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Arartekoaren 2016NI-353-15 Ebazpena, 2016ko apirilaren 14koa. Horren bidez, 
amaitutzat jo da Bizkaiko Foru Aldundiak Arartekoaren 5/2013 Gomendio 
Orokorra, ekainaren 17koa. “Bakarrik dauden adingabe/gazte etorkinen arretarako 
bermeak” gomendio orokorra bete ez izana salatzen zuen kexaren gaineko esku-
hartzea. 
 
 

Aurrekariak 
 
1.-(XXX) kexa aurkeztu du, Bizkaiko Foru Aldundiak bere tutoretza eta egoitzako 
harrera amaiaraztea erabaki baitu adin nagusiko egiteagatik. 
 
Bizkaiko Foru Aldundiaren tutoretzapean zegoen eta 2013ko abenduaren 31tik 
2015eko otsailaren 16ra Zornotzako adingabeen harrera-zentroan bizi izan da; 
egun hartan, hain zuzen, Bizkaiko Foru Aldundiak tutoretza eta egoitza-harrera 
amaitzea erabaki du, kexagilea adin-nagusitasunera heltzeagatik. 
 
2014ko urtarrilaren 29an, adina zehazteko probak egin zizkioten, eta aztertutako 
datu guztiak ikusita, pertsona horrek esandako adina zuela ondorioztatu zuten, hain 
zuzen, 17 urte, data 1997ko urtarrilaren 29a izanik. 
 
Kexagileak esandakoaren arabera, berak inoiz ez zuen aipatu 1997ko urtarrilaren 
29an jaio zenik, 1997ko uztailaren 1ean jaio zela baizik. Halaber, jakinarazi zuen 
doako justiziaren zerbitzua eskatu zuela eta ofiziozko txandako abokatu bat 
izendatu zela, tutoretza eta egoitza-harrera amaitzearen aurka errekurtsoa jartzeko. 
 
Kexa aurkeztu zuenean, Lagun Artean elkarteak Deustun kudeatzen duen 
aterpetxean pasatzen zituen gauak, baina ez zekien noiz arte izango zuen hor 
egoteko aukera. 
 
2.-Arartekoak informazioa eskatu zion Bizkaiko Foru Aldundiari aurreko gertakarien 
inguruan, eta Arartekoaren 5/2013 Gomendio Orokorra, ekainaren 17koa. 
“Bakarrik dauden adingabe/gazte etorkinen arretarako bermeak” gomendio 
orokorrari buruzko aurretiko gogoetak helarazi zizkion. Era berean, Auzitegi 
Goreneko Arlo Zibileko Salaren 2014ko irailaren 23ko epaiaren osteko 
jurisprudentzia-doktrina aipatu genuen (biltz. 1382/2013). 
 
Beste alde batetik adierazi genuen, 3/1985 Legeak -Ararteko erakundea sortu eta 
arautzekoak- 13. artikuluan ezarritakoarekin bat eginez, foru aldundiak tutoretza 
eten izana ez zela kexa-espediente honen xedea, ebazpen judizialaren zain baitago 
hori. 
 
Kexa-espediente honen helburua zen Foru Aldundiak banakako ateratze plan bat 
egin zuen jakitea, eta gazteari oinarrizko gaitasunen, lan-gaitasunaren eta 
orokorrean, gazte honen gizarteratzeari estaldura emateko laguntza eta 
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emantzipazio programa bat eman zitzaion jakitea. Era berean, Foru Aldundiak 
administrazio egoera erregularrean sartzea errazteko egindako jardunen gaineko 
informazioa eskatu genuen. 
 
Zehazki, honako kontuen inguruko informazioa eskatu genuen: 
 

a) Banakako ateratze plan bat egin den eta bere gizarteratzea erraztuko duen 
oinarrizko beharren eta lan-gaitasunaren estaldura baimenduko duen laguntza 
eta emantzipazio programa batean sartzea erraztu den. 

b) Arartekoaren 5/2013 Gomendio Orokorra, ekainaren 17koa. “Bakarrik dauden 
adingabe/gazte etorkinen arretarako bermeak” gomendio orokorrean 
tutoretzapearen etetearekin eta ondorengo laguntzaren garrantziarekin 
lotutako jasotako aurreikuspenak eta gomendioak bete diren edo ez. 

c) Zeintzuk dira Bizkaiko Foru Aldundiak administrazio egoera erregularrean 
sartzea errazteko aurrera eramandako jardunak? 

d) Aurreko gertakarien inguruan interesgarria izan daitekeen beste edozein gai. 
 
