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1.- Izenburua 

Funtzionamendurako diru-laguntzak udalentzat Bake Epaitegien funtzionamendu-

gastuetarako 

 

2.- Araua 

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

 2016ko uztailaren 28ko Agindua, Herri Administrazio eta Justizia sailburuarena, udalentzako 

diru-laguntzak ezartzen dituena Bake Epaitegiek 2016an   izan ditzaketen funtzionamendu-

gastuetarako (EHAA, 186 zk., 2016ko irailaren 29koa). 

 

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 

Deialdian, aurrekontuan jasotakoaren %91,85 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 

Diru-laguntzak ematea Karrera Judizialerako eta Fiskalerako eta Justizia Administrazioaren 

Letraduen Kidegorako oposizioak prestatzeko 

 

2.- Araua 

Agindua, 2015eko irailaren 2koa, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuarena, Karrera 

Judizialera, Fiskalera eta Justizia Administrazioaren Letraduen Kidegora iristeko prestaketa-

laguntzetarako 2016ko deialdia egiteko eta laguntza horiek arautzeko dena (EHAA, 186. Zk., 

2015eko irailaren 30ekoa). 

 

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 

Deialdian 30 bekak eman dira; hala ere, onuradun batzuen (4) ukoa dela eta, ez da ekitaldian zehar 

dena exekutatu, helburu horretarako aurrekontuan jasotakoaren %96,33 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 

Euskal Autonomia Erkidegoan ordezkaritza duten erakunde sindikalei diru-laguntzak 

ematea 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko apirilaren 20koa, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuarena, Euskal 

Autonomia Erkidegoan ordezkaritza duten erakunde sindikalei diru-laguntzak ematea arautzen 

duena (77 zenbakidun EHAA, 2016ko apirilaren 25ekoa). 

 

3.- Diru-laguntzen programaren azalpen laburra eta helburuak. 

Programa honi dagozkion zuzkidurak erakunde sindikalek berezko xedeen barruan egiten 

dituzten jarduerak diruz laguntzeko dira, eta erakunde horiek duten ordezkaritzaren arabera 

banatzen dira. 

 

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

Aurrekontu-kredituaren zenbatekoa, 1.100.000,00 eurokoa, erakunde sindikalen artean banatu 

da, ordezkaritzaren arabera. 

Diru Laguntzen Programan diru-laguntzen 30 espediente izapidetzea aurreikusita zegoen. 

Azkenik, diru-laguntzak 17 erakunde sindikali eman zaizkie ordezkaritzaren arabera; halere, 

nabarmendu beharra dago horiek guztiek 16.279 ordezkari sindikal biltzen dituztela EAEn 

guztira hautatu diren 16.999tik. 
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1.- Izenburua 

Erakunde sindikalentzako diru-laguntzak 2016ko ekitaldirako Lurralde-batzordeetan eta 

Hauteskunde Sindikalen Batzordean parte hartzeagatik 

 

2.- Araua 

237/200 DEKRETUA, azaroaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoan Hauteskunde Sindikalen 

Bulego Publikoa, Batzordea eta Ikuskaritza sortzen dituena (245 zenbakidun EHAA, 2006ko 

abenduaren 26koa). 

AGINDUA, 2016ko apirilaren 20koa, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena. Honen bidez 

hasiera ematen zaio azaroaren 28ko 237/2000 Dekretuan ezarritako Hauteskunde Sindikalen 

Batzordeko, Lurralde-batzordeetako eta Ikuskaritzako kide diren sindikatuentzako 2016. Urterako 

diru-laguntzak emateko prozedurari. 

 

3.- Diru-laguntzen programaren azalpen laburra eta helburuak. 

Programa honi dagozkion zuzkidurak erakunde sindikalek Hauteskunde Sindikalen Batzordean eta 

Lurralde-batzordeetan parte hartzeagatik, bai eta hauteskunde sindikalak kontrolatzeko eta 

ikuskatzeko eginkizuna betetzeagatik ere, egiten dituzten jarduerak diruz laguntzeko dira. 

