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Sasoiko Lanaren Arretarako Plan Integrala eta EAEko Sasoiko Lanaren 
Erakunde Arteko Mahaia 
 
 
Giza talde horrek arazo multzo bat planteatzen du, eta beharrezkoa da arazo 
horiei geure gizartetik irtenbideak bilatzea, edo behintzat hobekuntzak, 
oinarrizkoak diren gaietan, hala nola: bizitokia, adingabeen hezkuntza, 
gizarteratzea, kontratazio- baldintzak... Horrek guztiak Arartekoa bultzatu 
zuen, 1995az geroztik, urtero-urtero gaiaren jarraipena egitera. 

 
Araban sasoikako lanean dihardutenen arazoen jarraipen-lanaren emaitza 
gisa, 2002ko azaroaren 27an Arartekoak txosten bat aurkeztu zuen Eusko 
Legebiltzarrean; txosten hark helburu zuen gai honi buruzko informazio 
sakabanatuak biltzea, eta sasoikako langileen eta haien arazoen ikuspegi 
global bat eskaintzea, irtenbideak bilatze aldera.  
 
Eusko Legebiltzarrak, 2002ko abenduaren 12an egindako osoko bilkuran, 
sasoiko langileen arretarako plan integral bat egiteko eskatu zion Eusko 
Jaurlaritzari, bai eta erakunde arteko mahai bat sortzeko. Aipatutako Planean 
jasotako estrategia eta helburu guztiak koordinatzea izango litzateke Mahai 
horren ardura. 
 
Apirilaren 29ko 97/2003 Dekretuaren bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Sasoiko Lanari buruzko Erakunde arteko Mahaia sortu eta arautu zen. Mahai 
horretan zerikusia zuten administrazio eta erakunde guztiek egon behar 
zuten, erakunde arteko koordinazio handiagoa lortze aldera.  

97/2003 Dekretuaren 3. artikuluarekin bat etorrita, funtzio hauek dagozkio 
Mahai horri: 
 

a) Sasoiko Lanaren Arretarako Plan Integrala prestatzea. 
 

b) Plan Integralean jasotako jarduketak koordinatu eta sustatzea. 
 

c) Sasoikako langileei buruz indarrean den araudia garatu eta 
aplikatzeko beharrezkoak diren neurriak hartzea. 

 
d) Nekazaritzako sasoikako langileen gizarte- eta lan-baldintzen 

jarraipen etengabea egitea eta, beharrezkoa den kasuetarako, neurri 
zuzentzaileak proposatzea. 

 
e) Helburu berdintsuak dituzten foroekiko harremanak ezartzea. 

 
f) Sasoikako langileen populazioarekin lotura duten gainerako funtzioak. 
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Mahai horrek Sasoiko Lanaren Arretarako I. Plan Integrala egin eta onartu 
zuen, 2004-2007 aldirako, 2004ko ekainaren 30ean, eta Sasoiko Lanaren 
Arretarako II. Plan Integrala, berriz, 2008-2012 aldirako, 2007ko abenduaren 
19an, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Saila buru zela. 
 
II. Planaren indarraldia bukatuta eta gauzatutako ekimenei buruzko 
ebaluazioa eginda, Plan horretan jasotako ekimen askori jarraipena emateko, 
egiteko geratu diren ekimen batzuei ekiteko eta ekimen berriak abiatzeko 
beharrizana ikusi da. 

 
Dokumentu hau Sasoiko Lanaren Arretarako III. Plan Integrala, (2013-2016), 
da. Plan Integralaren helburua da sasoiko lanaren inguruan sortutako 
beharrizanei erantzuna emango dioten ekimenak era koherente eta koordinatu 
batean planifikatzea. 
 
III. Plan honen eskeletoak aurreko planetan erabilitako eta Arartekoaren 
«Sasoiko populazioaren egoera Araban» izeneko txostenean oinarritutako 
oinarrizko eskema hari jarraitzen dio. Aurreko Planean definitutako lau bloke 
nagusietatik hirutan banatuta dago, eta, horiekin batera, badira laugarren 
blokeari lotutzat jo litezkeen zenbait zeharkako esku-hartze ere, hala nola 
adingabeak kontratatzeari, ostatatzeari eta artatzeari buruzko arloen inguruko 
informazioa eta sentsibilizazioa.  
 

� Kontratazioko kondizioak hobetzea 
� Bizilekuak. 
� Sasoikako langileei loturiko adin txikikoen arreta. 
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SASOIKO LANAREN ARRETARAKO 2008-2012 II. PLAN INTEGRALAREN 
EBALUAZIOA 
 
II. Plana osatzen duten lau lan-arloetan aurreikusitako ekintzak xehe aztertuta, 
ebaluazio hau ondorioztatu da: 
 
KONTRATAZIO-KONDIZIOAK HOBETZEA 

• Jatorrizko herrialdean kontratatzea lehenestea 
• Lan-ikuskapenak egitea 
• Sasoiko langilearen eta nekazariaren trebakuntza bultzatzea 
• Lan-poltsa bat kudeatzea 
• EAErako nekazaritzako hitzarmen bat bultzatzea 
• Informazio-bulegoak kudeatzea 
• Laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia betetzea 
• Sasoikako langileentzako doako informazio-zerbitzua atxikitzea 

 
Jatorriko herrialdean kontratatzeko programa. 2009. eta 2010. Urteetan, 
programak gelditzeko joera erakutsi zuen, bai eta atzera egitekoa ere, urtean 
egindako jardunaldi-kopuruari eta parte hartu duten etxaldeen kopuruari 
dagokienez.  
 
UAGAren programaren bidez 2010era arte egin diren kontratazioek, ordea, 
aurreko urteetako mailari eutsi diote. Hala ere, mahasgintzaren, ardogintzaren 
eta patataren sektoreen etorkizunari begiratuta, oso zaila jotzen da kondizio 
ekonomiko horiei eustea. Bi alternatiba daude beraz: edo kondizioei eutsi eta 
nekazariek programan parte-hartzeari uztea, interesatuta egonagatik ere, 
garestia delako, edo, bestela, sasoikako langileei orain arte baino kondizio 
ekonomiko okerragoak eskaintzea. Langile-kontratazioen gain zuzeneko 
eragina izan du mahatsaren prezioaren beherakada handiak. Kostuak 
murrizten hasi behar izan dute ustiategiek. Nekazari batzuek ahalik eta gehien 
murriztu dituzte kontratazioak, eta garai batean bezala familiakoen artean egin 
behar izan dute lana edota lehen baino ordu gehiago sartu behar izan dituzte. 
Beste nekazari batzuek, aldiz, zenbait laborantza utzi dituzte.  
2011. urtean, sasoikako langileen kondizio ekonomikoak okertzea 
erabaki zen. 
 
2011ko eta 2012ko sasoietako datuek erakusten digutenez, jaitsi egin da 
bakantzeko, udaberrian kimatzeko eta aldakaitzak kentzeko kanpainetan parte 
hartu duten etxaldeen kopurua; ez, ordea, patata-bilketan (15 etxalde) eta 
piper-bilketan (bi etxalde). 
 
Dena dela, bai 2011ko mahats-bilketan, bai 2012koan, hobeak izan dira 
datuak, etxaldeak ugaritu egin baitira: 2010ean 135 izanik, 149 izan ziren 
2011n (+% 10) eta 153, berriz, 2013an (+% 3, ia). 
Kontratatutako langile-kopurua urritu egin zen: 2010ean 510 hartu baziren ere, 
2011n 426 izan ziren eta 400 besterik ez 2012an. Lanaldiek, ordea, % 5 egin 
dute gora 2012an, bigarren urtez goranzko joerari eutsita.  
 
2010ean, bestalde, UAGAren eta LANBIDEren artean hitzarmen bat sinatu 
da, eta horren bitartez lehena bigarrenaren zentro laguntzaile bihurtu zen. 
Sasoikako lanaren eremuan aritzen dira elkarlanean bi erakunde horiek. Hala 
eta guztiz ere, sektoreko lan-harremanekin lotura duten ekintza guztiak barne 
hartuko dituen sistema diseinatuko da etorkizunean. 
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Horrek eragina izan du lan-prozesuen gain. Langileekiko kontratuen egilea 
berriz ere nekazaria bera denez, askoz ere izapide administratibo gehiago 
egin behar izan da. Lanbiderekin elkarlanean aritzeaz gain, hainbat 
konpromiso hartu ditu bere gain UAGAk. Esaterako, lan-eskaintzen eta -
eskarien datuak bere datu basean jaso eta eguneratu ditu. 
 
Horrez gain, lan-baldintzak kaskartzen ari dira, Arabako Errioxa eskualdean 
bereziki. Are gehiago, legez kanpoko azpikontratatzaileen bidez UAGAren 
programan jasotakoa baino ehuneko 40 eta 50 gehiago ari dira murrizten 
kontratazio-kostuak. 
 
Arabako Errioxan oraindik ere badabiltza azpikontratatzaileak, eta langileen 
eskubideak urratzen dituzte. Zerbitzu-enpresa moduan erroldatua, ez du legea 
betetzeko beharko lukeen lan egiteko ekoizte-medio propiorik. Pertsonak 
baizik ez ditu eskaintzen artekari edo azpikontratatzaileak. Langileen alta 
nekazaritza-enpresak edo nekazariak berak egiten duen kasuetan, kasu 
gehienetan, langileek ez dute jasotzen hitzartutako soldata, zeren hitzarmena 
azpikontratatzailearekin egiten baita, eta horrek ordaintzen baitie langileei. 
Halaber, ez dituzte kotizatzen benetan lan egiten deneko egun guztiak: 
hartara, merkeago irteten da kontratazioa. Horrela kontratatutako langileek ez 
dute inolako harremanik etxaldearen titularrarekin, eta azpikontratatzailearen 
eta langileen arteko harremana mehatxupean eta iruzurrez gauzatzen da 
(agiriak atxikita, soldata ez ordainduta…). Fitxatutako pertsonetako askok 
egoera pertsonal korapilatsua dute eta zaila egiten da herrietako elkarbizitza. 
Halaber izaten dira istiluak azpikontratatzaileen artean, «lurraldea mugarritu» 
nahi izaten baitute. 
 
