
Espainiako 1978ko Konsti tuzioa

GAIAREN HELBURUA: Ezagutzea zer den Espainiako 1978ko 
Konsti tuzioa eta zer eskubide eta betebehar ematen dituen. 

GAIAREN EDUKIAK: 

  Zer da konsti tuzio bat? 
  Zer balio eta printzipio jasotzen ditu Espainiako 1978ko 
  Konsti tuzioak?
  Zer dira giza eskubideak?
  Zer eskubide jasotzen ditu Espainiako 1978ko Konsti tuzioak?
  Zer betebehar jasotzen ditu Espainiako 1978ko Konsti tuzioak?

GAI HONETAN HURRENGOAZ HITZEGINGO DUGU: 

Pertsonak Administrazioa eta arauak Jokaerak

  1. gaia
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Konsti tuzio bat lege bat da. 
Adibidez, Espainiako 1978ko Konsti tuzioa.

Estatu bateko legerik inportanteena da
eta beste lege guzti ek baino maila handiagoa du.
Horregati k, estatu bateko lege guzti ek
konsti tuzioak esaten duena errespetatu behar dute.

                                                  
                                                                              

 

Konsti tuzio batean honako hau jasotzen da:

 Herrialde baten balio nagusiak.
 Adibidez, askatasuna eta berdintasuna.

 Pertsonen eskubideak eta betebeharrak.

 Herrialdea nola gobernatu behar den. 

                                                                              

Hauek dira 1978ko Konsti tuzioaren balio nagusiak:

 Askatasuna

 Justi zia 

 Berdintasuna

 Ideia politi ko desberdinen errespetua

Zer da Konsti tuzio bat?

Zer balio eta printzipio jasotzen ditu Espainiako 
1978ko Konsti tuzioak?
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Konsti tuzioak dioenez, Espainia honako printzipio hauek dituen estatu bat da:

Pertsonen eskubideak errespetatzen dituen estatu bat

 

Demokrazia eta herritarren subiranotasuna:
Herritarrek beren ordezkariak aukeratu ditzakete botoa emanez. 
Herriaren subiranotasunak esan nahi du 
herritarrek ematen dietela gobernariei boterea.

Monarkia parlamentarioa:
Monarkia batean erregea da ordezkari nagusia. 
Parlamentarioa da parlamentu bat dagoelako.
Bertan, herritarrek aukeratutako ordezkariek
legeak eztabaidatu, bozkatu, onartu eta aldatzen dituzte.

Zuzenbide-estatu sozial eta demokrati koa:
Modu demokrati ko batean, 
herrialdean bizi diren pertsona guzti en ongizatea lortzen saiatzen da.
Beti  legearen agintea jarraituz. 
Hau da, pertsona guzti ek berdin-berdin bete behar dute legea. 

Zer dira giza eskubideak?

Eskubideak dira pertsona batek egin ditzakeen gauza guzti ak 
eta besteek errespetatu behar dituztenak.

Eskubide horiek oso inportanteak dira.
Beste pertsonen eskubideak errespetatzen baditugu, 
gizartean bakea egotea ziurtatzen da. 
Adibidez, zerbait lapurtzen badugu, 
ez dugu errespetatzen beste pertsona batek 
jabetza pribatua izateko duen eskubidea.



3
Pertsonek ditugun eskubideen artean, 
giza eskubideak dira inportanteenak:
pertsona guzti ek ditugun eskubideak dira 
pertsonak izateagati k bakarrik. 
Adibidez, pertsonek bizitzeko eskubidea dugu. 
Horregati k pertsona batek ezin dizu eraso egin, 
eta eraso egiten badizu, epaitu egingo dute.

Gizaki guzti entzat diren giza eskubide hauek 
Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean
eta beste nazioarteko hitzarmen batzuetan arautzen dira. 

1978ko Konsti tuzioak giza eskubide hauexek idatzita jasotzen ditu.
Horrek giza eskubide horiek sendoago egiten ditu,
eta horrela edozein pertsonari eskatu ahal zaio errespeta ditzala.

Zer eskubide jasotzen ditu Espainiako 1987ko 
Konsti tuzioak?

Espainiako 1978ko Konsti tuzioak honako eskubide hauek jasotzen ditu:

Legea berdina guzti ontzat

Legeak berdinak dira pertsona guzti entzat.
Legeek ezin dute ezergati k ere pertsona-talde bat baztertu 
edo okerrago tratatu.
Adibidez, pertsonak ezin dira baztertu jaio diren lekuagati k,
gizon edo emakume izateagati k,
erlijioagati k edo desgaitasun bat izateagati k.

Bizitzeko eskubidea

Pertsona guzti ek dugu bizitzeko eskubidea
eta indarkeriarik ez jasateko eskubidea.
Debekatuta daude tortura, umiliazioa eta heriotza-zigorra.
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Ideien askatasuna

Denok izan ditzakegu nahi ditugun ideia politiko eta erlijiosoak.
Inork ezin du behartu beste pertsona bat zein ideia 
edo erlijio duen esatera. 

Pertsonen askatasuna

Denok libre gara 
eta seguru sentitzeko eskubidea dugu.

Ohorerako eskubidea eta bizitza pribatua izateko eskubidea

Denok dugu eskubidea besteek gu errespetatu eta ez iraintzeko. 
Besteek gure bizitza pribatua errespetatzeko eskubidea ere badugu. 

Adibidez, inor ezin da beste baten etxean sartu baimenik gabe.
Gainera, inork ezin ditu zure gutunak zabaldu, 
zure posta elektronikoa irakurri 
edo zure telefono-deiak entzun zure baimenik gabe.

Non bizi aukeratzeko eskubidea

Pertsona guztiek dugu eskubidea non bizi nahi dugun aukeratzeko
eta beste herrialde batzuetara bidaiatzeko.
Inork ezin digu galarazi hori egitea.
 

Ideiak eta iritziak adierazteko askatasuna 

Pertsona guztiek dugu eskubidea gure ideiak 
eta iritziak askatasunez adierazteko.

Gainera, eskubidea dugu literaturako liburuak publikatzeko, 
artelanak erakusteko eta asmakizun zientifikoak eta teknikoak egiteko.

Irakasleek eskubidea dute eskoletan, institutuetan eta unibertsitateetan 
dakitena eta bere ideiak askatasunez azaltzeko.

Gizon eta emakume guztiok eskubidea dugu egunkari, 
irrati edo telebista bidez benetako informazioa jasotzeko.
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Biltzeko askatasuna 
Pertsonek biltzeko eskubidea dugu, 
armarik gabe eta indarkeriarik gabe eginez gero. 

Kalean manifestatzeko eskubidea dugu. 
Kalean edo leku publiko batean manifestazioa egiteko, 
instituzioei abisatu behar zaie.

Elkartzeko askatasuna
Pertsonek elkarteak sortu ditzakegu,
eta elkarteetako kideak izan gaitezke. 

Debekatuta daude legearen kontrako asmoak dituzten elkarteak. 
Adibidez, beste pertsona batzuei erasotzeko asmoa 
edo delituak egiteko asmoa dutenak. 

Debekatuta daude talde armatuak osatzen dituzten elkarteak
edo elkarte sekretuak.

Politikan parte hartzeko eskubidea 
2 eratara parte hartu dezakegu politikan: 

 Hauteskundeetan ordezkariei botoa emanez. 
 Postu baterako hautagai aurkeztuta.

Adibidez, hiri bateko alkate izateko 
edo Diputatuen Kongresuan diputatu izateko aurkeztuta. 

Gizon eta emakume guztiok egin ditzakegu azterketak 
administrazio publikoetako langile izateko.

Epaiketara jotzeko eskubidea 
Gizon eta emakume guztiok dugu eskubidea epaiketara jotzeko,
norbaitek gure eskubideak hautsi dituela uste badugu.

Pertsona bat arrazoiren batengatik akusatzen badute 
honetarako eskubidea du:

 epaile batek epaitzeko;
 abokatuaren laguntza izateko;
 akusazioa zergatik egin zaion jakiteko.
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Era berean, eskubidea du garantia duen epaiketa bat izateko:

 bere burua defendatzeko probak aurkeztu ditzake;
 epaiketa publiko bat izan dezake;
 ez dago behartuta bere burua errudun deklaratzera.

Pertsona guztiak errugabe dira, harik eta
epaile batek deklaratu arte akusazioa benetakoa dela 
eta errudunak direla.

Epaitutako pertsonen eskubideak 

Epaileek bakarrik kondenatu dezakete pertsona bat.

Hezkuntzarako eskubidea
Pertsona guztiek dugu eskubidea hezkuntza jasotzeko ikastetxe, 
institutu eta unibertsitateetan.

Hezkuntzaren asmoa hau da: pertsonek euren nortasuna garatzea
eta besteen eskubideak eta askatasunak errespetatzea. 

Oinarrizko hezkuntza derrigorrezkoa da,
eta dohainik da pertsona guztientzat. 

Sindikatuko kide izateko eskubidea
Langileek sindikatuak sor ditzakete
eta bakoitzak nahi duen sindikatukoak izan daitezke. 

Inork ezin zaitu behartu sindikatu batekoa izatera.

Langileek greba egin dezakete euren interesak 
enpresa buruen aurrean defendatzeko.
 

Eskariak egiteko eskubidea
Gizon eta emakume guztiok dugu eskubidea instituzioei 
kexa edo proposamen bat aurkezteko:

 zerbait egin dezatela eskatzeko;
 arazo bat konpon dezatela eskatzeko.



Betebeharrak pertsonek bete behar dituzten obligazio guzti ak dira. 
 

Zer betebehar jasotzen ditu Espainiako 1987ko 
Konsti tuzioak?

Zergak ordaintzea
Pertsona bakoitzak zergak ordaindu behar ditu, 
zenbat irabazten duen kontuan hartuta. 
Zenbat eta diru gehiago irabazi, 
orduan eta zerga gehiago ordaindu behar duzu. 

Insti tuzioek zerbitzu publikoetan gastatzen dute zergetako dirua, 
herritar guzti en onerako.
Adibidez, hezkuntzan, osasun-sisteman edo pentsioetan gastatzen dute.
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GAIAREN HELBURUA: Ezagutzea zer diren Batzar Nagusiak, 
nola funtzionatzen zuten lehen eta orain nola egiten duten,
eta ezagutzea zer eginkizun dituzten gaur egun.  

GAIAREN EDUKIAK: 

  •Zer dira Batzar Nagusiak?

  •Noiz eta nola sortu ziren Batzar Nagusiak?

  •Nola aukeratzen dira Batzar Nagusiak?

  •Nola antolatzen dira Batzar Nagusiak?

  •Zer eginkizun dituzte Batzar Nagusiek?

GAI HONETAN HONETAZ HITZ EGINGO DUGU: 

            2.  gaia

Bizkaiko lurralde historikoko Batzar
Nagusiak

Pertsonak Administrazioak           Jokaerak
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Zer dira Batzar Nagusiak?

Batzar Nagusiak dira Bizkaian dagoen erakunde gorena.
Bizkaitar guztiak ordezkatzen dituen organoa dira Batzar Nagusiak,
Bizkaiko parlamentua moduko zerbait.

Batzar Nagusiak legegintzako organoa dira, legeak egiten dituzte (foru-arauak);
Foru Aldundia organo betearazlea da, arau horiek garatzen dituena.

Batzar Nagusiak oso garrantzitsuak izan dira Euskal Autonomia Erkidegoa 
eta euskal erakundeak sortzeko orduan.

Inportanteak izan ziren, gainera, Bizkaiak lurralde bezala mendeetan izan zituen
baina 1876 kendu zitzaizkion eskubideak berreskuratzeko orduan.   

   

 

Noiz eta nola sortu ziren Batzar Nagusiak?

Batzar Nagusiek Europan dagoen 
sistema demokratiko zaharrenetakoa osatzen dute.

Batzar Nagusien historia orain dela mende asko hasi zen,
Erdi Aroa baino lehen.

Garai hartan, Batzar Nagusiak ziren 
Bizkaiko sistema politiko garrantzitsuena.

Batzar Nagusietan egiten zuen zin Bizkaiko jaunak, eta hitz ematen zuen
bizkaitarrak arau jakin batzuen arabera zuzenduko zirela,
aurretik zituzten ohituren arabera.
Arau horiek Batzar Nagusietan egiten ziren, gaur egun egiten diren bezala.

   

 

Sistema demokratikoa: 

Demokrazian oinarritutako
gobernu-forma bat da,
non herritarrek eskubidea
duten botoa emateko
eta aukeratzeko beren
herrialde edo eskualdea
zuzenduko duten
pertsonak.

Erdi Aroa:

Historiako aro bat da, V.
mendean (500. urtea)
hasi eta Amerika aurkitu
zenean, hamabosgarren
mendean (1492. urtea),
amaitu zena.
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Sistema demokratikoa: 

Demokrazian oinarritutako
gobernu-forma bat da,
non herritarrek eskubidea
duten botoa emateko
eta aukeratzeko beren
herrialde edo eskualdea
zuzenduko duten
pertsonak.

Erdi Aroa:

Historiako aro bat da, V.
mendean (500. urtea)
hasi eta Amerika aurkitu
zenean, hamabosgarren
mendean (1492. urtea),
amaitu zena.

Gaur egun Bizkaia herri askoz osatuta dago.
Baina ez da beti hala izan, Bizkaia aldatuz joan da-eta Historian zehar.
Bizkaia zelan sortu zen jakiteko, ezagutu behar da hauek zer ziren:

 • Lur Laua

 • Hiribilduak

Administrazio-unitateak ziren biak: Bizkaiko lurraldea eta bertan bizi direnak
antolatzeko modua ziren, gaur egun udalerriak diren bezala.

Bizkaiko lurraldea Bizkaiko Jaurerria deitzen zen
eta merinalde deitzen ziren eremuetan banatua zegoen.
Lur Laua 72 elizatek osatzen zuten
eta elizate hauek 6 merinaldetan taldekatzen ziren.

Lur Lauko eremuak nekazaritzako eremuak ziren,
eta Forua zen (foru-zuzenbide zibila) bete behar zuten legea.

Bestetik, hiribilduak zeuden, merkataritzako eremuak zirenak.
Hiribilduak ere administrazio-unitate bat ziren,
baina ez ziren Lur Lauan sartzen.
Hiribilduak segurtasuna emateko sortu ziren, Ahaide Nagusien arteko
borroketatik babesteko: familia garrantzitsuen arteko borroka batzuk ziren,
boterea lortzeko egiten zirenak.
Hiribilduek bete beharreko legea zuzenbide erkidea zen, ez Forua.

Nekazaritzakoa:

Nekazaritzan lan egiten
duena, lurra landuz.

Merkataritzakoa:

Nekazaritzan lan egiten
duena, lurra landuz.
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Ordutik, Bizkaian 14 hiribildu daude:

         • Balmaseda   • Lekeitio  

         • Bermeo    • Markina-Xemein

         • Bilbao    • Ondarroa

         • Durango   • Otxandio

         • Ermua    • Portugalete

         • Gernika-Lumo   • Plentzia

         • Lanestosa   • Orduña (hau hiria ere bada)  

FORUA

Bizkaiko Jaurerriko legerik inportanteena zen.
Lehenengoz 1452. urtean jaso zen idatziz, 
eta horri Foru Zaharra deitzen zaio.
Gero, 1526. urtean, berriro idatzi zen, eta horri Foru Berria deitzen zaio.
Foruan jasotako arauak bizkaitarrek 
mendeetan izandako ohituretatik sortu ziren.

Foruan zehazten zen, adibidez:

 •  Bizkaitar guztiak berdinak zirela (aitonsemetasun unibertsala)
 •  Tortura debekatua zegoela
 • Tributuetatik salbuetsita zeudela  Tributuetatik salbuetsita

egotea:
Pertsona batek zergarik
ordaindu behar ez badu, 
orduan esaten da
tributuetatik salbuetsita
dagoela.
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Nola aukeratzen dira Batzar Nagusiak?

Batzar Nagusiak 4 urtean behin aukeratzen dira, foru-hauteskundeetan.
Bizkaitarrek botoa emanez parte hartzen dute hauteskundeotan.

Guztira 51 pertsona aukeratzen dira.
Batzar Nagusietako ordezkari politikoei batzarkide deitzen zaie, baita ahaldun ere.

Hauteskundeetarako 4 zatitan banatzen da Bizkaia, 4 foru-barrutitan.
Eta bakoitzean barruti horri dagozkion batzarkideak aukeratzen dira,
51 batzarkideak aukeratu arte.

• Bilboko barrutia: 15 batzarkide aukeratzen ditu.
• Busturia-Uribeko barrutia: 13 batzarkide aukeratzen ditu.
• Enkarterriko barrutia: 13 batzarkide aukeratzen ditu.
• Durango-Arratiako barrutia: 10 batzarkide aukeratzen ditu.
 

Non daude Batzar Nagusiak?

Batzar Nagusien egoitza nagusia Gernikan dago.
Bertako Batzar Etxean.
Han egiten dira osoko bilkurak.
Bertan dago Gernikako Arbola famatua.
Haritza da.

