
aurkeztu zuen, non 2004ko azaroaren 15ean eginiko ikuskapenean baloratu 
ez ziren alderdiak azpimarratzen zituen, baita gure informazio-eskaera 
egitean kontuan hartutako zenbait alderditan eta epailearen aurrean 
planteaturiko beste batzuetan ere. 
 

10.  Erakunde honek beste jarduketa batzuk burutu ditu, murrizketa fisikoak 
aplikatzeari buruzko zenbait ezaugarriren berri izateko, kexa aztertzean piztu 
zitzaizkigun zalantzengatik. 
 
 

Gogoetak 
 

1. Erreklamaziogileak 2010eko maiatzaren 3an eginiko eskaerari 
administrazioak ustez erantzunik ez ematearen gainekoa da gure lehenbiziko 
aztergaia. 
 
Administrazioak emandako informaziotik ondoriozta daitekeenez, ez zitzaion 
idatzizko erantzun formalik eman eskaerari; bai, ordea, zenbait elkarrizketa, 
erreklamazioarekin solaskidetza izateko. Hori dela-eta, herritarrari erantzun 
beharra bete zuela ulertu zuen. 
 
Egia da harreman informalek administrazioaren eta partikularren arteko 
komunikazioa errazten dutela, partikularren partaidetza sustatu eta 
herritarren beharrak eta eskariak detektatzea ahalbidetzen dutela, herri-
administrazioek antolakuntzarako duten beren ahalmenaren barruan. Horren 
baitan dagoen ahalmen multzoaren bidez, egitura eratu eta beren burua 
antola dezakete herri-administrazioek, Konstituzioak eta lege arruntek 
ezarritako mugen barruan (EKren 103. artikulua eta Araubide Juridikoaren 
eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 3. artikulua). Alabaina, 
egia da ere herri-administrazioek ebazpena eman beharra, Araubide 
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 42.1. 
artikuluan jasoa, herritarrek duten eskubidearen bermea dela, berariazko 
ebazpena, zioak emanda, behar bezala jakinarazia eta eskaturikoarekin bat 
datorrena izateko eskubidea, jurisdikzioa eskuratzeko posibilitatea 
bermatzeko, Espainiako Konstituzioaren (EK) 24.1. artikuluan jasotako 
babes judizialerako eskubidearen funtsezko edukia den aldetik. 
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Beraz, EKk berak (103.1 eta 105. artikuluak) ezarria du prozedurako zenbait 
izapide egoteko bermea, baita herritarrei erantzuna eman beharra ere. 
Herritarrek administrazio ona izateko duten eskubidearen baitan sartzen da 
hori, Europar Batasunaren Funtsezko Eskubideen Kartako 41. artikuluan 
xedatua eta Europarako Konstituzioa ezarri duen Itunak sartua. 
 

2. Ez da egiaztatu zentzuzko epean interesatuari jakinarazi izana heriotza baino 
pixka bat lehenago eginiko ikuskapenean lorturiko emaitza. 
 
64/2004 Dekretua, apirilaren 6koa, zeinaren bidez onartu baita euskal 
autonomia erkidegoko gizarte zerbitzuen erabiltzaileen eta profesionalen 
eskubide eta betebeharren gutuna, eta iradokizunen deta kexen 
araubidearen 8.2.l. artikuluan ezarrita dagoenez, erabiltzaileari 
aintzatetsitako informaziorako eskubidea erabiltzeak berekin dakar 
erabiltzaileak “zerbitzuek ikuskapenetan eta kalitate-ebaluazio berrienetan 
ateratako emaitzei” buruzko informazioa zehatza eta argia jasotzea. 
 
Egokia izango zatekeen informazioa interesatuari ematea Sailarekin izandako 
lehen harremanetan. 
 