Oso garrantzitsua da Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzailetzaren 
eginkizuna, Arabako Errioxak hain arazo larria izanik abian ipini behar 
bailirateke eskura dauden baliabide guztiak hari aurre egiteko, ikuskatzeak 
areagotuz eta, 2012an bezala, Arabako Errioxako udaberriko kimaketara eta 
aldakaitzak kentzera eta Arabako Errioxako eta txakolin-mahastietako 
mahats-bilketa kanpainetara zabalduz. Herri batzuetan jakina baino jakinagoa 
izanagatik eta salatzea zeinen garrantzitsua den jakinagatik ere, 
mendekuaren beldurrak eragotzi egiten du haiek salatzea. 
 
Nekazariak azpikontratazioaren, lan-kontratuen eta abarren inguruko kontuei 
buruz sentsibilizatzeko kanpainak sendotzeko programak egin behar dira, eta 
jatorriko herrialdean kontratatzeko programa jakinarazi. Jakinarazi behar zaie 
Gizarte Segurantzarekiko, lan-kontratuekiko, nomina ez-ordaintzearen 
inguruko eta abarretako legezko erantzukizuna berei dagokiela, kontratuak 
egin dituzten nekazaritza-etxaldeetako titularrak direnez.  
 
2012an ez dira antolatu informazio-saioak, denboraldia hasi aurretik, patata 
eta mahatsa biltzeko kanpainetan zer berrikuntza izango zen jakinarazteko 
eta, orobat, Planaren berri emateko eta sektoreko eragileak sentsibilizatzeko 
egiten zirenak. Oso lagun gutxi bertaratzen zen, zertxobait ugariago Guardia 
inguruan. Planaren hasieran lau bilera egiten ziren (Agurainen, Oionen, 
Guardian eta Bastidan); 2011. urtean, berriz, bi besterik ez.Hitzaldiak 
informazio-orriz ordeztu ziren eta Arabako Foru Aldundiaren Lurzabal 
aldizkarian argitaratutako dokumentu labur batez. Halaber banatu zen 
dokumentu labur hori nekazaritzako sasoikako lanari buruzko informazioa 
banatzeko bi bulegoetan. 
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Definituta daude sasoikako langileentzako zein nekazari titularrentzako 
trebakuntza-programak. Eskaerak urriak izan dira azken bi urteetan, aurreko 
urteetako langileak, lehendik trebatuta daudenak, kontratatu izan direlako. 
Haatik, beharrezkotzat jo da langile berrientzat lehendik definitutako 
trebakuntza-saioak atxikitzea eta sor litezkeen behar eta berrikuntzetara 
egokitzea. 
 
Programa hasi zenetik haiekin jardundako pertsona guztien erreferentziak 
biltzen dituen lan-poltsa bat kudeatzen du UAGAk. Poltsan sartu dira, baita 
ere, nekazaritzaren sektorean lan egin nahi duen ororen lan-eskaerak. 
Gasteizko bulegoan 250 lan-eskaintza jaso ziren 2010ean; Guardian, berriz, 
1.850. (2011n 280 eta 2.300 ziren, hurrenez hurren). Gasteizko bulegoan 
izena eman duten langile gehienak etorkinak izan dira, hainbat herrialdetatik 
etorri eta egun Araban bizi direnak. Bertakoak gutxien dira Gasteizko 
bulegoan (gazteak, integratzeko zailtasunak dituzten pertsonak, eta abar). 
Dena dela, behin kanpainak hasita desagertu egiten dira lan-eskaintzak. Aldi 
berean, 2011ra arte Aguraingo eta Guardiako informazio-bulegoetan sortutako 
beste lan-poltsa bat ere izan zen, eta 270 lagun eduki zituen izena emanda 
2011n. Dena dela, ez zuen inor kolokatzerik lortu, etxaldeetako titularrek ez 
baitzuten ia eskaerarik egin. Bi lan-poltsek bat egin zuten 2012an, sasoikako 
lanari buruzko informazio-bulegoa UAGAren Guardiako egoitzan baitzegoen, 
eta lan-eske bertaratutako 1.939 lagun artatu zituen. 
 
2010ean, bestetik, IKTk garatutako aplikazio informatikoa eraginkortasunez 
jarri zen martxan. 2005ean hasi ziren aplikazioa egiten eta hainbat proba egin 
ondoren, 2010ean hasi zen kanpainetako informazioaren zati bat kudeatzeko 
erabiltzen. Gaur egun ezinbestekoa da eta funtsezko kudeaketa-tresna da. 
Etengabe egokitu behar da, halaber, zeren urtetik urtera aldatu egiten baitira 
gorabeherak eta egoerak, eta denborari galdu behar gehitu behar dira 
aplikaziora.  
 
Gizarte-eragile arduradunek beharrezkotzat jotzen badute ere, oraindik ez da 
nekazaritzako hitzarmenik sinatu. Langileen sindikatuen ustez, kontratatutako 
langileei bizitoki bat derrigor eskaini behar diete nekazariek. Oso zaila da, 
alabaina, baldintza hori betetzea bizitokien bizigarritasun-baldintzei buruzko 
egungo arautegia aplikatuta.  
 
Aguraingo eta Eltziegoko informazio-bulegoetan egindako arreta presentzialak 
urrituz joan dira eta, beraz, hara esleitutako eginkizunak eta giza baliabideak 
ere bai. 2010eko kanpainan Eltziegon ez zen GSDOko langilerik izan, eta 
haren ordez UAGAko pertsona batek konpondu zituen Diruzaintzarekin 
zerikusia zutela planteatu ziren kontsultak. 2011n Guardiara (kuadrillaren 
egoitzara, hain zuzen) eraman zen Eltziegoko bulegoa, leku hobea zela iritzi 
baitzitzaion, bai sasoikako langileentzat, bai nekazarientzat oro har. 2012an, 
berriz, UAGAren egoitzara lekualdatu zen berriro, eta lan-poltsak bat egin. 
Aguraingo bulegoa Lanbideren egoitzan atxiki da, eta EJk Itsasmendikoiren 
bitartez kontratatutako bi pertsonak (lagun bat bulegoko) ere bai.  
Arabako Errioxako nekazariei eginiko arretak urritu egin dira azken urteotan, 
batez ere Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrarekin ezinbestean egin 
beharreko izapideak egin beharrak erakartzen baitzituen; bestelako kontsultak 
bidenabar egiten zituzten. Horretarako baliabide elektronikoak gero eta 
arruntago erabiltzeak (Directo Sarea), eskualdean gestoriak egotea eta 
UAGAk egindako lanak zerikusia du noski nekazariek zerbitzu hau gero eta 
gutxiago erabiltzearekin.  
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Haatik, krisi ekonomikoak eraginda, gero eta lagun gehiago dabil lan-eske 
azken urte hauetan, batez ere bulegoetara bertaratuta, haatik telefono bidez 
ere bai.  
 
Aguraingo bulegora haren berri lehendik baduten nekazariek jotze dute batez 
ere, eta GSDOarekin zein Lanbiderekin izapideak egin behar izatea baliatzen 
dute bidenabar informazioa biltzeko. Oso gutxi etortzen dira, beraz, berariaz 
informazioa eskatzera. Telefono-dei gehienak lehenago bulegoan izan diren 
nekazariek egiten dituzte, galdetutakoaren inguruan zalantzaren bat edo beste 
argitu nahian. Arreta-eskaera irailean izaten da.  
 
Doako informazio-telefonoak, estatuko zein nazioarteko sasoikako langileei 
eta nekazariei informazioa eta zerbitzua emateko sortua, bete du bere 
zeregina. Haren eskaera oso gorabeheratsua da, kanpainetako inguruabarren 
arabera, eta 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 eta 2012. urteetan dei-kopuru 
hauek jaso dira, hurrenez hurren: 58, 22, 90, 65, 77 eta 90.  
 
 
BIZITOKIAK 

• Sasoiko langileentzako bizitoki publiko eta pribatu kolektiboen 
sarea handitzea eta hobetzea 

• Sasoiko langileentzako bizitoki komunitarioak sortu edo 
mantentzeari dagokionez, laguntza eta subentzio plana 
mantentzea 

 
Dagoen bizitoki-sarea UAGAk jatorrian kontratatzeko programarako 
kudeatutakoa da, ezinbesteko baldintza baita kontratatzen diren langileentzat 
bizitokia eskaintzea. 2012ko mahats-bilketa: 54 partikular eta 1 komunitarioa; 
patata-kanpainan: 1, komunitarioa, eta piperren kanpainan ere 1, baina 
partikularra. 
 
Gainerako nekazaritza-etxaldeetarako ere beharrezko gisa xedatzen duen 
nekazaritza-hitzarmenik sinatu ezean, ez da beste bizitoki-sarerik izango 
EAEko sasoikako langileentzat, ez eta erabiltzeko eta lagatzeko araudirik ere.  
 
Sasoiko langileentzako ostatuetan bete beharreko gutxieneko baldintza 
materialak eta funtzionalak eta haien baimentzea, erregistroa eta egiaztapena 
arautzen dituen azaroaren 28ko 248/2006 Dekretuaren aldaketa argitaratu 
zen 2012ko ekainean. Datuak errealitatearekin bat ez datozela eta hori 
nekazaritza-hitzarmena ez sinatzeko kausa izan litekeela ez deklaratzeko 
indarrean zeuden kondizioak leuntzea izan da aldaketaren funtsa.  
 
Esandako dekretuak xedatutakoaren arabera, 13 bizitokik jaso dute sasoikako 
langileak ostatatzeko baimena eta sartu dira EAEko higiezinen eta 
ekipamenduen Erroldara. Guztiei eman zaie diru-laguntza. 
II. Planaren indarraldian zehar, apirilaren 17ko 62/2007 Dekretuak bizitokiak 
sortzeko nahiz hobetzeko xedatutako laguntzek eskaera urria izan dute. 
2007.urtean 5 eskabide jaso ziren eta diru-laguntza jaso zuten (beste hiruk 
bertan behera utzi zuten izapidea); 2008an, berriz, handiagoa izan zen 
interesa, eta 10 eskabideri eman zitzaien diru-laguntza. Nabarmen urritu zen 
eskaera 2009an (2 eskabide), 2010ean (beste 2), 2011n (eskaera bakarra, 
gerora bertan behera utzia) eta 2012an (eskaera 1, onartua). Hein batean, 
egoera ekonomiko orokorraren, eta sektorearen egoera ekonomiko 
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partikularraren isla da hori noski, baina azaroaren 28ko 248/2006 Dekretuak 
exijitzen zituen bizigarritasun-baldintzena ere bai.  
 