3.-Zera erantzun digu Bizkaiko Foru Aldundiak: 
 
Banakako ateratze plan bat egin den eta bere gizarteratzea erraztuko duen 
oinarrizko beharren eta lan-gaitasunaren estaldura baimenduko duen laguntza eta 
emantzipazio programa batean sartzea erraztu den, a) atalari dagokionez: 
 
Zornotzako Lehen Harrera Zentroan dauden adingabeko guztiekin, zentro horretan 
egiten duten egonaldia finkatzen duten neurrian, Esku Hartze Indibidualizatuko 
Plana egiten da; plan hori adingabeko bakoitzaren errealitateari eta beharrizanei 
egokituta egoten da. Logikoa den moduan, adin nagusitasuna hurbiltzen denean 
Planaren barruan bere autonomia sendotzeko eta irteera eta emantzipazioa 
prestatzeko estrategiak sartzen dira, eta baita gizarte inklusiorako bitartekoak 
bilatzekoak ere. 
 
Hori ez ezik, harrera egoeran dagoen adingabe bat adin nagusitasunera iristen 
denean (eta, beraz, ez duenean aukerarik Mundutik Mundura Programaren 
baliabideetan sartzeko) Zentroan plaza bat tramitatzen da Bilboko Udal Aterpetxean 
eta adin nagusitasunera iritsi diren eta bakarrik dauden mutil eta neska atzerritarren 
laguntzarako Hemen Proiektuarekiko kontaktua egiten da. Hori ez ezik, egoitzazko 
harreran zehar ikasten egon den ikastetxean ikasturtearekin jarraitzen badu, 
matrikula mantentzen zaio. 
 
(XXX) jaunak, Fiskaltzaren Dekretuaren arabera 2015eko urtarrilaren 29an adin 
nagusitasunera iritsi ondoren, B.F.A.ko Umeen Zerbitzuaren bulegoetan kasuaren 
koordinatzailearekin egin zuen elkarrizketa baten erabaki zuen orduantxe bertan eta 
presazko izaerarekin otsailaren 16ko 10045/2015 Foru Agindua eskatzea (era 
honetako administrazioko tramiteek izaten dituzten ohiko epeak itxaron gabe), 
Auzitegietan horien aurkako errekurtsoa jartzearen ondoreetarako. Horrek, 
egineran, esan nahi zuen irteera prozesua azkartzen zela eta horrela azaldu zitzaion 
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berari. Lehen Harrera Zentroak Bilboko Udal Aterpetxean plaza tramitatu ondoren, 
Zentroa utzi zuen. 
 
Bere egoitzazko harrera horretan adingabekoa Ostalaritza ikasteko PFTI-n 
matrikulatu zen Peñascal Fundazioaren menpean dagoen Sukaldaritza 
espezialitatean eta bertara egunero joaten da. Uste da adin nagusi bihurtu ostean 
eta, nahi badu, Zentrotik irten ondoren, ikastetxe horretan jarraituko duela bere 
prestakuntzarekin. 
 
Umeen Zerbitzuan jasota dago (XXX) jaunak harremanak dituela Fundación de 
Jóvenes Sin Hogar Itaka-Colegio Escolapios Fundazioarekin; fundazio horrek 
harrera pisua eta arreta iraunkorra eskaintzen ditu. 
 
Arartekoaren 5/2013 Gomendio Orokorra, ekainaren 17koa. “Bakarrik dauden 
adingabe/gazte etorkinen arretarako bermeak” gomendio orokorrean 
tutoretzapearen etetearekin eta ondorengo laguntzaren garrantziarekin lotutako 
jasotako aurreikuspenak eta gomendioak bete diren edo ez, b) atalari dagokionez: 
 
(XXX) jauna Zornotzako Lehen Haarrera Zentrotik 2015eko otsailaren 20an atera 
zen eta plaza bat tramitatu zitzaion Bilboko Udal Aterpetxean; aldi berean, 
Peñascal Fundazioak Bolueta auzoan duen Zentroan matrikulatuta zegoen. 
 
Halaber, gizarteratze prozesuan lagundu zaio Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte 
Inklusioa Sustatzeko Zerbitzuak finantzatzen duen Hemen Proiektuarekin 
harremanetan jarriz, hots, Umeen Zerbitzuaren prozesua amaitu ondoren adinez 
nagusi bihurtzen diren adingabekoak laguntzen dituena. 
 
Zeintzuk diran Bizkaiko Foru Aldundiak administrazio egoera erregularrean sartzea 
errazteko aurrera eramandako jardunak, c) atalari dagokionez: 
 
(XXX) jauna 2013ko urtarrilaren 31n sartu zen Lehen Harrerako Zentroan, Bilboko 
Udaltzaingoarengana jo ondoren. 
 
