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DIRU-LAGUNTZEN PROGRAMEI BURUZKO EBALUAKETA 2015 

 

 

HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA 

 

1. Funtzionamendurako diru-laguntzak udalentzat Bake Epaitegien funtzionamendu-

gastuetarako. 

2. Diru-laguntzak ematea Karrera Judizialerako eta Fiskalerako eta Justizia 

Administrazioaren Letraduen Kidegorako oposizioak prestatzeko. 

3. Abokatuen elkargoak. Doako laguntza juridikoa. 

4. Prokuradoreen elkargoak. Doako laguntza juridikoa. 

5. Doako laguntza juridikoa. Funtzionamenduko gastuak. Abokatuen elkargoa. 

6. Doako laguntza juridikoa. Funtzionamenduko gastuak. Prokuradoreen elkargoa. 

7. Etxeko indarkeriako txanda. 

8. Espetxeratuentzako lege-laguntza. 

9. Euskal Autonomia Erkidegoan preso dauden pertsonak gizarteratzeko eta lan-munduan 

txertatzeko proiektuetarako diru-laguntzak emateko 2015eko deialdia. 
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1.- Izenburua 

Funtzionamendurako diru-laguntzak udalentzat Bake Epaitegien funtzionamendu-

gastuetarako 

 

2.- Araua 

-411/1998 Dekretua, abenduaren 22koa, Bake Justiziari buruzkoa. 

 
-2015eko urriaren 17ko Agindua, Herri Administrazio eta Justizia sailburuarena, udalentzako 

diru-laguntzak ezartzen dituena Bake Epaitegiek 2015ean   izan ditzaketen funtzionamendu-

gastuetarako (EHAA, 204 zk., 2014ko urriaren 27koa). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak   

Botere Judizialaren Lege Organikoak udalerriaren eremuan txertatutako organo gisa eratzen 

ditu Bake Epaitegiak, eta horregatik ez zaio uko egin udalen lankidetzari organo horien baliabide 

materialak hornitzeari dagokionean. 

 
Horiek horrela, abenduaren 28ko 38/1988 Legean, Mugape eta Planta Judizialari buruzkoan, 50. 

artikuluan eta hurrengoetan jasotako aurreikuspenei jarraituz, diru-laguntza programa bat ezarri 

da Euskal Autonomia Erkidegoan udalek gai honetan dituzten premiei sostengu ekonomikoa 

emateko. 

 
Horregatik, 1990 urteaz geroztik Dekretu eta Agindu multzo bat eman da Euskal Autonomia 

Erkidegoko udalentzako laguntzak arautu eta haietarako deialdiak egiteko, Bake Epaitegietako 

funtzionamendu-gastuei aurre egiteko asmoz.  

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean  

Bake Epaitegietako funtzionamendu-gastuei aurre egiteko Udalentzako diru-laguntza programa 

Justizia Administrazioaren 1411 programan dago jasota, bake justiziari buruzko 4. helburuan, 

betiere gaian eskumena duten erakundeekin koordinatuta, laguntza horiek emateko 2. ekintzan 

zehazten den bezala. 

 
Deialdia egin da, eta helburu horretarako aurrekontuan jasotakoaren %91,69 erabili da. 

 
Lortutako emaitzak deialdian aurreikusitako berak dira; baliagarritasuna eta gizartean izan duten 

eragina garrantzitsuak izan dira, Bake Epaitegia duten 236 udalei eman baitzaizkie 

funtzionamendu-gastuetarako diru-laguntzak. 
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1.- Izenburua 

Karrera Judizialerako eta Fiskalerako eta Justizia Administrazioaren Letraduen 

Kidegorako oposizioak prestatzeko diru-laguntzak 

 

2.- Araua 

-Agindua, 2014ko irailaren 3koa, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuarena, Karrera 

Judizialera, Fiskalera eta Justizia Administrazioaren Letraduen Kidegora iristeko prestaketa-

laguntzetarako 2015eko deialdia egiteko eta laguntza horiek arautzeko dena (EHAA, 184. zk., 

2014ko irailaren 29koa). 