3. Erreklamazioak planteaturiko sakoneko gaiak aztertzeari ekin baino lehen, 
gure jarduketari datxekion eremuari buruzko azalpenak eman behar ditugu, 
epaileak aurretiaz emandako ebazpena eta otsailaren 27ko 3/1985 Legearen 
13.1. artikulua dela bide ezarritako mugak baitaude (“Arartekoa ez da 
sendetsitako epaiaren gai izan edo epailaritza-erabakiaren zain egon daitezen 
arrenkurak banaka aztertzen hasiko”).  
 
Beraz, ez ditugu aztertuko soilik jurisdikzio zibilak eta administrazioarekiko 
auzietarako jurisdikzioak jakin beharreko gaiak, eta ez dugu horri buruzko 
adierazpenik emango. Hala, frogatutzat ematen ditugu epai irmoetan 
halakotzat adierazitako gertaerak (bosgarren eta seigarren aurrekariak). 
 
Alabaina, manu horrek ez digu galarazten ikuskaritzaren jarduketa 
baloratzea, –ez baita horren gaineko prozedura judizialik izan-, ezta gure 
jarduketa kokatzen dugun prebentzioaren arloan esku hartzea ere. 
 

4. Ondoren, egoitzan buruturiko ikuskapenaren arloko jarduketei buruzko gaiak 
jorratuko ditugu. 
 
Egoitzak urtero eginiko ohiko ikuskapenen eta horietako bakoitzean 
baloraturikoei buruzko informazioa eman digu administrazioak. Zazpigarren 
aurrekarian, informazio hori laburbiltzeko taula eskaini dugu. 
 
2004ko azaroaren 15ean eginiko ikuskapenari dagokionez, egoiliarraren 
heriotza baino bi aste inguru lehenago, ikuskaritza zerbitzuak baloratu behar 
zituen eta kontuan hartu ez ziren zenbait alderdi aipatzen ditu 
erreklamaziogileak.  
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Zerbitzu horiek –titularitate publikokoak zein pribatukoak- bete beharreko 
gutxieneko beharkizun materialak eta funtzionalak ezarri ditu 
Adinekoentzako gizarte egoitzei buruzko martxoaren 10eko 41/1998 
Dekretuak, zertarako-eta erabiltzaileen eskubideak behar bezala erabiltzen 
direla bermatzeko.  
 
Egoitzei dagokienez, Dekretu horretako I. eranskinean bildutako egoitza-
zerbitzu guztietan komunak diren beharkizunak bete beharko dira, baita II. 
eranskinean egoitzetarako ezarritako espezifikoak ere. 
 
Dekretu horren edukia eguneratu beharra alde batera utzita -gai horri 
buruzko ebazpenak eman izan ditu dagoeneko erakunde honek aurrekoetan-, 
bertan bildutako beharkizunak exijitzekoak dira indarrean sartu zirenetik gaur 
egunera arte.  
 
Erakunde honen iritziz, orduko ikuskapen hartan nahiz ondorengoetan, 
beharkizun horiek bete behar ziren, salbu eta egoitza irekitzeko baimena 
emateko kontuan hartu zirenak; urte berean eman zen egoitza irekitzeko 
baimena. Zazpigarren aurrekarian adierazitakoa ikusita, egiaztatu egin da 
azterketa hori ez zela egin. 
 
Hauxe ezarri du 40/1998, Dekretuak, martxoaren 10ekoa, Euskal 
Autonomia Erkidegoko gizarte zerbitzuen baimena, erregistroa, 
homologazioa eta ikuskapena arautzeko denaren 50.1. artikuluak: 
“erregistroetan dauden zerbitzu eta zentro guztien urtean behin gutxienez 
ikuskapena izango dute.”. Beraz, urtero ikuskapen osoa egin beharra 
aipatzen da, baina artikulu bereko bigarren atalean beste zerbait ezarri da, 
non ikuskapen osoa edo zatizkoa izatea aurreikusten den zenbait kasutan, 
hain zuzen ere agintari eskudunak egoki irizten dionean edo hala komeni 
dela jasotzen duen salaketaren bat dagoenean. 
 