Udalei Plan Integralari buruzko informazioa emateko programari eutsi egin 
zaio, lokalak lortzeko helburuarekin. Haatik, horren eragina eskasa izan da eta 
beharrezkotzat jotzen da zentzu horretan indar gehiago egitea. 
 
 
ADINGABEKOENTZAKO ARRETA 

• Haurren eskolatzea 
• Baliabideak koordinatzea, hezkuntza-eskaintza egokitzeko 
• Gizartearen eta hezkuntzaren alorreko programak antolatzea eta 

gauzatzea 
 
AFAk urtero egiten dituen gizartearen eta hezkuntzaren alorreko programek 
erakutsi dute ezen, lekualdatutako heldu zein adingabeen kopuruak Aguraingo 
Kuadrillan eta Mendialdeko Kuadrillan pairatu duen beherakada handiaren 
ondorioz, lantalde bakarra izan dela lanean 2010etik aurrera, Arabako 
Errioxan, hain zuzen. 
 
Neurri handi batean bete dira sasoikako populazioari lotutako adingabeen 
arretaren inguruan ekindako saioen helburuak. Beharrezkotzat jo da ekintza 
horiek atxikitzea, familiarekin batera iristen diren adingabeen kopuruaren 
arabera eta baliabideak koordinatzea dela-eta egin beharreko doikuntza 
eginda noski,  
 
 
SENTSIBILIZAZIOA  

• Gizartearekiko eta sasoikako langileekiko sentsibilizatzea 

• Kultura-arteko jarduera ludikoak, kultura-artekotasunean 
prestatzea eta kultura-arteko komunitate-bitartekotzak 

Arabako Foru Aldundiak hainbat ekintza gauzatu ditu Guardiako (Arabako 
Errioxako) eta Aguraingo Kuadrilletan, Arabako Lurralde Historikoko erakunde 
publiko eta pribatuei immigranteak integratzen laguntzearen eta kultura-arteko 
sentsibilizazioaren eta elkarbizitza sustatzearen alorreko proiektuak 
bultzatzeko emandako diru-laguntzak emanda. Horiez gain, zuzenean eta 
beste erakundeekin batera egindakoak daude, hala nola Itsasmendikoirekin 
batera bi kuadrilla horietan gauzatu den «Auzo berrirako gidaliburua». 
 
 Ezin aipatu gabe utzi immigrazioaren, bizikidetzaren, kultura-artekotasunaren 
eta sasoikako lanarekin lotutako arazoen inguruan Arabako Errioxako 
Bizikidetza eta Kultura-artekotasun Mahaiak egindako lana. Erakunde horren 
helburua da herritar berrien –bertan biziko direnen nahiz aldi baterako 
etorritakoen– beharrak hautemateko eta bizikidetza zaintzeko programa nahiz 
lan-eredu integralak aztertzea, diseinatzea, eta martxan jartzea. 
 
Testuinguru horretan, 2008. urtean Zuzendaritza honek diruz lagunduta  
gizartearen eta, batez ere, immigranteen eta sasoikako langileen egoera zein 
zen jakiteko egindako azterlana, 2009an «Arabako Errioxako immigrazio 
prozesuak direla-eta bizikidetzari buruzko gogoeta» izenburupean argitaratua, 
eskualdean gauzatzen ari den esku-hartze planaren abiapuntua izan zen. 
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Sasoiko Lanaren Arretarako III. Plan Integralaren ezaugarriak 
 
III. Plan Integralak 2013-2016 aldia hartzen du, eta jarraipena ematen dio II. 
Planetik abiatutako lanari. 

 
Sasoiko Lanaren Arretarako II. Plan Integralak berekin ekarri zuen Hasierako 
Planean ezarri ziren oinarriak garatzea eta haietan sakontzea. Haien helburua 
zen sasoikako lanaren fenomenoak Araban eragin dituen arazo konplexuei 
erantzuteko moduko jokaleku bat erdiestea. Horretarako, ekintzak gauzatzen 
parte hartu behar zuten eragileak identifikatu ziren eta bi alor jakinetan 
beharrezkotzat jotzen ziren ekintza horiek definitu ziren: zorrozki lan-arlokoak, 
alde batetik, eta gizarte-arlokoak eta integrazioari buruzkoak, bestetik. 
 
EAEren barruan antzeko egoerak sor litezkeen eskualdeetarako oinarriak 
sendotu zituen II. Planak, hala nola txakolinaren eta piperminaren kanpaina 
dela eta pitz litezkeenak. Testuinguru horretan, sasoikako lanak ez badu ere 
Araban adinako garrantzirik hartu, jarraipena egin zaio eta zuzeneko zerikusia 
duten eragile instituzionalek parte hartu dute, Planean aurreikusitako neurriren 
baten estaldura zabaldu behar ote zen ere.  
 
Bigarren Plan horren indarraldian erakunde-arteko mahaiak jarduteko 
mekanismoak hobetzera bideratutako neurriak hartu ditu, eta horri esker 
eraginkorrago erdietsi dira Planean finkatutako helburuak.  
Jardun-lerro bakoitzeko lan-talde bana sortu da eta azpimarragarria da, 
zentzu horretan, Eusko Jaurlaritzako Landa Garapeneko eta Enpleguko 
zuzendaritzen eta UAGAren artean izandako lankidetza, zeinari esker 
desblokeatu baitira Jatorrian Kontratatzeari buruz zeuden zailtasunak. 
 
Halaber aldatu da bizitokiei buruzko dekretua errealitateari moldatzeko eta, 
hartara, sasoikako langileen bizi-kondizioak hobetzeko aukera emateko eta 
bidenabar nekazaritzako hitzarmen sektoriala negoziatzen hastea blokeatzen 
ari zen oztopo nagusia ezabatzeko. 
 
Landa Garapeneko zuzendaritza finantzatzen ari zen baina Arabako Foru 
Aldundiak behin-behinean gauzatzen zituen eskumenetako batzuk Eusko 
Jaurlaritzak hartu ditu osorik bere gain, hala nola Lezako udal-aterpetxearen 
mantentze-lana eta sasoikako langileentzako telefono bidezko doako 
informazio-zerbitzua. 
 
III. Plan honen asmoa da bertan parte hartzen duten eragileen ahaleginak 
kontratazioaren ardatz estrategikoan egitea indarra, informazioa eta 
sentsibilizazioa areagotuz eta iruzurra arrakastaz borrokatzeko lankidetza-
mekanismoak sortuz. 
 
Langile hauen kondizioen hobekuntza-prozesua burutzeko, bizitokiei buruzko 
dekretuari lotutako laguntzen zuzkidura bat sortu nahi da, halako bizitokiak 
dituzten etxaldeen errolda bat gauzatzeko aukera emango duena, zeinak, 
halaber, agintariek haien gaineko kontrola izatea ahalbidetuko baitu. 
 
Gurasoekin batera kanpainek dirauten denboraz lekualdatzen diren 
adingabeen ezinbesteko arreta eskaintzen jarraituko da.  
 
Lehenago esan bezala, informazioari eta sentsibilizazioari zehar-lerro gisa 
helduko zaie, eta desagertu egingo dira berezko linea moduan. Hala, beste 
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jardun-lerroetan (kontratazioa, bizitokiak eta adingabeak) bi alor horietako 
ekintzak gehituko dira. 
 
AFAko Gizarte Sustapeneko zuzendaritzak jarraitu egingo du sasoikako 
lanaren eremutik harago ere sentsibilizaziora eta bizikidetzara zuzendutako 
ekimen orokorretan laguntzen, batez ere kultura-artekotasunaren alorrean eta 
diskriminazio-jarrerak eta eremu komunitarioak erabiltzean gatazkak eragin 
litzaketen jarrerak prebenitzeko eta halakoetan esku-hartzekoan; nolanahi ere, 
lankidetza hori plan hau taxutzen duten hiru ardatzetako bati espezifikoki 
lotutako atal batean kokatuta. 
 
 
 
Hirugarren Planak ondo bereizitako hiru zati ditu: 
 
1. Jardun-lerroak, non Planaren irismena egituratzen baita. Planaren 

indarraldiak (2013-2016) definitzen du atal hau. 
2. Planaren ekimenen garapena, etengabe berrikusiko eta eguneratuko 

diren eranskin gisa. Hauek dira atalak: 
 

- Sasoiko Lanaren Arretarako III. Plan Integralaren eskema orokorra, lan 
arloka. 

- Planaren jardunak eta ekintzak biltzen dituzten fitxak: arduradunak, 
erakundeak, finantzaketa, oharrak. Hasiera batean Arabari buruzkoak 
dira fitxak; dena dela, bertako neurrietako batzuk EAE osorako aplika 
litezke, oro har. III. Planera Bizkaia eta Gipuzkoa pixkanaka gehitzeak 
gaur egungo fitxak berrikusaraziko ditu, edota fitxa berriak eginarazi, 
non jardun eta ekintza berriak, arduradunen esleipena eta behar 
ekonomiko berrien ebaluazioa bilduko baitira. 

 
 
 

PLANAREN JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA 
 
 

Tresna malgu moduan diseinatu da Plan hau, bertan proposatu diren neurrien 
balioari dagokionez, bai eta bere bideragarritasuna etengabe kontrolatzeko 
aukera ematen duen tresna moduan ere. Planaren garapenean parte hartzen 
duten erakundeek zein haren xede diren sektoreen eragile ordezkariek 
(nekazaritzako enpresarienek eta sasoikako langileenek) egingo dute kontrol 
hori. 
 
Urtero eta urteko lehenengo seihilekoaren barruan, Erakunde arteko Mahaiak 
azken ekitaldiaren gaineko Kudeaketa eta Jarduerari buruzko Urteko 
Txostena egingo du. Halaber aipatuko da abian den urterako aurreikusitako 
jardun-plana. 
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ZUZKIDURA EKONOMIKOAK ETA PLANAREN FINANTZAKETA 
 

 
Gaur egungo krisi ekonomikoa dela eta, ezinezkoa da Planaren indarraldi 
osorako aurrekontu-estimaziorik egitea, eta urtez urte egin dira. 
 
Estimazio gisa ageri dira II. Eranskinean 2013rako hasierako zuzkidura 
ekonomikoak. III. eranskinean, berriz, aurrekontu-aurreikuspena dator, 
Planaren ekintzak finantzatzen dituzten erakundeka antolatuta. Funtsean 
Arabari dagozkio kopuruak; hala ere, zenbait kontusail Autonomia Erkidego 
mailakoak dira. 
 