Batzar Nagusiek beste egoitza batzuk ere badituzte:

 • Egoitza administratibo 1, Bilbon.
 • Egoitza instituzional 2:

       - Batzar Etxea, Abellanedan.
       - Gerediaga, Abadiñon.

Osoko bilkura:
Erakunde bateko ordezkari
guztiak batzen dituen
bilera, erabakiak hartzeko. 
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Nola antolatzen dira Batzar Nagusiak?

Batzar Nagusien osaera hau da:

•  Batzar Nagusiek araudi bat dute (arau multzo bat), eta bertan azaltzen da
 nola eratzen diren, nola antolatzen diren eta zer eginkizun dituzten.

• Batzar Nagusiak hainbat bider biltzen dira urtean zehar.
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Batzar Nagusien ardura hau da:

 • Arauak egitea lurralde historikoen eskumenekoak diren gaietan: 

        -  jabari publikoko ondasunen, ondare-ondasunen
            eta ondasun komunalen araubidea 
        - errepideak
        - zergak
                    -  udalerrien eta udalez gaindiko erakundeen mugapeak

        - basoak

        - obra publikoak

 • Ahaldun Nagusia aukeratzea.

 • Aurrekontuak onartzea (Aldundiak proposamena egiten dio).

 • Aldundiak egiten duen lana kontrolatzea.

Foru-arauak: Zer dira eta nola egiten dira?

Batzar Nagusiek egiten dituzten arauak foru-arau deitzen dira.

Gai bati buruzko foru-arau bat egiteko, norbaitek proposatu behar du.
Proposamena egin dezakete edo batzarkideek, edo Foru Aldundiak,
edo herritarrek, “araugintzako herri-ekimen” baten bidez.

Foru-arau bat egin behar da erregulatzeko politikoki zelan antolatuko den
Bizkaiko Lurralde Historikoa eta zehazteko bertako administrazioak
zelan funtzionatuko duen.
Foru-arau hori gehiengo osoz onartu behar dute Batzar Nagusiek, hau da,
51 batzarkideetatik 26k arau horren aldeko botoa eman behar dute.

Foru-arauak Bizkaiko Aldizkari Ofi zialean argitaratzen dira,
herritar guztiek haien berri izateko.
Batzar Nagusietako presidenteak eta lehen idazkariak sinatzen dituzte.
Ia-ia kasu guztietan, foru-arauak Aldizkarian argitaratzen direnetik
20 egun pasatzen direnean jartzen dira indarrean. 

Zer eginkizun dituzte Batzar Nagusiek?

Adibidez, Ondareari
buruzko Foru Arauak
zehazten du zer zerga
ordaindu behar den
jabetzak izateagatik.

Adibidez, udalerri berri bat
sortzen denean.

Indarrean jartzea:
Indarrean jartzen denetik
funtzionatzen du arau
batek, eta ordutik aurrera
bete behar da.



GAIAREN HELBURUA: Ezagutzea zelan dagoen antolatuta Aldundia, 
zer sail dituen, zer egiten duten eta non dauden.  

GAIAREN EDUKIAK:

  • Foru Aldundia eta bere egoitza nagusia

  • Foru Aldundiaren sailak:

 1. Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila  
 2. Gizarte Ekintza Saila 
 3. Euskara, Kultura eta Kirol Saila 
 4. Ogasun eta Finantza Saila 
            5. Garraioak eta Mugikortasun Jasangarria Sustatzeko Saila 
 6. Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Saila 
            7. Ekonomia Sustatzeko Saila
            8. Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saila 
            9. Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako Saila

  • Batzar Nagusiak eta beren egoitzak

  • Beste leku garrantzitsu batzuk: Bilboko Udala

    
GAI HONETAN HONETAZ HITZ EGINGO DUGU:

              3. gaia

Foru Aldundiaren egitura

Administrazioak
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Foru Aldundia eta bere egoitza nagusia

Foru Aldundiaren eta bere 9 sailen 
arduradun nagusia Ahaldun Nagusia da. 
Ahaldun Nagusia eta bera Laguntzeko Unitatea
Aldundiaren egoitza nagusian daude. 
Erakunde baten egoitza erakunde horren jardueraren 
gune nagusia da, erakunde horren helbidea. 

              Non dago?

              Aldundiaren egoitza nagusia Foru Jauregia da. 
              Kale Nagusiko 25. zenbakian dago, Bilbon 48009.

 

Ahaldun Nagusia
Laguntzeko Unitatea:

Ahaldun Nagusiari bere 
helburuak betetzen 
laguntzen dion pertsona 
taldea. 
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Ahaldun Nagusia
Laguntzeko Unitatea:

Ahaldun Nagusiari bere 
helburuak betetzen 
laguntzen dion pertsona 
taldea. 

1. IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA

Zer egiten du?

 • Ingurumena babesten du.

 • Nekazaritza sustatzen du.

      Non dago?

      Bilbon bi bulego ditu: 
      - Madariaga etorbidea 1. Deustun.
      - Rekalde zumarkalea, 30.

      Gainera, bulegoak dauzka beste herri batzuetan,   
      nekazaritza eta basogintza sektoreko    
      eremuetatik hurbilago egoteko. 

      

Iraunkortasuna:

Zerbait iraunkorra 
da gizarteak dituen 
baliabideekin mantendu 
badaiteke.

Nekazaritza eta 
basogintza sektorea:

Nekazaritza, baso eta 
abeltzaintzari lotutako 
lanak egiten dituena.

Foru Aldundiaren 9 sailak
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2. GIZARTE EKINTZA SAILA

Zer egiten du?

Zailtasunak dituzten bizkaitar guztiei laguntzea da sail honen helburua.
Sail honek tratu txarretati k babesten ditu adingabeak, 
bizitzeko zentroak eskaintzen dizkie adinekoei, 
desgaitasuna duten pertsonen desgaitasun-gradua neurtzen du, 
eta mendetasuna duten pertsonei, 
hau da, beren burua zaindu ezin duten pertsonei laguntzen die, 
edozein adinekoak direla ere.

      Non dago?

      Sail honek Bilboko zenbait lekutan ditu bulegoak. 
      Zerbitzu gehienak Deustun dagoen bulegoan 
      eskaintzen dira. Ugaskobideko 3. eta 5. zenbakietan .

      

      Diru-laguntzak Bilboko 
      Lersundi kaleko 14. zenbakian  kudeatzen dira.   
   

      

      Desgaitasunen bat duten pertsonen ebaluazioa 
      Uribitarte eraikineko bulegoan egiten da.    
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3. EUSKARA ETA KULTURA SAILA

Zer egiten du?

 • Bizkaiko kultura garatzen du eta euskararen erabilera zabaltzen du, 
     jende gehiagok erabiltzeko.

 • Kirola sustatzen du Bizkaian.

      Non dago?

      Sailaren lantokia Recalde zumarkaleko 30. zenbakian
      dago.

Bilboko beste eraikin oso inportante batzuk ere
sail honen menpe daude:

      Foru Liburutegia Arbieto kalean dago.

      

      Agiritegi Historikoa Maria Díaz Harokoa kalean dago.
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4. OGASUN ETA FINANTZA SAILA

Zer egiten du?

 • Bizkaian bizi garen guztiok ordaindu 
     behar ditugun zergak biltzen ditu.
 • Diru horren zati bat Aldundiko sailen artean banatzen du, 
     sailek gauzak egin ahal izateko eta sailek duten helburua 
     —bizkaitarrok hobeto bizitzea— bete ahal izateko. 
     Adibidez, errepide onak, autobus-zerbitzu onak 
     eta hiri zein herri politagoak eta erosoagoak izan ditzagula. 
     Gainera, diru horrek babesik gabe dauden pertsonei laguntzeko ere balio du.

      Non dago?

      Bulego nagusia Azoka eraikinean dago, Basurtuko 
      Kaputxinoen kaleko 2. eta 4. zenbakietan.

      Baina Bizkaiko beste herri batzuetan ere 
      baditu bulegoak sail honek, herritarrak 
      ez daitezen Bilboraino joan behar kudeaketak egitera.

5. GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA SUSTATZEKO SAILA

Zer egiten du?

 • Autobus bidezko garraioa kudeatzen du Bizkaian: Bizkaibus. 
    Adibidez, erabakitzen du zer linea jarri, zer autobus mota erabili...

 • Merkantzien garraioa kudeatzen du. 
     Hau da, hemen fabrikatu eta beste leku batzuetara eraman 
     edo beste leku batzuetatik ekartzen diren produktuen garraioa.

      Non dago?
      Bulegoa Iparragirre kaleko 21. zenbakian dago.
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6. HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA

Zer egiten du?

 • Aldundiaren gobernamendu ona errazten du.

 • Harremanak ditu Bizkaiko udalerri guztiekin.

• Suteak prebenitu eta itzaltzen ditu eta salbamendu-zerbitzua ematen du.
    Adibidez, suhiltzaileak sail honen barruan daude.

• Aldundiarentzat lan egiten duten langileen gaiez arduratzen da.

      Non dago?

      Bulego nagusiak Foru Jauregian daude. 
      Kale Nagusia, 25 Bilbo.

      Beste bulego batzuk Aiala kalean daude. 
      Kontratazio Zerbitzua han dago.

      
      Laguntza. Herritarrei Laguntzeko Bulegoa. 
      Bertan, sail guztietarako tramiteak egin daitezke 
      eta edozein sailentzat diren dokumentuak ere bertan 
      erregistratu daitezke.

      Arbieto kalean dago, 
      Foru Liburutegiaren beheko aldean.

Gainera, Bizkaiko beste herri batzuetan ere 
bulegoak eta zentroak dauzka Foru Aldundiak. 
Eskaintzen dituen zerbitzuak herritarrei hurbiltzeko bulegoak dira, 
herritarrontzat errazagoa izan dadin harremanetan jartzea Aldundiarekin. 
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      Gertu Durangon

      Gertu, herritarrengandik hurbil dagoen bulego honetan 
      tramite asko egin daitezke (ogasunekoak,    
      gizarteekintzakoak, nekazaritzakoak, iraunkortasunekoak, 
      funtzio publikokoak...), bai eta tramite orokorrak ere.

      Denborak aurrera egin ahala horrelako gehiago egongo 
      dira Bizkaiko herri gehiagotan.

  

  

      Suhiltzaileen etxeak

      Halako 8 etxe daude Bizkaian, eta bertan 
      egiten dute lan Aldundiko suhiltzaileek. 
      Suak, uholdeek edo trafi ko-istripuek 
      eragindako larrialdiren bat dagoenean, 
      suhiltzaileak Bizkai osora ailegatzen dira.

7. EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA

Zer egiten du?

 • Bizkaiko Ekonomia bultzatzen du, enplegua eta aberastasuna sortzeko: 
     industria eta turismoa sustatzen ditu horretarako.

      

      Non dago?

      Orueta Apezpikuaren kaleko 6. zenbakiko
      eraikinean dago sail hau. 
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8. ENPLEGUA, GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA 

Zer egiten du?

Honen helburua da Bizkaian inor ez dela baldintza txarretan 
edo gizartean baztertuta geratu. 
Horretarako oso garrantzitsua da enplegua egotea
babesik gutxien duten pertsonentzat ere, baldintza txarrenetan daudenentzat.

      Non dago?

      Bilboko zenbait eraikinetan daude sail honen bulegoak:  

      - Mazarredo zumarkalea, 63 .

       - Nicolas Alcorta kalea, 4 . 

      - Recalde zumarkalea, 18.

      - Ugaskobidea, 3 (Emakumea babesteko zerbitzua).   
   

9. AZPIEGITURETARAKO ETA LURRALDE GARAPENERAKO SAILA 

Zer egiten du?

 • Bizkaiko errepideen eta bideen eraikuntza eta kontserbazioa ere sail honek egiten du.

  

      Non dago?

      Bulegoak Sota-Albia eraikinean daude,      
      Ibañez de Bilbao kaleko 20. zenbakian.     
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Batzar Nagusiak eta beren egoitzak

Garrantzitsua da jakitea non dauden Bizkaiko Batzar Nagusien egoitzak.

Zer egiten dute?

Batzar Nagusiak dira Bizkaian dagoen erakunde gorena. 
Bizkaitar guztiak ordezkatzen dituen organoa dira Batzar Nagusiak, 
Bizkaiko Parlamentuaren moduko zerbait.

               Non dago? 

               Egoitza nagusia Gernikan dago, Batzar Etxean.  
               Bertan egiten dira osoko bilkurak, Batzar Nagusiek 
               egiten dituzten bilkura garrantzitsuenak.

                        Allende Salazar, kalean dago. Gernika-Lumon.

Batzar Nagusien beste egoitzak hemen daude:

      Hurtado de Amezaga kalea, 6, Bilbo.
      Egoitza administratiboa da, eta bertan egiten dira 
      barruko lanak eta funtzionamenduari lotutakoak.   
    

      Abellanedako Batzar Etxea, Enkarterrin.
      Abellaneda auzoa, Sopuerta.

      Gerediagako San Salbadore eta San Klementeren  ermita. 
      Durangaldeko Batzar Nagusien egoitza ere bada.
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Batzar Nagusien beste egoitzak hemen daude:

      Hurtado de Amezaga kalea, 6, Bilbo.
      Egoitza administratiboa da, eta bertan egiten dira 
      barruko lanak eta funtzionamenduari lotutakoak.   
    

      Abellanedako Batzar Etxea, Enkarterrin.
      Abellaneda auzoa, Sopuerta.

      Gerediagako San Salbadore eta San Klementeren  ermita. 
      Durangaldeko Batzar Nagusien egoitza ere bada.

      San Agustin eraikinean, udaletxearen atzean, 
      herritarrei laguntzeko bulego nagusi bat dago. 
      Edonor joan daiteke hara,
      eta udal gaiei lotutako informazioa emango diote.

       

Bilboko auzoetan udaltegiak daude. 
Bertan, udalari buruzko informazio orokorra lortzeaz gainera, 
udalean egin beharreko tramite eta gestioetako batzuk egin daitezke, 
udaletxeraino joan behar izan gabe. 
Adibidez, udaltegietan eskatu daitezke ziurtagiriak, garraio-txartelak, 
obra-lizentziak eta udal ikastaro eta tailerretarako lekua.

 

Aldundiaren parte ez bada ere, garrantzitsua da jakitea 
non dauden Bilboko Udalaren bulegoak. 

      Non dago?

      Egoitza nagusia Ernesto Erkoreka plazako 1. 
      zenbakian dago.

      Udalak beste kale batzuetan ere baditu bulegoak. 

Bilboko Udala



Administrazio Publikoa

GAIAREN HELBURUA: Ezagutzea zer den Administrazioa, 
nola banatzen den berak lan egiten duen lurraldean eta nola.

GAIAREN EDUKIAK: 

 Zer da Administrazio Publikoa?

 Nork zuzentzen du Administrazio Publikoa?

 Zer maila daude Administrazio Publikoan?

GAI HONETAN HONETAZ HITZ EGINGO DUGU: 

Pertsonak Administrazioak Jokaerak

  4. gaia
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Zer da Administrazio Publikoa?

Administrazio Publikoa administrazio-organo multzo bat da, 
herritarren beharrizanei erantzuteko lan egiten duena. 
Administrazio-organoetan lan horiek egiteaz 
arduratzen diren pertsona-taldeak egoten dira.

Administrazioaren lanek pertsonen beharrizanei erantzuten diete.
Pertsonek oso gauza ezberdinak behar ditugu.
Adibidez: guri irakastea, gaixorik gaudenean osatzea edo helduak garenean zaintzea, 
gure familiek zaindu ezin bagaituzte.

Administrazio-organo asko dago eta haien artean ezberdinak dira, 
egiten duten lanaren arabera.
Adibidez: administrazio-organo batek egiaztatuko du 
ea laguntza ekonomiko baterako eskubidea dugun, 
baina ordainketa beste administrazio-organo batek egingo digu.

Bizkaiko Foru Aldundia administrazio publiko bat da.
Administrazio-organo ezberdinak ditu, egiten duten lanaren arabera.
Aldundiko administrazio-organoak foru-sailen parte dira

9  Foru-sail daude, Ahaldun Nagusiaren Kabinetearen apartez:

0.  Ahaldun Nagusiari Laguntzeko Unitatea 

1. Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila

2. Gizarte Ekintza Saila 

3. Euskara, Kultura eta Kirol Saila 

4. Ogasun eta Finantza Saila 

5. Garraioak eta Mugikortasun Jasangarria Sustatzeko Saila 

6. Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Saila 

7. Ekonomia Sustatzeko Saila 

8. Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saila 

9. Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako Saila 

1
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Administrazio Publikoa politi kariek zuzentzen dute.

Politi kari diren gizon-emakumeek ezaugarri hauek dauzkate:

 herritarrek botoen bidez aukeratzen dituzte hauteskundeetan

 erabaki politi koak hartzen dituzte

 kudeaketa politi koko lanak betetzen dituzte 

 instrukzioak ematen dizkiete Administrazio Publikoarentzat lan egiten dutenei

Administrazio Publikoak maila ezberdinak ditu, 
Estatuko lurralde bakoitzaren antolamenduaren arabera.