Horrenbestez, sareko egoitzen multzoa ikuskatzeko prozesuaren 
plangintzaren arloan administrazioak duen ahalmenari kalterik egin gabe, oro 
har, aipaturiko beharkizun guztiak betetzen direla baloratu beharra dago, 
salbu eta egoitzarako baimena ematean kontuan hartu zirelako eta berdin-
berdin mantentzen direlako egiaztatu behar ez direnak. 
 
Arreta berezia jarri beharko da zerbitzuaren eboluzioan eta erabiltzailearen 
arretan (10 eta 11. zehaztapen teknikoak) funtsezkoak diren horietan: 

 Pertsonal/egoiliarren ratioa. 
 Pertsonalaren aldizkako bilerak. 
 Pertsonalak jardun onen eskubidea edukitzea. 
 Banako zuzeneko arretarako programak, egoiliar bakoitzari 

erreferentziako langile bat esleituta. 
 Pertsonalak jarduteko protokoloak edukitzea. 
 Buruko desoreka dutenentzako prebentzio eta tratamendu programa 

edukitzea. 
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Gizarte Ekintza Sailak emandako informaziotik (zortzigarren aurrekariko 
azken paragrafoa) ondoriozta daitekeenez, azken urteetan arreta berezia 
jartzen ari da gai horietan guztietan eta, beraz, ikuskaritzaren lana hobetu 
dela ikus daiteke argi eta modu objektiboan. 
 
Aztergai dugun kasuan, aipaturiko beharkizunetatik bakarra bete zen, 
pertsonalaren ratioei buruzkoa. Hala eta guztiz ere, esan behar dugu 
1998ko araudian bildutako ratioak – oraindik indarrean- eguneratu behar 
direla; gutxieneko ratioak dira, laguntzarako funtsezko irizpide batzuk baizik 
ez dituztenak bermatzen. Alde batetik, igo egin behar dira ratioak, eta 
bestetik, zuzeneko arretako pertsonalaren presentziarenak ezarri behar dira 
(baita pertsonal horrek langile guztiekiko duen proportzioa handitu), horiek 
guztiak arreta banaka ematearen ondoriozko eskakizunetara egokitzeko; 
banakako arreta da gizarte zerbitzuen sistema eraentzen duen oinarria. 
 
Ratioak hobetzearekin batera, aplikaturiko arreta-estandarren hobekuntza 
joan behar da ezinbestean, eta horrek isla izan behar du araudian. 

  
5. Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte zerbitzuen bamena, erregistroa, 

homologazioa eta ikuskapena arautzen dituen martxoaren 10eko 40/1998 
Dekretuak ikuskaritzaren jardueran biltzen dituen funtzioak ezarri ditu. 
Zerbitzu edo zentro mota bakoitzarentzat arauetan ezarritako beharkizun 
materialak eta funtzionalak betetzen direla egiaztatzeari buruz aurreko 
paragrafoetan adierazitako funtzioaz gain, txostenak egin beharra ere ezarri 
da f) atalean: arauari erantzun arren, alde kualitatibotik hobetu 
beharrekotzat jotzen diren ezaugarriak bildu dira, eta horretarako, gomendio 
egokiak emango dira. 
 
Gure ustez, egokiagoa zatekeen eginkizun hori urtero eginiko ikuskapenetan 
betetzea, zertarako-eta, egiaztapen materialetatik eta ratio profesionaletatik 
harago, laguntzarako jarraibideak arretaren kalitatea eta erabiltzaileen 
eskubideen errespetua bermatzeko egokienak ziren jakiteko, are gehiago 
gertaera tamalgarriaren ondoren eginiko ikuskapenetan, zeren eta gertaera 
horrek zentzuzko zalantza pizten baitzuen gutxienez jarraibideak egokiak ote 
ziren edo neurri egokiak ezarri behar ote diren. 
 
Hurrengo atalean zehatz-mehatz aztertuko ditugun zenbait jarraibidez eta 
neurriz ari gara.  
 

