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Aurrekariak 
 
1. Erakunde honetara jo zuen (…)-k, Arabako Foru Aldundiaren tutoretza duen 

adingabeak, eta adierazi zuen ez zegoela ados adin nagusitasunera 
iritsitakoan gaur egun dagoen egoitzazko baliabidetik irteteko Foru Aldundiko 
Haurren Zerbitzuak proposatutakoarekin. 

 
Esan duenez eta igorritako agirietan irakur dezakegunez, (…) 2012ko 
ekainaren 21az geroztik (…) zentroan dago. Dokumentaziorik gabe iritsi 
zenez, Arabako Probintzia Fiskaltzari adina zehazteko probak egiteko eskatu 
zitzaion, proba horien ondorioz fiskaltzaren dekretua egin zen eta hor ezarri 
zen 1995eko irailaren 28an jaio zela. Horrela, bada, adingabea dela zehaztu 
zen eta Adinez txikiaren Kontseiluak beregain hartu zuen mutil honen 
tutoretza atzera-eraginez harrera egin zitzaion egunetik.  
 
Zentrora joan eta han eskaintzen den osoko arretaren arabera, bere 
dokumentazioa kudeatu zen Kamerunek Madrilen duen Enbaxadan, (…)ren 
erregulazio administratiboa lortzeko. Kudeaketa horien ondorioz, pasaporte 
ofiziala lortu zuen 2013ko maiatzaren 23an eta agiri horretan 1996ko 
irailaren 30ean jaio zela ageri da (berak behin eta berriro adierazten zuen 
bezala). 
 
Pasaportean agertzen den jaiotegunaren ondorioz (berriro diogu: foru 
administrazioak Kamerungo Estatu administrazioan egindako kudeaketaren 
ondorioz lortu zen, ez kexagileak egindako kudeaketa partikularren bidez) (…) 
2014ko irailean izango litzateke adinez nagusia; fiskaltzaren dekretuan 
adierazitako datari jarraituaz kexagileari jakinarazi zitzaion 2013ko irailean 
“udalaren” emantzipaziorako etxebizitza batera igorriko dela eta kasu hauetan 
ohikoena den harrera ondorengo jarraipen programan sartzeko aukera ukatu 
zitzaion, beste kideei eskaini zitzaien arren. 
 
Esan beharra dago erakunde honen esku dagoen informazioaren arabera 
Gasteizko Udalak ez duela emantzipaziorako etxebizitzarik, izan ere, babesik 
gabeko adingabeentzako 3 etxebizitzetan oinarrizko programa garatzen da eta 
gazteentzako Gizarteratze Zerbitzuko etxebizitzei ez zaie “emantzipaziorako 
etxebizitza” esaten. Honek zalantzak sortu ditu Haurren foru Zerbitzuak (…) 
haurrak babesteko sistematik irteteko uneaz eta moduaz dituen planei buruz,  
eta azken finean hau da informazio eskari honen arrazoia. 
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Aurrekoa gogoan izanda, Arabako Foru Aldundiari bi gairi buruzko informazioa 
eskatu nahi zaio: 

 
a. Pasaporte horren edukiaren eta (…) adingabetzat hartzearen ondorioen 

gaineko jakinarazpena (edo ez) Arabako Probintziako Fiskaltzari.Hala 
denean, Fiskaltzaren erantzuna. 

 

b. (…)rentzat eginiko irteera-plana; bertan agerraraziko dira epeak, 
aurreikusitako zerbitzuak edo programak, horiek eta ez beste batzuk 
aurreikusteko arrazoiak eta orain arte eginiko gestioak. 

 
2. Arabako Foru Aldundiko Gizarte Zerbitzuen Sailak gure eskariko puntuei 

honela erantzun zien: 
 

a. Arabako Probintzia Fiskaltzari fiskaltza horretako dekretuaren eta bere 
pasaportean ageri den jaiotegunaren artean 2013ko maiatzean 
hautemandako bat ez etortzea jakinarazteari dagokionez, kasu zehatz 
hau ez dutela kontsultatu onartu dute duela gutxi antzeko kasu baten 
erantzuna jaso baitzuten, non “este Ministerio se remite al Decreto de 
fecha 3 de abril de 2012 en cuanto a la edad del extranjero A.B. a todos 
los efectos y al mismo debe atenerse el Consejo del Menor”  eta horren 
arabera, Arabako Adinez txikien Kontseiluak adina zehazteko probak 
egiten direnean dagokion fiskaltzaren dekretua hartzen dute oinarri 
dokumenturik gabe etortzen diren gazteen adina zehazteko. 

 
b. Aurreikusitako irteteko planari dagokionez, hau diote: “en ningún 

momento, desde el Área del Menor y Familia, se ha trasladado al joven 
la información de que fuera a ser derivado a un piso de emancipación 
del ayuntamiento, sino que su caso, dadas las particularidades del 
mismo, se iba a derivar al ayuntamiento para que, desde la indicada 
institución, se valorase en base al informe técnico del Área cuál era el 
recurso más idóneo para este joven. Y ello teniendo en cuenta que, en 
base al decreto de fiscalía, para la entidad de protección alcanza la 
mayoría de edad, pero en base a su documentación, continuaría siendo 
menor de edad. 