Espainiako estatua (Espainia) honela antolatzen da: 
 

 udalerriak (adibidez, Bilbo) 

 probintziak (adibidez, Bizkaia)

 eta autonomia-erkidegoak  (adibidez, Euskadi)

Administrazioak 3 maila ditu: 

1. Estatuaren Administrazio Orokorra.

2. Administrazio autonomikoa.

3. Toki-administrazioa.

Nork zuzentzen du Administrazio Publikoa?

Zer maila daude Administrazio Publikoan?

.
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Administrazio Publikoak bere lurraldeari eragiten dioten 
gauzen inguruan erabakitzen du, 
eta berak erabakitakoa lurralde horretan bakarrik bete behar da.

Administrazio batzuk beste batzuk baino handiagoak diren arren, 
horrek ez du esan nahi batzuk besteen gainetik daudenik 
eta administrazio batek besteari agindu diezaiokeenik gauzak zelan egin.
Administrazio bakoitzak legeak zehazten dion lana egin behar du.

Espainiako estatua Administrazioa Hemen bete behar da

Udalerriak

Probintziak
Toki-administrazioa (udalak)

eta forala

Udalerrian

Bizkaiko Lurralde
Historikoan

Autonomia-erkidegoak Administrazio autonomikoa Autonomia-erkidegoan

Herrialdea  Estatuaren Administrazio
Orokorra

Herrialde osoan

Adibidez:

-Bilboko Udalak erabakitzen duena Bilbon bakarrik bete behar da.

-Foru Aldundiak erabakitzen duena Bizkaian bakarrik bete behar da.

-Euskadiko administrazio autonomikoak erabakitzen duena Euskadin 
 (Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa) bakarrik bete behar da.

-Estatuaren Administrazio Orokorrak erabakitzen duena 
  herrialde osoan bete behar da.

-Euskadiko administrazio autonomikoak ezin dio 
  Bilboko Udalari esan gauzak zelan egin behar dituen, 
  baldin eta legeak zehazten badu gai horretaz 
  udala bera arduratu behar dela.
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Zer dio Espainiako 1978ko Konstituzioak 
Administrazio Publikoari buruz?

Espainiako 1978 Konstituzioak azaltzen du zelan funtzionatzen duen 
administrazio publikoak eta hau dio administrazio horri buruz:

   Objektibotasunez betetzen ditu interes orokorrak. 
   Horrek esan nahi du gauzak egiten dituenean 
   kontuan hartu behar duela zer den ona pertsona guztientzat: 
   ezin dio pertsona bati lagundu beste bati kalte egiten badio.

   Administrazioa hierarkikoa da. 
   Horrek esan nahi du administrazio bakoitzean 
   administrazio-organo batzuk besteen gainetik daudela, 
   eta, beraz, egin ahal dituzten gauzak 
   garrantzi handiago edo txikiagokoak izan daitezke.

   Baina administrazioen (tokikoak, autonomikoak, Estatukoak) artean 
   ez dago hierarkiarik, hau da, batzuk ez daude besteen gainetik. 
   Hala ere, ezberdinak dira administrazio bakoitzak dituen eskumenak;   
   administrazio handiek (Estatuaren Administrazioa Orokorra) 
   eskumen gehiago dituzte txikiagoek baino (Bilboko Udala).

   

   Eraginkortasunez lan egiten du. 
   Horrek esan nahi du ondo eta arin bete behar duela bere lana.

 

   Modu deszentralizatu eta deskontzentratuan egiten du lan. 
   Horrek esan nahi du egin beharreko lanak 
   administrazio publikoen artean banatzen direla, 
   lan horiek hobeto egin ahal izateko.

   
   Horrek esan nahi du gauzak egiten dituenean 
   kontuan hartu behar duela zer den ona pertsona guztientzat: 
   ezin dio pertsona bati lagundu beste bati kalte egiten badio.

Eskumena:

Organo bat da eremu jakin 
batean lan bat egiteko 
arduraduna. Adibidez, 
osasuneko eskumena

   
   Horrek esan nahi du ondo eta arin bete behar duela bere lana.
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Eskumena:

Organo bat da eremu jakin 
batean lan bat egiteko 
arduraduna. Adibidez, 
osasuneko eskumena

   
   
   Modu koordinatuan egiten du lan. 
   Horrek esan nahi du lan jakin batzuk egiteko ados jarri behar direla 
   administrazio publiko bat baino gehiago, 
   eta administrazio bakarra izango balira moduan jardun behar dute.

   Beren lanean legea eta Zuzenbidea bete behar dituzte. 
   Horrek esan nahi du administrazio publikoek egiten dituzten 
   gauza  guztiek, hartzen dituzten erabaki guztiek 
   legeek esaten dutena errespetatu behar dutela.

   
   Horrek esan nahi du administrazio publikoek egiten dituzten 
   gauza  guztiek, hartzen dituzten erabaki guztiek 
   legeek esaten dutena errespetatu behar dutela.



Administrazio-prozedura erkidea

GAIAREN EDUKIAK: 

   Zer da administrazio-prozedura erkidea?
   Administrazio-prozedura erkidearen faseak   
    - Prozedura hasteko fasea
    - Prozedura antolatzeko fasea   
    - Prozedura instruitzeko fasea
    - Prozedura amaitzeko fasea

               Adibidea: Mirenek taberna bat ireki nahi du 

GAIAREN HELBURUA: Ezagutzea zer den administrazio-prozedura 
erkidea, zer fase dituen eta zer egiten den fase bakoitzean.

GAI HONETAN HONETAZ HITZ EGINGO DUGU: 

Pertsonak Jokaerak

  5. gaia



1

Zer da Administrazio-prozedura erkidea? 

Administrazio publikoetan hainbat pertsonak egiten dute lan, leku ezberdinetan, 
eta gauza ezberdinak egiten dituzte.
Administrazioak oso antolatuta egon behar du bere lana bete ahal izateko. 
Zerbait egiten duen bakoitzean berdin egin behar du. 
“Prozedura” bat jarraitu behar du.

Prozedura bat jarduteko modu bat da, non beti  oso ondo defi nitutako pauso batzuk 
jarraitzen diren lan bat bete ahal izateko. 
Administrazio publikoek jarraitzen duten prozedurik garrantsitsuena
 “administrazio-prozedura erkidea” deitzen da.

Administrazioek administrazio-prozedura erkidea jarraituz gero, 
bermatzen da administrazioek erabakiak beti  berdin hartuko dituztela 
eta pertsona guzti ak berdin tratatuko dituztela, haien arteko diskriminaziorik gabe. 
Adibidez, pertsona batek laguntza bat eskatzen badio Bilboko Udalari 
edo Bizkaiko Foru Aldundiari, administrazio horiek biek oso modu antzekoan 
tramitatuko dute laguntza horren eskaera, administrazio-prozedura erkideari esker.

Lege batek nolakoa izan behar den administrazio-prozedura azaltzen du. 
Lege hori 39/2015 Legea da, urriaren 1ekoa, 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena. 
Administrazioaren erabakiek, administrazio-egintzek, lege horrek markatzen dien prozedura 
hori jarraitu behar dute.

Beste administrazio-prozedura batzuk beste lege batzuetan arautzen dira. 
Adibidez, zergekin edo Gizarte Segurantzarekin zerikusia duten prozedurak 
beste lege batzuetan arautzen dira.
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Administrazio-prozedura erkidearen faseak

Administrazio-prozedura erkidea bide bat da, pauso batzuk dituena: bateti k, pertsonek 
beren eskaerak aurkezteko pausoak; besteti k, Administrazioak beti  berdin lan egiteko 
eta erabakiak beti  modu berean hartzeko pausoak.

Bide horrek 4 etapa edo fase ditu:

1. Prozedura hasteko fasea
2. Prozedura antolatzeko fasea
3. Prozedura instruitzeko fasea
4. Prozedura amaitzeko fasea

1. Prozedura hasteko fasea

Noiz?: Hasieran, prozedura hasteko.

Nork?:

-Ofi zioz: prozedura Administrazioak hasten du.
-Interesdunak eskaturik: prozedura pertsona batek hasten du.

Zelan?

Bai pertsonen eskabideen ondorioz hasitako prozeduretan bai administrazioak hasitako 
prozeduretan, administrazio-espediente  bat irekitzen da.

Espedientean sartuko da, dataren arabera antolatuta, tramitatzen dagoen 
gaiari buruz erabaki bat hartzeko administrazioak beharrezko duen 
dokumentazio guzti a.

ADIBIDEA: Mirenek taberna bat ireki nahi du

Mirenek eskaera aurkeztu dio Administrazioari 
taberna bat irekitzeko Bilboko Santutxu kalean.

Administrazioak espedientea irekiko du, 
eta bertan jasoko du Mirenek lizentzia lortzeko 
aurkeztu behar duen dokumentazio guzti a.

Espedientea:
Administrazioarekin 
zerikusia duen gai bati  
lotutako dokumentuen 
multzoa.

Lizentzia:
Administrazioak jarduera 
edo negozio bat hasi ahal 
izateko ematen duen 
lege-baimena da.
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2. Prozedura antolatzeko fasea

Noiz?: Prozedura hasteko fasearen ondoren.

Nork?:

Administrazioan lan egiten duten pertsonek instrukzio batzuk jarraitu behar 
dituzte espedienteak ondo tramitatzeko.

Zelan?

Espedienteak tramitatzeko egin beharreko lana printzipio hauetan oinarritzen da:

Bizkortasuna. 
Esan nahi du espedienteak ahalik eta lasterren 
tramitatu behar direla. 

Ofizioz bultzatzea.
Esan nahi du Administrazioak jakin behar duela 
zer bide jarraitu behar duen. 
Gainera, Administrazioak berak eramango du aurrera espedientea, 
bide zuzenetik, interesdunek hala egin dezala eskatu behar izan gabe.

Izapideak kontzentratzea.
Esan nahi du batera egin daitezkeen tramiteak batera egin behar direla, 
eta, hala, espedienteak arinago tramitatzen dira.

Tramitazio elektronikoa. 
Esan nahi du espedienteak ordenagailua bezalako bitarteko 
elektronikoak erabiliz tramitatu behar direla.

Gardentasuna eta publikotasuna. 
Esan nahi du pertsonek eskubidea dutela jakiteko administrazioak
zer egiten duen berak tramitatzen dituen espedienteekin.

ADIBIDEA: Mirenek taberna bat ireki nahi du

Administrazioak espedientea tramitatzen du, 
aurretik ikusi ditugun printzipioak kontuan hartuta. 
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ADIBIDEA: Mirenek taberna bat ireki nahi du

Beharrezkoa bada, Mirenek alegazioak aurkeztu ditzake, azaltzeko zergatik 
duen eskubidea lizentzia hori lortzeko.

Administrazioak eskatzen dizkion probak eta txostenak ere aurkeztu ditzake, 
probatzeko, adibidez, lokalak bai betetzen dituela taberna izateko baldintza 
guztiak.

Administrazioak espedientea eta berak daukan dokumentazioa erakutsi behar 
dizkio Mireni, informazio gehiago aurkeztu nahi badu ala ez erabakitzeko.

3. Prozedura instruitzeko fasea

Noiz?: Edozein unetan, prozedura hasteko fasearen ondoren.

Nork?:

- Administrazioak.                                                                   
- Interesdunek.

Zelan?

Fase honetan, pertsonek eta Administrazioak hainbat gauza egin ditzakete, baina 
denak ez dira nahitaezkoak, batzuetan bai egiten dira baina beste batzuetan ez.

Nahitaezkoa den bakarra Administrazioak egin beharreko entzunaldiaren izapidea da.
Fase hau bitarteko elektronikoak erabiliz eta ofizioz egiten da.

   Alegazioak aurkeztea. Interesdunak azaldu dezake zergatik duen eskubidea 
   eskatu duena eskatzeko.

   Probak aurkeztea. Interesdunak, beharrezkoa bada, dokumentuak edo beste 
   gauza batzuk aurkeztu ditzake, garrantzitsuak badira Administrazioak erabakia hartzeko.

   Txostenak eskatzea. Administrazioak txostenak eskatu ditzake gai bati buruzko 
   erabakia hartu ahal izateko informazio gehiago edukitzeko.

   Entzunaldiaren izapidea. Tramite hau nahitaez egin behar da: espedientea 
   erakusten zaio interesdunari, ikusi dezan zer dokumentu dauden espedientean 
   eta erabaki dezan ea dokumentu gehiago aurkeztu nahi duen edo alegaziorik 
   egin nahi duen.
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4. Prozedura amaitzeko fasea

Noiz?: Prozeduraren amaiera da.

Nork?:

- Administrazioak.                                                                   
- Interesdunek.

Zelan?:

Prozedurak honela amaitu daitezke:

   Ebazpen espresuaren bidez. Administrazioak gaiari buruzko erabakiaren berri ematen du.
   Amaiera itunduaren bidez. Administrazioak eta prozeduran interesduna den pertsonak 
  amaitzen dute prozedura, bien arteko adostasunez.
   Atzera-egitearen bidez. Prozeduran interesduna den pertsonak 
   Administrazioari esaten dio ez duela nahi administrazio horrek prozedura bat 
   tramitatzen jarraitu dezala. 
   Baina, aurrerago berriro aurkeztu dezake eskabide bera.
   Uko egitearen bidez. Interesduna den pertsonak Administrazioari esaten dio ez 
   duela nahi administrazio horrek prozedura bat tramitatzen jarraitu dezala. 
   Baina, kasu honetan, aurrerago ezin du eskabide bera aurkeztu.
   Ezintasun materialagatik. Prozedurak ezin du aurrera jarraitu prozedurak 
   aurrera jarraitzea eragozten duen zerbait gertatu delako.
   Iraungitzearen bidez. Espedienteak ezin du aurrera jarraitu interesdunak ez 
   duelako aurkeztu, adibidez, aurkeztu beharreko dokumentazioa. 
   Hori gertatzen bada, administrazioak, 3 hilabete igaro ondoren, amaitutzat jotzen du 
   espedientea eta itxi egiten du.
            

ADIBIDEA: Mirenek taberna bat ireki nahi du

Hauek dira fase honetan gertatu daitezkeen gauzetako batzuk:

-Administrazioak erabaki dezake taberna irekitzeko lizentzia ematea Mireni 
(ebazpen espresuaren bidez).
-Administrazioak erabaki dezake taberna irekitzeko lizentzia ez ematea Mireni 
(ebazpen espresuaren bidez).
-Mirenek esan diezaioke Administrazioari ez duela taberna ireki nahi 
(uko eta atzera egitearen bidez).
-Administrazioak esaten dio Mireni ezin duela taberna ireki taberna hartu 
behar zuen eraikina erori egin delako (ezintasun materialagatik).
-Administrazioak espedientea ixten du, Mirenek ez duelako epearen barruan 
aurkeztu legeak eskatzen dion dokumentazioa (iraungitzearen bidez).



Enplegatu publikoak

GAIAREN HELBURUA: Ezagutzea zer enplegatu publiko mota 
dauden eta zer betebehar dituzten.

GAIAREN EDUKIAK: 

 Nork egiten du lan Administrazio Publikoarentzat? 
 Zer betebehar dituzte enplegatu publikoek?
       

GAI HONETAN HONETAZ HITZ EGINGO DUGU: 

Pertsonak Jokaerak

  6. gaia



1

Nork egiten du lan Administrazio Publikoarentzat?

Edozein Administrazio Publikorentzat 
lan egiten duten pertsonak enplegatu publikoak dira.

4 enplegatu publiko mota daude:

1. Karrerako funtzionarioak 
2. Bitarteko funtzionarioak 
3. Langile lan-kontratudunak
4. Behin-behineko langileak

1. Karrerako funtzionarioak 

Karrerako funtzionario bihurtzeko azterketa selekti bo batzuk 
egin behar dira:

 Oposizioa: proba batzuk egin behar dira.

 Oposizio-lehiaketa: proba batzuk egin behar dira
 eta merezimenduen arabera puntuak ematen dira.
 Lehiaketa: merezimenduak bakarrik baloratzen dira.

Karrerako funtzionarioek postu fi nko bat dute Administrazio Publikoan.

Karrerako funtzionarioek zerbitzu publikoak kudeatzen 
eta antolatzen dituzte.
 

                                                  
                                                                              

 

Merezimenduak:
Persona baten bestelako 
gaitasunak, prestakuntza 
edo esperientzia dira. 
Adibidez, hizkuntzak 
jakitea edo gai bati  
buruzko ikastaro bat 
egitea. 
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2. Bitarteko funtzionarioak

Bitarteko funtzionario izateko ez da probarik gainditu behar, 
baina 3 baldintza hauek bete behar dira: 

 Berdintasuna 

 Merezimendua

 Gaitasuna

Bitarteko funtzionarioek ez daukate postu finkorik. 
Aldi baterako kontratua dute.
Bitarteko funtzionarioek karrerako funtzionarioen lan bera egiten dute.

3. Langile lan-kontratudunak

Langile lan-kontratudunak lan mota zehatz batzuk
egiteko bakarrik kontratatu daitezke.
Funtzionarioek egiten ez dituzten lanak egiteko.

3 kontratu mota izan ditzakete:

 Kontratu finkoa: ez du denbora mugarik.

 Lan-kontratu mugagabea: aldizkako zerbitzu finkoak egiteko da. 