 

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

Diru-laguntza hauetarako kreditu osoa 520.000,00 € da, eta Lurralde-batzordeetako eta 

Hauteskunde Sindikalen Batzordeko kide diren 4 erakunde sindikalen artean banatu da. 

Diru-laguntza horien bitartez lau sindikatuen jarduera ordaindu da 2016an Euskal Autonomia 

Erkidegoan egindako hauteskunde-prozesuak kontrolatzeko eta zaintzeko esleituta dituzten 

eginkizunen garapenari dagokionez, bai eta Lurralde-batzordeetan eta Hauteskunde Sindikalen 

Batzordean izandako parte hartzea ere. 

2016. urtean, sindikatu bakoitzak izendatutako pertsonek hauteskunde-prozesuak jarraitzeko lanak 

egin dituzte, langileen eskubideak bermatze aldera. Aipatutako ekitaldian, EAEn 1.000 hauteskunde 

sindikal baino gehiago egin dira eta 500 bisita baino gehiago egin dira hauteskunde sindikalak 

egiten ari ziren Euskal Autonomia Erkidegoko lantokietara. 

Bestalde, Hauteskunde Sindikalen Batzordeak urte hasieran egin zuen bere ohiko bilera. Bilera 

horretan egon ziren batzordea osatzen duten lau sindikatuetako bina ordezkari. Horrez gain, 

Lurralde-batzordeek ohiko bilerak egin dituzte hamabostero; hau da, 22 bilera, gutxienez, lurralde 

historiko bakoitzean. Eta beharrezkoa izan denetan ere, aparteko bilerak egin dira. Bilera horietara, 

batzorde bakoitza osatzen duten sindikatu bakoitzeko bi ordezkari joaten dira. 

Aurrekontu-programan Hauteskunde Sindikalen Batzordeen 60 bilera eta hauteskunde-prozesuak 

jarraitzeko 1.200 jarduera egitea aurreikusita zegoen; horrenbestez, Hauteskunde Sindikalen 
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Batzordearen jarduera sendotzeko helburua bete dela adieraz dezakegu. 

Ordezkaritza handieneko sindikatuek Lurralde-batzordeetan eta Hauteskunde Sindikalen 

Batzordean agerpen aktiboa izateak zein hauteskunde-prozesuak kontrolatu eta zaintzeko 

zereginetan parte hartzeak prozesu horiek behar bezala egiteko bermea ez ezik, lortutako emaitzak 

ere sendotzen dituzte. 

 



 
 
 
 

 

7 

 

1.- Izenburua 

Diru-laguntzak enpresarien elkarteei eta erakunde sindikalei beren jarduera-eremuetako 

berezko gaiei dagokienez giza baliabideen trebakuntza hobetzeko prestakuntza-planak 

gara ditzaten 

 

2.- Araua 

191/2003 DEKRETUA, uztailaren 29koa, enpresarien elkarteei eta erakunde sindikalei diru-

laguntzak ematekoa, beren jarduera-eremuetako berezko gaiei dagokienez giza baliabideen 

trebakuntza hobetzeko prestakuntza-planak gara ditzaten. 

 
AGINDUA, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena, 2016ko ekainaren 1ekoa, uztailaren 

29ko 191/2003 Dekretuan aurreikusitako deialdia 2016rako gauzatzen duena. Dekretu horrek, 

enpresarien elkarteei eta erakunde sindikalei diru-laguntzak emateko aukera arautzen du, 

beren jarduera-eremuetako berezko gaiei dagokienez giza baliabideen trebakuntza hobetzeko 

prestakuntza-planak gara ditzaten. 

 

3.- Diru-laguntzen programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programa honi dagozkion zuzkidurak enpresarien elkarteen eta erakunde sindikalen 

prestakuntza-planen garapena diruz laguntzeko dira, horien bitartez beren jarduera-eremuetako 

berezko gaiei dagokienez giza baliabideen trebakuntza hobetzeko. 

 

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

Diru-laguntzen zenbatekoa 710.000 eurokoa izan da. 

Nolanahi ere, deialdian aurten parte hartu duten 11 erakundeek aurkeztutako eskaeretan 1.020 

prestakuntza-ekintza proposatu dituzte guztira, eta gutxi gorabehera 48.419 lagunek jaso dute 

prestakuntza 2016ko ekitaldiko deialdiaren barruko planen bitartez. 