 
El paso al programa de seguimiento precisa de una serie de requisitos, 
como son la mayoría de edad documental, y tiene como objetivo el que 
su expediente pueda ser asumido posteriormente por la trabajadora 
social del servicio social de base que corresponda, a fin de tramitarle las 
ayudas para jóvenes entre 18 y 23 años que gestiona el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz. En este caso, esto era inviable por la documentación 
con la que cuenta y dadas las circunstancias actuales”. 
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Amaitzeko, adierazi dute “con fecha 10.07.2013 se derivó al 
Departamento de Servicios Sociales y de las Personas Mayores del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz informe elaborado por la coordinadora 
de caso de (…), solicitando que se valorase el recurso municipal más 
adecuado, a fin de que pudiera incorporarse al mismo. Con fecha 
24.07.2013, telefónicamente, el Ayuntamiento ha adelantado a la 
coordinadora de caso que será derivado al Centro Municipal de Acogida 
Social, hasta que la trabajadora social del propio recurso decida la 
alternativa más idónea”. 
 

Aurrekari horiek aintzat hartuta, egokia iruditu zaigu ebazpen hau egitea, 
ondorengo gogoeta hauen arabera: 
 
 

Gogoetak 
 
1. Arabako Probintziako Fiskaltzari kontsulta egin zitzaion fiskaltzaren dekretuan 

adierazitako jaioteguna eta ondoren lortutako pasaportean ageri dena bat ez 
zetozelako eta dekretuko data hori erabili delako Adinez txikien Kontseiluko 
erabakietarako; bada kasu honetan fiskaltzak emandako erantzuna ezin dugu 
erreferentziatzat hartu, ez baitira antzeko kasuak, justifikatu nahi duen 
bezala, baizik eta kasu batek eta besteak aurkako zentzua dute: 
kontsultatuko kasuan ondoren lortutako dokumentazioaren arabera probek 
eta fiskaltzako zegokion dekretuak zehaztutakoa baino nagusiagoa zen 
gaztea; esku artean dugun kasu honetan, aldiz, Kamerungo Enbaxadak 
ofizialki berretsi duen jaiotegunak gazte hau fiskaltzako dekretuak 
xedatutakoa baino urtebete gazteagoa dela adierazten du. Fiskaltzako 
dekretuak lehentasuna izatearen irizpidea automatikoki ezartzearen ondorioak 
oso larriak izan daitezkeenez, erabat beharrezkotzat jotzen dugu kasu zehatz 
honetan Ministerio Fiskalaren iritzia izatea. Kontuan izan behar da fiskaltzako 
dekretua ezartzen bada, (…) adinez nagusia izango dela 2013ko irailean, 
baina bera identifikatzeko dokumentazioak eta bere bizitza kudeatzeko 
erabiliko duenak adingabea dela adierazten du; ondorioz, ez du modu 
autonomoan aritzeko gaitasunik izango eta tutoreen ordezkaritza eskatuko 
zaio uneoro; tutore hauek, gainera, bere zaintza eta garapen integrala 
bermatu beharko lukete. 

 
2. Erabat kontraesanezkoa da kexagilearen legezko adingabeko egoera kontuan 

izatea foru aldundiaren egoitza baliabidetik irteten denean jarraipen 
programan ez sartzeko, baina baldintza hau alde batera geratzea Gizarte 
Larrialdiko Harrerako Udal Zentrora bideratzeko, gizartetik kanpo dauden 
pertsonentzako (helduentzako) baliabidea delako. Are gehiago, Gasteizko 
Udaleko gizarteratze zerbitzuek pertsona honentzako baliabiderik egokiena 
esleitu nahiko balute, bere dokumentazioaren ondorioz babesik gabeko 
adingabekotzat joko lukete eta babesik gabeko haurrentzako gizarte 
zerbitzuen parte hartzea eskatuko lukete, bigarren arretako zerbitzua eta foru 
eskumenduna. 



 

 
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: (+34) 945 135 118  Faxa: (+34) 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net 

 

3. Dena dela, adierazi beharra dago adingabe hau arabar lurraldean hauteman 
zen une beretik eta adingabe egoera zehaztu arte eskaini zaion berehalako 
arreta modu positiboan baloratzen duela erakunde honek, une horretan bere 
nortasuna egiaztatzeko dokumentaziorik ez baitzuen. Era berean, berriro 
adieraziko dugu erakunde honen jarrera orokorra zein den; hau da, 
dokumentazioak (bide administratibo eta diplomatikoen bidez kontrastatu eta 
osatu beharko denak) lehentasuna izan behar duela adina zehazteko 
probekiko, aurreko ebazpen eta gomendioetan ere adierazi baititugu proba 
horien ahultasunak.     

 
Horregatik guztiagatik, Erakunde hau sortu eta arautzen duen otsailaren 27ko 
3/1985 Legeko 11 b) artikuluan agindutakoaren arabera,  egiten da honako 
 
 

GOMENDIOA 
 
Fiskaltzako dekretuak (…)rentzat zehaztutako adina eta Kamerunek Madrilen duen 
Enbaxadan ondoren egindako pasaportean dagoen jaioteguna ez datonez bat eta 
horrek adingabekoaren interesentzat ondorio larriak izan ditzakeenez, Arabako 
Probintzia Fiskaltzan premiamenduzko kontsulta egin dadila, ebatzi dadin.  
 