 Behin-behineko kontratua: lan edo zerbitzu zehatz bat egiteko da. 
 Kontratu honek denbora muga zehatza du, 
 lan edo zerbitzua amaitzen denean amaitu egiten da kontratua.

4. Behin-behineko langileak

   Behin-behineko langileak politikariek izendatzen dituzte.
   Langile hauek politikarien lanetan laguntzen dute. 

Behin-behineko langileek aldi baterako kontratua dute beti.
Adibidez: legealdia bukatzen denean
politikaria administraziotik joaten bada,
behin-behineko langileak ere joan egin behar dira.
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Zer betebehar dituzte enplegatu publikoek?

Hauek dira enplegatu publikoen betebehar inportanteenak:

 Diligentzia: Lana ondo eta arretaz egitea.

 Legeek diotena bete eta errespetatzea.

 Interes orokorra zaintzea: laneko makinak, 
 eraikinak… zaindu behar dira.

 Objekti boa izatea: profesionala izan behar zara,
 eta senti mendu edo iritziek ezin dute zure lana oztopatu.

 Adibidez: 2 gutun banatu behar dituzu: 
 1 ezagun batentzat da. 
 Bestea ezagutzen ez duzun langile batentzat da 
 eta gainera urgentea da.
 Beraz, lehenengo gutun urgentea eraman behar duzu.
.

 Neutrala izatea: laneko gai guzti ak berdin tratatzea da.

 Adibidez: duela gutxi eztabaida izan duzu lankide batekin,
 langile horrentzako gutun bat iritsi da.
 Izandako eztabaidak ezin du eraginik izan, 
 eta gutuna eman behar diozu.

 Zintzoa izatea: lan egiterakoan interes publikoari 
           eman behar diozu lehentasuna.
 
 Adibidez: bilera-gela batean ez badago inor,
 argiak itzaltzea gauza ona da bizkaitarrentzat, 
 Foru Aldundiak energia eta dirua aurrezten ditu eta.
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 Austeroa izatea: denon onerako lan egiten denean
 zorrotzak izatea esan nahi du.

 Adibidez: beharrezkoa den papera bakarrik erabiltzea
 fotokopiak egiteko. Horrela dirua aurreztuko da.
.

 Inpartziala izatea: pertsona guzti ei tratu berdina ematea da.

 Adibidez: 10 fotokopia egin behar badituzu, 
 emandako ordenaren arabera egin behar dituzu.
 Ezin dira ezagun batek emandako fotokopiak lehenengo egin.
 

 Arduratsua izatea: lan bat egiterakoan akats bat egiten baduzu, 
 zer gertatu zaizun esan behar duzu.
 Ezin diozu errua beste langile bati  bota.

 Konfi dentzialtasuna: laneko datu eta informazio batzuk
 sekretuan gorde behar dituzu.
 Sekretuak direnez ezin dizkiozu inori kontatu.

 Lanean atsegina izatea eta errespetuzko tratua izatea
 lankideekin, nagusiekin eta edozein pertsonarekin.

 Lanaldia eta ordutegia betetzea: 
 lantokian egon behar duzu lanaldi hasierati k amaierara arte,
 nahiz eta lana lehenago bukatu.

 Obedientzia: lanean kasu egin behar diezu arduradunei 
 eta nagusiei.

 Laneko osasun- eta segurtasun-arauak betetzea: 
 lana segurtasunez egiteko.

 Hobekuntzak proposatzea: 
 lana hobeto egiteko ideiaren bat baduzu,
 zure arduradunari esan behar diozu.
 Agian, zure proposamenak lan egiteko
 modua hobetzeko balio dezake.

                                                  
                                                                              

 



GAIAREN HELBURUA: Ezagutzea zer dioen Lan-arriskuen
Prebentzioari buruzko Legeak, nork bete behar duen eta zelan bete
behar duen. Identifikatzea zer arrisku mota orokor dituen lanak eta
zer arrisku berezi dituen menpekoaren lanpostuak.  

GAIAREN EDUKIAK: 

  • Zer da Lan-arriskuen Prebentzioari buruzko Legea?

  • Nork bete behar du Lan-arriskuen Prebentzioari buruzko
      Legea?

  •Zer lan-arrisku mota daude?

  •Enpresen betebeharrak

  •Langileen betebeharrak

  •Lan-arriskuen prebentzioa Bizkaiko Foru Aldundian  

  •Lan-arriskuak Bizkaiko Foru Aldundiko menpeko lanpostuan

  •Laneko arriskuak Bizkaiko Foru Aldundiko behargin lanpostuan

GAI HONETAN HONETAZ HITZ EGINGO DUGU: 

 7. gaia

Lan-arriskuen prebentzioa

Pertsonak Administrazioak Jokaerak
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Zer da Lan-arriskuen Prebentzioari buruzko Legea?

      Lege bat arau bat da, zerbait egitea azaldu, agindu,
      debekatu edo baimentzen duena.

      Lan-arriskuen Prebentzioari buruzko Legeak langileek 
      segurtasunez lan egitea bultzatu nahi du.

Lege honek langileen osasuna zaintzen du.
Azaltzen du zer egin behar den langileek osasun ona izateko
eta baldintza seguruetan lan egiteko.
   

   

 

Lan-arriskuen Prebentzioari buruzko Legeak hauei eragiten die:

 • Enpresen jabeei (enpresaburuak, gizon zein emakumeak).

 • Langileei; langileok honela egin dezakete lan:

   - Enpresa batek kontratatuta.

   - Administrazio publikoetan.

   - Kooperatibetan.

   - Autonomo gisa. 

       

 

Administrazio publikoek:

Zerbitzuak ematen dizkiete
herritarrei. Honelako
langileak dira, adibidez,
ospitaleetan, hezkuntzan,
eta abarretan lan egiten
dutenak… 

Kooperatiba:

Enpresa-mota bat da:
langileak jabe eta bazkide
dira. Denek dituzte
interes komunak, batera
erabakitzen du eta
gauza bera nahi dute
enpresarentzat.

Nork bete behar du 
Lan-arriskuen Prebentzioari buruzko Legea?

Langile autonomoek:

Beren kontura egiten dute
lan. Ez daude buruzagi
baten menpe. Enpresek
lan bat egiteko kontratatu
ditzakete.
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Administrazio publikoek:

Zerbitzuak ematen dizkiete
herritarrei. Honelako
langileak dira, adibidez,
ospitaleetan, hezkuntzan,
eta abarretan lan egiten
dutenak… 

Kooperatiba:

Enpresa-mota bat da:
langileak jabe eta bazkide
dira. Denek dituzte
interes komunak, batera
erabakitzen du eta
gauza bera nahi dute
enpresarentzat.

Langile autonomoek:

Beren kontura egiten dute
lan. Ez daude buruzagi
baten menpe. Enpresek
lan bat egiteko kontratatu
ditzakete.

Zer lan-arrisku mota daude?

Lan guztietan, langileen osasunari eta segurtasunari 
eragin ahal dioten lan-arriskuak.

   Lan-arrisku bat da langile batek duen probabilitatea lanaren ondorioz
   laneko istripu bat edo osasun-arazo bat izateko.

   Lan-arriskua handiagoa edo txikiagoa izango da
   lan-baldintzak txarragoak edo hobeak izatearen arabera.

Lan-arriskuen artean hiru mota daude:

 • Segurtasuneko arriskuak (aldamio batetik erortzea, 
     tabloi batekin jotzea…).

 • Higiene-arriskuak (zaratamaila handia, 
     produktu kimikoak arnasteagatik gaixotzea...).

 • Arrisku ergonomikoak eta psikosozialak  (gutxi argiztatutako
     espazioa, lan handia izatearen ondoriozko estresa…).
   

   

 

Lan-baldintzak:

Lanean dauden
elementuak dira. Izan
daitezke, adibidez, tresnak,
lanean erabiltzen diren
substantziak, ordutegia,
lan-erritmoa...
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Segurtasuneko arriskuak

 Erorikoak

            Mozketak

            Harrapatzeak

                       Sastadak

        Objektuen artean
harrapatuta geratzea

                   Elektrikoak

                   Leherketak
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Higiene-arriskuak

                   Kimikoak

             Biologikoak

             Bibrazioak

             Bibrazioak

 Estres termikoa

Estres termikoa:

Lanpostuko tenperaturak
pertsona bati eragiten dion
ondoeza.
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Ergonomikoa:

Lanpostu batek pertsona
baten ezaugarri fisiko
eta psikologikoetara
duen egokitzapenaren
araberakoa.

Ergonomikoa:

Zerikusia du pertsonen
portaerarekin.

Burnout:

“Erretako langilearen
sindromea” ere deitzen
zaio. Langile batek lanean
estres handia luzaroan
duenean gertatzen da.

Buruko nekea:

Itota sentitzea egin behar
diren gauzetan pentsatze
hutsagatik.

Jazarpena:

Pertsona baten kontrako
portaera negatibo
iraunkorra (tratu txarra,
arbuioa...).

Arrisku ergonomikoak eta
psikosozialak

          Gorputz-jarrerak

   Datuak bistaratzeko
   pantailak

   Kargak manipulatzea

   Ingurune-faktoreak

   Estresa

   Gehiegizko
   esfortzuak

   Burnout

   Buruko nekea

   Jazarpena
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LANEKO ISTRIPUAK

Lan-arrisku batek laneko istripua eragin dezake.

Laneko istripua definitzerakoan hau dio legeak: langile batek lan egiterakoan
jasan dezakeen edozein lesio da laneko istripua.

Laneko istripu bat hau da:

 • Ohikoa ez den egoera bat.

 • Bat-batean gertatzen dena.

 • Nahi gabe gertatzen dena.

 • Lan-erritmoa geldiarazten duena.

 • Kalteak eragin ahal dizkiena langileei, materialei, eta abarrei.

Laneko istripuen artean mota bi daude:

   In itinere istripua:
   Langileak bere etxetik lanera joateko bidean 
   edo lanetik etxerako bidean duen istripua.

   Misioko istripua:
   Langilea bere lanaldiaren barruan 
   beste leku batera doanean gertatzen den istripua.

 

GAIXOTASUN PROFESIONALAK

Pertsona batek lanaren ondorioz duen gaixotasun bat da.

Gaixotasun profesionalak eragiten du langileak astiro 
eta modu progresiboan galtzea osasuna.

Gaixotasun profesionalen zerrenda bat dago.

Ergonomikoa:

Lanpostu batek pertsona
baten ezaugarri fisiko
eta psikologikoetara
duen egokitzapenaren
araberakoa.

Ergonomikoa:

Zerikusia du pertsonen
portaerarekin.

Burnout:

“Erretako langilearen
sindromea” ere deitzen
zaio. Langile batek lanean
estres handia luzaroan
duenean gertatzen da.

Buruko nekea:

Itota sentitzea egin behar
diren gauzetan pentsatze
hutsagatik.

Jazarpena:

Pertsona baten kontrako
portaera negatibo
iraunkorra (tratu txarra,
arbuioa...).



89

Enpresen betebeharrak 

Langileek eskubidea dute benetako babesa izateko
laneko segurtasunaren eta osasunaren arloan.

Eskubide horrek betebeharra eragiten die enpresaren jabeei,
hots, enpresaburua behartuta dago langileak babestera.

Hori dela eta, enpresek betebeharrak bete behar dituzte hauei lotuta:

1. Prebentzio-plana eta arriskuen ebaluazioa

2. Laneko ekipamenduak eta babes-tresnak

3. Langileen informazioa, kontsulta eta partaidetza

4. Langileen prestakuntza

5. Arrisku larri eta hurbil-hurbilekoa

6. Osasunaren zaintza

7. Arrisku batzuen aurrean bereziki sentiberak diren langileak babestea

8. Amatasuna babestea

1. Prebentzio-plana eta arriskuen ebaluazioa

Enpresa behartuta dago arriskuak saihestera,
arriskuak ebaluatzera, ahalik eta gehien txikitzeko
eta arriskuen jatorriaren aurka borrokatzera.

   • Prebentzio-plan bat,
   • arriskuen ebaluazioa 
   • eta prebentzio-jarduera planifikatzea.

Prebentzioa:

Lan-arriskuak ezabatzeko
egin behar diren jarduerak
dira.
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Prebentzioa:

Lan-arriskuak ezabatzeko
egin behar diren jarduerak
dira.

Prebentzio-plana agiri bat da, eta hauek azaldu behar ditu:

-  enpresaren antolaketa

-  prebentzioaren ardura duten pertsonak

-  jokaerak eta prebentzioa egiteko behar diren baliabideak.

Arriskuen hasierako ebaluazioak adieraziko digu zer arrisku dauden lanean
eta arriskuok zenbateraino diren larriak langileen segurtasun eta osasunerako.

Ebaluazioaren emaitzek erakusten badute arrisku-egoerak daudela,
enpresak prebentzio-jarduera planifikatu beharko du,
arrisku horiek ezabatu edo kontrolatzeko. 

2. Laneko ekipamenduak eta babes-tresnak

Enpresaburuak hau egin behar du:
 
   • Norbera babesteko ekipamendua
       eman behar die langileei.

   • Zaindu behar du pertsona guztiek ondo erabiltzen
       dituztela norbera babesteko ekipamenduak.

3.   Langileen informazioa, kontsulta eta partaidetza

Enpresaburuak honen gainean informazioa eman
eta kontsulta egin behar die langileei:

   • Segurtasunerako eta osasunerako arriskuak.
   • Babeserako eta prebentziorako neurriak eta jarduerak.
   • Larrialdietarako, lehen sorospenetarako, 
       suteen aurkako borrokarako 
       eta langileen ebakuaziorako neurriak.

Norbera babesteko

ekipamendua:

Langileak bere laneko
osasuna babesteko
eraman edo eduki
behar duen elementu
multzoa. Adibidez, kolpeak
saihesteko kaskoa edo
zaratak saihesteko belarri
babesak.

Ebakuatzea da pertsonak
toki seguru batean jartzea
leku batean arriskua
badago.
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Enpresaburuak langileen ordezkarien bidez emango die informazioa langileei,
eta kontsultak ere haien bidez egingo dizkie.

   Ordezkariei prebentzio-delegatu deitzen zaie.
   Beren lankideek enpresan aukeratutako pertsona batzuk dira.
   Haien egitekoa da enpresaburuekin izaten dituzten batzarretan
   langileen eskubideak defendatzea.

   
   Segurtasun eta osasuneko batzordea. 

   Enpresaren barruko organo bat da, 
   eta enpresaren ordezkariek eta
   prebentzio-delegatuek osatzen dute.
   Enpresaren ordezkarien zein prebentzio-delegatuen 
   kopuru bera egongo da.

Batzorde honen lana enpresak lan-arriskuen prebentziorako 
egiten duenaren inguruan erantzutea da.

4. Prestakuntza 

   Enpresak arriskuen prebentziorako prestakuntza
   teorikoa eta praktikoa eman behar die langileei.
   Prestakuntza horrek nahikoa izan behar du eta
   langileak betetzen duen lanposturako egokia izan behar du.

5. Arrisku larri eta hurbil-hurbilekoa

Gertatzeko probabilitate handia duen arrisku bat da,
langileen osasunari kalte handia eragin ahal diona.
Arrisku larri eta hurbil-hurbilekoa dagoenean, enpresaburuak, derrigorrean,
jarraibideak eman behar dizkie langileei, hau egin ahal dezaten:

 • lana/jarduera etetea.
 • lan egiten duten lekua uztea.

.



116. Osasunaren zaintza

   Enpresa behartuta dago langileen osasuna zaintzera.
   Horretarako, aldian-aldian azterketak
   edo proba medikoak egingo dizkie.
   Proba horiek borondatezkoak dira.
   Proba horiek langilearen intimitatea
   errespetatu behar dute.

7.  Arrisku batzuen aurrean bereziki sentiberak diren langileak babestea

   Langileek batzuek babes berezia dute: 

   • beren osasun-egoeragatik.
    • desgaitasun bat izateagatik (fisikoa, psikikoa edo sentsoriala).
    • arrisku batzuen aurrean sentiberagoak izateagatik.

 

Enpresaburuak kontuan hartu behar ditu ezaugarri horiek,
eta beharrezko prebentzio-neurriak hartu beharko ditu,
langile horiek seguru lan egin ahal dezaten.

8.  Amatasuna babestea

   Arriskuen prebentzioak kontuan hartu behar ditu 
   haurdun edo erditu berri dauden langileen egoera.
   Enpresaburuak neurriak hartu behar ditu arrisku horiek saihesteko,
   eta haurdunaldian eta edoskitzaroan zehar egokitu egin behar du
   langilearen lana.

Ezinezkoa bada lanpostua egokitzea, 
beste lanpostu batera aldatuko du.
Aldaketa ere ez bada posible, 
langileak eskubidea izango du diru laguntza bat jasotzeko
haurdunaldi edo edoskitzarorako arriskua dela-eta.

Aldian-aldikoak izatea:

Denboran zehar behin
baino gehiagotan
gertatzen dira. Batetik
bestera arteko denbora ez
da beti berdina: 6 hilabete,
urtebete, 5 urte... 
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Langileek beren enpresako prebentzio-neurriak errespetatu behar dituzte,
eta lanean beren osasuna zaindu behar dute. 

