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Gipuzkoako Elkarrizketa Zibilerako Mahaia arautuko duen Foru Dekretuaren 
aurreproiektua egin aurreko kontsulta. 
 
 
Kontuan hartuta urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari 
buruzkoak, 133. artikuluan xedatzen duena, eta xedapenak egiterakoan herritarrek duten parte hartzea 
hobetzeko helburuarekin, goian aipatzen den aurreproiektua egin aurreko kontsulta publikoa gauzatuko 
da, egingo den araudi horrek uki ditzakeen subjektu eta erakunde adierazgarrienen iritzia jasotzeko. 
Honako hauen inguruko iritzia bilduko da: 
 
a) Dekretuarekin zer arazo konpondu nahi den. 
b) Arau hori onestea beharrezko eta egoki den. 
c) Araudiaren helburuak zein diren. 
d) Izan litezkeen bestelako aukerak, erregulatzaileak eta ez-erregulatzaileak. 
 
Aurrekoa betetzeko, galdeketa hau egitea planteatzen da. 
 
Hala nahi duten pertsonek, erakundeek eta elkarteek galdetegi honetan planteatutako alderdiei buruzko 
iritziak helaraz ditzakete, 2023ko martxoaren 20ra arte, info.gizartetekintza@gipuzkoa.eus posta 
elektronikoko postontziaren bidez. 
 
 
Aurrekariak. 
 

Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialari buruzko maiatzaren 12ko 6/2016 
Legearen 7. artikuluak, Elkarrizketa Zibila arautzen duenak, foru aldundiei 
agintzen die, tresna egokien bidez, Euskadiko Elkarrizketa Zibilerako Mahaiaren 
ezaugarri bereko elkarrizketa izan dezatela, baina beren lurraldeetan jarduten 
duten hirugarren sektore sozialeko sareekin. 
 
Bestalde, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta 
Administrazioari buruzko uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauaren 18. artikuluak 
xedatzen du Foru Aldundiaren erregelamenduak egiteko ahala Autonomia 
Erkidegoko edo Estatuko legeak garatzeko foru dekretuak onartzeko ahalmenera 
hedatzen dela. Eta gaineratzen du, nolanahi ere, Foru Aldundiari dagokiola 
antolamendu erregelamenduak onartzeko ahalmena. 
 
Ondorioz, Foru Aldundiari dagokio, Foru Dekretu bidez, maiatzaren 12ko 6/2016 
Legean jasotako agindua betetzea, Gipuzkoako Elkarrizketa Zibilerako Mahaia 
sortu eta arautzeko, zeina Gipuzkoako Lurralde Historikoan gizarte-ekintzako 
hirugarren sektorearen elkarrizketarako eta parte-hartze instituzionalerako tresna 
gisa eratzen baita, eta Foru Gobernu Kontseiluari dagokio hura onartzea, 
maiatzaren 12ko 6/2005 Foru Arauaren 31.1.f) artikuluan aurreikusitakoaren 
arabera. 
 
Historikoki, Gipuzkoako hirugarren sektore sozialak Gipuzkoako Foru 
Aldundiaren plan eta programen prestaketan parte hartzea eskatu du. 
Gipuzkoako gizartea nabarmentzen da esku-hartze sozialeko hirugarren 
sektoreko irabazi asmorik gabeko erakundeen lanagatik, ekintza boluntarioagatik 
eta elkartasun antolatuagatik. Hala, gogoan izan behar da 2004an 
boluntariotzako hirugarren sektoreko hainbat erakundek Sareginez erakunde 
sarea sortu zutela. Sare hori irabazi asmorik gabeko hogei erakunde baino 
gehiagok osatzen dute, eta boluntarioak ditu. Sare horrek oso modu aktiboan 
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jarraitzen du lanean eta ekintzak egiten. Beste aurrekari garrantzitsu bat 
Gipuzkoako gizarte erakundeak koordinatzeko Sargi elkartea sortzea izan zen. 
Elkarte horrek ere sarean lan egiten du gaur egun. 
 
Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politiketako Departamentuak gizarte 
ekimenaren parte-hartzea sustatzeko eta bultzatzeko egindako ekintzei 
dagokienez, nabarmentzekoa da Elkar-Ekin 2022-2026 Gizarteratzeko II. Plana. 
Plan horrek jarraipena ematen dio aurreko planaren ebaluazioarekin hasitako lan 
prozesuari, eta Gipuzkoako gizarteratze zerbitzuen sarean inplikatutako eragileei 
egindako kontsultan oinarritzen da. Plan hori, alde batetik, Foru Aldundiaren 
lidergoan oinarritzen da, eta, bestetik, erakunde eta organismo multzo zabal 
baten borondatezko aliantza batean. Era berean, Foru Aldundiaren Etorkizuna 
Eraikiz ekimena prozesu sistemiko bat sustatzen ari da, administrazioaren eta 
herritarren eta eragile sozial eta ekonomikoen arteko harreman eredu berri bat 
sustatzen duena, lankidetza eta gobernantza esparruetan oinarritutako eredu 
bat, hain zuzen ere. 
 
Orain arte aipatutako ekimenez gain, Gipuzkoako Lurralde Historikoan gizarte 
partaidetzako beste foro espezifiko batzuk ere badaude, hala nola, Adinekoen 
Kontseilua, Desgaitasuna duten Pertsonen Kontseilua edo Gipuzkoako Lurralde 
Historikoko Gizarteratzeko Aholku Kontseilua, guztiak ere Gizarte Politiketako 
Departamentuari atxikiak, edo Herritarren Partaidetzarako Gizarte Kontseilua, 
gobernantzaren arloan eskumena duen departamentuaren mendekoa. 
 
Arestian azaldutakoaren, eta Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 
12/2008 Legeak lurralde historikoetako foru-organoei esleitutako eskumenen 
ondorioz (lege horren V. tituluan ekimen pribatuaren esku-hartzea arautzen da, 
lankidetza-formulak definituz eta irabazi-asmorik gabeko gizarte-ekimenari babes 
publiko argia emanez), Gipuzkoako Foru Aldundiak hainbat ekintza egin ditu 
Gipuzkoan Elkarrizketa Zibilerako Mahaia sortzeko, eta ekintza horiek Foru 
Dekretu honetan gauzatzen dira. 

Onartzeko premia 
eta aukera. 
 

Foru Dekretuaren bidez, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta hirugarren sektore 
sozialaren arteko elkarrizketa sustatu eta erraztu nahi da, elkarlaneko 
gobernantzan oinarrituta, Gipuzkoako Elkarrizketa Zibilerako Mahaia sortuz eta 
arautuz, politika publikoen diseinuan eta betearazpenean benetako eragina 
izango duten eta hirugarren sektore sozialak politika horiekin konpromisoa 
hartzea ahalbidetuko duten akordioak eraikitzeko helburuarekin, garaiz eta behar 
bezala jasotako informaziotik eta parte hartze eraginkorretik abiatuta. 

Helburuak. 
 

Gipuzkoako Elkarrizketa Zibilerako Mahaia Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta 
Gipuzkoako hirugarren sektore sozialeko sareen arteko elkarrizketa zibilerako 
organo aholku-emaile gisa eratu da, honako helburu hauekin: hirugarren sektore 
sozialera bideratutako politiken ildo nagusiak eta hirugarren sektore sozialeko 
erakundeen eta Foru Aldundiaren beraren artean adostutako gainerako politika 
publikoen ildo nagusiak elkarrekin definitzea; hirugarren sektore sozialeko lan-
arloei buruzko hausnarketa partekatuak bultzatzea; eta lurraldeko hirugarren 
sektore sozialeko erakundeek eta, horien bitartez, esku-hartze sozialaren 
hartzaile eta protagonista diren pertsonek, familiek, kolektiboek eta komunitateek 
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beren iritzia emateko eta politika publikoetan parte hartzeko egiten dituzten 
eskaerak bideratzea. 
 
Gipuzkoako Elkarrizketa Zibilerako Mahaia elkarrizketarako eta lankidetzarako 
gune egonkorra, noranzko bikoa eta operatiboa da, eta, beraz, bertatik sortzen 
dira proiektuak eta lankidetzako beste ekimen batzuk. 

Izan litezkeen 
bestelako aukerak, 
erregulatzaileak 
eta ez-
erregulatzaileak. 
 

Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialari buruzko maiatzaren 12ko 6/2016 
Legeak, Elkarrizketa Zibila arautzen duenak, 7. artikuluan xedatzen duenez, foru 
aldundiei agintzen zaie, dagozkien tresnen bidez, Euskadiko Elkarrizketa 
Zibilerako Mahaiaren ezaugarri bereko elkarrizketa izan dezatela, baina beren 
lurraldeetan jarduten duten hirugarren sektore sozialeko sareekin. 
 
Beraz, ez dago Gipuzkoako Elkarrizketa Zibilerako Mahaia sortu eta arautu ahal 
izateko bestelako alternatibarik. 

 
 