6. Erreklamaziogileak gure irizpenpean jarritako beste gai bat izandako gertaera 
tamalgarriaren ondoren egoitzan ezohiko ikuskapenik egin ez izana dugu.  
 
Administrazioak, alde horretatik, interesatuak salaketa formalik egin ez 
izana azpimarratzen du. 
 
Gai eztabaidagarria dugu: ezin ahantz dezakegu, administratuak 
administrazioan jarduteko moduaren askatasunaren printzipioaren 
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interpretazio egokia dela-eta, administratuak administrazioarekin izan zituen 
harremanetan eta hari zuzendutako idazki ugarietan, salaketa hori noizbait 
izan zela uler genezakeela, betiere arestian aipaturiko 64/2004 Dekretuaren 
11.2.a) eta 12. artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz hark zuen eskubidea 
erabiliz. Hori guztia alde batera utzita, erakunde honen aburuz, gertaera bera 
nahikoa larria zen, eta gizartean hain kezka handia sortzen zuen, espero 
zitekeen ikuskaritza zerbitzuek ofizioz egitea ikuskapena, gertaeren balizko 
kausak argitzeko eta kausa horiek jarduketa desegokiarekin edo arauak ez 
betetzearekin zerikusia ote zuten jakiteko, baita horrelako egoerak 
etorkizunean berriz ez gertatzeko hartu beharreko argiak zehazteko ere. 
 
Ikuskapena berehala egitea determinantea izango zatekeen ikuskaritza-
laneko tresna horrek gertaturikoa argitzeko eginkizunean izan behar dituen 
gutxieneko bermeak edukitzeko, baita balizko jarduketa okerrak aurkitu eta 
zuzentzeko eta prebentzio eta kautelazko neurrik hartzeko ere (aipaturiko 
40/1998 Dekretuaren 48. artikulua). 
 
Ondorengo ikuskaritza-lanak ere egokiak izango ziratekeen, bereziki 
interesatuak auzi judizialaren emaitza jakinarazi zionean administrazioari. 
 
Beraz, prozedura zibilean frogaturiko gertaerek –seigarren aurrekarian 
deskribatuek- agerian uzten dute bi unetan zenbait zuzenketa-neurri 
azpimarratu beharko zirela: 

 Zuzeneko zaintzaren arduradunek erabiltzaileen informazio klinikoa 
eskuratzea bermatzea. 

 Laugarren oinarrian aipaturiko zehaztapen teknikoak betetzea, 
pertsonalaren aldizkako bilerak egin beharrari buruzkoak; jardun onen 
gaineko eskuliburua edukitzea; banakako zuzeneko arreta programak 
edukitzea1, egoiliar bakoitzari erreferentziako langile bat esleituta; 
pertsonalaren jarduketa-protokoloak erabiltzea eta buruko desoreka 
duten pertsonentzako aurreneurri eta tratamenduen programa 
edukitzea. 

 Zorrozki betetzea farmakoak ematearen inguruko agindu medikoak. 
 Gaueko txandetako zaintza geriatrikoan gutxienez bi profesional 

daudela bermatzea, egoitzan bi solairu daudelako.  
 Leihoak eta balkoiak itxita daudela ziurtatzea. 
 Bereziki, murrizketa fisikoen gaineko jarduketa-protokoloa edukitzea 

eta erabiltzea, betiere neurri horiek betearazteko lanbide-profila izanik 
uneoro. 

 Bereziki, erabiltzaile bakoitzaren espediente pertsonala dagoela 
ziurtatzea, non erabiltzailearen ezaugarriak eta arretarako beharrak 
eta eginiko planaren ondoriozkoak, txosten teknikoak, diagnostikoak, 
agindutako tratamenduak, ezarritako planaren jarraipena eta 

                                         
1 Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte zerbitzuen erabiltzaileen eta profesionalen eskubideei eta betebeharrei 
buruzko karta eta iradokizunen eta kexen araubidea onetsi duen apirilaren 6ko 64/2004 Dekretuaren 10. 
artikuluan, ebaluazioak iraun bitartean antzemandako beharrei egokituriko arretarako banako plana zentzuzko 
epeetan edukitzeko eskubidea deskribatzen da, baita planak egiteak dakartzan ondorioak ere. 
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ebaluazioa eta plana garatzean izandako gorabehera guztiei buruzko 
jasota utziko diren. 