            Langileek hau egin behar dute: :

            • Ondo erabili behar dituzte lanerako erabiltzen diren      
   ekipamenduak edo substantziak.

             • Ondo erabili behar dituzte babeserako neurri eta ekipoak.

             • Ondo erabili behar dituzte segurtasuneko babesgailuak.

             • Arriskuren bat eragin dezakeen edozein egoeraren
    berri eman behar diete arduradunei edo
    prebentzio-zerbitzuari.

             • Prebentzioa betetzen lagundu behar diote
    enpresa buruari.

Langileak bere betebeharrak betetzen ez baditu, 
enpresak zigorra ezarriko dio. 

Langileen betebeharrak

Segurtasuneko

babesgailua:

Makina baten
funtzionamendua
bermatzeko instrumentua
edo mekanismoa. Adibidez,
larrialdiko botoi bat edo
hesi bat.

Bizkaiko Foru Aldundian Lan Arriskuen 
Prebentziorako eta Lan Osasunerako Zerbitzua
dago, eta bera arduratzen da arriskuen prebentzioaz.

Lan-arriskuen prebentzioa Bizkaiko Foru Aldundian
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Segurtasuneko

babesgailua:

Makina baten
funtzionamendua
bermatzeko instrumentua
edo mekanismoa. Adibidez,
larrialdiko botoi bat edo
hesi bat.

Lan-arriskuen prebentzioa Bizkaiko Foru Aldundian

Zerbitzu horrek atal bi ditu, eta bakoitzak oso eginkizun ezberdinak ditu:

 • Lan Arriskuen Prebentziorako Atala

 - Lan-istripuak, segurtasuneko arriskuak eta
    arrisku higieniko, ergonomiko eta psikosozialak ikertzen ditu, 
    eta horiek guztiak prebenitzeko eta zuzentzeko 
    neurriak proposatzen ditu.

 - Arriskuen ebaluazioak eta protokoloak egiten ditu,
   eta neurri zuzentzaileak proposatzen ditu.

 - Prebentziorako programak eta planak ezartzen ditu,
    bai eta larrialdietarako eta ebakuaziorako planak ere;
    lehen sorospenak ere ematen ditu.

 • Lan Osasunerako Atala

- Osasunaren zaintza egiten du.

- Gaixotasun profesionalak ikertzen ditu, 
   eta haiek prebenitzeko eta zuzentzeko neurriak proposatzen ditu.

 - Aholkuak eta orientabidea ematen dizkie bereziki sentikorrak diren pertsonei,
   bai eta beren lanpostura ondo egokitu ezin direnei
   edo beren lana ondo bete ezin dutenei ere.

Gogoratu arriskuok “Zer
lan-arrisku mota daude?”
atalean azaltzen direla.

Protokoloa:

Egoera baten aurrean
modu jakin batean
erantzuteko arauen
multzoa. 

 

Lan-arriskuak Bizkaiko Foru Aldundiko 
menpeko lanpostuan

Foru Aldundiko menpeko lanpostua betetzeko
egin beharreko gauzetako batzuek arriskuak eragin ditzakete
lan hori egiten duten pertsonen segurtasun eta osasunerako.

Ondoren azaltzen da zer arrisku dagoen eta zer neurri hartu behar diren
arrisku horiek prebenitzeko.
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 ARRISKUA ZERK ERAGINDA? ZER EGIN?

Esku arteko objektuak
erortzea

Paketeak
Kaxak
Artxibategiak
Etab.

-Lantokia garbi eta txukun
mantendu.

-Gauza bakoitza beti bere
lekuan utzi.

-Ez igo aulkiak edo kaxak
bezalako objektu
ezegonkorretara.

-Ez utzi gauzak igarobideetan edo
pasabideetan.

-Ez oztopatu sarrera-irteerak
objektuekin.

-Tiraderak eta armairuak itxita
eduki, kolperik ez hartzeko.

Kolpeak, ziztadak, ebakiak
Erremintak
Kuter
Txintxetak
Etab.

- Egoki erabili, bakoitzak gauza
baterako balio du.

-Garbi eta egoera onean eduki.

-Erabili eta gero, beren lekuan
gorde.

-Arriskurik eragin badezakete,
ordezko bat hartu.

Datuak bistaratzeko 
pantailak (DBP) 

Ordenagailu-pantailak Zure mahaia ukondoen
altueran egon behar da, eta
tamaina egokia izan behar du
bertan lan egiteko.

-Mahaiaren azpian ez jarri
hankak mugitzea eragotzi
edo kolperik hartzea eragin
dezakeen edozer.

-Bizkarra zuzen mantendu, eta
aulkiaren bizkarraren kontra.

-Aulkia zure neurrira jarri:
eserlekuaren altuera igo edo
jaitsi eta eserleku-bizkarra
atzeratu edo aurreratu.

- Aldian-aldian jarrera aldatu.

- Oinak lurrean jarrita eduki.

- Lanerako behar dituzun
gauzak hurbil eduki, hala ez
duzu gorputz-jarrera behartu
beharko.
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 ARRISKUA ZERK ERAGINDA? ZER EGIN?

Gehiegizko esfortzuak
- Pisu bat lurretik altxatzeko,
honela egon behar zara:

• Oinak bananduta,
     eskuinekoa aurrerago.
• Belaunak tolestuta.
• Bizkarra zuzen.

- Pisuak garraiatzeko:

 • Gutxika egin.
 • Bizkarra zuzen mantendu.
 • Zama gorputzetik hurbil
    eraman, errazago mugituko
    duzu.
 • Ez biratu inoiz gorputza pisua 
  daramazunean.

- Eskularruak erabili, eskuetan
 min ez egiteko.

- Pisua esku-ahurrarekin hartu.
 Horrela gutxiago nekatuko
 zara.

- Arriskutsua da zama gehiegi  
eramatea.

- Bakarrik eraman ezin baduzu,
laguntza eskatu edo gurditxoa
erabili.

Misioko istripuak
ibilgailurik gabe, istripuak
irteera baimenduetan eta in
itinere istripuak

- Beti joan espaloitik.

- Gurutzatzeko, oinezkoen
pasabideak erabili.

- Semaforoa badago, itxaron
oinezkoentzako argi berdea
piztu arte.
- Gurutzatu aurretik, alde
bietara begiratu. Alde biak
ondo ikusten badituzu, orduan
gurutzatu. Inoiz ez gurutzatu
bihurgune batean.

- Ez gurutzatu aparkatutako
kotxeen artetik.

- Kontuz obrak daudenean.

- Eskuak ez eraman
poltsikoetan, ez oinez, ez
lasterka zoazenean.

- Ez ibili arrapaladan.
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ARRISKUA ZERK  ERAGINDA? ZER EGIN?

Pertsonak beste maila batera 
erortzea
 

Esku-eskailerak
Zerbitzu-eskailera finkoak 
Estalkiak
Zutoihalak ezartzea 
Plataforma jasotzaileak
Aldamioak  
Etab.

- Arauak betetzen dituzten eskailerak 
erabili.

- Gai honi buruzko prozedurak bete 
eta prestakuntza egin.

- Babes kolektiboko instalazioak 
erabili. Segurtasun-barandak ez 
gainditu.

- Norbera babesteko ekipamenduak 
erabili. Estalkietan eta altuerako 
lanetan segurtasun-arnesa erabili.

- Aldamioak erabili, muntatu eta 
desmuntatzeko, prozeduretan eta 
jasotako prestakuntzan ezarritakoak 
bete.

-Ez igo objektu ezegonkorretara, hala 
nola aulkietara edo kutxetara.

 

Lan-arriskuak Bizkaiko Foru Aldundiko 
behargin lanpostuan

Foru Aldundiko behargin lanpostua betetzeko 
egin beharreko gauzetako batzuek arriskuak eragin ditzakete 
lan hori egiten duten pertsonen segurtasun eta osasunerako.

Ondoren azaltzen da zer arrisku dagoen 
eta zer neurri hartu behar diren arrisku horiek prebenitzeko:

Zutoihalak:

BFAren Jauregiko balkoietatik 
zintzilik dauden banderak. 
Luzeagoak dira zabalak baino.  
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 ARRISKUA ZERK ERAGINDA? ZER EGIN?

Esku arteko objektuak 
erortzea

Paketeak
Kutxak 
Artxibategiak
Erremintak
Etab.

- Lantokia garbi eta txukun mantendu.

- Gauza bakoitza beti bere lekuan utzi.

- Ez oztopatu sarrera-irteerak 
objektuekin.

- Tiraderak eta armairuak itxita eduki 
kolperik ez hartzeko.

- Erabiltzen ari zaren lanabesei eta 
objektuei behar bezala eutsi.

-Beharrezkoa denean, erabili gurditxoa 
eta antzekoak.

- Egiaztatu karga egonkorra dela eta 
ondo lotuta dagoela.

- Ez utzi gauzak pasabideetan eta 
igarobideetan.

-Erabili norbera babesteko 
ekipamenduak: 

• ez labaintzeko segurtasun-
oinetakoak.
• segurtasun-kaskoa.
• segurtasun-eskularruak.

- Aldamioa muntatu prestakuntzan 
azaldu zizuten aldamioak erabiltzeko, 
muntatzeko eta desmuntatzeko 
prozeduran bezala.

Askatutako objektuak 
erortzea

               

- Erabili norbera babesteko 
ekipamendu egokiak: segurtasun-
kaskoa.
- Seinaleztatu eta segurtatu lan-
eremua.

Kolpeak, ziztadak, ebakiak Guraizeak
Mailua
Zulagailua
Kuterra
Txintxetak
Etab.

-Zuzen aukeratu eta erabili: bakoitzak 
gauza baterako balio du.

- Garbi eta egoera onean eduki.

- Erabili ondoren, bere lekuan gorde.

- Arriskurik eragin badezake, ordezko 
bat hartu.

- Ikuskatu ertz zorrotzak, iltzeak, 
ezpalak… detektatzeko.

- Zuzen kokatu eta mantendu. 

- Babes-ekipamenduak erabili.

• segurtasun-eskularruak.

• babes-betaurrekoak. 

• laneko arropa.

Zutoihalak:

BFAren Jauregiko balkoietatik 
zintzilik dauden banderak. 
Luzeagoak dira zabalak baino.  
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ARRISKUA ZERK ERAGINDA? ZER EGIN?

Pusken jaurtiketa Mailua
Zulagailua
Disko-makina
Etab.

- Norbera babesteko ekipamendua 
erabiltzea: babes-betaurrekoak.

-Soldadura-lanetan, soldaduretarako 
iragazakia duen babes-pantaila 
erabili.

Objektuen artean 
harrapatuta geratzea

Gurpildun armairuak
Kaiolak 
Etab.

-Norbera babesteko ekipamendua 
erabiltzea: 

• segurtasun-eskularruak.

• segurtasun-oinetakoak.

-Lan segururako prozedura jarraitu.

Termikoak Berokuntza instalatzea, 
purgatzea
Soldadura-lanak

-Zati beroek babestuta egon behar 
dute, erabiltzaileek nahi gabe ez ukitu 
edo sartu ahal izateko.

-Langile adituek egingo dituzte 
instalazioaren mantentze-lanak.

-Arrisku-eremuak  seinaleztatu.
-Segurtasuneko eskularruak erabili.

-Soldadura-lanetan, norbera 
babesteko ekipamenduak erabili: 

• babes-pantaila soldadurentzat 
• arruzko eskularru luzeak
• larruzko mangitoak
• larruzko mantala
• polainak
• segurtasun-botak.

Elektrikoak Koadro eta ekipo 
elektrikoak
Zulagailua
Bihurkina
Etab.

-EZ erabili bustiak dauden aparatu 
ezta instalazio elektrikorik.

-EZ erabili aparatu ezta instalazio 
elektrikorik esku bustiekin.

-Instalazio, makina eta erreminta 
elektrikoetako mantentze-lanetan 
prestakuntzan azaldutako lan 
seguruaren prozedura bete.

-Lehenengo kendu korrontea, makina 
irekita lan egin behar duzunean.
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 ARRISKUA ZERK ERAGINDA? ZER EGIN?

Zarata Zulagailua
Arrabota
Soldagailua
Etab.

-Entzumen-babesak erabili zarata 
arintzeko makinekin eta erremintekin 
lan egitean.

-Haurdun bazaude, jakinarazi Lan 
Osasuneko Unitateari.

Substantzia kaltegarriak Pinturak
Antioxidatzaileak
Koipegabetzaileak
Libragailuak
Disolbatzaileak
Alkohola
Makinetarako olioa
Kolak 
Etab.

-Eskuak garbitu jan, edan edo erre 
aurretik.

-Segurtasun-fitxetan eta produktuen 
etiketetan jasotako hurrengo 
jarraibideak bete:

• arriskuei buruz
• neurriei buruz
•jario, sute, istripu, intoxikazioen… 
kasuan nola jardun.

-Norbera babesteko ekipamenduak 
erabiltzea: 

• segurtasun-eskularruak
• maskara 
• arropa egokia.

-Kutxatilak berrikustean, abisua eman 
eta ez joan bakarrik.

-Haurdun bazaude, jakinarazi Lan 
Osasuneko Unitateari.

Kutsatzaile biologikoak 
(gaixotasun profesionalak)

Euri-kutxatilak eta 
kutxatila beltzak garbitzea 
Erradiadoreak purgatzea

-Eskuak garbitu jan, edan edo erre 
aurretik.

-Norbera babesteko ekipamendua 
erabiltzea: 

• betaurreko babesle hermetikoak.
• partikulentzako eta fluido likidoen 
zipriztinekiko erresistentea den
erabili eta botatzeko P3 maskara.
• ebakien eta ziztaden aurkako 
eskularruak. 
• erabilera bakarreko eskularruak eta 
arropa iragazgaitza. 
• oinetako iragazgaitzak eta zola 
zulatzearen aurkakoak.

-Haurdun bazaude, jakinarazi Lan 
Osasuneko Unitateari.
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 ARRISKUA ZERK ERAGINDA? ZER EGIN?

Datuak bistaratzeko pantaila
(DBP)

Ordenagailu-pantailak - Zure mahaiak ukondoen altueran 
egon behar du eta tamaina egokia 
izan behar du bertan lan egiteko.

-Mahaiaren azpian ez jarri hankak 
mugitzea eragotziko dizun edo jo 
dezakezun edozer.                                                   

- Bizkarra zuzen eta aulkiaren 
bizkarraren kontra jarri.

- Aulkia zure neurrira jarri: 
eserlekuaren altuera igo edo jaitsi 
eta eserleku-bizkarra atzeratu edo 
aurreratu.

- Aldatu jarrera noizean behin.
- Oinak lurrean jarrita eduki.

- Lanean behar dituzun gauzak hurbil 
eduki. Hala, ez duzu gorputz-jarrera 
behartu beharko.

Gehiegizko esfortzuak - Lurretik pisu bat hartzeko, honela 
egon behar zara:

• Oinak bananduta, eskuinekoa 
aurrerago.
• Belaunak tolestuta.
• Bizkarra zuzen.

- Pisua garraiatzeko:

• Gutxika egin.
• Bizkarra zuzen mantendu.
• Zama gorputzetik hurbil eraman, 
errazago mugituko duzu.
• Ez biratu inoiz gorputza pisua 
daramazunean.

- Eskularruak erabili, eskuetan min ez 
egiteko.

- Hartu pisua esku-ahurrarekin.
 Horrela gutxiago nekatuko zara.

- Arriskutsua da zama gehiegi 
eramatea.

- Ezin baduzu bakarrik eraman, 
laguntza eskatu edo erabili gurditxoa



Lantokiko gorabeherak

GAIAREN HELBURUA: Jakitea lantokian gorabeherak eta anomaliak 
sortu daitezkeela. Identi fi katzea zein izan daitezkeen eta jakitea 
zelan eman behar den haien berri. 

GAIAREN EDUKIAK: 

 Sarrera: anomaliak eta gorabeherak
 Eguneroko lanak:
    - Kontrol-lanak
    - Aretoak eta bilerak prestatzea

 Anomaliak lantokian
 Lantokiko gorabeherak

GAI HONETAN HONETAZ HITZ EGINGO DUGU: 

Pertsonak Jokaerak

  8. gaia
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SARRERA: Anomaliak eta gorabeherak

Lantokian sortu daitezkeen egoera batzuek eragina izan ahal dute 
lana normal eta zuzen egiterako orduan. 
Lantokiko anomaliak eta gorabeherak dira egoera horiek. 
Bakoitza zer den ikusiko dugu eta haien berri zelan eman ere bai.

Anomaliak:  anomalia bat detektatzeko, modu autonomoan ibili beharko 
zara lantokian eta ondo begiratu beharko duzu geletan, 
kalterik edo matxurarik dagoen ikusteko. 

Zure ardura izango da bulegoak ireki eta ixtea, bai eta argiak, berokuntza, 
aire girotua, etab. ere.

Beraz, anomalia edo kalteren bat ikusiz gero, idatzi eta zure 
arduradunari jakinarazi.

Anomalia:
Anomalo hitzeti k dator hitz 
hori, ez normala ez dena 
esan nahi du.

Gorabeherak: Lanean beste intzidentzia batzuk ere sor daitezke, 
bai lan bat egiterako orduan, bai zurekin lan egiten duten pertsonekin 
dituzun harremanetan.