2014ko urtarrilaren 20an, orduan harreran zegoen adingabekoak dokumentazioa 
falta zuela kontuan hartuta, Adingabekoen Fiskaltzari jaiotze data bat ezartzeko 
auzitegiko frogak egiteko eskatu zitzaion. 
 
Urtarrilaren 29an (XXX) jaunak froga horiek egiteko baimen informatua sinatu zuen 
eta frogok IVMLk egin zizkion. 
 
Ondoren, (XXX) jaunak, hala Harrera Zentroko profesionalen nola BFAko Umeen 
Zerbitzuko Dokumentazio Zerbitzuaren (Bizgarri Elkarteak egiten duena) azalpenen 
eta adierazpenen aurka, bere herriko Madrileko enbaxadara jotzea eta pasaportea 
tramitatzea erabaki zuen, eta egun horietan utzi egin zuen Harrera Zentroa. Dudarik 
gabe egiaztatuta dago arrazoiren batengatik adingabekoak ohikoak eta arruntak 
diren bideak erabili gabe tramitatu nahi zuela bere dokumentazioa. 
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Enbaxadak pasaportea jaulki ondoren eta jaiotze data 1997ko urtarrilaren 29an 
ezarri zuen adinari buruzko Dekretua jaso ondoren, (XXX) jaunari, alde batetik, 
gorabehera edo alde nabarmena zegoela (6 hiletik gorakoa) eta, bestetik, horrek 
agirien eta gizarteratze prozesuan dituen ondorioak jakinarazi zitzaizkion, hain 
zuzen ere BFAko Gizarte Inklusioa Sustatzeko Zerbitzuak ezarri duen irizpideak, 
adin nagusitasunera iritsi ondoren, bere zerbitzuetara iritsi ahal izateko 
adingabekoek erregularizatuta egon behar dutelako euren herrian. 
 
Une desberdinetan hala Zornotzako Lehen Harrera Zentroko hezleek nola Umeen 
Zerbitzuan kasuaren koordinatzailea denak bilerak eta elkarrizketak izan dituzte 
(XXX) jaunarekin horri bere dokumentuen egoera eta Umeen Zerbitzuak ezarritako 
irizpidea azaltzeko. 
 
Aurreko gertakarien inguruan interesgarria izan daitekeen beste edozein gai, d) 
atalari dagokionez: 
 
Foru aldundiak azpimarratu du Umeen Zerbitzuaren xedea dela, Babeserako Izaki 
Publikoa den neurrian, bere erantzukizunekoak diren bakarrik dauden adingabeko 
atzerritar guztiei laguntza eta jaramon egokia ematea, adingabeko moduan dituzten 
eskubideekiko gehieneko begirunea bermatuz eta, ahal den neurrian, euren 
beharrizanak erarik egokienean zainduz. Gaineratu du ez dela Umeen Zerbitzu 
horren eskumena adinez nagusiak diren pertsona atzerritarrei jaramona eskaintzea. 
Zentzu horretan, berretsi egin du kontu honetan irizpide egoki eta partekatuak 
egoteko beharra. 
 
Azkenik, 2015eko maiatzaren 18an, Bilboko Lehen Auzialdiko 5. zenbakiko 
Epaitegiak eskatutako kautela-neurria onartzea erabaki zuen eta bertan behera utzi 
zuen tutoretza eta egoitza-harrera amaitzeko Foru Agindua. Ondorioz, Bizkaiko 
Foru Aldundiak bere gain hartu zuen tutoretza. 
 
SOS Arrazakeria Bizkaia elkarteak helarazi digun informazioaren arabera, badu 
egoitza-baimena. Era berean, adin-nagusitasunera heldu zenean, Bizkaiko Foru 
Aldundiak kasu horietarako aurreikusita dauden ohiko baliabideak eskaini zizkion. 
 
 

Gogoetak 
 
1.-Lehenik eta behin, tutoretza amaitzeari dagokionez, tutoretza amaiarazteko 
agindua eteteko kautela-neurria hartu zuen Bilboko Lehen Auzialdiko 5. Epaitegiak. 
Aurretik adierazi zen bezala, tutoretza bukatzeko erabakia ez da kexa-espediente 
honen xedea, demanda judizial baten xede izan baita hori, eta horrek eragotzi 
egiten baitu erakunde honek esku hartzea. 
 
Aipatu erabaki judizialaren ondoren, foru aldundiak adingabea zaintzea erabaki 
zuen, eta tutore gisa dagozkion jarduerak burutu zituen. Ebazpen judizialaren 
edukiari erreparatuta, hausnarketa interesgarritzat helarazi nahiko genizuke, ageriko 
desadostasunak daudenean Fiskaltzaren dekretuaren bidez zehazten jarraitzen bada 
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jaiotze-data, oso zaila dela etengabeko arreta ematea gazteari eta berau 
administrazioaren proposamenekin lotzea, batez ere, egungo jurisprudentzia-
doktrina kontuan edukita, gero eta partekatuagoa baita. 
 