 

-2014ko abenduaren 12ko Ebazpena, 2014ko irailaren 3ko Aginduak zabaldutako deialdian 

emandako laguntzak ebatzi eta argitaratzen dituena, Karrera Judizialerako eta Fiskalerako 

Justizia Administrazioaren Letraduen Kidegorako sarbidea prestatzeko ematen diren laguntzei 

dagokiena. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak   

 Diru-laguntza lerroa, zuzenbideko lizentziadunak motibatzea helburu duena beren lanbide 

asmoak Karrera Judizial eta Fiskalera eta Idazkari Judizialen Kidegora bidera ditzaten. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean  

Karrera Judizialerako eta Fiskalerako eta Idazkari Judizialen Kidegorako oposizioak prestatzeko 

diru-laguntza programa Justizia Administrazioaren 1411 programan dago jasota, lanbide 

judizialetan egonkortasuna sustatzeko 5. helburuan, betiere gaian eskumena duten 

erakundeekin koordinatuta, laguntza horiek emateko 1. eta 2. ekintzetan zehazten den bezala. 

 

Deialdia egin da eta ebazpena eman da, eta helburu horretarako zeuden 30 bekak eman dira; 

hala ere, onuradun batzuen (3) ukoa dela eta, ez da ekitaldian zehar dena exekutatu, helburu 

horretarako aurrekontuan jasotakoaren %95,08 erabili baita. 

 

Baliagarritasuna eta gizartean izan duten eragina handiak izan dira, bai eskatzaileen 

kopuruagatik, bai kidego judizial horietan sarbidea izan duten onuradunen kopuruagatik, 

azkenean Euskal Autonomia Erkidegokoa justizia aparatuan integratuko baitira. 
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1.- Izenburua   

ABOKATUEN ELKARGOAK. DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA 

 

2.- Araua  

1/1996 Legea, urtarrilaren 10ekoa, doako laguntza juridikoa arautzen duena (BOE, 1996-01-12). 

110/2012 Dekretua, ekainaren 19koa, doako laguntza juridikoari buruzkoa (EHAA, 2012-07-06). 

 

3.- Diru-laguntzen programaren deskribapen laburra eta helburuak  

Programaren xedea da auzitan jarduteko baliabide ekonomiko nahikorik ez dutela egiaztatzen 

dutenek zaintza judizial eraginkorra izan dezaten bermatzea.  

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

Doako Laguntza Juridikoa (DLJ) izateko eskubidea aitortzeari dagokionez, jarduketa Arabako, 

Bizkaiko eta Gipuzkoako Orientazio Juridikoko Zerbitzuetan (OJZ) hasten da, eta, ondoren, 

zerbitzu horiek espedienteak helarazten dizkiete DLJko batzordeei. 

 

1412 Programaren Memorian jasotakoaren arabera, DLJko hiru batzordeek 65 bilera egin behar 

zituzten guztira. 2015eko datuetan ageri denez, 70 bilera egin ziren.  1412 Programaren 

Memorian jasotako kalkuluen arabera, DLJko 4.800 bat espediente bideratuko ziren Araban, eta 

4.986 bideratu dira 2015ean; 6.800 bat espediente Gipuzkoan, eta 7.506 bideratu dira 2015ean; 

eta 12.400 bat Bizkaian, eta 13.758 bideratu dira 2015ean. Kalkuluen arabera, guztira DLJko 

24.000 espediente inguru bideratuko ziren, eta, datuek diotenez, 26.250 bideratu dira, hau da, 

espero ziren baino %9 gehiago.  

 

1412 Programaren Memorian esaten zen ebazpenen %66 inguruk aitortuko zutela eskubidea; 

eta datuek diote ebazpenen %75ek –19.654 kasu– eman zutela eskubidea aitortzearen aldeko 

irizpena.  
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1.- Izenburua  

PROKURADOREEN ELKARGOAK. DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA 

 

2.- Araua  

1/1996 Legea, urtarrilaren 10ekoa, doako laguntza juridikoa arautzen duena (BOE, 1996-01-12). 

110/2012 Dekretua, ekainaren 19koa, doako laguntza juridikoari buruzkoa (EHAA, 2012-07-06). 

 

3.- Diru-laguntzen programaren deskribapen laburra eta helburuak  

Programaren xedea da auzitan jarduteko baliabide ekonomiko nahikorik ez dutela egiaztatzen 

dutenek zaintza judizial eraginkorra izan dezaten bermatzea.  