 Bereziki, buruko osasun arazoak dituen erabiltzaileak bere burua 
babestearen inguruko informazioa behar bezala ematen dela 
bermatzea.  

 Erabiltzaileak babesteko eta kontrolatzeko beharrezkoak diren neurri 
guztiak ezartzea, bereziki baldintza fisikoak edo baldintza psikikoak 
direla-eta erabiltzaileen osotasunerako arriskuak aurreikus 
daitezkeenean. 

 Agindutako kasuetan psikiatriara bideraturiko kasuak betetzen direla 
bermatzeko neurriak ezartzea.  

  
Azaldutako hori guztia bat dator ikuskaritza-lana eraendu behar duten 
printzipioetako batekin (40/1998 Dekretuaren 38.2 d) artikulua): 
“Ikuskapena izaera ebaluatzaile eta pedagogikoa ematea, zerbitzu eta 
zentroetako profesionalei funtzionamenduaren azterketan eta atentzioa 
emateko kalitatea hobetzean parte harraraziz”. 
 

7. Frogaturiko gertaeretako bat dela-eta (zehazki seigarren aurrekariko 
zortzigarren puntuan deskribatzen dena, profesionalak egoiliarra ez lotzeari 
buruzkoa), azterketa egin behar dugu: ea gerokultorearen profila duen 
profesional batek bere gain hartu beharko lukeen horrelako murrizketa 
fisikoak aplikatzea. 
 
Beharrezko neurri terapeutikoak eta salbuespenezkoak aplikatzeko diren 
jarduketak dira, betiere erabiltzailearen gorputz osoaren edo zati baten 
mugimenduak mugatzeko prozedura fisikoak edo mekanikoak erabiliz 
horretarako. 
 
Murrizketa fisikoak dituzten adinekoek autonomia, duintasuna eta 
autoestimua galtzeko prozesuari egin behar diote aurre, eta halako kasuak 
araupetu eta protokolizatu behar dira, murrizpen horiek azken baliabide gisa 
agindu daitezen soilik, tasaturiko kasuetan eta beharrezko bermeekin.  
 
Bizkaiko Foru Aldundiak 2010ean argitaraturiko dokumentua aztertu da, 
izenburu hau duena: "Jarduteko protokoloak. Adinekoen egoitzak. Egoitzen 
Foru Zerbitzua”. Etengabeko arreta osorako prozesua ezarri da bertan 
(arreta biosanitarioaren azpiprozesua), murrizpen fisikoen protokoloa, eta 
horrelako jarduketen erantzukizuna osasun-laguntzaren sailari dagokio.  
 
 
Protokolo horretan espresuki adierazten da medikuak neurri terapeutikoak 
agintzen dituela, baita gainerako osasun-profesionalen gainerakoek 
aplikatzeko jarraibideak ere. Hortaz, osasun-profesionalek aplikatu beharko 
dute protokoloa, nolanahi ere. 
 

8. Azkenik, badirudi egokia dela berriz ere esatea, ondo finkaturiko 
jurisprudentziaren arabera, administrazio eta arauen arloko eskakizunak 
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betetze hutsak (maiz ez dira nahikoak izaten praktikan minak eta kalteak 
ekiditeko) ez dituela egoitzak salbuesten beren egoiliarren osotasuna 
bermatzeko neurri guztiak aplikatzeko duten betebeharretik, eta erabat 
aplikatu behar da arriskuaren teoria, egoiliarren osasunerako dauden 
konpromiso handiak direla-eta. Izan ere, uneoro bermatu behar zaizkie arreta 
eta zaintza egokiak, erabiltzaile bakoitzaren ezaugarrien arabera. 