Planteatzen diren ekintzetako asko erakundeen ohiko jardunaren zati dira 
(haien aurrekontuetako 1. eta 2. kapituluetakoak). Horrek zaildu egiten du 
zifrak zehaztea. II. Eranskineko fitxetan, hori adierazteko POI akronimoa 
erabili da (Erakundeen Ohiko Aurrekontua). 
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JARDUN-LERROAK 
 
 

1. KONTRATAZIO-KONDIZIOAK HOBETZEA 
 
Duela 10 urte baino gehiago sortu zuen UAGAk Jatorrian Kontratatzeko 
Programa, nekazaritzako sasoiko lanaren egoera arautzearren. Sasoikako 
lanaren inguruan izan ohi ziren eta izaten diren Arazo sozial, ekonomiko eta 
kulturalei erantzuteko tresna moduan sortu zen. Helburu nagusietako bat da 
azpikontratazioaren aurka borrokatzea. Horrez gain, programaren 
exijentzietako bat da kontratatzaileak etxebizitza duina eskaini behar dietela 
kontratatuei. Denborak aurrera egin ahala, baina, egoera ekonomiko 
orokorrak nekazaritzako lan-harremanei ere eragin die eta lan-eskaera 
gehiago dagoela eta eskaintzen den lana, berriz, kolokakoagoa dela sumatu 
da. Programari lan egiteko modua aldarazi dio horrek guztiak, sektorearen 
lan-beharrei erantzungo badie ikuspegi soziala bazter utzi gabe. 
 
Bai programan parte hartzen duten etxaldeen kopuruak, bai lan egindako 
lanaldienak, gora egin dute nabarmen urteetan zehar mahasgintzako 
kanpainei (bakantzea, udaberriko kimaketa, aldakaitzak kentzea, heldu 
aurretiko bilketa eta bilketa), patataren kanpainari eta piperren kanpainari 
dagokienez. 2002ko mahats-biketan 26 etxaldek hartu zuten parte; 2011n, 
berriz, 149k. Udaberrian kimatzeko eta aldakaitzak kentzeko kanpainei 
dagokienez, 2002an 19 etxalde izan ziren, eta 2012an 112. 
 
Aldiz, 2009. eta 2010. urteetan geldialdi bat izan zen goranzko joera hartan, 
bai eta zertxobait jaitsi ere urtean egindako lanaldien eta parte hartu zuten 
etxaldeen kopurua. Egonezina eragin zuen horrek. Langile-kontratazioen gain 
zuzeneko eragina izan zuen horrek, mahatsaren eta patataren prezioek azken 
urteetan izan zuten beherakada handiarekin batera. Nekazariek kostuak 
murrizten hasi behar izan dira. Nekazari batzuek ahalik eta gehien murriztu 
dituzte kontratazioak, eta garai batean bezala familiakoen artean egin behar 
izan dute lana edota lehen baino ordu gehiago sartu behar izan dituzte. Beste 
nekazari batzuek, aldiz, zenbait laborantza utzi dituzte. Eta patata-bilketa 
eskuz egitetik makinaz egitera igaro da. 
 
2011n eta 2012an programaren hazkundea sendotu egin da berriro, eta gero 
eta sinesgarritasun eta konfiantza handiagoa zor du Arabako nekazaritzaren 
sektorearen barruan; horretarako, baina, beharrezkoa izan da sasoikako 
langileen ordainak murriztea, ezinezkoa izan baita horiei eustea.  
 
Lan-ikuskaritzak mahats-bilketako kanpainetan eta 2012ko udaberrian 
kimatzeko eta aldakaitzak kentzeko kanpainetan berdin, eginiko jarduketa 
gorabehera, berean diraute artekariek langileak azpikontratatzen, haien 
eskubideak urratzen eta legearen barruan kontratatzen duten nekazariei lehia 
desleiala egiten.  
 
Nabarmen ugaritu dira azken urtean portugaldarrak artekari hauek errotuta 
dauden eta jarduten duten herrietan. Ez dago idatzizko salaketarik, 
mendekuen beldurragatik noski, baina aski ezagunak dira langile horien bizi-
kondizioak eta horiek herrietan eragiten dituzten egoerak. 
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Frogatzen gero eta zailagoa da haien presentzia, gero eta profesionalagoak 
baitira, eta eskulana lagatzen duten zerbitzu-enpresa moduan agertzen 
baitira. 
 
Kontratazio-prozedura behar bezala egiten dela eta nekazaritza arloko 
enpresek Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrari egiten dizkioten 
kotizazioak ere egokiak direla eta benetan lan egindako lanaldiekin bat 
datozela egiaztatzeko, halaber, Laneko Ikuskaritzak eta Diruzaintzak 
elkarrekin trukatu behar lituzkete beren datuak eta etxaldeetako azalerari eta 
ekoizpenari buruzko informazioa eduki.   
 
Aurrekoagatik guztiagatik beharrezkoa da ikuskatzeei eustea eta haiek 
ugaritzea, mahasgintzako beste kanpainetan ezarriz, bereziki Arabako 
Errioxan diharduten zerbitzu-enpresak ofizioz ikuskatuta, jakina baita legez 
sortuak izanagatik eta publizitatea egiteko askatasuna edukiagatik ere 
mafiekin harremana dutela.  
 
Lan Ikuskaritzaren nahiz Ertzaintzaren –egokitzen zaionaren arabera– 
aurrean salaketak jartzen errazteko mekanismoak ezartzea ere beharrezkoa 
da.  
  
Kontratazio-programari eutsi behar zaio, programako gainerako ekintzen 
lagungarri suertatzen baita eta mafiei bidea eteten baitie. Kontratazio-
baldintzak hobetzeak nekazarientzako nahiz nekazaritzako sasoikako 
langileentzako bidezko baldintzak bermatzea dakar.  
 
Plan berrian programari eman zaion izena ere egoerari egokitu zaio: 
«Nekazaritzako Sasoikako Lanari buruzko proiektua». Ez baita iada 
beharrezkoa atzerrira jotzea eskulan bila eskualdean bertan nahiz inguruan 
uneko krisi-egoerak beste sektoreetan eragindako langabe ugari egonik.  
 
Komeni da sektorea sentsibilizatzeko lanean jarraitzea eta nekazari guztiak 
legearen barruan eta artekariak saihestuta lan egitearen garrantziaz 
jabearaztea, areago jakinik haien zerbitzua erabiltzen duten etxaldeek ere 
badutela erantzukizuna eta haien ordez erantzun beharko luketela artekariek 
sasoikako langileei ez baldin badiete ordaintzen edo bestelako konpromisorik 
ez badute betetzen. 
 
Prestakuntza programak mantentzea sasoiko biztanleentzat zein 
kontratazioak egiten dituzten nekazarientzat, eta gainera laneko arriskuen 
prebentzioaren arloan prestatzea eta aholkatzea; horien helburua kontratazio-
baldintzak hobetzea da. 
Beharrezkoa da, halaber, prestakuntza jasotzen duten nekazaritzako 
sasoikako langileen kopurua handitzea, kontratazio-programaren barruan zein 
kanpoan. Azpikontratazioak eragindako portugaldar langileengana ere 
zabaldu behar litzateke prestakuntza; halaber jakinarazi behar litzaieke zer 
eskubide eta betebehar dituzten.  
 
Nekazaritza-hitzarmena Hitzarmenen ardura duten gizarte-eragileek –
sindikatuek eta enpresarien elkarteek, hain zuzen– beharrezkotzat jo 
izanagatik eta haiek izanagatik ere horiek gauzatzeko ahalmena duten 
bakarrak, ez da halakorik burutu nekazaritzaren alorrean, ez lurralde historiko 
mailan (Araban), ez Euskal Autonomia Erkidego mailan. Komenigarria da, 
beraz, hitzarmen bat sinatzearren lan egitea izeneko ekintza atxikitzea, 
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«gutxienekoa» besterik ez bada ere, urte baterako, Araban eta mahatsaren 
laborerako, kontratatzen den langileentzako bizitokia eskaintzeko obligazioa 
ekarriko lukeena. 
 
2010eko kanpainaz geroztik ez da Diruzaintzako langilerik etorri Arabako 
Errioxara, Red Sistema erabiltzearen ondorioz oso izapide gutxi egiten baita. 
2011n Eltziegotik Guardiara eraman zen bulegoa, Arabako Errioxaren barruan 
zentralagoa baita eta hobeto komunikatuta baitago kokapen hori. Nekazari 
egoiliarrei zein sasoikakoei eginiko arreta-aldien kopuruak behera egin du 
azken urteotan; lan-poltsan izena emandakoenak gora egin du, haatik batere 
kolokaziorik gabe.  
Hori gorabehera, sasoikako langileentzako doako informazio-zerbitzua, 
telefono bidezkoa, atxikitzeari egoki iritzi zaio; batez ere lan-poltsan izena 
emateko erabili da. 
Sasoikako lanari buruzko Guardiako informazio-bulegoak UAGAren egoitzan 
segitzen du, lan-poltsarekin lotutako kontuetarako leihatila bakar gisa, 2012ko 
kanpainan bezalaxe. 
 
 
 
Lanean emandako hamar urte hauetan zenbait kontu hobetu egin dira, baina 
badira hasieran bezala dauden beste zenbait: 
 
- Lan-arloko arauak lehen baino aski ezagunagoa da, bai nekazarien 

artean, bai sasoikakoen artean. Alabaina, kontu gehiago gehitu dira, hala 
nola arriskuen prebentzioa, nekazariek barneratzen hasia, ez hainbeste 
sasoikako langileek.  

- Kontratazio-programak iraun izanari esker hainbat harreman-sare sozial 
sortu dira talde kulturalen artean, eta elkarrekiko baleko begirunea errotu 
da.  

- Bestalde, programari esker, azpikontrataziora jo ohi zuten nekazariek 
bestela kontratatzeko eta lan egiteko modua ezagutu dute. 

- Hala ere, berean dirau eskulan merkea sasoikako langileen eskubideak 
urratuta kontratatzen duten artekariek eragindako arazoa. Bidegabeko 
lehia egiten diete, gainera, legez diharduten nekazaritzako enpresariei. 
Krisi ekonomikoaren eraginez gora egin du fenomeno horrek azken 
urteotan, eta, gero eta profesionalizatuago dagoenez, gero eta zailagoa 
gertatzen da ezer frogatzea. 