Inportantea da idaztea zer intzidentzia edo anomalia gertatu den, 
haien arduradunari jakinarazi ahal izateko. 

Gorabehera:
Zerbaiten garapen edo 
funtzionamenduari 
eragiten dion edozer 
izango da gorabehera bat.

Geletan:
Lantoki batean dauden 
lekuak eta espazioak (salak, 
bulegoak, pasabideak...)
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Eguneroko lanak

 

                                                                          

                                                                           

 

Menpeko langileek egiten dituzten lanak garrantzitsuak dira.

Lan horiek zeintzuk diren jakin behar duzu, egon litezkeen intzidentzia 
eta anomaliak detektatzeko. 

  Kontrol-lanak

Eraikinean dena ondo eta behar den bezala dagoela zaindu eta egiaztatzeko lanak dira.

Horretarako, hau egin behar duzu:

-Lan egiten duzun eraikineko pasilloak eta salak berrikusi behar dituzu
  

 

Su-alarma Lapurreten aurkako alarma

- Jakin behar duzu pertsona bat non sartu daitekeen eta non ez. 
   Pertsona batzuk — langileak, adibidez— 
   bulego eta sala guzti etara sartu daitezke. 

   Beste pertsona batzuk —erabiltzaileak, adibidez— 
   sala jakin batzuetara baino ezin dira sartu.                                                                             

Zer egin? 

Segurtasunaren arduradunari jakinarazi 
behar dizkiozu eraikinaren zaintzari lotuta detektatzen 
dituzun intzidentzia guzti ak.
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  Aretoak eta bilerak prestatzea

Eraikineko aretoak prestatu behar dituzu, baldintza onetan 
egon daitezen.

Horretarako, hauek egiaztatu behar dituzu:

- Berokuntza, neguan, eta aire girotua, udan.

- Leihoak eta aireztapen-sistemak.

- Argia egokia izatea.

- Beharrezkoa den teknologia guzti a egotea. Esaterako, telefonoak, Internet, 
  soinu- eta megafonia-sistemak edo entxufe nahikoa egon dadila.

- Aretoa garbi eta txukun egon dadila.

- Larrialdietako irteerak erabiltzeko moduan egotea.

Zure ardura izango da prest egon dadila bilera edo ekitaldi batean 
behar den material suntsikor guzti a.

Material suntsikorra bulego batean egunero erabiltzen 
diren paper-gauzak dira. Adibidez, boligrafoak, folioak, 
karpetak edo grapagailuak...

Zer egin? 

Abisua eman behar duzu material hori amaitzen 
denean edo aparatuak edo altzariak matxuratzen 
direnean.  
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Anomalian lantokian

Lantokia da egunero agintzen zaizkigun lanak egiten dugun tokia.

Guk lan egiten dugun tokia oso erlazionatuta dago lan-baldintzen inguruko 
osasunarekin eta segurtasunarekin: argitasuna, tenperatura, etab. 
bezalako faktoreek eragina dute langileengan lan egiteko orduan.

Lantoki batek baldintza onak baditu, bertan egin beharreko lanak ondo egingo dira.

Langile guzti ek errespetatu behar dituzte lan-arriskuen prebentziorako arauak, 
eta lan-baldintza seguruak eta osasuntsuak bilatzen lagundu behar dute. 

  Zein da zure erantzukizuna?

Arlo honetan duzun erantzukizuna adi egotea eta eguneroko lanean detektatzen 
dituzun anomaliak jakinaraztea da.

Ondo berrikusi bulegoak edo gelak, haiek identi fi katu ahal izateko. 

Esleituta duzun solairuko bulegoetako giltzen arduraduna
zarenez, haiek ireki eta itxi beharko dituzu: 
argiak piztu eta itzali beharko dituzu, pertsianak igo eta jaitsi, 
eta berokuntza edo aire girotua piztu edo amatatu.                                                        

Bilera-gelak antolatu behar dituzunean, jakinaraziko zaizun protokoloa
bileran parte hartuko duten guzti entzako eserlekuak, 
karpetak, boligrafoak eta ur-boti lak jakiteko.

Bada, pasatu daiteke eserlekuren bat txarto egotea 
edo arazoren bat egotea bilera-gelan. 
Halakorik egonez gero, beraz, komunikatu egin behar duzu, 
bilera egin aurreti k konpontzeko. 
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  Zer anomalia aurkitu ditzakezu?

Anomalia bat kalte bat da, edo gauza bat normal ez egotea.

Adibidez:

- Arrakala bat egotea horman edo sabaian.
- Itogin bat egotea edo hezetasunak egotea leiho eta ateetan.
- Txorrota batetik tantak erortzea.
- Entxufe bat egoera txarrean egotea.
- Argi batek ez funtzionatzea.
- Bonbila edo fluorargi bat erreta egotea.
- Kristal bat apurtuta egotea.
- Apal bat lasai egotea.
- Berokuntzak edo aire girotuak ez funtzionatzea.
- Fotokopiagailuak ez funtzionatzea.

  Zer egin behar da?

Anomalia horiek guztiek eragina dute lanean. 
Hori dela eta, oso inportantea da haien berri ematea arduradunari, 
konpondu ahal izateko.

Jarraibide hauek jarraitu anomalien berri emateko: 

- Idatziz jaso eguna, lekua eta anomalia. Modu argian idatzi. 
- Identifikatu ea anomalia garrantzitsua edo urgentea den.     
                                                                   
Anomaliak arriskua eragin ahal badie langileei, 
berehala komunikatu behar duzu.
 Adibidez, kristal bat apurtuta badago 
edo berokuntza ez badabil.                                                                                                                                         
                       



Lantokiko gorabeherak

Gorabehera bat da gure lanean edo beste pertsona batzuekin lan bat egiterakoan 
gertatzen den zerbait. 
Ustekabean gertatzen da, eta lana normal egitea 
eragozten edo eteten digu. 

   Zure lanean akatsak gertatu daitezke, eta akatsak konpontzen saiatu behar gara.   

Inportanteena akatsen berri ematea da, ahalik eta lasterren konpontzeko.

Lan bat egitean, aurreikusi ezinezko ustekabeak gertatu daitezke.

Adibidez, fotokopia urgente batzuk egiten zaudela makina 
matxuratu daiteke edo ez da paperik geratzen biltegian. 
           

Edozelan ere, lasai egon: arazo guzti ek konponbidea dute.

- Zeuk konpondu ahal duzun arazo bat bada, konpondu, eta ondoren haren berri eman. 

- Konpontzen ez badakizu: berehala eman arazo horren berri. 

- Egoera nahiko larria dela uste baduzu, idatzi zer pasatu den 
   eta berehala zure nagusiari komunikatu, zer egin erabakitzeko.

Jarraibide hauek jarraitu gorabeheren berri emateko:

- Idatziz jaso eguna, lekua eta pasatu dena, ahalik eta modurik argienean. 
  Beste pertsona batzuk ere inplikatuta badaude, 
  idatzi haien izenak eta zer gertatu den ere bai.

   Lanean beste pertsona batzuekin sortzen diren egoerek 
eragina dute zuk egin beharrekoan.

Adibidez, lankide batekin eztabaidatzea, agintzen dizuten lan bat 
zure egitekoen barruan ez egotea, bisitari bat haserre egotea...
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Halako egoeren aurrean erantzuteko oso garrantzitsua da erregela hauek jarraitzea:

- Lasai egon.

- Jarrera positi boa izan: asmo ona, zintzoa izan, eta barkamena eskatu, beharrezkoa bada.

- Entzuten jakin: adi egon esaten dizutenari eta ulertu, eta erantzuna eman. 
  Norbaiti  entzuten zaudenean, aurpegira begiratu eta adi egon.

- Hitz errazak, edukazio onekoak erabili.

- Atsegina izan eta errespetuz jokatu, 
  ez jarri aurpegi txarrik edo hasperen egin, 
  ez haserretu.

Beste pertsona batzuekin harremanak ditugunean normala da gatazkak sortzea, 
baina halakoetan moldatzen ikasi behar dugu.

Hala eginez gero, gure harremanak hobetu egingo dira, hobeto komunikatuko gara, 
gehiago esti matuko gaituzte, lanean lagundu ahal izango dugu, 
pozik egongo gara, seguru, konfi antza izango dugu, 
eta eroso eta erlaxatuta egongo gara.
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Errekadua

GAIAREN HELBURUA: Jakitea lanpostua egin behar dituzun
errendaku mota, nork aginduta eta nola egin behar dituzu. 

GAIAREN EDUKIAK: 

	 Sarrera:	errekadu	ofizialak	egitea	
 Errekadua
   - Nork ematen du errekadua egiteko agindua?
   - Errekadu-motak
 Nola egin errekaduak? Errekaduen eta gorabeheren 
 erregistroa
 Jasotako instrukzioak zuzen interpretatzea     
 Komunikazio eraginkorrak pertsonen artean

GAI HONETAN HONETAZ HITZ EGINGO DUGU: 

Pertsonak Jokaerak

  9. gaia
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SARRERA: Errekadu ofizialak egitea

Errekadu	ofizialak	egiteko	lantokiaren	barruan	zein	kanpoan,	
ondo	ezagutu	behar	duzu	zer	lekutatik	ibili	beharko	duzun,	
bai lantokiaren barruan bai kanpoan.

Jarraibide zehatzak emango zaizkizu errekaduak egiteko: 
ulertzen ez badituzu, ondo ulertzeko behar dituzun argibideak eskatu beharko dituzu. 
Idatziz jaso behar dituzu egin beharreko errekaduak, 
eta haiek egiterakoan izandako gorabeherak ere bai. 

Errekaduak izan daitezke edo zuk zeuk egitekoak edo telefonoz egitekoak. 
   

Harreman onak izan behar dituzu zure nagusiekin eta beste pertsonekin; 
eman eta hartzen duzun informazioa argia eta zehatza izan behar da.

Errekaduak	lantokitik	kanpo	egin	behar	dituzunean,	
inportantea da ezagutzea oinezkoek zer arau bete behar ditugun bidean. 

Oso garrantzitsuak dira protokoloaren eta kortesiaren inguruko arauak.  

                                                  
                                                                              

                                                   
                                                                              

 

Protokoloaren eta 
kortesiaren inguruko 
arauak:
Arau horiek zehazten 
dute zer egin behar duzun 
beste pertsona batzuk 
agurtzerakoan, zelan jarri 
behar zaren, nola zuzendu 
beste pertsonei...
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Errekadua da pertsona batek egin behar duen enkargu bat 
edo bidaltzen edo hartzen duen mezu bat (ahozkoa edo idatzizkoa). 
Kasu honetan, zu zeu zara komunikazio-kanala. 

  Nork ematen du errekadua egiteko agindua? 

Zure edozein nagusi hierarkikok esan ahal dizu errekadu bat egiteko, 
baina errekadu hori lotuta egon behar da organismoaren barruan dauzkazun eginkizunekin 
eta egiten duzun lanarekin. 

Nagusi hierarkikoak zurearen goragoko taldeetan daude administrazio-eskalan, 
baina haiek betetzen dute administrazio-lana egiteko 
zure laguntasuna behar dute.

Normalean, zure lanpostuan burutza baten menpe egongo zara, 
eta hark banatuko dizkizu zuk egin beharreko lanak.

Errekadua

Administrazio-eskala:
Lana mailen arabera 
antolatzeko modu bat 
da,	beherengo	mailatik	
gorenekora doana.

Burutza:
Zure nagusiak diren 
pertsonen taldea.

Beraz, honelakoak hartu ahal izango dituzu:

- zure burutzaren zuzeneko aginduak
- lantokiko edozein langileren ahozko mezuak
 

Agindu eta mezu horiek lotuta egon behar dute zure lantokiarekin 
eta egiten dituzun lanekin. 

  Errekadu motak

Lotuta egon behar dute zure lantokian egin ditzakezu lanekin; 
hauek dira zuk egin ditzakezunak: 

-	Bisitarien	sarbide-kontrola,	identifikazioa,	informazioa,	arreta	eta	harrera.	

- Paketeak eta dokumentazioa hartzea, banatzea eta ematea. 

- Makina kopiagailuak eta antzeko beste makina batzuk erabiltzea.

- Korrespondentzia ematea, hartzea eta banatzea.

-	Errekadu	ofizialak	egitea	lantokiaren	barruan	zein	kanpoan.

- Lantokiko anomalia eta gorabeheren berri ematea.
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Errekaduak mota bitan sailkatu daitezke:
 -presazkoak edo garrantzitsuak direnak
 -lantokiaren barruan edo kanpoan egiteko direnak

Nola egin errekaduak? Errekaduen eta gorabeheren 
erregistroa

Errekadu bat egiteko eskatzen badizute, ahalik eta arinen egingo duzu. 
Ez	baduzu	ondo	ulertu	zer	egin	behar	duzun,	behar	duzun	guztia	galdetu.

Garrantzitsua da, beharrezko ikusten baduzu, 
zer errekadu den idaztea eta hauek zehaztea:

- zer pertsonak eskatu dizun
- noiz eskatu dizun
- zer egin behar duzun eta
- noizko egiteko nahi duen

Errekadua	egin	aurretik,	pentsatu zelan egingo duzun. 
Ustekaberen edo gorabeheraren bat sortu bada, errekadua eskatu dizunari esan.
 
Errekadu mota asko dago:

Zure lantokiaren barruan.

Zure eginkizunekin eta ohiko lanekin lotutako errekaduak; 
adibidez, mezuak ematea, dokumentuak eta paketeak banatzea, 
korrespondentzia ematea, dokumentuak fotokopiatzea, etab.

Lantokiaren kanpoan, dokumentu bat beste egoitza batera 
eramatea, adibidez. 
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Azkenik, kontuan hartu behar duzu zer ordena jarraitu behar duzun 
errekaduak egiteko edo mezuak emateko. 
Agindu zaizkizun lanen presa edo garrantziaren arabera egongo da ordena hori.

Zure lana antolatu behar duzu, kontuan hartuta edo lantokiaren barruan 
edo kanpoan egiteko errekaduak diren eta zer presa edo garrantzia duten.

Errekadu urgente bat azkar egin behar da, 
beste errekadu batzuk egin baino lehen. 
Errekadu garrantzitsu bat balio handiko errekadu bat da; 
beraz, zure erantzukizuna handiagoa izango da.
 

Jasotako instrukzioak zuzen interpretatzea

Errekaduak eskatzen zaizkizunean ondo ulertu behar duzu zer eskatzen dizuten, 
ondo egin ahal izateko agindu dizutena. 

Errekadua telefonoz egin badaiteke 

Errekadu bat egiteko eskatzen digun pertsonarekin 
izan	beharreko	tratua	ahalik	eta	egokiena	izan	behar	da	beti.	
Erantzun txar bat emateak edo adi ez egoteak zaildu egin dezake 
besteek egin beharreko lana.

Telefonoz hitz egiterakoan errespetatu beharreko oinarrizko jarraibideak bete behar dituzu. 

- Deia azkar erantzun, deitzen duena ez eduki zain.
- Agur egin, nor zaren esan eta galdetu zertan lagundu ahal diozun 
  deitzen duenari.
-	Beti	erabili	“mesedez”	eta	“eskerrik	asko”	hitzak.

Ohikoak ez diren lanak.                                                                        
Adibidez, materialen bat beste leku batera eramatea edo 
iragarki-taulan komunikazio bat, etab. jartzea 
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-	Beti	eskura	eduki	papera	eta	arkatza,	errekadu	edo	mezua	idatziz	ere	hartzeko:	
   idatzi nork deitu duen eta zer egin behar duzun.
- Errekadua errepikatu deitu duenari, ondo idatzi duzula egiaztatzeko.
- Errekadua egin ezin baduzu, edo zure lana ez dela uste baduzu, 
deitzen duenari eta zure zuzeneko nagusiari esan.

Errekadua zuk zeuk egitekoa bada.
Idatzi zer egin behar duzun eta nork eskatu dizun. 
Galdetu	egin	beharrekoari	buruz	dauzkazun	zalantza	guztiak.	
              

Errekadua idatziz utzi ahal dizute zure lan-eremuan.              

Egiaztatu	errekaduari	buruzko	datu	guztiak	dituzula:	eskatu	dizunaren	izena,	
egin beharrekoa, errekadua egiteko daukazun denbora...

Garrantzitsua da argitzea zer egin behar duzun: ondo ulertzen ez baduzu, 
eskatu dizunari galdetu. 

Errekadua lantokitik kanpo egin behar bada

Jakin behar duzu non egin behar duzun errekadua. 
Joan	aurretik,	errepasatu	zer	ibilbide	jarraitu	behar	duzun	
joan behar duzun lekura joateko.
Adibidez,	errekadu	bat	egin	behar	duzu	Aldundiaren	Jauregitik	
(hori da zure lantokia, eta Kale Nagusiaren 25. zenbakian dago) 
Poza Lizentziatuaren kaleko 15. zenbakian dagoen bulegora.

errekadua

Jauregia Bizkaiko 
Foru Aldundia

Poza Lizentziatuaren 
kaleko 15. zenbakian
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Komunikazio eraginkorrak pertsonen artean

Beste pertsona batzuek edo zure nagusiek eskatzen dizkizuten errekaduak egiterakoan 
edo haien mezuak ematerakoan garrantzitsua da 
ona izatea profesionalen arteko komunikazioa.