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

Doako Laguntza Juridikoaren Legea ezartzea erraztu da, eta arloan indarrean dagoen araudia 

zer neurritan betetzen den aztertu da. Izan ere, ofiziozko txandan aitortutako doako justiziaren 

esparruan egindako jarduketa guztiak ordaindu zaizkie prokuradoreen elkargoei (14.968 

prozedura 2015ean); programak erabateko gizarte-eragina izan du, erreferentziako lege-

aginduei dagozkien kasu guztiak aztertu baitira. 
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1.- Izenburua   

DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA. FUNTZIONAMENDUKO GASTUAK. ABOKATUEN 

ELKARGOA 

 

2.- Arauak  

1/1996 Legea, urtarrilaren 10ekoa, doako laguntza juridikoa arautzen duena (BOE, 1996-01-12). 

110/2012 Dekretua, ekainaren 19koa, doako laguntza juridikoari buruzkoa (EHAA, 2012-07-06). 

 

3.- Diru-laguntzen programaren deskribapen laburra eta helburuak  

Programaren xedea da auzitan jarduteko baliabide ekonomiko nahikorik ez dutela egiaztatzen 

dutenek zaintza judizial eraginkorra izan dezaten bermatzea; kasu honetan, zehazki, OJZ 

Orientazio Juridikoko Zerbitzuen funtzionamenduari euste aldera abokatuen elkargoek izaten 

dituzten gastuak ordaintzea. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

Doako Laguntza Juridikoaren Legea ezarriz (38. artikulua), eta OJZ Orientazio Juridikoko 

Zerbitzuen funtzionamendu operatiboak abokatuen elkargoei eragiten dizkien gastuak –

aseguru-gastuak barne– aztertu ondoren, 2015erako aurrekontuetan ezarritako zenbatekoak 

ordaindu zaizkie haiei; zehazki, 1.111.204 €. 

 

Lortutako emaitza horiekin, arauek elkargoak diruz laguntzera behartzen dute, eta, horrela, 

haien gizarte-onura eta -eragina bermatzen da. Izan ere, doako laguntza juridikoaren 

onuradunentzako ofiziozko txandaren funtzionamendua bermatzeagatik eta Orientazio 

Juridikoko Zerbitzuek doako justiziako espedienteak bideratzeagatik ematen zaie ordain hori 

abokatuen elkargoei. 
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1.- Izenburua   

DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA. FUNTZIONAMENDUKO GASTUAK. PROKURADOREEN 

ELKARGOA 

 

2.- Arauak  

1/1996 Legea, urtarrilaren 10ekoa, doako laguntza juridikoa arautzen duena (BOE, 1996-01-12). 

 

110/2012 Dekretua, ekainaren 19koa, doako laguntza juridikoari buruzkoa (EHAA, 2012-07-06). 

 

3.- Diru-laguntzen programaren deskribapen laburra eta helburuak  

Programaren xedea da auzitan jarduteko baliabide ekonomiko nahikorik ez dutela egiaztatzen 

dutenek zaintza judizial eraginkorra izan dezaten bermatzea; kasu honetan, zehazki, 

prokuradoreen elkargoen ofiziozko txandaren funtzionamendu operatiboari euste aldera 

abokatuen elkargoek izaten dituzten gastuak ordaintzea. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

Doako Laguntza Juridikoaren Legea ezartzea erraztu da, eta arloan indarrean dagoen araudia 

zer neurritan betetzen den aztertu da. Bestalde, profesionalen txandak diruz lagundu dira 

(142.224 €). Lortutako emaitza horiekin, arauek elkargoak diruz laguntzera behartzen dute, eta, 

horrela, haien gizarte-onura eta -eragina bermatzen da. Izan ere, ofiziozko txandaren 

funtzionamendua bermatzeagatik ematen zaie ordain hori prokuradoreen elkargoei. 
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1.- Izenburua   

ETXEKO INDARKERIAKO TXANDA 

 

2.- Arauak  

Abokatutzaren Euskal Kontseiluak eta Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantza Sailak 2007ko 

otsailaren 26an sinatutako Lankidetza Hitzarmena. 