-  Kanpainek dirauten bitartean, eskualdeetako biztanleria ibiltariak gora 
egiten du. Aurretiaz inongo kontakturik izan gabe eta bizitokirik gabe lan 
bila agertzen diren pertsonen kopuruak ere gora egin du. Populazioaren 
gorakada horrekin batera kanpaleku ibiltariak agertu ohi dira, eta bizitzeko 
gutxieneko higiene-kondiziorik ez duten lokaletan bizitzera sartzen dira 
lagun asko.  

 
 
KONTRATAZIO-BALDINTZAK HOBETZEAREN INGURUKO HELBURU 
ESPEZIFIKOAK  

• Kontratazio-programari eustea, izena aldatuta –Nekazaritzako 
Sasoikako Lanari buruzko Proiektua– eta parte hartzen duten etxalde-
kopurua handituta  

• Lan Ikuskaritzaren jarduna areagotzea 

• Nekazaritza alorreko hitzarmen kolektibo sinatzea 
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• Laneratzeko lanbide-heziketa sustatzea 

• Nekazaritzako enpresariak esparru sozio-laboralean gauzak ondo 
egitearen garrantziaz jabearaztea 

• Sasoikako langileei beren eskubide eta betebeharren berri ematea 

 

GARATU BEHARREKO JARDUERAK ETA EKIMENAK 
 
1.1. Sasoikako langileen kontratazioa erraztea 
 
- Nekazaritzako Sasoikako Lanari buruzko Proiektua eta euskarri 

informatikoa 
 
- Nekazariak esparru sozio-laboraleko kontuetan sentsibilizatzea eta 

Nekazaritzako Sasoikako Lanari buruzko Proiektua hedaraztea 
 
- Sasoikako langileen artean beren eskubide eta betebeharren jakintza 

sustatzea 
 
1.2. Indarrean dauden arauak betetzen diren ala ez areago ikuskatzea 
 
- Sasoikako langileen kontratuen eta lan-baldintzak ikuskatzea 
 
- Salaketak jartzen errazteko mekanismoak ezartzea, beti ere salatzailea 

seguru atxikitzeko neurriekin batera 
 
1.3. Lanbide-heziketa sustatzea 
 
- Sasoikako langileentzako (azpikontratatuak barne) eta nekazari 

kontratatzaileentzako prestakuntza-programak atxiki eta, behar izanez 
gero, hobetzea  

 
- Nekapreben Planarekin batera laneko arriskuen prebentzioari buruzko 

esku-liburua sortzea 
 
- Nekazaritzako enpresariei eta sasoikako langileei informazioa eta aholkua 

ematea laneko arriskuen aurrezaintzaren gaiaren inguruan. 
 
1.4. Sasoikako lanaren nekazaritza-hitzarmena negoziatzea 
 
- Arabarako nekazaritzako hitzarmen bat bultzatzea 
 
- Nekazariak informatzea eta sentsibilizatzea 
 
1.5. Informazio-bulegoak atxikitzea  

 
- Arabako Errioxako lehengo informazio-bulegoen zereginak atxikitzea eta 

UAGAren Guardiako egoitzan kokatzea 
 
- Sasoikako nekazarientzako doako informazio-telefonoa mantentzea.  
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TARTEAN DIREN ERAKUNDEAK ETA AURREKONTU-ZUZKIDURA 
Eranskinetan Sasoiko Lanaren Arretarako III. Plan Integralaren fitxa-
proposamenak ageri dira. Haietan, Planaren jarduketa bakoitzarentzat egin 
beharreko ekintzak ageri dira, ekintza bakoitzean parte-hartzaile diren 
erakunde arduradunekin, eta finantzazioa. 
 
- Ekonomiaren Garapeneko eta Lehiakortasuneko saila EJ 
- Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiken saila 
- Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Saila 
- Gobernuaren Arabako Ordezkariordetza 
- UAGA (ARABAKO NEKAZARI ETA ABELTZAINEN BATASUNA) 
- HAZI 
- CCOO eta UGT 
- Arabako Errioxako Kuadrilla 
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2. BIZITOKIAK 
 
Sasoiko lanaren arretarako 2004-2007 I. plan integrala gauzatuta, prestatu eta 
onetsi egin ziren sasoiko langileentzako bizitokiek bete behar dituzten 
gutxieneko betekizun material eta funtzionalak eta horiek baimentzeko, 
erregistratzeko eta akreditatzeko prozedurak arautzen dituen dekretua 
(azaroaren 28ko 248/2006 dekretua, hain zuzen), alde batetik, eta sasoiko 
biztanleentzako bizitokiak eraikitzeko, atontzeko, hobetzeko eta ekipatzeko 
laguntzak arautzen dituen dekretua (apirilaren 17ko 62/2007 dekretua, alegia), 
bestetik. 
 
2008-2012 II. Planaren indarraldian, azaroaren 28ko 248/2006 dekretuak bost 
urte luzeko ibilbidea eginda, denbora-tarte horretan eraikitako nahiz 
hobetutako (eta diruz lagundutako) bizitokiek baino ez dute eskatu 
baimentzea eta sasoikako langileak ostatatzeko higiezin eta ekipamenduen 
Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroan inskribatzea. Hori baitzen diru-
laguntza eman ahal izateko ezinbesteko baldintza. Dekretua baino 
lehenagotik existitzen ziren bizitoki bat bera ere ez da erroldatu, titularrak ez 
baitu hala eskatu. Hamahiru bizitoki daude gaur egun erroldatuta: 12 Araban 
eta 1 Bizkaian. Guztira 231 plaza dira. 
 
Bestalde, urte horietan izandako laguntza-eskaerak ere gutxi izan dira: 8 
bizitoki 2007an, 10 bizitoki 2008an, 4 bizitoki 2009an, 2 bizitoki 2010ean, 
bizitoki 1 2011n eta beste 1 2012an. Hamazazpi bizitokiren sorrera edo 
hobekuntza ziurtatu ziren (bi udal-bizitokik hainbatetan egin zituzten 
hobekuntza-lanak), eta guztira 400.156,69 €-ko diru-laguntza banatu zen. 
Gainerakoek bertan behera utzi zuten asmoa, uko egin zioten emandako 
laguntzari edota ez zuten proiektua gauzatu.  
 
Zeinen bizitoki gutxi erroldatu den eta bizitokiak hobetzeko nahiz sortzeko 
zeinen diru-laguntza gutxi eskatu diren ikusita, 248/2006 dekretuan exijitzen 
ziren baldintzak lasaituz hura aldatzearen beharraz jarduteko 2010ean 
abiarazitako eztabaidaren ondoren, 2012ko ekainaren 7ko 111. ALHAOn 
argitaratu zen maiatzaren 29ko 101/2012 dekretua. Horren bitartez sasoikako 
lanaren errealitateari hobeto egokitutako arauak prestatu nahi izan dira. 
Halaber Planaren beste helburuetako bat erdiesten lagundu: nekazaritza 
esparruko hitzarmena azkenean sinatzea, hain zuzen. Nekazaritzako 
enpresariak kontratatzen dituen langileei bizitokia eskaintzeko beharra 
sartzeko exijitzen ziren baldintza zorrotzek atxiki dute prozesua geldirik, izan 
ere. 
 
Gaur egun diren bizitokiak hiru sailean bana litezke, arauak betetzen dituzten 
graduaren arabera: 
 

� Indarrean dagoen arauen arabera baimendutako eta 
erregistratutakoak. Hamabik betetzen dute azaroaren 28ko 248/2006 
dekretuak xedatutakoa. 

 
� UAGArekin batera Jatorrian Kontratatzeko Programan lan egiten duten 

nekazariek erabiltzen dituztenak. Programa honek behartu egiten ditu 
nekazari kontratatzaileak kontratatzen dituzten langileei ostatua 
ematera. Hori betetzeko, kanpaina bakoitzean, programan sartutako 
nekazariek ostatu-plaza libreak biltzen dituen poltsa komun bat 
osatzen dute. Bizitoki horiei exijitzen zaizkien bizigarritasun-baldintzak 
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ez dira azaroaren 28ko 248/2006 dekretuak aurreikusitakoak bezain 
zorrotzak. Dekretuaren I. Eranskineko irizpidea aplikatuz gero, 
bizitokietako asko kanpoan geratuko lirateke, eta bizitoki-falta 
Programaren itogunea izango litzateke. Horixe gertatu zen 2010eko 
kanpainan, eta inguruko herrietan bizi zen jendea, programan 
esperientziarik gabea, hartu behar izan zuten. UAGAk 55 bizitoki 
kudeatzen ditu. Erabili behar diren kanpainen aurretik ikuskatu egiten 
dira.  Arabako Errioxako 2012ko mahats-bilketaren kanpainan, 
programaren barruan 400 lagun kontratatu ziren; kanpaina guztietan, 
672 lagun. Aurreko atalean aipatu diren 13 bizitoki erregistratuetatik 8 
Jatorrian Kontratatzeko Programan ere alta eginda daude. 

 
� Erabilera hori ematen zaien gainerako bizitoki eta lokalak. Multzo 

honetan bildu dira zulo, etxabe, pabilioi, biltegi eta etxe zaharrak. 
Bereiz daitezke oinarrizkotzat jotzen diren kondizioak (argindarra, 
iturriko ura, oheak/literak, komuna, dutxa…) badituzten bizitokiak, alde 
batetik, eta halako gutxienekorik ez dutenak, espazio gutxikoak, 
eguraspenik gabeak, oherik gabeak, komunik gabeak, zoladurarik 
gabeak, bai eta urik edo argindarrik gabeak ere, edota makina, 
lanabes, erregai edo gai fitosanitarioak gordetzen diren lekuak.  

 
Komeniko litzateke Plan berrian zundatzea zer-nolako prestasuna duten 
Arabako Errioxako udalek bizitoki komunitarioen eraikuntza bultzatzeko. 
Udalak planari buruz informatuta izateko programa atxiki behar litzateke, 
hartara bizitoki moduan aton litezkeen uda-lokal libreen berri izateko eta haiek 
atzemateko.  
 

BIZITOKIEI BURUZKO HELBURU ESPEZIFIKOAK 

• Bizigarritasun eta duintasun nahikoa duten plaza nahikoak izatea 
bizitokietan 

• 248/2006 dekretuaren 7. artikuluak higiezinak eta ekipamenduak 
erregistratzeari buruz xedatutakoa betetzea, hartara erregistratutako 
bizitokien kopuruak pixkanaka Euskadin benetan daudenenarekin bat 
egin dezan. 