Pertsona arteko komunikazioa pertsona bi edo gehiagoren artean 
aurrez aurre gertatzen dena da.
Garrantzitsua da trebetasun sozialak erabiltzea 
pertsonen arteko harremanak hobetzeko, 
adibidez, entzuteko gaitasuna, galderak egitea, eskerrak ematera, 
laguntza eskatzea, 

Laneko	bizitzan	trebetasun	sozialak	erabiltzeak	ondo	sentitzen	lagunduko	digu.

Pertsona arteko komunikazioa eraginkorra izateko, garrantzitsua da:

- Ondo ulertzea errekadua edo eman nahi den mezua.
- Errekadua egitea edo mezua ematea behar bezala egitea.
- Errekadua ondo entzutea eta behar bezala erantzutea.
- Hitzezko komunikazioa eta gorputz-komunikazioa bat etortzea. 
  Horrek esan nahi du gure hitzek eta gure keinuek (eskuak, aurpegia...) 
  gauza bera adierazi behar dutela.
- Egokiak izatea errekadua eskatzeko unea, erabilitako hitzak eta erakutsitako jarrera.
- Adeitasunez erantzun behar duzu, eta eskatutakoa ulertzen ez baduzu, galdetu. 

 



Nola erabili makina kopiagailuak 
eta antzeko beste makina batzuk

GAIAREN HELBURUA: Ezagutzea zein diren erreprografiako makina 
ohikoenak, nola funtzionatzen duten eta haiekin nola egin behar 
den lan, segurtasunari, osasunari eta ingurumenari buruzko arauak 
errespetatuz.

GAIAREN EDUKIAK: 

  Dokumentuen kopiak
    - Fotokopiagailua
          -Inprimagailua
           -Eskanerra
           -Orriak josteko makinak
           -Grapagailuak
  Nola erabili fotokopiagailua  
  Arazorik ohikoenak  
  Enkargua
  Segurtasunari, lan-osasunari eta ingurumen-babesari 
         buruzko arauak

GAI HONETAN HONETAZ HITZ EGINGO DUGU: 

Jokaerak

  10. gaia



1

Dokumentuen kopiak

  Zer da dokumentuen erreprografia?

Erreprografia esaten zaio dokumentu baten kopia bat edo gehiago egiteari. 
Modu asko daude dokumentuak kopiatzeko. 
Administrazioan gehien erabiltzen eta ezagutzen dena fotokopia da. 

Ikusiko dugu zer makinak egiten dituzten dokumentuen kopiak.

Fotokopiagailua

Fotokopiagailua makina bat da, dokumentu baten kopia 
berdin-berdinak egiten dituena. 
Kopi horri fotokopia deitzen zaio. 

Fotokopiagailu gehienek funtzio hauek dituzte:
- dokumentua handitzea edo txikitzea; 
- alde bietatik kopiatzea;
- kopiak sailkatzea, orriak jostea edo grapatzea; 
- beste funtzio batzuk: inprimagailua, faxa edo eskanerra, 
   paper motak, koloretan inprimatzea...

Fotokopiagailu guztiek behar dute tonerra 
fotokopiak egin ahal izateko. 

Boligrafoek tinta duten bezala, fotokopiagailuek tonerra dute. 
Tintarik ez duen boligrafo batek ez du idazten, 
eta tonerrik ez duen fotokopiagailu batek ez du fotokopiarik egiten. 
Fotokopiagailuak abisu bat ematen du tonerra 
noiz aldatu behar den esateko.
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Inprimagailua

Inprimagailua ordenagailuari konektatzen zaion 
makina bat da, eta aukera ematen digu ordenagailuan ditugun 
dokumentuen paperezko kopiak egiteko.                             

Kable baten bitartez lotzen zaio inprimagailua ordenagailuari, edo, sare baten bidez, 
inprimagailu bat ordenagailu bati baino gehiagori lotzen zaio. 
Inprimagailuak tinta-kartutxoak erabiltzen ditu. 
Beste inprimagailu batzuek, kartutxoak erabili beharrean, 
laserra bezalako teknologiak erabiltzen dituzte.

Inprimagailu bat erabiltzeko ordenagailu bat erabiltzen jakin behar da.

Eskanerra

Paperezko irudiak edo dokumentuak digitalizatzen  
dituen makina bat da eskanerra, 
irudiak eta dokumentuak, geroago, 
ordenagailuan gordetzeko aukera ematen diguna.                            

Digitalizatzea:
Paperean inprimatutako 
irudiak artxibo informatiko, 
digital bihurtzea.

Eskanerrarekin kopiatutako dokumentuak, 
geroago, ordenagailutik inprimatu daitezke, 
baldin eta ordenagailua inprimagailu bati loturik badugu. 

Funtzio asko dituen fotokopiagailu batean eskanerra erabili nahi baduzu, 
“eskanerra” aukera sakatu behar duzu  dokumentuak eskaneatzen hasi 
baino lehen.

Eskaneatu duzuna email bidez bidaltzeko, hemen behean azaltzen dena egin behar da:

“Email” aukeratu Hartzailea aukeratu 
(nori bidali nahi diozuna)

“Escanear” sakatu
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Grapagailuak

Paperak grapaz lotzeko eta eusteko erabiltzen den 
makina bat da grapagailua. 

Eskuzko grapagailuaren funtzionamendua oso erraza da: 
alde batetik, grapak kargatzeko parte bat dauka, 
eta, bestetik, burua esaten zaion parte bat, 
oinarri baten gainean presioa eginez grapak sartzen dituena paperean.

Grapa metalezko pieza bat da; 
bere bi ertzak paperean sartzen dira, 
eta, doblatu egiten direnez, batu egiten dituzte dokumentuaren orriak.                 

Orriak josteko makina

Orriak jostea deitzen zaio hainbat orri dokumentu 
bakarrean batzeari, tutuak erabiliz  
edo beste teknikaren baten bidez.
                         

Tutuak erabiltzea:
Sistema honen bidez, 
dokumentu baten orriak 
plastikozko tutu edo 
espiral bat erabiliz josten 
dira.

Orriak josteko makina dokumentu bateko orriak batzeko erabiltzen da, 
bloke bakarra egiteko, orriak pegatuz edo beste teknikaren baten bidez. 

Jositako dokumentuari, normalean, azal bat ipintzen zaio. 
Orriak josteko erabiltzen den teknikaren arabera, 
orriak josteko makina bat edo beste erabiltzen da. 
Orriak josteko makina-mota asko daude.
                 

Dokumentuekin lan egiteko beste tresna batzuk ere erabiltzen dira:
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  2. URRATSA: Beroketa-denbora

        Fotokopiagailu bat pizten dugunean, 
        hau da, botoia ON posizioan jartzen dugunean, 
        fotokopiagailua berotzen hasten da.

        Berotzen dagoen bitartean, 
        fotokopiagailua bere lana egiteko prestatzen ari da, 
        eta oraindik ezin da fotokopiarik egin.

Beroketa-denbora amaitzeko zain gauden bitartean, 
fotokopiatu nahi dugun jatorrizko 
dokumentua bere lekuan ipini dezakegu.

   

Nola erabili fotokopiagailua

Orain, ikusiko dugu zer egin behar den fotokopiagailua erabiltzeko 
eta fotokopia bat egin ahal izateko:

  1. URRATSA: Fotokopiagailua piztea 

Fotokopiagailuek etengailu bat izaten dute, eta etengailuak posizio bi ditu: ®
    

ON posizioa: piztuta dago  

OFF posizioa: amatatuta dago

Beraz, makina pizteko, ON posizioan jarriko dugu etengailua.                 

Gero, pizteko botoiari sakatu behar diozu. 
Botoi horren irudiak ematen du 0 eta 1 zenbakiak lotuta 
baleude bezala. 
O zenbakiak esan nahi du ez dagoela ezer, amatatuta dagoela.

1 zenbakiak esan nahi du badagoela zerbait piztuta.
Zenbaki biak botoi berean daudenez gero, behin sakatzen baduzu, 
makina piztu egiten da, 
eta, berriro sakatuz gero, amatatu egiten da.
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Dokumentuak: zer ezaugarri dituzte?

Zure lana ondo egiteko, jakin behar duzu dokumentuek zer ezaugarri dituzten:

 Neurria: paperaren neurria era askotakoa izan daiteke.

  Koloretan edo zuri-beltzean: koloretan edo zuri-beltzean inprimaturik egon daitezke.

  Alde 1etik edo 2etatik: orriaren alde 2etatik edo alde 1tetik inprimatuta egon 
  daitezke.  

DIN A – 3: halako paperaren neurria DIN A4 neurriko orri 2 
ondoan jartzea modukoa da.

DIN A – 4: hori da paper estandarraren neurria.

DIN A – 5: halako paperaren neurria 
DIN A4 neurriko orri baten erdia da.

Neurria
Honako hauek dira gehien erabiltzen diren paper-neurriak:                                                                                                  
                                                                                 

Estandarra:
Normalena, gehien 
erabiltzen dena.

Fotokopiatu nahi dugun dokumentua ipintzeko, 
fotokopiagailuaren tapa altxatu behar dugu; 
orduan, kristal bat ikusiko dugu. 
Kristal horren gainean ipini behar dugu jatorrizko dokumentua, 
kopiatu nahi dugun aldea beherantz ipiniz, kristalari begira.  

  3. URRATSA: Jatorrizkoa ipini

Behin jatorrizko dokumentua bere lekuan ipinita, tapa itxiko dugu: 
fotokopiagailutik ateratzen den argiak begietan ez egiteko.

Beroketa-prozesua amaitzean, amatatu egingo da itxaroteko esaten digun argia, 
eta kopiatzen hasteko argia piztuko da.

Bandejan papera dagoen ala ez begiratu behar dugu; 
fotokopiagailuaren beheko aldean egoten da bandeja. 
Orain bai, hasi gaitezke fotokopiak egiten.
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Aukera batzuk daude:

     Alde 1etik alde 1era: jatorrizko dokumentua alde 1etik idatzita dago, 
    eta guk ere alde 1 egin nahi dugu kopia.

    Alde 1etik 2 aldetara: jatorrizko dokumentua alde 1etik idatzita dago, 
                        baina guk alde 2etatik kopiatu nahi dugu.

             Bi aldetatik bi aldetara: jatorrizko dokumentua alde 
             2etatik idatzita dago, eta guk ere alde 2etatik egin nahi dugu kopia.

   Bi aldetatik alde batera: jatorrizko dokumentua alde 
   2etatik idatzita dago, baina guk, fotokopiak egitean, orriaren alde 
   bakarretik idatzita irtetea nahi dugu.

Koloretan/zuri-beltzean

Fotokopia egin baino lehen, jakin behar duzu ea koloretan 
egingo duzun, edo zuri-beltzean. 
Horretarako, “kolorea”ren menuan, 
nahi duzun aukera sakatu behar duzu.

Koloreaz gainera, jakin behar duzu ea fotokopia alde 1etik 
egin behar den edo alde 2etatik, 
hau da, ea aldebiko fotokopia den.
Horretarako, dagokion botoia sakatu behar duzu menuan.

Alde 1etik edo 2etatik
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  4. URRATSA: Dokumentuen fotokopia edo erreprodukzioa

Fotokopiak egiteko, gauza hauek hartu behar dituzu kontuan:

- Kopia-kopurua

Fotokopiak egin baino lehen, zenbat fotokopia egin nahi ditugun 
esan behar diogu fotokopiagailuari.

    Fotokopiagailuaren aurreko aldean, pantaila bat ikusiko dugu, 
    eta, hor, telefono baten moduko zenbakiak agertzen dira, 0 tik 9ra.  

- Argi/ilun

Badugu aukera ere fotokopiagailuak dokumentu bat 
argiago edo ilunago kopiatu dezan. 

Fotokopiagailuaren aurreko panelean, 3 tekla ikusiko 
ditugu, honako sinbolo hauekin.

- Handitu/txikitu

 Gainera, esan behar diogu nola nahi dugun atera fotokopia:

-jatorrizkoaren neurri berean
-jatorrizkoa baino neurri handiagoan, hau da, neurria handituta
-jatorrizkoa baino neurri txikiagoan, hau da, neurria txikituta

Neurria handitzeko edo txikitzeko, 
zenbaki hau topatu behar dugu aurrealdeko panelean: % 100.

    
Aurreko panelean % 100 zenbakia agertzen bada, berdin-berdinak 
izango dira fotokopiaren neurria eta jatorrizko dokumentuarena.

    

Tekla horiek balio digute fotokopiagailuari esateko 
zenbat kopia egin nahi ditugun dokumentu batenak, 
eta pantaila horretan ikusiko dugu zenbat fotokopia eskatu ditugun.
Zenbaki bat ere sakatzen ez badugu, fotokopia 1 egingo du.

Fotokopia oso argi ateratzen bada, 
botoirik ilunenari sakatuta ilunago aterako dugu.
Fotokopia oso ilun ateratzen bada, 
botoirik argienari sakatuta argiago aterako dugu.



Neurria handitu nahi badugu, tekla hau sakatu behar dugu. 
Tekla horrek fotokopiaren neurria handitzeko balio du.

Neurria txikitu nahi badugu, tekla hau sakatu behar dugu.
Tekla horrek fotokopiaren neurria txikitzeko balio du.

  5. URRATSA: Dokumentuak jasotzea

Fotokopiagailutik ateratzen diren kopiak makinaren bandeja batera 
irteten dira eta hantxe gordetzen dira.

Behin lana amaitzean, egin ditugun fotokopia guztiak jasoko ditugu bandejatik.
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  6. URRATSA: Beste fotokopia bat egitea beste jatorrizko dokumentu bati

Behin jatorrizko dokumentu baten kopiak eginda, 
noiz ipini dezakegu beste orri bat fotokopiak egiteko? 

Honela egin dezakegu hori:

1. Lehen fotokopiatu dugun dokumentua kendu behar da: fotokopiagailuaren tapa altxatu,  
   eta kristalaren gainetik kenduko dugu lehen fotokopiatutako dokumentua.
   Dokumentua kristal gainetik kentzeko, argiak itzalita egon behar du. 
   Gogoratu: fotokopia bat egiten duzun guztietan argi bat ikusiko duzu.

2. Beste dokumentu bat ipini behar da:                                                                               
    Aurreko dokumentua kenduta, kristalean jarriko dugu 
    kopiatu nahi dugun beste dokumentua.                                                                 
   



Piztuta egotea paperaren adierazgailua.
Paperaren sarrera-bandejaren sinboloa piztuta dagoenean, 
bi gauza gertatu daitezke:

- Fotokopiagailuak ez izatea paperik.
- Fotokopiagailuak papera izatea, 
   baina papera txarto jarrita egotea 
   gordetzen den tokian.                                                                                          

Hori konpontzeko, begiratu behar dugu ea fotokopiagailuak paperik duen. 

- Paperik ez badago, papera jarriko diogu, fotokopiak egin ahal izateko.
- Papera badago, begiratu behar dugu ea ondo jarrita dagoen papera gordetzen den tokian. 
  Txarto jarrita badago, bere lekuan jarriko dugu.                                                                                                 
    

Tonerra aldatu behar dela esaten duen argia pizten da.

Gogoratu fotokopiagailuak tonerra behar duela, 
boligrafoak tinta behar duen bezala.

Tonerra aldatu behar dela esaten duen argia pizten denean, 
tonerra gehitu behar da, 
fotokopiagailuan dagoena ez baita nahikoa fotokopiak egiteko.
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Fotokopiagailuek dituzten arazorik ohikoenak

Honelako arazoak aurkitu ahal dituzu fotokopiak egiterakoan:

Hau egin behar dugu tonerra aldatzeko:

1. Fotokopiagailuaren aurreko estalkia zabaldu.
2. Fotokopiagailuan dagoen kartutxo zaharra kendu.
3. Kartutxo berria astindu, tonerra biguntzea lortzeko.
4. Kartutxo berriari tapa kendu.
5. Kartutxo berria dagokion lekuan sartu, 
    hau da, kartutxo zaharra zegoen tokian,  
    eta pixka bat bultzatu, seguru gera dadin.
6. Fotokopiagailuaren aurreko estalkia itxi.



Papera trabatu dela dioen adierazgailua pizten da.

Papera fotokopiagailuan trabatuta geratzen denean 
pizten da adierazgailu hori. 
Fotokopiagailu batean trabatzen den papera 
era desberdinetan atera daiteke, fotokopiagailuaren arabera.

Lehenengo eta behin, aurkitu behar dugu fotokopiagailuaren zein tokitan 
geratu den trabatuta papera.

Normalean, fotokopiagailuak berak esaten digu non geratu den trabatuta papera.
Kontu handiz, saiatuko gara leku horretara heltzen eta papera kentzen. 
Arretaz begiratu behar dugu ea paper zati txikiren bat geratu den barruan.
Behin trabatutako papera kentzen dugunean, 
berriro jarraitu ahal izango dugu fotokopiagailua erabiltzen.

Fotokopiagailuak ez du fotokopiarik egiten.