Enpresarien elkarteen eta erakunde sindikalen barne-prestakuntzarako programak indartzera, 

integratzera eta haien koherentzia sustatzera zuzenduta daude laguntzak, baliabide egoki 

bihurtu daitezen haien koadro eta langileen kualifikazioa lortzeko, eta horrela egoera 

soziolaborala hobetzeko ekarpena egin dezaten ere sustatzen da. 
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1.- Izenburua 

Laguntza teknikoa Gizarte Ekonomiako enpresetan 

 

2.- Araua 

2016ko uztailaren 8ko AGINDUA, 2016ko uztailaren 14an EHAAn argitaratutakoa. 

 

3.- Diru-laguntzen programaren azalpen laburra eta helburuak 

Gizarte Ekonomiako tamaina txikiko eta sortu barriko enpresetan lehiakortasuna hobetzeko 

kudeatze tresnak ezartzea. 

 

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

202.537 euroko diru-laguntzak eman zaizkie 61 proiektuei. 
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1.- Izenburua 

Enpresak sortu 

 

2.- Araua 

2016ko uztailaren 8ko AGINDUA, 2016ko uztailaren 14an EHAAn argitaratutakoa. 

 

3.- Diru-laguntza programaren azalpen laburra eta helburuak 

Gizarte Ekonomiako enpresak sortzea aberastasuna eta enplegua sortzeko: 

 enpresak eratzea 

 sustapen ekintzak egitea 

 lurraldetasuna planifikatzea 

 bideragarritasuna bermatzea 

 

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

1.502.288 euroko diru-laguntzak eman zaizkie 194 proiektuei, holan banatuta: 

 

Modalitatea 
Proiektu 
kopurua 

Emandako 
diru-laguntza 

Enpresak sortu 185 961.525 € 

Sustapena 5 344.763 € 

Lurralde sustapena 3 175.000 € 

Bideragarritasuna 1 21.000 € 
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1.- Izenburua 

Estrukturak 

 

2.- Araua 

2016ko uztailaren 1eko AGINDUA, 2016ko uztailaren 5ean EHAAn argitaratutakoa. 

 

3.- Diru-laguntza programaren azalpen laburra eta helburuak 

Elkarte egiturak sendotzea, enpresa lehiakor, iraunkor eta kohesionatuak garatzeko eta indartzeko. 

 

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

608.227 euroko diru-laguntzak eman zaizkie 11 proiektuei. 
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1.- Izenburua 

Prestakuntza 

 

2.- Araua 

2016ko uztailaren 1eko AGINDUA, 2016ko uztailaren 5ean EHAAn argitaratutakoa. 

 

3.- Dirulaguntza programaren azalpen laburra eta helburuak 

Gizarte Ekonomiako bazkideak gizarte ekonomian prestatzea, demokrazia izaeran eta partaidetzan 

sendotzeko. 

 

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

386.635 euroko diru-laguntzak eman zaizkie 14 proiektuei. 
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1.- Izenburua 

Bazkideak sartzea 

 

2.- Araua 

2016ko uztailaren 1eko AGINDUA, 2016ko uztailaren 5ean EHAAn argitaratutakoa. 

 

3.- Dirulaguntza programaren azalpen laburra eta helburuak 

Gizarte Ekonomiako enpresen bazkide oinarria gehitzea, dimetsioa indartzeko, lehikortasun 

haundiagoa lortzeko eta kalitateko enplegua sortzeko. 

 

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

206.365,45 euroko diru-laguntzak eman zaizkie 118 proiektuei. 
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1.- Izenburua 

Lankidetza 

 

2.- Araua 

2016ko uztailaren 8ko AGINDUA, 2016ko uztailaren 14an EHAAn argitaratutakoa. 

 

3.- Dirulaguntza programaren azalpen laburra eta helburuak 

Gizarte Ekonomiako enpresa sare lehiakorra sendotzea, finantza arloa sendotzeko eta 

zabaltzeko. 

