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Arartekoaren 2015R-2299-14 Ebazpena, 2015eko maiatzaren 19koa. Horren bidez 
Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politika Sailari gomendatzen zaio 
babesgabetasun egoeran dauden haur eta nerabeak egoitzan hartzeko 
baliabideetako hezitzaile batzuek dituzten titulazio-arazoak konpontzeko irtenbidea 
bilatzeko lanetan jarraitzeko eta gai horren ingurukoa den 2012ko maiatzaren 22ko 
zirkularra indargabetzeko.

Aurrekariak

Gizarte hezkuntzaren alorreko profesionalek adierazitako kezkaren harira (banaka 
zein Euskadiko Gizarte Hezitzaileen Elkargoaren bidez), 2012an ofiziozko jarduketa 
bati ekin genion, babesgabetasun egoeran dauden haur eta nerabeak egoitzan 
hartzeko baliabideak arautzen dituen uztailaren 8ko 131/2008 Dekretuan 
xedatutakoa zein mailatan betetzen den egiaztatzeko. Izan ere, baldintza material 
eta funtzionalak eta langileen ingurukoak aipatutako dekretuaren lehenengo xedapen 
iragankorrean adierazitakora egokitzeko lau urteko epea bukatu zen orduantxe. 
Horretarako informazioa1 eskatu genien foru aldundietako haurren hiru zerbitzuei eta 
Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politika Sailari, azken hori eskumenduna 
baita araudiari eta koordinazioari dagokienez.Gure ikuskapen bisitetan eta 
administrazioko organoekin eta gizarte-erakundeekin egindako bileretan lortutako 
informazioa osatzeko zen beste informazio hori.

Gai horren inguruko kontsiderazio eta ondorio nagusiak aurrerapen modura sartu 
ziren 2012. urteko Haur eta Nerabeentzako Bulegoak Eusko Legebiltzarrarentzako 
egindako urteroko txostenean:

1) Lehenengo kontsiderazioa litzateke langileen baldintzak ez daudela 
egokituta, hezitzaileen eta baliabideetako laguntzaileen titulazioei 
dagokienez (eta beraz, eskumen profesionalak lortzeko beharrezkoak diren 
prestakuntza espezializatuari dagokionez), eta neurri handi batean gainera. 
Gogoratu beharra dago dekretu arautzailea (zortzigarren xedapen 
gehigarria) “indarrean sartu ondoren haurrak eta nerabeak babesteko 
sarean lan egiten hasi ziren” langileei buruz ari garela. Data horretarako 
jada egoitza-baliabideen sarean lanean ari ziren pertsonei ez zaie gauza 
bera eskatzen eta horrenbestez, 2008ko abuztu amaieratik 2012ra 
bitartean beharrezko kualifikazioa ez zuten langileak kontratatzen jarraitu 
zuten.

1 Momentu hartan eskatutako informazioa baliabide materialak (baliabideen ahalmena, irisgarritasuna, 
espazioak egokitzea), baliabide funtzionalak (egoiliarrak babesteko neurriak eta zentro bakoitzean 
eskatzen den gutxieneko dokumentazioa) eta langileen baldintzak (titulazioak, gutxieneko ratioak, 
prestakuntza-planak eta laneko estresa ekiditeko neurriak eta ikuskatzeko sistema) zein puntutaraino 
betetzen diren jakiteko zen, eta araudia betetzeko dauden zailtasunak zeintzuk diren ezagutzeko ere 
bai. Era berean, administrazio arduradunek ikuskapenak egiteko aurreikusitako mekanismoak zeintzuk 
diren jakin nahi zen.

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2008/08/0804678a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2008/08/0804678a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2008/08/0804678a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2008/08/0804678a.pdf
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=398&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=8941&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&title=Eusko+Legebiltzarrarentzako+txostena+2012+-+Haur+eta+Nerabeentzako+txos
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=398&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=8941&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&title=Eusko+Legebiltzarrarentzako+txostena+2012+-+Haur+eta+Nerabeentzako+txos
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=eu&codMenu=398&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=8941&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&title=Eusko+Legebiltzarrarentzako+txostena+2012+-+Haur+eta+Nerabeentzako+txos


 2

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102
E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net

 

2) Bigarren kontsiderazioa litzateke sareko baliabide batzuetan ez direla 
irisgarritasunaren baldintzak bete, hiru lurraldeetako programa mota 
guztietan mugikortasun urriko adingabeari laguntza egokia ematen 
zitzaiola bermatzen bazen ere.

3) Hirugarren kontsiderazioa, instrumentalagoa, administrazioek emandako 
informazioaren inplikazio eta kalitate mailari buruzkoa da. Administrazioek, 
Arabako Foru Aldundiak gehienbat, ez zuten 131/2008 Dekretuan ageri 
diren baldintzak zein puntutaraino betetzen diren egiaztatzeko helburua 
betetzen.