 
 

Ondorioak eta gomendioak 
 

1. Administrazioak interesatuari banako arreta eman ziola egiaztatu bada ere, 
haren eskaerari beren beregiko eta zioak emanda zituen erantzuna eman 
behar zion administrazioak, 2010eko maiatzaren 3ko idazkian eginiko 
eskaerari. 
 

2. Administrazioak zentzuzko epean interesatuari jakinarazi behar izan zion 
heriotza baino pixka bat lehenago eginiko ikuskapenetik lorturiko emaitza. 
 

3. Ikuskapen hartan nahiz ondorengoetan, 41/1998, martxoaren 10eko, 
adintsuentzako etxeetako gizarte zerbitzuei buruzko Dekretuko I. eta II. 
eranskinetan bildutako beharkizunak bete ziren aztertu beharra zegoen, 
salbu eta egoitza irekitzeko baimena emateko kontuan hartu zirenak; urte 
berean eman zen egoitza irekitzeko baimena. Bereziki honako hauetan jarri 
behar zen arreta: 
 

 Pertsonalaren aldizkako bilerak. 
 Pertsonalak jardun onen eskubidea edukitzea. 
 Banako zuzeneko arretarako programak, egoiliar bakoitzari 

erreferentziako langile bat esleituta. 
 Pertsonalak jarduteko protokoloak edukitzea. 
 Buruko desoreka dutenentzako prebentzio eta tratamendu programa 

edukitzea. 
 

4. Komenigarria da azpimarratzea ikuskaritza zerbitzuek aipaturiko 
eranskinetan bildutako beharkizun guztiak betetzen direla aztertu behar 
dutela urteroko ikuskapenetan, salbu eta egiaztapena beharrezkoa ez bada 
egoitzari baimena ematean kontuan hartu zirelako eta berdin-berdin 
mantendu direlako. Hartara, arreta berezia jarri behar da aurreko atalean 
nabarmendutako bost beharkizunetan. Azken horiei dagokienez agerrarazi 
behar dugu azken urteotan gero eta arreta handiagoa jasotzen ari direla eta, 
horri esker, ikuskaritzaren lana hobetu dela ikus daiteke argi eta modu 
objektiboan. 
 
Ildo berean, komenigarria da ikuskapen zerbitzuei gomendatzea euren 
ahalmena gehiagotan erabil dezatela euren txostenetan jasota uzteko arauari 
erantzun arren alde kualitatibotik hobetu beharrekotzat jotzen diren 
alderdiak. Hartara, gomendio egokiak ezarriko dira. 
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5. Foru zerbitzuek ofizioz abiarazi behar zuten ikuskaritza-lana egoiliarraren 
heriotza gertatutakoan, gertaeraren balizko kausak argitzeko eta kausa 
horiek jarduketa desegokiarekin edo arauak ez betetzearekin zerikusia ote 
zuten jakiteko, zigor-araubidea aplikatzeko –hala denean- eta horrelakorik 
etorkizunean berriz ez gertatzeko hartu beharreko neurriak zehazteko ere. 
Hartara, neurriak betetzeko eskatu behar zaio egoitzari.  
 
Jarraibide hori bete beharko litzateke, behinik behin, erabiltzaileak bere 
burua kaltetu eta ondorioz hil egiten denean.  
 

6. Bidezkoa da Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Sailari eskatzea, 
gertaera tamalgarri hura jazo zen egoitzan urteko hurrengo ikuskapenean, 
seigarren oinarrian bildutako guztiak bete ditzala, hain zuzen ere bertan 
proposaturiko zuzenketa neurriak abiarazi direla egiaztatuta. Osterantzean, 
bidezkoa izango da aipaturiko neurri horiek bete ditzala eskatzea egoitzari. 
  