Ondorengo gogoetek tutoretzaren hasierako etetetik eratorritako ondorioei eragiten 
diete. 
 
2.-Zentzu horretan, Arartekoaren ustez, ez da Arartekoaren 5/2013 Gomendio 
Orokorra, ekainaren 17koa. “Bakarrik dauden adingabe/gazte etorkinen arretarako 
bermeak” gomendio orokorra bete. Bertan, gizarte laguntzaren edota babesteko 
baliabideetatik irtetean egoki bideratzearen garrantzia adierazi genuen, tutoretza 
adina zehazteko proben emaitzaren ondorioz eten gorabehera. 
 
2015ko otsailean eragingarri egin zen tutoretzaren eteteaz ari gara, udaleko 
aterpetxera bideratzea ekarri zuen horri buruz, hain zuzen ere. Iruditzen zaigu 
aipatu neurria ez dela nahikoa, eta ez direla gomendioak betetzen; hots, batetik, ez 
dira bete banan-banako irteera egitasmoa aurretik egiteko gomendioak, eta, 
bestetik, ez dira bete gizarteratzeko eta lanera itzultzeko zerbitzuekiko koordinazioa 
egiteko gomendioak. Koordinazio horren helburua xedetzat gizarteratzea eta lanean 
txertatzea edo jada hasitako lan heziketak jarraitu ahal izatea duten laguntza eta 
emantzipazio programak sustatzea eta indartzea da. 
 
Jasotako informaziotik ere ezin daiteke ondorioztatu babesteko egoitzatik irtetean 
eskumena duten herri-administrazioek segimendurik egin edo laguntzarik eman 
dutenik. (XXX) 2013ko abenduaren 31tik egon zen harrera-egoitzan, beraz, 
baliabide horiei esker, aukera egongo zen Foru Aldundiko Haur Zerbitzuak eman 
zion arretarekin jarraitzeko. Aterpetxera bidaltzea eta Hemen programan sartzea ez 
dira nahikoak. 
 
Beraz, gazte horiek babesteko egoitzetatik irteten direnean duten zaurgarritasun 
maila kontuan hartzeko beharra errepikatuko dugu, bai eta arretaren jarraikortasun 
printzipioak duen garrantzia ere. 
 
3.-Epaitegiak tutoretza amaiarazteko agindua eten ostean, adingabeen tutore gisa 
esleituta dituen funtzioak burutu ditu Bizkaiko Foru Aldundiak. Erakunde honek 
positibo balioztatu du hori. 
 
 

Ondorioak 
 
1.-Arartekoaren 5/2013 Gomendio Orokorra, ekainaren 17koa. “Bakarrik dauden 
adingabe/gazte etorkinen arretarako bermeak” gomendio orokorrean adierazitakoari 
helduko diogu, gizarte laguntzaren edota babesteko egoitzetatik irtetean egoki 
bideratzearen garrantziari dagokionez, eta espediente honetan erabat bete 
beharrekoa delako. Gomendioetan zera jasotzen zen zehazki: 
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Banakako irteera plana egitea, kasu guztietan, zein ere den lehenago 
emandako denbora eta zein ere diren auzibidean errekurrituta egoteagatik 
eztabaidan egon litezkeen adinari buruzko kontuak, eta egoitzako babes 
baliabideetatik irtetean herri-administrazio eskudunen jarraipena eta laguntza 
egotea. 
 
Babes baliabideetatik irtetean gazte horien gizarte-ahultasuna kontuan 
hartzea, oinarrizko premiak estaltzeari begira eta inguruabar bereziengatik 
bizileku-baimena eskuratzeko edo hura berritzeko behar diren betekizunak 
betetzeko. 
 
Haurren zerbitzuak gizarteratze eta laneratze zerbitzuekin koordinatzea, gazte 
horien gizarteratzea eta lan gaikuntza bilatzen duten laguntza eta 
emantzipazio programak erraztu eta sendotzeko, baita hasita duten lan 
prestakuntzari jarraitzea ahalbidetzeko, erakundeek egindako ahaleginek haien 
erabateko gizarteratzea eta laneratzea lor ditzaten. 
 
 

2.-Bizkaiko Foru Aldundiak ez ditu aurreko gomendioak bete; hortaz, kasu horietan, 
udaleko aterpetxera eta Hemen programara bideratzeari buruzko aurreikuspenak 
berrikusi beharko lituzke, izan ere, erakunde honen iritziz, ez dira nahikoak 
kexagilearen antzeko egoera duten gazteen beharrizanei arreta emateko. 
 
 