Lehenengo kontsiderazioari dagokionez, jarduketa desegokitzat jotzen genuen 
horren baitan sartzen zen Zirkularra (2012ko maiatzaren 22koa), gizartean 
babesgabetasun egoeran dauden haur eta nerabeak egoitzetan hartzeko baliabideak 
erregulatzen dituen uztailaren 8ko 131/2008 Dekretua aplikatzeari buruzkoa. Eusko 
Jaurlaritzako Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzak hedatutako zirkular horren arabera, 
hainbat titulaziodun pertsonak lan egin dezakete aipatutako lanpostuetan eta 
titulazio horietako batzuek ez dute ia zerikusirik hezkuntzaren alorrarekin.

Gizarte Politiken sailburuordearekin eta bere taldearekin izandako bilera batean, 
zirkular horri buruzko objekzioak helarazi zitzaizkien eta kentzeko eskatu zitzaien. 
Geroago, 2013an baita ere, sailak ez betetze horien harira hausnarketa egiteko eta 
dekretua sakonago aztertzeko asmoa zuela jakinarazi zuen (hiru foru aldundiekin 
batera, derrigorrez), estatu mailan haurren arloko legedian aurreikusitako aldaketak 
zirela-eta.

Ordudanik urte eta erdi baino gehiago igaro zen berri gehiagorik gabe eta 2014ko 
urrian arestian aipatutako zirkularraren indarraldiari, 131/2008 Dekretuan 
xedatutakoa bete izanaren egiaztapen eta bermeari eta baliabideetako hezitzaileen 
kualifikazio-baldintzen oraingo betetze mailaren egoerari buruzko informazio 
xehakatua eskatu genuen.

Jasotako erantzunean, Enplegu eta Gizarte Politika Sailak 2012ko maiatzaren 22ko 
Zirkularra indargabetu zuela adierazi zuen, 3 foru aldundiek eta sailak gai hori 
lantzeko izandako bileren berri eman zuen, foru aldundiek bildutako informazioa 
igorri zuen hezitzaileen oraingo egoera baloratzeko, eta langile horien egoera 
irregularrari konponbidea bilatzen eta 131/2008 Dekretuan adierazitako 
hobekuntzarako proposamenak lantzen jarraituko zuela azaldu zuen.

Oharrak

1. Gizartean babesgabetasun egoeran dauden haur eta nerabeak egoitzetan 
hartzeko baliabideak arautzen dituen uztailaren 8ko 131/2008 Dekretuak 
hezitzaile taldeak osatzen dituzten langileen prestakuntzaren eta titulazioaren 
baldintzak ezartzen ditu 106.2 artikuluan.

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/r45-home/eu/
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/r45-home/eu/
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/r45-home/eu/
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/r45-home/eu/
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/r45-home/eu/
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2.– Hezkuntza-taldea hezitzaileek eta langile auxiliarrek osatuko dute, eta 
honako prestakuntza hau izango dute:
a) Hezitzaileek gizarte-hezkuntzako diplomatura, edo, hori izan ezean, 
hezkuntza-zientzietako edo gizarte-zientzietako diplomatura edo lizentziatura 
bat eduki behar izango dute, betiere Gizarte Hezitzaileen Elkargoaren 
gaikuntza lortu badute.
b) Hezkuntza-langile auxiliarrek gizarteratze-teknikariaren goi-mailako 
prestakuntza profesionala izango dute.
Halaber, balioetsiko da profesionalek berariazko beste prestakuntza osagarri 
batzuk izatea, hezkuntza-zereginak gauzatzeko baliagarriak izan litezkeenak, 
bereziki berdintasunean eta hezkidetzan oinarritutako berariazko 
prestakuntza.

Bestalde, zortzigarren xedapen gehigarriak “hezkuntza-langileei -hezitzaileei 
nahiz hezkuntza-langile auxiliarrei- eskatzen dizkieten titulazioak haurrak eta 
nerabeak babesteko sarean beren jarduera profesionala gauzatzen Dekretu 
hau indarrean sartu ondoren hasten diren profesionalei soilik eskatu ahal 
izango zaie” dio eta hirugarren xedapen iragankorrak 4 urteko epea ezartzen 
du (dekretua indarrean sartzen denetik aurrera) babesgabetasun egoeran 
dauden haur eta nerabeak hartzeko baliabideen tituludunak diren erakunde 
publikoek baldintza material eta funtzionalak eta langileen baldintzak 
betetzeko.

Laburbilduz, babesgabetasun egoeran dauden haurrak egoitzetan hartzeko 
baliabideen arduradunak diren foru aldundiei dekretuan bildutako eskakizun 
guztiak betetzera bideratutako jarduketa guztiak 4 urteko epean burutzeko 
eskatzen die dekretuak, eta edonola ere, dekretua indarrean sartu ondoren 
egoitza-harrerarako baliabideen sarean lanean hasten den hezitzaile orok 
eskakizun horiek betetzen dituela bermatzeko.

Aurrekarietan adierazi bezala, dekretua indarrean sartu eta 4 urte 
igarotakoan, hots, 2012ko abuztuaren 28az geroztik, hezitzaileen taldeetako 
profesional askok ez zutela eskatutako kualifikazioa egiaztatu zen. Horrek 
esan nahi du baldintzak existitzen baziren ere, eskatutako kualifikazioa ez 
zuten langileak kontratatzen jarraitu zutela.