GARATU BEHARREKO JARDUERAK ETA EKIMENAK 
 
Sasoiko Lanaren Arretarako III. Plan Integralaren baitan, honako jarduketa 
hauek proposatzen dira: 
 
2.1. 248/2006 dekretua aplikatzea 
 
- Existitzen diren bizitokiei buruzko informazioa biltzea 
 
- Bizitokiek dekretuak exijitzen dituen baldintzak zer neurritan betetzen diren 

egiaztatzeko behar adina ikuskapen egitea  
 
- Sasoikako langileentzako higiezin nahiz ekipamenduak baimentzeko 

eskabideak aurkeztea sustatzea. 
 
2.2. Bizitokiak ugaritzea eta hobetzea 
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- Udalentzako informazio-programa atxikitzea udal-lokalak atzematearren 
eta bizitoki komunitarioak eraikitzea sustatzearren. 

 
- Sasoikako langileentzako bizitokietarako laguntza-programa atxikitzea  

TARTEAN DIREN ERAKUNDEAK ETA AURREKONTU-ZUZKIDURA 

 
Eranskinetan Sasoiko Lanaren Arretarako III. Plan Integralaren fitxak ageri 
dira. Haietan, Planaren jarduketa zehatz bakoitzarentzat egin beharreko 
ekintzak ageri dira, ekintza bakoitzean parte-hartzaile diren erakunde 
arduradunekin, eta finantzazioa. 
 
� EJko Ekonomiaren Garapeneko eta Lehiakortasuneko saila 
� Gobernuaren Arabako Ordezkariordetza 
� UAGA (ARABAKO NEKAZARI ETA ABELTZAINEN BATASUNA) 
� EUDEL/ Arabako Errioxako Kuadrilla 
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3. SASOIKAKO LANGILEEI LOTURIKO ADINGABEEN 
ARRETA 

 
Familiarekin batera sasoiko lana egitera mugitzen diren adingabeen bizi-
baldintzak eta eskolatze-maila hobetzearren lan luzea egin da azken urteetan.  
 
Hala, 1997az geroztik, hainbat programa egin ditu Gizarte Ongizaterako Foru 
Erakundeak gizartearen eta hezkuntzaren alorrean Araban barrena sasoikako 
lana egiten den eskualdeetan. Arabako Hezkuntza Ordezkaritzak, berriz, 
sasoika lan egiten duten familien umeak eskolatzearren eta ikastetxeak 
inplikatzearren hainbat giza baliabide eta baliabide material bideratu ditu.  
 
Ukaezinak dira zeregin horretan izan diren lorpenak: 
 
- Ez dago umerik etxaldeetan patata- eta mahats-bilketan 
 
- Eskolara joaten diren umeen garbitasuna, txukuntasuna eta haien 

janzkeraren duintasuna hobetu egin da. 
 
- Familiek gero eta maizago matrikulatzen dituzte zuzenean umeak 

ikastetxeetan, gizarte eta hezkuntza alorreko programek esku hartu 
beharrik gabe (2012ko kanpainan 20 familiak, 2011n 17k, 2010 bakarrak 
eta batek berak ere ez 2009an). 

 
- Nekazaritzako kanpainek dirauten bitartean adingabeak hartzen dituzten 

ikastetxe publikoen jardunbide ona eta inplikazio aparta, batez ere 
Guardiako, Eltziegoko eta Lantziegokoena. 

 
- Arabako Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzak irakasle laguntzailez hornitu 

ditu ikastetxeak. 
 
- Sasoikako langileen umeak zeharo integratu dira ikasgeletan haur-

hezkuntzan, eta plastikan, musikan eta hezkuntza fisikoaren kasuan, lehen 
hezkuntzako adinei dagokienez. 

 
- Ez da adingabedun familiarik izan Aguraingo eta Mendialdeko 

Kuadrilletan. 
 
Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak jaso eta ekarri izan ditu, historikoki,  
Arabako Lurralde Historikoan sasoikako laneko kanpainak direla eta lekuz 
aldatutako pertsona guztiei buruzko datuak. Azken urtean 1.521 heldu eta 
2011n, berriz, 1.577 heldu izan ziren. 2010eko 940 helduen aldean sekulako 
gorakada izan zen. Haatik, adingabeen kopuruak behera egin du: 179 izan 
ziren 2011n eta 138, berriz, 2012an, familia-kopuruak ere nabarmen egin 
baitu behera: 51 familia 2011n eta 38, berriz, 2012an. Mahats-bilketak dirauen 
bitartean umeak jatorriko lurralde edo herrian geratzeko komenientziaz 
jabearazteko egiten ari den sentsibilizazio-lanaren balorazioa egin da. Gora 
egin du umerik gabe etortzen diren familien kopuruak.  

Azken kanpainetan Guardiako Kuadrillan baizik ez dira izan umeak berekin 
ekarri dituzten familiak. 
 
Azpimarragarria da 2012an, nahitaez eskolatu beharreko adineko 47 ume 
eskolatu gabe izanik, beste 32  matrikulatu egin direla. Nabarmendu behar da, 
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halaber, umeak eskolatzeko interesik erakutsi ez duten familiek zailtasun 
sozial bereziko familien profila erakusten dutela, jatorriko herrialdean alderrai 
bizi direnez han ere eskolatu gabe daudela, eta abar. 

Kontuan izanik langile-kopuruaren gorakada ez zaiela familiei lantaldeei adina 
zor, eta ikusirik adingabe ugari dagoela eskolatu gabe, iritzi zaio Sasoikako 
Lanaren Arretarako III. Plan Integrala dela-eta arreta berezia eskaini behar 
zaiela ume eta guzti etortzen diren sasoiko langileen familiei eta ahalegin 
berezia egin behar dela haiekin, haien aurrean azpimarratuz zeinen 
garrantzitsua eta komenigarria den haurrak eskolara joatea. Eusko 
Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailarekin batera egin beharreko eginkizuna da hori.  
 
Halaber, eskolatu gabeko adingabeak dauden udalerrietako udalak ere 
inplikatu nahi dira, familia horiek kontratatzen dituzten etxaldeetara sartzeko 
eta umeen eskolatzea kudeatzeko. 
 
Horregatik guztiagatik, Adingabeak Artatzeko Batzorde honek Sasoikako 
Lanaren Arretarako III. Plan Integrala abian jartzeari begira helburu konkretu 
eta ekintza hauek proposatzen ditu:  
 

ADINGABEEN ARRETARI BURUZKO HELBURU ESPEZIFIKOAK 
 

• Sasoiko familia langileen umeen eskolatze-maila areagotzea 
• Gizarte eta hezkuntzako programen lana adingabeekin batera 

etorritako familiengan kontzentratzea 

GARATU BEHARREKO JARDUERAK ETA EKIMENAK 
 
3.1. Sasoiko familia langileen umeak eskolatzea 
 
- Adingabeak eskolatzeari buruz legeek diotenaren eta hori betetzeko 

dauden baliabideen berri ematea familia horiei 
 
- Benetan eskolatzeko jarduerak koordinatzea: garraioa, eskolako jangela, 

bekak… 
 
- Eskola-mapak dioenari eustea zonei eta ikastetxeei dagokienez 
 
3.2. Hezkuntzako eskaintza egokitzeko baliabideak koordinatzea  
 
- Ikasgela behar diren langile laguntzailez hornitzea 
 
- Garraio-zerbitzuak egokitzea. 
 
- Jantoki zerbitzua egokitzea. 
 
3.3. Gizarte eta hezkuntza alorreko programak garatzea 

- Umeekin doazen sasoiko langileen familien zentsuak eguneratzea. 
 
- Eskolatu gabeko adingabeak aurkitu diren udalerrietako udalak inplikatzea 

etxaldeetan esku har dezaten eta eskolatzearen kudeaketa erraz dezaten. 
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- Ohitura egokiak bereganatzen eta ikasgelan integratzen lagun lezaketen 
ekintza normalizatuak garatzen laguntzea, higieneari, norbere txukuntasun 
eta garbitasunari eta elikadurari dagokienez. 

 
- Ikastetxeekin harreman normalizatuak izan ditzaten aholkua eman familiei, 

zuzeneko matrikulazioa irmo errotu dadin. 
 
- Seme-alaben tutoreekin zuzeneko harremanak izan ditzaten aholkua 

eman familiei, haien hezkuntza-bilakaera zein den jakin dezaten. 
 

TARTEAN DIREN ERAKUNDEAK ETA AURREKONTU-ZUZKIDURA 
 
Eranskinetan Sasoiko Lanaren Arretarako III. Plan Integralaren fitxak ageri 
dira. Haietan, Planaren jarduketa bakoitzarentzat egin beharreko ekintzak 
ageri dira, ekintza bakoitzean parte-hartzaile diren erakunde arduradunekin, 
eta finantzazioa. 
 
- Arabako Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritza. EJ 
- Caritas 
- Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea AFA 
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BESTELAKO KOLABORAZIOAK 
 

 
HELBURUAK 

• Biztanleria, oro har, sentsibilizatzeko programak eta jarduerak 
sustatzea 

• Kultura arteko elkarbizitza erdiesteko programak eta jarduerak 
sustatzea 

 
 
JARDUNAK 

• Biztanleria osoarentzako kultura arteko sentsibilizazio-ekintzak 
sustatzea 

• Kultura arteko elkarbizitza elkar ezagutzeko gune naturalak sortuz 
hobetzen duten ekintzak bultzatzea. 