Goian aipatutako edozein arrazoirengatik izan daiteke.
Baina, dena begiratu badugu eta funtzionatu gabe jarraitzen badu, 
begiratu behar dugu ea aurreko estalkia irekita dagoen. 
Irekita badago, itxi egingo dugu.

Fotokopiagailuaren aurreko estalkia tapa moduko bat da, 
makinaren barruko aldea babesten duena. 
Tapa hori zabalik badago, fotokopiagailua ez dabil. 

Fotokopiagailuak detektatzen badu estalkiren bat irekita dagoela, 
blokeatu egiten du makina. 

    

Aurreko gauza guztiak begiratu baditugu 
eta fotokopiagailua oraindik ere ez badabil, 
gure nagusiari edo zerbitzu teknikoari deitu behar diogu, 
fotokopiagailua konpontzera. 
etortzeko.
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Kopiak argiegi ateratzen dira.

Normalena izango da toner nahikorik ez egotea. Horretarako, kartutxoa aldatu beharko da.
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Enkargua zera da: lan bat egiteko eskatzen dizutenean; kasu honetan, 
dokumentu batzuk fotokopiatzea eta prestatzea.

 Mezuak jasotzea eta transmititzea

Enkargua zeuri zuzenean egin ahal dizute, 
zure laneko lekuan ohar bat utzita edo telefonoz deituta.

Gogoratu atsegina izan behar duzula eta modu onean hartu behar dituzula lan-eskariak. 

Gogora dezagun nola erabili behar den telefonoa halako lanetan.

Enkargu bat telefonoz egiteko, honela egin behar dugu:

- Telefonoa hartu, nor garen esan eta saludatu.

- Adi-adi entzun zer eskatzen diguten, eta paperean apuntatu. 
                                      
  Beti izan behar dituzu eskura papera eta boligrafoa. 
  Apuntatu pertsonaren izena, zer egun den 
  eta zer enkargu nahi duen.  

- Zalantzarik baduzu, galdetu. 
  Ez ahaztu galdetzea zenbat kopia nahi dituzten, 
  zer paper-neurritan, ea koloretan edo zuri-beltzean egin behar diren, 
  eta zenbat denbora duzun enkargua egiteko.

- Errepikatu enkargua bera eskatu duen pertsonari, 
  ondo idatzi duzula ziurtatzeko.

- Agur esan, modu atsegin batean.

Enkargua



  Lana egiteko faseak

Lan hori egiteko, honako fase hauek jarraitu behar dituzu:

1. Enkargua jaso

2. Dokumentua prestatu

3. Eskatutako fotokopiak egin 
(ikusi 2. atala: Nola erabili fotokopiagailua)

4. Kopiak ordenatu

5. Dokumentuen kopiak josi, grapatu edo karpeta batean sartu

6. Kopiak entregatu

12

Kopiak behar
ditut

Hemen duzu



13

Segurtasunari, osasunari eta ingurumen-babesari 
buruzko arauak

Honako arau hauek jarraitu behar dituzu erreprografiako edozein makina erabiltzeko:

-Irakurri makinak nola funtzionatzen duen dioen liburua (instrukzioak).

-Fotokopiagailuak paperen kopiak egiteko balio du.

-Jakin behar duzu nola gelditu makina.

-Deskonektatu makina eta utzi hozten, manipulatzen hasi baino lehen.

-Deskonektatu etengailu nagusia makina garbitzen hasi baino lehen.

-Garbitu kontaktuko beira zapi bat alkoholaz edo detergente suabe batez bustita. 
  Ez erabili disolbatzailerik.

-Eskularruak erabili tonerra aldatzeko.

-Egunero bentilatu gela.

-Makinak matxura izanez gero, abisatu zure arduradunari.

-Ez manipulatu tonerraren hondakinik eta beste produkturik.

-Argiak piztuta eduki gelan fotokopiak egiten dituzun bitartean, eta tapa guztiz itxi: 
makinaren argiak begietan zuzenean joz gero min egin ahal dizu begietan.

-Entxufea korronte elektrikotik atera ez bada makina denbora luzean erabiliko.

-Tresna bakoitzak gauza baterako balio du. Behar direnerako erabili tresnak.

-Garbi eta egoera onean mantendu tresnak eta ofizinako gauzak (artaziak, kuterra, eta abar). 

-Erabili eta gero, beren lekuan gorde.

-Kontuz erabili grapagailua, zauria egin ahal duzu-eta grapa batekin. 
 Batzuetan, graparen bat kendu behar izaten da paperetik, 
 eta lan hori kontuz egin behar da.
- Ez grapatu orri asko batera. Hobe da apurka-apurka egitea.



- Seinale hauek ezagutu behar dituzu: 

 

 

 

Erre egiten du.

Kalanbrea ematen du.

Eskua harrapatzen du.
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GAIAREN HELBURUA: arotzeriako, igeltserotzako eta iturgintzako 
konponketa txikiak egiteko eta foru eraikinetako altzariak muntatzeko 
eta desmuntatzeko modua ezagutzea.
  

GAIAREN EDUKIAK:

  • Iturgintzako, igeltserotzako eta arotzeriako lanak.

  • Altzariak muntatzea eta desmuntatzea:

 - Altzariak muntatzeko eta desmuntatzeko jarraibidea. 

 - Muntatu aurretik.

 - Muntatzerakoan.

 - Muntaketaren ondoren.

GAI HONETAN HONETAZ HITZ EGINGO DUGU:

             11.   gaia

Iturgintzako, igeltserotzako eta arotzeriako lanak 
Altzariak muntatzea eta desmuntatzea

          Jokaerak
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Iturgintzako, igeltserotzako eta arotzeriako lanak

Hauek dira iturgintza, igeltserotza eta arotzeriako 
egin beharreko lanetako batzuk:

Iturgintza
   
    •Txorrotak berrikustea, buxadurak edo tanta-jarioak 
        bezalako matxurak saihesteko.
 

    • Komun-ontzien funtzionamendua 
        egokia dela berrikustea.

    • Konketak eta komunak libratzea. 
        PVCzko hustubideak aldatzea. 
        Hau matxura ohikoenetako bat da. 
        Libratzeko libragailu-bentosa bat 
        edo produktu kimiko bat erabil daiteke.

    • Sakagailuak eta komun-ontzien deskargak aldatzea, 
        txorroten tenkagailuak eta txorrotak aldatzea.
       Txorroten aireztagailuak garbitzea.

    • Aireztapen- eta girotze-instalazioek,
        hala nola aire girotuak, erradiadoreek… 
        behar bezala funtzionatzen dutela berrikustea.

PVCzko hustubideak:  ura 
ateratzen den hodia da, kasu 
honetan PVCzkoa, plastiko 
mota bat da. 

Tenkagailuak  hodi malguak 
dira. Txorrotak ur-lasterraren 
instalaziora lotzeko balio dute. 
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PVCzko hustubideak:  ura 
ateratzen den hodia da, kasu 
honetan PVCzkoa, plastiko 
mota bat da. 

    
    • Pasabideetan dagoen edozein likido berehala biltzea 
        lurzoru bustietan ez zapaltzeko. 
        Lehenengo seinale egokia jarri behar duzu 
        eta gero, zeregin hau egin.

    • Iturgintzako konponketez 
        arduratzen den profesionalari laguntzea.

Igeltserotza

    • Hormak eta sabaiak berrikustea, 
        pinturan kalteak bilatzeko. 

    
    • Lokatu edo askatu daitezkeen 
        baldosak eta azulejuak aztertzea. 

    • Igeltserotza lanez
        arduratzen den profesionalari laguntzea. 

Arotzeria

    • Leihoetako eta ateetako sarrailek 
        behar bezala funtzionatzen dutela berrikustea.

    • Bisagrak hondatuta ez daudela egiaztatzea.
        Bisagrak ateak eta leihoak irekitzea eta ixtea 
        ahalbidetzen duten biraketa-elementuak dira. 
        Bisagren mantentze-lanak urtean 
        behin edo bitan egin behar dira.
.
    • Hondatuta dauden edo gaizki funtzionatzen duten 
        elementuak aldatzea. Elementu hauek izan daitezke: 
        sarrailak, bonbillak, bisagrak, heldulekuak…

    

Tenkagailuak  hodi malguak 
dira. Txorrotak ur-lasterraren 
instalaziora lotzeko balio dute. 
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Altzariak muntatzea eta desmuntatzea

Lantokiko altzariak muntatzeko eta desmuntatzeko 
lan egin behar duzun eta mugitu beharko zaren
lan-ingurunea ondo ezagutu behar duzu. 
Zure lantokitik kanpora ere tokialdatu beharko zara.

Ezagutu beharko dituzu:

 - lanpostu ezberdinen egoera.

 - eskatzen dizkizuten mahaiak non dauden eta non kokatu. 

Oso garrantzitsua da lan horiek 
bulegoetan dauden pertsonei eragotzi gabe egitea, 
beraz, ez duzu zaratarik egin behar edo kolperik jo behar.

Altzariak muntatzeko eta desmuntatzeko jarraibideak

Jarraibideak aurrez aurre zuzenean edo telefonoz jasotzen dira.
Altzariak desmuntatzeko edo muntatzeko 
non jardungo zaren esango dizute.  

Plano batean egiaztatu behar duzu 
altzariak nola kokatu behar dituzun. 

Baliteke altzariak paretan nibelatzeko 
eta ainguratzeko lanak egin behar izatea. 
Ziurtatu behar duzu takoak eta tirafondoak 
ondo nibelatuta eta hormara finkatuta daudela, 
ez daitezen askatu edo erori.

Muntatu aurretik

1. Jarraibideak irakurtzea oso garrantzitsua da. 
Zalantzarik izanez gero, 
galdetu behar duzun guztia lankideei edo nagusiei.
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2. Garrantzitsua da ere beharrezko tresna guztiak izatea: 
mailua, bihurkina, allen giltza, zulagailua, barautsak, 
takoak, nibela, flexometroa, nibelazio-laserra…

Muntatzerakoan

1. Babes bat jarri beharko duzu lurrean, 
materiala edo lurzorua bera ez hondatzeko.

2. Egiaztatu altzariak muntatzeko behar dituzun 
elementu guztiak dituzula: azkoinak, zirrindolak, eskuairak, torlojua… 
Baten bat ez baduzu, zure lana atzeratu daiteke.

3. Muntaketa-jarraibideak edo lankideen edo nagusien jarraibideak 
bete behar dituzu.

Muntatu ondoren

Egiaztatu beharko duzu:

 • tresna eta material guztiak bildu dituzula.
 • hondakin guztiak behar bezala garbitu dituzula.
 • altzariak behar bezala instalatuta eta irmo daudela, 
     mugimendurik edo lasaierarik gabe.

Altzariak desmuntatzeko

muntatzeko jarraitutako pausu berberak jarraitu beharko dituzu:

 • jarraibideak irakurri
 • tresna guztiak eduki
 • gainazalak babestu
 • jarraibideak bete 
 • dena behar bezala jaso eta garbitu.

 

Altzariak muntatzea eta desmuntatzea
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Zure ardura da hurrengo hauen funtzionamendua egiaztatzea:

 • argiak
 • berokuntza
 • aire girotua…

Edozein anomalia edo akats ikusten baduzu, 
ohar bat idatzi eta arduradunari jakinarazi.

Foru Jauregiko sotoan aztertu behar dituzun sistemak 
non dauden jakin behar duzu.

Instalazioak berrikusi aurretik, 
lehenengo larrialdietako ateak oztoporik gabe daudela 
eta erabil daitezkeela egiaztatu behar duzu.

Jauregiko instalazioek eta espazioek 
behar bezala funtzionatu behar dute, 
erabiltzaileek euren lana behar bezala egin ahal izateko. 
Zure ardura da antzematen dituzun anomaliak jakinaraztea.

Egiaztatu eta ikuskatu beharreko gauza garrantzitsuenak dira: 

 1. Galdaren gela sotoan.

 2. Koadro orokorraren gela elektrikoa.

 3. Rack gela.

 4. Sotoko hezegailuak.

 5. Liburutegiko garajeko ponpa-aretoa.

 6. Foru Jauregiko gainaldea eta gainalde azpiko gunea.

 7. Metagailuaren  bidez ur beroaren tenperatura 
      neurtzea kontsumo-puntuetan, 
      legionelaren protokoloaren jarraipena egiteko.

   

 

Foru Jauregian egin beharreko lanak 

Eraikin bateko gainaldea: 
eraikin bateko sabaiko 
kanpoko aldea da, teilatua. 

Anomalia:  ez dagoela 
normalean egoten den
bezala.   
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Foru Jauregian egin beharreko lanak 

Eraikin bateko gainaldea: 
eraikin bateko sabaiko 
kanpoko aldea da, teilatua. 

1. GALDAREN GELA SOTOAN

Galdaren gelan berokuntzarako instalazioak daude.
Garrantzitsua da berokuntzak ondo funtzionatzea.
Horrela hilabete hotzetan, Jauregian dauden pertsonek 
tenperatura egokia izango dute.

Bere elementuek behar bezala funtzionatu behar dute uneoro.

Honako hauek ikuskatu behar dituzu:

 

     Gas zentralitaren funtzionamendua

     Egiaztatuko duzu:

      • piztuta dagoen.
      • alarma-moduan dagoen.

     Galdararen erregailua

     Egiaztatuko duzu funtzionatzen duen edo ez. 

     Ur-kontagailua  

     Egiaztatuko duzu:

      • kontagailuak  biratzen duen.

      • kontagailuan agertzen diren datuen irakurketa.

      • ustezko ihesak edo arazoak.

 

Anomalia:  ez dagoela 
normalean egoten den
bezala.   
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2. KOADRO OROKORRAREN GELA ELEKTRIKOA

Gela elektrikoan Jauregiko instalazio elektrikoaren funtzionamendua 
zuzentzen duen koadro orokorra dago.

Bere elementuek behar bezala funtzionatu behar dute uneoro.

Honako hauek ikuskatu behar dituzu: 

     Aire girotua    

     Egiaztatuko duzu:

      • piztuta dagoen.

      • alarma-moduan dagoen.

      • tenperatura 20ºtik beherakoa den. 
          20º baino gehiagokoa bada 
          mantenu-zerbitzura deitu behar duzu.

      

                

UPS-SAI

Egiaztatuko duzu:

 • piztuta dagoen.

 • alarma-moduan dagoen.

    Horrela bada, mantenu-zerbitzura deitu behar duzu.



89 9
3. RACK GELA

     Rack gelan Jauregiaren funtzionamendurako 
     ezinbestekoak diren ekipo informatikoen konexioak daude.

     Bere elementuek behar bezala funtzionatu behar dute uneoro.

Honako hauek ikuskatu behar dituzu:

Aire airotua

Egiaztatuko duzu:

 • piztuta dagoen.

 • alarma-moduan dagoen.

 • tenperatura 20ºtik beherakoa den. 
     20º baino gehiagokoa bada 
     mantenu-zerbitzura deitu behar duzu.

4. SOTOKO HEZEGAILUAK

     Hezegailuek hezetasun egokia mantentzen dute 
     Jauregiko sotoan. 

     Hezegailuak 3 eremutan daude:
:
     - Mantenu-elementuen gunea.
     - Foru-gunea.
     - Ponpen gelaren ondoko gunea.

     Bere elementuek behar bezala funtzionatu behar dute uneoro.

Egiaztatuko duzu:

 • funtzionatzen ari diren ala ez. 
     Funtzionatzen ez badute, piztu egin behar dira.

 • mantendu behar den hezetasuna.

 • hustubide-hodia.
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5. LIBURUTEGIKO GARAJEKO PONPA-ARETOA

    Ponpek ura husteko aukera ematen dute 
    uholdeak gertatuz gero 
    edo saneamendu-instalazioak gaizki funtzionatuz gero.

    Bere elementuek behar bezala funtzionatu behar dute uneoro.

Egiaztatuko duzu:

 • alarma pizten den. 
     Pizten bada, deitu mantenu-zerbitzura.
 • barruko koadroa funtzionatzen ari den. 
     Funtzionatzen ez badu, deitu mantenu-zerbitzura.

6. FORU JAUREGIKO GAINALDEA ETA GAINALDE AZPIKO GUNEA

Foru Jauregiko gainaldeak edo teilatuak 
egoera onean egon behar du,
eta eraikina kaltetu dezaketen itoginik ez eduki.

Bere elementuek behar bezala funtzionatu behar dute uneoro.

Egiaztatuko duzu:

 • euririk egiten ez badu eta atzo euririk egin ez badu, 
     ea itoginik dagoen.

 • euria ari badu edo atzo euria egin badu: 

  - egiaztatu itoginik dagoen.

  - adierazi itoginen kopurua.

  - plastikoak edo baldeak lehortzea eta horien egoera egiaztatzea.

  - baldeak hustu eta hustutako baldeen kopurua adierazi.
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7. METAGAILUAREN  BIDEZ UR BEROAREN TENPERATURA 
NEURTZEA KONTSUMO-PUNTUETAN, 
LEGIONELAREN PROTOKOLOAREN JARRAIPENA EGITEKO.

Ur beroaren sareko iturrietan 
tenperatura 50º C edo gehiago dela
txandaka kontrolatzea da.
Urtearen amaieran, iturri guztiak berrikusita egon behar dira.