 

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

100.697 euroko diru-laguntzak eman zaizkie 9 proiektuei. 
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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 azalpen laburra eta helburuak 

Programaren xedea da auzitan jarduteko baliabide ekonomiko nahikorik ez dutela frogatzen 

dutenek zaintza judizial eraginkorra dutela bermatzea. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lortutako 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 ezarritakoaren arabera DLJko hiru batzordeek 65 bilera egin behar 

zituzten guztira. 2016ko datuetan ageri denez, 66 bilera egin ziren. Asistentziagatik ordaindutako 

sarien gastua 10.640 eurokoa izan da. 

Halaber, 1412 Programaren Memoriako kalkuluen arabera DLJko 4.800 bat espediente bideratuko 

ziren Araban, eta 5.350 bideratu dira; 6.800 bat espediente izango ziren Gipuzkoan, eta 8.846 

bideratu dira; Bizkaian 12.400 bat izango ziren, eta 15.757 bideratu dira. Kalkuluen arabera guztira 

DLJko 24.000 espediente inguru bideratuko ziren, eta 2016ko datuen arabera 29.945 bideratu dira, 

hau da, espero ziren baino % 25 gehiago. 

1412 Programaren Memorian esaten zen ebazpenen % 66k aitortuko zutela eskubidea, eta datuek 

diote ebazpenen % 83k (24.760) eman zutela eskubidea aitortzearen aldeko irizpena. 4.730 

ebazpen kontrakoak izan ziren eta 455 kasutan eskaera artxibatu zen. 
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1.- Izenburua 

Prokuradoreen elkargoak. Doako laguntza juridikoa 

 

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 frogatzen 

dutenek zaintza judizial eraginkorra dutela bermatzea.  

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lortutako 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 EAEko prokuradoreen elkargoei. Elkargo 

horiek emandako hiru hilez behingo datuen arabera 2016an 14.384 prozedura bideratu dira (Araban 

2.800, Bizkaian 7.749 eta Gipuzkoan 3.835). 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 lortutako 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, 2016ko aurrekontuetan ezarritako zenbatekoak ordaindu zaizkie. 

Diru-laguntza eman beharra ezartzen duten arauetan aurreikusitako emaitzak lortu dira; horrek 

laguntzen gizarte-onura eta gizarte-eragina bermatu ditu. Abokatuen elkargoei ematen zaien 

kontraprestazioa da, xedetzat duena doako laguntza juridikoa emateko zerbitzuen funtzionamendu 

operatiboak, herritartasuna eskuratu aurreko aholkularitzaz eta orientazioaz arduratzen diren 

unitateek eta aurkezten diren eskaeren behin-behineko kalifikaziorako lanek eragiten dizkien kostua 

ordaintzea. 
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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 frogatzen 

dutenek zaintza judizial eraginkorra dutela bermatzea. Kasu honetan diru-laguntzetarako partidaren 

berariazko xedea da prokuradoreen elkargoen ofiziozko txandaren funtzionamendu operatiboak 

eragiten dituen gastuak ordaintzea. 

 

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

Doako Laguntza Juridikoaren Legea ezartzea erraztu da; lege horren helburua da herritar 

behartsuenei gainerako herritarrei bezala zaintza judizial eraginkorra bermatzea eragozten duten 

oztopoak ezabatzea. 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 lortutako magnitudeak eta eragina gizartean 

Etxeko indarkeriako, genero-indarkeriako edota sexu-erasoetako txandaren jarduketei dagokienez, 

1412 Programaren Memorian jasotako kalkuluen arabera urtean 4.200 bat kasutan jardun beharko 

zen (telefono-deiak, kontsultak...) Abokatutzaren Euskal Kontseiluarekin sinatutako hitzarmenaren 

esparruan. Elkargoek emandako sei hilean behingo memorietako datuen arabera 2016an etxeko 

indarkeriaren edota sexu-erasoen biktimei laguntza juridikoa emateko eta ofiziozko txandaren 

zerbitzuak 3.936 kasutan jardun du; beraz, kasuen kopurua aurreikusitakoaren % 94 izan da 

(Araban 629, Bizkaian 1.944 eta Gipuzkoan 1.363). 