 
 
AFAko Gizarte Sustapeneko zuzendaritzak bi laguntza-lerro ditu abian (bata 
Arabako udal eta kuadrillentzat eta Trebiñoko Konderriarentzat eta bestea 
irabazi-asmorik gabeko elkarte eta erakundeentzat), kultura arteko 
sentsibilizazioa eta elkarbizitza sustatzeko programa eta jarduerak 
bultzatzeko. 
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I. ERANSKINA SASOIKO LANAREN ARRETARAKO PLAN 
INTEGRALAREN ESKEMA OROKORRA, LAN 
ARLOKA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SASOIKAKO LANAREN ARRETARAKO 2013-2016 PLAN INTEGRALA 

   - 26 –  
 

 

 
LAN-ARLOEN PLANAREN ESKEMA OROKORRA 

SASOIKAKO LANAREN 

ARRETARAKO 
PLAN INTEGRALA 

1. KONTRATAZIO KONDIZIOAK 
HOBETZEA 

 

2. BIZITOKIAK 3. SASOIKAKO LANGILEI 
LOTUTAKO 

ADINGABEEN ARRETA 
 

1.1 Sasoikako langileen 

kontratazioa sustatzea 
 

1.2 Areago ikuskatzea 

 
 

1.3  Lanbide-heziketa 

indartzea 
 

 

1.4  Nekazaritza-alorreko 
hitzarmena negoziatzea 

 

 
1.5 Informazio-bulegoak 

atxikitzea 

2.1 Bizitokien Erregistroa. 

248/2006 dekretua 

 

2.2  Bizitokien sarea 
handitzea eta hobetzea 

3.1 Adingabeak eskolatzea 
 
 

3.2 Hezkuntza  eskaintza 

egokitzeko baliabideak 
koordinatzea 

 

3.3 Gizarte eta hezkuntza 

alorreko programak 
garatzea 
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PLANAREN EKINTZEN GARAPENA – 1. ARLOA 
 

1. KONTRATAZIO-

BALDINTZAK 
HOBETZEA 

1.1 
SASOIKAKO LANGILEN 

KONTRATAZIOA 

1.2  
LAN-IKUSKATZEAK 

 

1.3  
LANBIDE-HEZIKETA 

1.3.1 

Sasoikako langileen-
tzako zein patroien-

tzako prestakuntza-
programak 

1.4  
NEKAZARITZAKO 
HITZARMENA. 
INFORMAZIOA 

 

1.5 
INFORMAZIO 
BULEGOAK 

 

1.1.1  

Nekazaritzako 
Sasoikako Lanari 

buruzko proiektua 

 

1.1.2  

Nekazariak esparru 
sozio-laboraleko 

kontuetan 
sentsibilizatzea 

1.1.3  

Sasoikako langileei 
beren eskubide eta 

betebeharren berri 
ematea 

1.2.1 

Kontratuak eta 
lan-baldintzak 

ikuskatzea 

 

1.2.2 

Salaketak jartzea 
erraztea 

 

1.3.2  

Laneko arriskuen 
prebentzioari buruzko 

esku-liburua 
 

1.3.3  

LAP-ari buruz 
informatzea eta  

aholkatzea 

 

1.4.1  

Arabarako 
nekazaritza-arloko 

hitzarmena sina dadin 
lan egitea 

1.4.2 

 Nekazaritzako 
enpresaria 

informatzea eta 
sentsibilizatzea 

1.5.1  

Arabako Errioxako 
bulegoaren funtzioak 

eta  kokapena 
atxikitzea 

1.5.2  

Doako telefono-
zerbitzua atxikitzea 
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PLANAREN EKINTZEN GARAPENA – 2. ARLOA 
 

 

2. BIZITOKIAK 

 

 

2.1  
BIZITOKIEN ERREGISTROA 

248/2006 DEKRETUA 

 

 

2.2  
BIZITOKIEN SAREA 

HANDITZEA ETA HOBETZEA 
 

 
2.1.1 

Existitzen diren bizitokiei buruzko 
informazioa biltzea 

 

2.1.2 
Bizitokiek dekretuak exijitzen dituen baldintzak  

zer neurritan betetzen diren egiaztatzeko 
behar adina ikuskapen egitea 

 

2.1.3 
Sasoikako langileentzako 

higiezin nahiz ekipamenduak baimentzeko 
eskabideak aurkeztea sustatzea 

 

2.2.1 
Udalentzako informazio-programa atxikitzea 

bizitoki komunitarioak 
eraikitzea sustatzearren 

 
2.2.2 

Laguntza-programa atxikitzea 
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PLANAREN EKINTZEN GARAPENA – 3. ARLOA  

 

3. ADINGABEEN 
ARRETA 

 

3.1 
 ADINGABEAK 
ESKOLATZEA 

 

3.2 HEZKUNTZA-
ESKAINTZA EGOKITZEKO 

BALIABIDEAK 
KOORDINATZEA 

 

3.3 Gizarte eta hezkuntza 
alorreko programak 

garatzea 
 

3.1.1 
Familiak eskolatzeaz 
sentsibilizatzea eta 
baliabideei buruzko 
informazioa ematea 

3.1.2 
Haurrak benetan 

eskolatzeko ekintzak 
koordinatzea 

 

3.1.3  

Eskola-mapak 
dioenari eustea  

 

3.2.1 

Ikasgela langile 
laguntzailez hornitzea 
 

 

3.2.2 
Garraio-zerbitzuak 

egokitzea 
 

3.2.3.  

Jantoki-zerbitzua 
egokitzea 

3.3.1  
Adingabeak dituzten 
sasoikako langileen 

familien zentsuak egitea 

3.3.2 
Eskolatu gabeko adingabeak 

dauden udalak inplikatzea 
etxaldeetan 

esku har dezaten 

3.3.3  

Gelan integratzen lagun lezaketen 
ekintzak garatzea, higieneari, 

norbere txukuntasun eta garbitasu-
nari eta  elikadurari dagokienez 

3.3.4. 
Ikastetxeekin harreman 
normalizatuak izan ditza-
ten aholkua eman familiei 

3.3.5 
Tutoreekin zuzeneko harre-
manak izan ditzaten aholkua 

eman familiei, haurren bila-
kaera zein den jakin dezaten 
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II. ERANSKINA:  PLANEAN JASOTAKO JARDUERAK ETA EKIMENAK: 
ARDURADUNAK, ERAKUNDEAK, FINANTZAKETA ETA ADIERAZLEAK 

 
 
Oharra: Eusko Jaurlaritza (EJ) esaten denean, gaian eskumena duen Saila, ekimen horiek antolatzeko ardura 

duena, ulertu behar da. Hauek dira Plan honetan eskumenak dituzten sailak: 

 

- Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko saila 

- Enplegu eta Gizarte Politiketako saila. 

- Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako saila. 

 

 

Oharra: Foru-aldundiak esaten denean, batetik, ekimena gauzatuko den Lurralde Historikoko Foru Aldundia 

ulertu behar da, eta, bestetik, gaian eskumena duen saila. Hauek dira Plan honetan eskumenak dituzten foru-

sailak:  

 

• Nekazaritza Saila  

• Gizarte Zerbitzuen Saila 
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EKINTZAK 
LAN ARLOA: 1 KONTRATAZIO BALDINTZAK HOBETZEA 

 
1.1. JARDUNA 
SASOIKAKO LANGILEEN KONTRATAZIOA ERRAZTEA 

 2013 
EKINTZAK ARDURADUNA PARTE HARTU DUTEN 

ERAKUNDEAK 
FINANTZAKETA HELBURU OPERATIBOA 

1.1.1.  
NEKAZARITZAKO SASOIKAKO LANARI 
BURUZKO PROIEKTUA ETA EUSKARRI 
INFORMATIKOA 

 
EJ 
 
 

 
EHNE 
HAZI 
 

150.000 
3.074 

Parte hartzen duten etxaldeen 
kopurua % 10 handitzea, 
azpikontratazioa baliatzen 
dutenak geureganatzen 

saiatuta 
1.1.2. 
NEKAZARIAK ESPARRU SOZIO-
LABORALEKO KONTUETAN 
SENTSIBILIZATZEA ETA NEKAZARITZAKO 
SASOIKAKO LANARI BURUZKO PROIEKTUA 
HEDARAZTEA 
 

 
 

AFA 
EJ 
 

 

 
 

EHNE 
HAZI 
 

5.000 
 
 

 
Etxaldeen % 100era iristea 
(esku-orriak, Lurzabal 

aldizkaria…)  

1.1.3. 
SASOIKAKO LANGILEEN ARTEAN BEREN 
ESKUBIDE ETA BETEBEHARREN 
JAKINTZA SUSTATZEA  
 
 

EJ 

 
 

EHNE 
 

POI 

 
 

Azpikontratatutako 
langileengana iristea 
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EKINTZAK 
LAN ARLOA: 1 KONTRATAZIO BALDINTZAK HOBETZEA   

 
1.2. JARDUNA 
INDARREAN DAUDEN ARAUAK BETETZEN DIREN ALA EZ AREAGO IKUSKATZEA 

 2013 

EKINTZAK ARDURADUNA 
PARTE HARTU DUTEN 

ERAKUNDEAK 
FINANTZAKETA HELBURU OPERATIBOA 

1.2.1. 
SASOIKAKO LANGILEEN KONTRATUEN 
ETA LAN-BALDINTZAK IKUSKATZEA 
 

EJ 
Lan eta Gizarte Segurantzako 

Ikuskaritza 
POI 

 
Mahasgintzako kanpaina 
guztietan zerbitzu-enpresei 

ikuskatzeak egitea  
1.2.2.  
SALAKETAK JARTZEN ERRAZTEKO 
MEKANISMOAK EZARTZEA, BETI ERE 
SALATZAILEA SEGURU ATXIKITZEKO 
NEURRIEKIN BATERA 
Guardiako bulegoan egin ahal izatea 
 

EJ 
HAZI 
Ertzaintza 

Lan Ikuskatzailetza 
POI 

 
 

Salatzaile posibleen % 100era 
iristea 
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EKINTZAK 
LAN ARLOA: 1 KONTRATAZIO BALDINTZAK HOBETZEA   

 
1.3. JARDUNA: 
LANBIDE-HEZIKETA SUSTATZEA 

 2013 

EKINTZAK ARDURADUNA 
PARTE HARTU DUTEN 

ERAKUNDEAK 
FINANTZAKETA HELBURU OPERATIBOA 

1.3.1. 
SASOIKAKO LANGILEENTZAKO ETA 
NEKAZARI KONTRATATZAILEENTZAKO 
PRESTAKUNTZA-PROGRAMAK ATXIKI ETA, 
BEHAR IZANEZ GERO, HOBETZEA 
 

EJ 

 
EHNE 
HAZI  

POI 

 
 

Atxikitzea 
Azpikontratatuta ari diren 
portugaldarrengana iristea 

1.3.2.  
NEKAPREBENEKIN BATERA LANEKO 
ARRISKUEN PREBENTZIOARI BURUZKO 
ESKU-LIBURUA SORTZEA 
 

EJ 

 
 

EHNE 
HAZI  
 
 
 

POI 

 
 

Egitea 

1.3.3. 
NEKAZARITZAKO ENPRESARIEI ETA 
SASOIKAKO LANGILEEI INFORMAZIOA 
ETA AHOLKUA EMATEA LANEKO 
ARRISKUEN PREBENTZIOARI BURUZ 
 

EJ 
                 Osalan 

EHNE 
HAZI 

POI 
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EKINTZAK 
LAN ARLOA: 1 KONTRATAZIO BALDINTZAK HOBETZEA   

 
1.4. JARDUNA: 
SASOIKAKO LANAREN NEKAZARITZA-HITZARMENA NEGOZIATZEA 

 2013 

EKINTZAK ARDURADUNA 
PARTE HARTU DUTEN 

ERAKUNDEAK 
FINANTZAKETA HELBURU OPERATIBOA 

1.4.1. 
NEKAZARITAKO HITZARMEN BAT 
BULTZATZEA 
 

Gizarte-eragileak: 
Nekazaritzako erakunde 
profesionalak eta 
Sindikatuak 

 
EJ 

 

«Gutxienekoa» besterik ez 
bada ere, Arabako 
mahasgintzan. 