7. Kexa hau aztertzeari esker, horrelako gertaerak prebenitzeko eta egoitzetako 
arretaren kalitatea hobetzeko zenbait neurri egoki identifikatu ahal izan dira; 
ikuskaritza zerbitzuek azpimarratu egin beharko dute zentro horiek neurri 
hauek hartu behar dituztela: 
 

 Foru erakundeak eginiko jarduketa-protokoloak egoitzetako 
pertsonalaren esku jartzen direla eta behar bezala aplikatzen direla 
egiaztatzea, bereziki jarduketa terapeutikoaren protokoloa, asaldura 
psikomotoreen prebentzioa eta tratamendua, murrizpen fisikoena eta 
ihesaldiena. 
 
Murrizketa fisikoen protokoloarekin loturiko erregistroa egitea eta 
abiaraztea.  
 
Prestakuntza egokia ematea murrizketa fisikoko neurriak aplikatzeko 
ardura duten osasun-profesionalei. 

 
 Foru erakundeak eginiko Jardun Onaren Eskuliburua (Adinekoen 

Egoitzak) eta Banako Arreta Plana (Egoitzen Foru Zerbitzua) 
dokumentuak egoitzetako pertsonalaren esku jartzen direla eta behar 
bezala aplikatzen direla egiaztatzea. 

 
 Pertsonalari informaziorako eta partaidetzari bideak eskatzen 

zaizkiola egiaztatzea, bilerak eginez (zuzendaritza, osasun-taldea eta 
zuzeneko arretako langileak bertan direla); bertan eman eta hartuko 
da erabiltzaileak duen egoerari, tratamenduari eta behar dituen 
zaintza bereziei buruzkoa informazioa, eta profesionalek zalantzak, 
iradokizunak eta kezkak ager ditzakete euren lanaren jardunaren 
aldetik edo egoera espezifikoetan dauden zenbait pertsonentzako 
jarduketarako jarraibide hobeen gainekoak argitzea eskatzeko.  
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Eguneratuta edukitzea profesionalek izandako talde-bileren gaineko 
erregistroak. 

 
Zuzeneko arretako pertsonalari informazioa emateko bide egokiak 
ezartzen direla egiaztatzea, hain zuzen kalitatearen arreta bermatzeko 
banako arretaren planean ezarritako zuzeneko arretarako ohiko 
jarraibideak errespetatzearen garrantziari buruzkoa. 

 
Zuzeneko arretako pertsonalaren eta gainerako profesionalen arteko 
komunikazioa hobetzea, aplikaturiko jarraibideak koherenteak izan 
daitezen. 

 
 Erabiltzaileek eta euren familiek barneko eta kanpoko ebaluazioetan 

parte hartzeko erraztasunak ematea, baita kalitatea hobetzeko 
prozesuetan eta zentroaren funtzionamenduari buruz egiten diren 
ikuskapen-prozeduretan ere. 

 
 Arriskua dagoela irizten zaionean beharrezkoak diren segurtasun-

elementuak dakartzaten irekiera- eta itxiera-dispositiboak jartzea 
balkoietan eta leihoetan, batez ere buruko gaitzak edo arazoak 
dituzten pertsonekin. 

 
 Mediku espezialista egokiengana bideratzearen inguruko preskripzio 

teknikoak betetzen direla bermatzeko bideak ezartzen direla 
egiaztatzea. 

 
8. Herritar baten kexaren izapidetzeak, beste behin, agerian utzi du  41/1998, 

martxoaren 10eko, adintsuentzako etxeetako gizarte zerbitzuei buruzko 
Dekretuaren edukia eguneratu beharra dagoela eta komeni dela. 
Horretarako, kalitateko eskakizunak eta irizpideak ezarriko dira, banako 
arretaren beharren arabera, baita zerbitzuen tipologia egokia ere, hori guztia 
Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legearen manuekin 
eta hura garatzeko arauekin bat etorriz.  

 
Beraz, bidezkoa da Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari alderdi horren berri 
ematea, arlo horretako eskumena baitu.  
 
 