 

3.- Diru-laguntzen programaren deskribapen laburra eta helburuak  

Aipatutako hitzarmen horren lehen estipulazioak xedatzen duen moduan, programaren helburua 

hau da: laguntza juridiko espezializatua bermatzea etxeko indarkeriaren, genero-indarkeriaren 

edo sexu-askatasunaren aurkako delitu baten biktima guztiei. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

Etxeko indarkeriako, genero-indarkeriako eta/edo sexu-erasoetako txandaren jarduketei 

dagokienez, 1412 Programaren Memorian jasotako kalkuluen arabera, urtean 4.200 bat 

laguntza juridiko ematekoak ziren doako justiziaren bidez, Abokatutzaren Euskal Kontseiluarekin 

sinatutako hitzarmenaren esparruan. 2015. urteko behin betiko datuek jasotzen dutenez, etxeko 

indarkeriako, genero-indarkeriako eta/edo sexu-erasoetako txanda bereziaren jarduketak sei 

hilabetez behin bideratu dira, eta guztira 2.673 espediente izan dira, hau da, 2015ean espero 

ziren baino nabarmen gutxiago. 1.107.057 €  eman zaizkie abokatuen hiru elkargoei, zerbitzua 

garatu eta sendotu dezaten. Horri esker, DLJ arautzeko legea ezartzea erraztu da eta, era 

berean, Abokatutzaren Euskal Kontseiluarekin sinatutako hitzarmena bete da. Emakumeen 

aurkako indarkeriaren, etxeko indarkeriaren edo sexu-erasoen biktimek eguneko 24 orduetan 

doako laguntza juridikoko zerbitzu bat edukitzeak berebiziko garrantzia du gizartearentzat, 

betebehar legal eta hitzarmenezkoa bilakatu da eta ageriko gizarte-onura eta -eragina du. 

Abokatuen elkargoetako abokatuek ematen dute zerbitzu hori. 
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1.- Izenburua   

ESPETXERATUENTZAKO LEGE-LAGUNTZA 

 

2.- Arauak  

Gobernu Kontseiluaren 2012ko ekainaren 12ko erabakia. 

 

3.- Diru-laguntzen programaren deskribapen laburra eta helburuak  

Euskal Autonomia Erkidegoko espetxeetan preso dauden pertsonei doako lege-laguntza 

bermatzeko programa da, eta pertsona horiek beren zigorraren eraginpean ez dauden 

eskubideak erabili ahal izatea da haren helburua. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

1412 Programaren Memorian jasotako kalkuluaren arabera, 5.000 alditan ematekoak ziren 

laguntza juridikoa EAEko hiru espetxeetan giltzaperatuta dauden pertsonei. 2015eko behin 

betiko datuak kopuru hori baino apur bat apalagoak dira (%7,5). Izan ere, 4.627 jarduketa egin 

dira espetxeratuen lege-laguntzako txandan (2.465 Araban, 1.090 Bizkaian eta 1.072 

Gipuzkoan).  

 

Programa horrek urteko zenbateko finkoa du, 160.989 €, hitzarmen bidez ezarria, eta 

ordainketak hiru hilez behin egiten zaizkie abokatuen elkargoei. Lortutako emaitzak espero 

zirenak dira, hau da, espetxeratuei lege-aholkularitzako zerbitzuak ematea, behar dutenean. 

 

Programak ageriko gizarte-eragina du, eskubide legitimo batzuk –bestela akaso behar beste 

bermatuko ez liratekeenak– erabiltzea ziurtatzen baitu. Horrenbestez, lagungarria da 

askatasunaz gabetuta EAEko espetxeetan dauden pertsonen egoera hobetzeko eta azken 

helburua –alegia, pertsona horiek gizarteratzea– lortzeko.  
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1.- Izenburua 

Euskal Autonomia Erkidegoan preso dauden pertsonak gizarteratzeko eta lan-munduan 

txertatzeko proiektuetarako diru-laguntzak 

 

2.- Araua 

2015eko apirilaren 13ko AGINDUA, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuarena, Euskal 

Autonomia Erkidegoan preso dauden pertsonak gizarteratzeko eta lan-munduan txertatzeko 

proiektuetarako diru-laguntzen deialdia egiten duena.  

 

3.- Diru-laguntza Programaren Azalpen Laburra eta Helburuak 

2015eko apirilaren 13ko AGINDUA, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuarena, Euskal 

Autonomia Erkidegoan preso dauden pertsonak gizarteratzeko eta lan-munduan txertatzeko 

proiektuetarako diru-laguntzen deialdia egiten duena.  

 

Gizarteratzeko eta lan-munduan txertatzeko proiektu hauek diruz lagundu ahal izango dira, 

baldin eta honako baldintza hauek betetzen badituzte:  

a) Espetxeetan hasten diren proiektuak dagokion Espetxearen Zuzendaritzak onartu 

beharko ditu. 