1.4.2. 
NEKAZARIAK INFORMATZEA ETA 
SENTSIBILIZATZEA   EJ 

 
 

EHNE 
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EKINTZAK 
LAN ARLOA: 1 KONTRATAZIO BALDINTZAK HOBETZEA 

 
1.5. JARDUNA: 
INFORMAZIO BULEGOEN SAREA MANTENTZEA 

 2013 

EKINTZAK ARDURADUNA 
PARTE HARTU DUTEN 

ERAKUNDEAK 
FINANTZAKETA HELBURU OPERATIBOA 

1.5.1. 
 ARABAKO ERRIOXAKO BULEGOAREN 
FUNTZIOAK ETA KOKAPENA ATXIKITZEA  

HAZI 

 
                    EJ 

EHNE 
 

POI 

-Lan poltsa bakarra 
-Sasoikako langileak salatzen 
duenean, areago inplikatzea 
haren babesean 
-Guardian kontratatutako 2 
lagunak kokatzea 

1.5.4. 
 SASOIKAKO NEKAZARIENTZAKO DOAKO 
INFORMAZIO-TELEFONOA MANTENTZEA. 
 

HAZI EJ POI 

 
Informazio-eskaera guztiei 

erantzutea. 
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EKINTZAK 
LAN ARLOA: 2 BIZITOKIAK   

 
2.1. JARDUNA 
AZAROAREN 28KO 248/2006 DEKRETUA APLIKATZEA 

 2013 
EKINTZAK ARDURADUNA PARTE HARTU DUTEN 

ERAKUNDEAK 
FINANTZAKETA HELBURU OPERATIBOA 

2.1.1.  
EXISTITZEN DIREN BIZITOKIEI BURUZKO 
INFORMAZIOA BILTZEA 
 

 
EJ 
 
 

 
Udalak/Kuadrillak 

EHNE 
AFA 

 

 
 

Titularra eta kokapena jakitea 

2.1.2. 
BIZITOKIEK DEKRETUAK EXIJITZEN 
DITUEN BALDINTZAK ZER NEURRITAN 
BETETZEN DIREN EGIAZTATZEKO BEHAR 
ADINA IKUSKAPEN EGITEA  

EJ 
 
 

 

 
HAZI 
EHNE  

 
20 BISITATZEA (daudenen 

% 10 inguru) 

2.1.3. 
SASOIKAKO LANGILEENTZAKO HIGIEZIN 
NAHIZ EKIPAMENDUAK BAIMENTZEKO 
ESKABIDEAK AURKEZTEA SUSTATZEA. 
 
 

EJ 

 

 

 
Betetzen dutenek 

erregistratzea eska dezatela 
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EKINTZAK 
LAN ARLOA: 2 BIZITOKIAK 

 
2.2. JARDUNA 
BIZITOKIAK UGARITZEA ETA HOBETZEA  

 2013 

EKINTZAK ARDURADUNA 
PARTE HARTU DUTEN 

ERAKUNDEAK 
FINANTZAKETA HELBURU OPERATIBOA 

2.2.1. 
UDALENTZAKO INFORMAZIO-PROGRAMA 
ATXIKITZEA UDAL-LOKALAK ATZEMA-
TEARREN ETA BIZITOKI KOMUNITARIOAK 
ERAIKITZEA SUSTATZEARREN 
 

EJ  
EUDEL/Kuadrillak 

Foru Aldundiak 
EHNE 
EUDEL 
HAZI 

POI 

 
 

Atxikitzea 

2.2.2. 
SASOIKAKO LANGILEENTZAKO 
BIZITOKIETARAKO LAGUNTZA-PROGRAMA 
ATXIKITZEA 
 

EJ  POI 

 
3 bizitokiri eta 36 plazari 

laguntzea 
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EKINTZAK 
LAN ARLOA: 3 ADINGABEEN ARRETA   

 
3.1. JARDUNA 
 SASOIKO FAMILIA LANGILEEN UMEAK ESKOLATZEA 

 2013 
EKINTZAK ARDURADUNA PARTE HARTU DUTEN 

ERAKUNDEAK 
FINANTZAKETA HELBURU OPERATIBOA 

3.1.1.  
ADINGABEAK ESKOLATZEARI BURUZ 
LEGEEK DIOTENAREN ETA HORI 
BETETZEKO DAUDEN BALIABIDEEN 
BERRI EMATEA FAMILIEI 
 

EJ 
 

AFA 
 

 

POI 

 
Eskaera osoari erantzutea? 

3.1.2. 
BENETAN ESKOLATZEKO JARDUERAK 
KOORDINATZEA: GARRAIOA, ESKOLAKO 
JANGELA, BEKAK… 
 

EJ 
AFA 

 

 

 

3.1.3 
ESKOLA-MAPAK DIOENARI EUSTEA ZONEI 
ETA IKASTETXEEI DAGOKIENEZ 

EJ 
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EKINTZAK 
LAN ARLOA: 3 ADINGABEEN ARRETA 

 
3.2. JARDUNA 
BALIABIDEAK KOORDINATZEA, HEZKUNTZA ESKAINTZA EGOKITZEKO 

 2013 

EKINTZAK ARDURADUNA 
PARTE HARTU DUTEN 

ERAKUNDEAK 
FINANTZAKETA HELBURU OPERATIBOA 

3.2.1. 
IKASGELA BEHAR DIREN LANGILE 
LAGUNTZAILEZ HORNITZEA 
 

EJ 
 

AFA POI 

 

3.2.2 
GARRAIO-ZERBITZUAK EGOKITZEA 
 
 

EJ 
 

AFA POI 

 

3.2.3 
JANTOKI ZERBITZUA EGOKITZEA 

EJ AFA POI 
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EKINTZAK 
LAN ARLOA: 3 ADINGABEEN ARRETA 

 
3.3. JARDUNA: 
GIZARTE ETA HEZKUNTZA ALORREKO PROGRAMAK GARATZEA 

 2013 

EKINTZAK ARDURADUNA 
PARTE HARTU DUTEN 

ERAKUNDEAK 
FINANTZAKETA HELBURU OPERATIBOA 

UMEEKIN DOAZEN SASOIKO LANGILEEN 
FAMILIEN ZENTSUAK EGUNERATZEA 
 

AFA 
 

POI 
 

Eskaera guztiei erantzutea. 

3.3.2. 
ESKOLATU GABEKO ADINGABEAK 
AURKITU DIREN UDALERRIETAKO 
UDALAK INPLIKATZEA ETXALDEETAN 
ESKU HAR DEZATEN ETA 
ESKOLATZEAREN KUDEAKETA ERRAZ 
DEZATEN  

AFA 

 
 
 
 

Udalak 
 
 
 
 

POI 

 
berdin 

3.3.3. 
OHITURA EGOKIAK BEREGANATZEN ETA 
IKASGELAN INTEGRATZEN LAGUN 
LEZAKETEN EKINTZA NORMALIZATUAK 
GARATZEN LAGUNTZEA, HIGIENEARI, 
NORBERE TXUKUNTASUN ETA 
GARBITASUNARI ETA ELIKADURARI 
DAGOKIENEZ 
 

AFA 
 

Udalak 
EJ 

POI 

berdin 
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EKINTZAK 
LAN ARLOA: 3 ADINGABEEN ARRETA 

 
3.3. JARDUNA: 
GIZARTE ETA HEZKUNTZA ALORREKO PROGRAMAK GARATZEA 

 2013 

EKINTZAK. ARDURADUNA 
PARTE HARTU DUTEN 

ERAKUNDEAK 
FINANTZAKETA HELBURU OPERATIBOA 

3.3.4 
FAMILIEI AHOLKUA EMAN, 
IKASTETXEEKIN HARREMAN 
NORMALIZATUAK IZAN DITZATEN ETA 
ZUZENEKO MATRIKULAZIOA IRMO 
ERROTU DADIN 

 
AFA 
 
 

 
 
            
                      EJ  
               Udalak 

 

  
Eskaera guztiei erantzutea. 

3.3.5 
SEME-ALABEN TUTOREEKIN ZUZENEKO 
HARREMANAK IZAN DITZATEN AHOLKUA 
EMAN FAMILIEI, HAIEN HEZKUNTZA-
BILAKAERA ZEIN DEN JAKIN DEZATEN 

AFA 
 
 

 
 
 
EJ 

Udalak 
 
 
 
 

 

 
Berdin 
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III. ERANSKINA: PLANAREN EKINTZAK FINANTZATZEKO AURREKONTURA 
SARTUTAKO KOPURUAK ETA HORIEK JARRIKO DITUZTEN ERAKUNDEAK 
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TAULA LABURTUA ERAKUNDEKA 

 
2013KO EKITALDIA 

 

ERAKUNDEA EKINTZA/KONTZEPTUA 
AURREKONTUA 

(€) 

GIZARTE ONGIZATERAKO FORU 
ERAKUNDEA - AFA 

«Nekazaritzako sasoikako lanerako 
kanpo-zerbitzuak» gizartearen eta 
hezkuntzaren alorreko programak 
garatzea 

 
18.000  

NEKAZARITZA SAILA - AFA Sasoikako langileen kontratazioa erraztea 
5.000 

Bizitokiak sortzeko eta hobetzeko 
laguntzak (Lezakoaren mantentze-lana) 

9.000  

 Kontratazio-programa  
150.000  

EKONOMIAREN GARAPENEKO 
ETA LEHIAKORTASUNEKO SAILA 
EUSKO JAURLARITZA 

Aplikazio informatikoa 
3.074 

GUZTIRA 
185.074 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