Guztira, doako laguntza juridikoa emateko 2.569 espediente egin dira (Araban 533, Bizkaian 1.368 

eta Gipuzkoan 668). Zerbitzuan 8 abokatu titular aritzen dira, eta 7 gehiago premia gertatzen 

denean. 

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 geroz eta agerikoagoak dira gizartearentzat 

sortzen duen onura eta hartan daukan eragina. Abokatuen elkargoetako abokatuek ematen dute 

zerbitzu hori. 
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1.- Izenburua  

Espetxeratuentzako lege-laguntza 

 

2.- Araua 

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 emango zitzaien laguntza 

juridikoa EAEko hiru espetxeetan giltzaperatuta dauden pertsonei. 2016Ko ekitaldia itxi ondoko 

datuen arabera, aldiz, aurreikuspena ez da bete, 4.358 alditan jardun behar izan baita 

(aurreikusitako kopuruaren % 87). Lurraldeka xehatuta, espetxeratuen lege-laguntzaren txandako 

jarduketetatik 2.271 Araban egin dira, 1.118 Bizkaian eta 969 Gipuzkoan. 81 abokatuk jardun dute 

astelehenetik ostiralera hiru espetxetan: Langraiz (57), Basauri (14) eta Martutene (10). 

 

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. Gizartean eragina nabaria 

du, berari esker oinarrizko legezko eskubideak baliatu ahal baitituzte bestela baliatu ezin izango 

lituzketen pertsonek. Laguntza honek EAEko espetxeetan preso dauden pertsonen egoera 

hobetzen du, azken helburua haiek berriro gizarteratzea dela. 
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1.- Izenburua 

Doako laguntza juridikoa, abokatuen elkargoak. Abokatuen prestakuntza 

 
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 doako laguntza juridikoko zerbitzuak emateko behar diren prestakuntza eta 

espezializazioa bermatzea, defentsarako eskubide konstituzionala bermatuko duen kalitatea eta 

gaitasuna ziurtatzeko, 1/1996 Legearen 25. artikuluan eta 110/2012 Dekretuaren 29. artikuluan 

jasotakori jarraituz. Etengabeko prestakuntza eta espezializazioa bereziki garrantzitsuak dira 

txandak erabiltzeko, genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei, adingabeei eta atzerritarrei 

epaiketetan laguntzeko eta haiek defendatzeko nahiz espetxeratuei lege-laguntza emateko 

arloetan, hain zuzen ere esparru espezifikoak direlako. 

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

Abokatutzaren Euskal Kontseiluak aurkeztutako 2016ko Urteko Prestakuntza Planaren arabera 

abokatuen hiru elkargoak 33 prestakuntza-jarduera egitekoak ziren (hitzaldiak, ikastaroak, 

jardunaldiak), eta jarduera horien kostua, guztira, 78.150 eurokoa izango zen. 1412 Programaren 

Memorian, 3 diru-laguntza eta 20 prestakuntza-jarduera jaso ziren, eta prestakuntza-planaren % 80 

gauzatutzat jo zen. 

Hiru justifikazio-memoriak azterturik, ondorio hauek atera dira: emandako diru-laguntzei 

dagokienez, betetze maila % 100 da (hiru laguntza, abokatuen elkargo bakoitzak bat); guztira 32 

prestakuntza-jarduera egin dira (33 aurreikusi ziren; beraz, % 97); prestakuntza-planari dagokionez, 

33 jardueretatik % 80 gauzatzea espero zen, eta ia denak gauzatu dira (32 prestakuntza-jarduera; 

beraz, % 97); gauzatze ekonomikoari dagokionez, elkargoek baliabide propioak erabili dituzte 

(12.352,57 €), eta kopuru horri gehitu behar zaizkio abokatuen hiru elkargoei guztira emandako 

40.000 € (beraz, gauzatutako azken kostua 52.352,57 € da, hau da, diruz lagundutako kostuaren 

% 131). 