 

b) Laguntza integralaren metodologia erabiliko dute. 

 

c) Espetxetik kanpoko baliabideetan gauzatuko dira eta honako modalitate hauetakoren bat 

izango dira: 

 

o Programatutako irteerak eta landa-lanak. 

o Egoitza- eta ostatu-baliabideak. 

o Drogak uzteko baliabideak droga-mendekoentzat. 

o Prestakuntzako eta trebakuntzako zentroak. 

o Enplegua lortzeko orientazio- eta laguntza-zentroak. 

 

d) Proiektuak 2015. urtean gauzatuko dira. 

 

2.- Proiektuak egikaritu aurretik eta diruz lagun daitekeen aldi osoan bete beharko dira 

baldintzak. 
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4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

2015eko uztailaren 14ko EBAZPENA, Justiziako zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoan 

preso dauden pertsonak gizarteratzeko eta lan-munduan txertatzeko proiektuetarako diru-

laguntzen deialdia ebazten duena, EHAAn argitaratutakoa 2015eko uztailaren 24an.  

 

Lortutako emaitzak: 

Diru-laguntzen onuradunak diren eta preso dauden pertsonak gizarteratzeko eta lan-munduan 

txertatzeko 40 proiektu daude guztira. Proiektu horiek honako eremu hauek hartzen dituzte  

-Programatutako irteerak eta landa-lanak. 6 proiektu. 

-Egoitza- eta ostatu-baliabideak. 6 proiektu. 

-Drogak uzteko baliabideak droga-mendekoentzat. 6 proiektu. 

-Prestakuntzako eta trebakuntzako zentroak. 10 proiektu. 

-Enplegua lortzeko orientazio- eta laguntza-zentroak. 12 proiektu. 

 

Aurrekontu-programaren magnitudeekin duten erlazioa: 

1412–Justizia aurrekontu-programaren 2. helburuan “Preso dauden pertsonak gizarteratzeko 

eta lan-munduan txertatzeko programen garapena” izeneko 3. ekintza biltzen da. Aurrekontu-

programan aurreikusi zen 45 proiektu izango zirela, eta 40 proiektu aurkeztu direnez, esan 

dezakegu betetze-maila oso handia izan dela; horrez gain, proiektu kopurua egonkorra da azken 

urte hauetan.  

 

Gizarte-inpaktua: 

Diru-laguntzen deialdi horren gizarte-inpaktua eta -errentagarritasuna izugarriak dira. Espetxeei 

buruzko eskumena besterendu ez den arren, Eusko Jaurlaritzak 20 urte daramatza sustapen-

tresna horren bitartez preso dauden pertsonekin lan egiten duten GKEen sareari laguntzen 

pertsona horiek Euskal Autonomia Erkidegoan modu positiboan txertatzeko pertsona horiek 

baimenak eta hirugarren graduko baimenak baliatzen hasten direnean; horretarako, Eusko 

Jaurlaritzak birgizarteratzeko baliabide-sare bat jartzen du GKEen eskura, eta baliabide horiei 

esker, preso dauden pertsonak espetxetik atera daitezke beren gizarteratze- eta laneratze-

prozesuak gauzatzeko.  

 

Preso dauden pertsonak gizartean txertatzen hasten direnean, hainbat arazo sortzen dira: 

justizia-eremukoak, gizarte-bazterkeriakoak eta osasun-arlokoak. Deialdi honek bakarrik hartzen 

du kontuan kolektibo hori EAEn, eta, horregatik, funtsezkoa da deialdiaren inpaktua, nahiz eta 

argi eta garbi ikusten den mugagabea eta erabilezina dela GKEen sare horrek egiten duen lanik 

gabe. 
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Lehenengo aldiz, Integrando Fundazioa, Justizia Zuzendaritzaren eskutik, Basaurin preso 

dauden pertsonak laneratzeko prestatzen hasi da (lehen bazterkeria lantzen zuten, baina ez 

preso zeuden pertsonekin). Bigarren aldiz jarraian, aurten ere proiektuak aurkeztu dituzte preso 

dauden pertsonekin lan egiten duten erakundeek eta osasun mentaleko erakundeek (Erain eta 

Fedeafes) eta Aranzadi elkarteak Martuteneko presoentzako landa-lanarekin jarraitu du Zestoan 

hirugarren aldiz. 

 