Laburbilduz, aurrekontu-programaren magnitudeei erreparatuta, lortu diren emaitzek aise gainditu 

dituzte aurreikuspenak: dozenaka hitzaldi, jardunaldi eta ikastaro eman dira, oinarrizkoak zein 

espezifikoak, nahitaezkoak zein hautazkoak, eta horri esker etengabeko prestakuntza jaso dute 

doako laguntza juridikoaren esparruan ofiziozko txandetan eta txanda espezializatuetan (genero-

indarkeria, adingabeak, atzerritarrak) diharduten ehunka abokatuk. 

Agerikoa da etengabeko prestakuntza honek onura ekartzen diola gizarteari eta eragina daukala 

bertan; gainera, ezinbestekoa da, indarreko arautegian ezarrita dago eta. 
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1.- Izenburua 

Euskal Autonomia Erkidegoan preso dauden pertsonak gizarteratzeko eta lan-munduan 

txertatzeko proiektuetarako diru-laguntzak 

 

2.- Arauak 

AGINDUA, 2016ko maiatzaren 24koa, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuarena, Euskal 

Autonomia Erkidegoan preso dauden pertsonak gizarteratzeko eta lan-munduan txertatzeko 

proiektuetarako diru-laguntzen deialdia egiten duena.  

 

3.- Diru-laguntzen programaren deskribapen laburra eta helburuak 

Honako baldintza hauek betetzen dituzten gizarteratzeko eta lan-munduak txertatzeko proiektuak 

jaso ahal izango dute diru-laguntza:  

a) Espetxeetan hasten diren proiektuak espetxeko zuzendaritzak onartu beharko ditu. 

b) Laguntza integraleko metodologia erabiliko dute. 

c) Espetxetik kanpoko baliabideekin burutuko dira; hona modalitateak: 

o Programatutako irteerak eta auzolandegiak. 

o Egoitza- eta ostatu-baliabideak. 

o Mendekotasuna gainditzeko baliabideak droga mendekotasuna duten pertsonentzat. 

o Prestakuntza eta trebakuntza zentroak. 

o Lanerako orientazio- eta laguntza-zentroak. 

d) Proiektuak 2016. urtean zehar gauzatuko dira. 

Zigor askatasun-gabetzailea eteteko neurria jaso duten zigortuak gizarteratzeko eta lan-munduan 

txertatzeko proiektuek kasu hauetan jaso ahal izango dituzte diru-laguntzak: aurreko paragrafoko 

baldintzak betetzen badituzte eta xedetzat prestakuntzarako programak, lanbide-programak, kultur 

programak, bide-hezkuntzako programak, sexu-hezkuntzako programak, ingurumena defendatzeko 

programak, animaliak babesteko programak, tratu berdintasunerako eta diskriminazioaren aurkako 

programak edo antzeko beste batzuk badituzte, edo alkoholaren, droga toxikoen edo substantzia 

estupefazienteen mendekotasuna gainditzeko programak. 

 

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

Presoak gizarteratzeko 42 proiektu finantziatu dira eremu hauetan:  

- Programatutako irteerak eta auzolandegiak. 5 proiektu. 

- Egoitza- eta ostatu-baliabideak. 7 proiektu. 

- Mendekotasuna gainditzeko baliabideak droga mendekotasuna duten pertsonentzat. 6 proiektu. 

- Prestakuntza eta trebakuntza zentroak. 12 proiektu. 
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- Lanerako orientazio- eta laguntza-zentroak. 12 proiektu. 

 
Aurreikuspena zen programa honetan 50 proiektu egingo zirela; beraz, 42 proiektu aurkeztu 

direnez, betetze maila oso altua da. Proiektuen kopurua maila bertsuan dabil aspaldiko urteetan. 

 
Diru-laguntza deialdi honek eragin izugarria dauka gizartean eta onura handia ekartzen dio. 

Espetxeen gaineko eskumena transferituta ez eduki arren, Eusko Jaurlaritza 20 urte daramatza 

laguntzen espetxean dauden pertsonekin lan egiten duten GKEei sustapen-tresna honen bitartez; 

helburua da preso dauden pertsonak ondo gizarteratzea baimenak eta hirugarren graduak jasotzen 

hasten direnean, eta horretarako hainbat baliabide jartzen dira haien esku espetxetik irten ondoren 

berehala gizarteratzen has daitezen. 

 