Enplegu eta Gizarte Politika Sailak 2014ko abenduan igorritako informazioak 
baietsi egiten du oraindik ez direla langileen baldintzak betetzen, egoitza-
baliabideetan adingabeei arreta eskaintzen dieten hezitzaileei eskatu 
beharreko titulazioari dagokionez. Hiru lurraldeetan gertatzen da ez betetze 
hori, maila desberdinetan: Bizkaiak hezitzaileen % 7,7ren kasua baino ez da, 
Araban langileen % 43rena eta Gipuzkoan are gehiagorena. Horixe diogu 
instituzio horrek, hiru foru aldundien eta Eusko Jaurlaritzaren artean egoera 
aztertzeko sortutako lantaldearen esparruan, ez dituelako titulazioak 
dekretuan eskatutakora egokitzen direlako datuak aurkeztu. Hori egin ordez, 
beste titulazio batzuk onartzen zituen zirkularrean adierazitakoa baliozkotzat 
eman du, horri buruz hurrengo puntuan hitz egingo dugularik. 
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2. Arestian azaldu bezala, dekretuak egoitza-baliabideak bertan ezarritako 
baldintzetara egokitzeko emandako 4 urteko epea bukatzear zegoela ikusita, 
foru aldundiek Eusko Jaurlaritzaren sail eskudunarengana jo zuten “Foru-
aldundiek zalantzak eta kezkak aiderazi dituzte egoitzetako pertsonalaren 
egoerari buruz, eskatutako titulazioak betetzea dela-eta, Dekretuaren 
indarraldiaren moratoria edo langileentzat betetzen errazagoak liratekeen 
xedapenak onartzeko eskatzeraino”2 eta eskaera horren ondorio izan zen 
2012ko maiatzaren 22ko zirkularra, gizartean babesgabetasun egoeran dauden 
haur eta nerabeak egoitzan hartzeko baliabideak arautzen dituen uztailaren 8ko 
131/2008 Dekretua aplikatzeari buruzkoa, hezitzaileei eskatzen zaien 
prestakuntzaren ingurukoa. Langile horiei eskatzen zitzaien prestakuntzaren 
interpretazio zabala egiten zuen horrek, honakoa zioelarik:

“Hezitzaileen lana egiteko gaitzen duten titulu egokiak zentzu zabalean 
ulertuko dira, eta, zuzendariei eta baliabidearen arduradunei eskatzen zaien 
titulazioarekin koherenteak izateko, gizarte-, hezkuntza-, psikologia- edo 
medikuntza-zientzien arloko erdi- edo goi-mailako unibertsitate titulazioetako 
edozein izango da (irakasle ikasketak, Humanitateak, Filosofia, Medikuntza, 
Zuzenbidea, Pedagogia, Psikologia, Jarduera Fisikoaren Zientziak…)

Titulazio horiek guztiak “homologatzeko”, dekretuaren 106.2.a) artikuluan 
ageri den bezala Gizarte Hezitzaileen Elkargoak gaitu izanaren baldintza 
ezartzen du, honakoa esanez: “alabaina, Gizarte Hezitzaileen Euskadiko 
Elkargoak hurrengo prozesua irekitzen duen unean, gaikuntza hori eskatu 
beharko dute”. Hala ere, ez du kontuan hartzen gaitze hori elkargo 
profesionala sortzean irekitzen den ezohiko prozesua dela, Gizarte 
Hezkuntzako diplomatura sortu aurretik zeuden titulazio akademikoak zituzten 
eta denbora luzez (3, 4, 5 edo 10 urtez, kasuaren arabera) gizarte hezitzaile 
lanetan aritu ziren profesionalak elkargoko kide egitea ahalbidetzeko. 
Euskadiko Gizarte Hezitzaileen Elkargoa sortu zuen abenduaren 22ko 7/2003 
Legearen bigarren xedapen gehigarrian ezarritako 9 hilabeteko epea igaro 
zenetik, prozesu hori ez da berriro ireki.

Foru aldundiek ostean egindako galdera zehatz batzuei emandako erantzun 
idatzietan baieztapen batzuen ñabardurak egin  (gaitze prozesuaren inguruko 
hori, esaterako) eta azalpen gehiegi ematen badira ere, gure ustez arazoari 
eman beharreko konponbidea are gehiago atzeratzea ekarri du zirkularrak. 
Ondorioz, eskatutako kualifikazioa ez duten profesional asko hezitzaile lanetan 
ari dira.

Edonola ere, egitateen analisi juridikoa eginez gero, ez litzateke beharrezkoa 
izango zirkularraren edukia baloratzea ere. Hain zuzen ere, Enplegu eta Gizarte 
Politika Sailak bera da (azkeneko informazio eskaerari emandako erantzunean) 
2012ko maiatzaren 22ko zirkularraren inguruan ondorengoa dioena: 1) “legeek 

2 2012ko maiatzaren 22ko zirkularrekoa.

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2003/12/0307116a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2003/12/0307116a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2003/12/0307116a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2003/12/0307116a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2003/12/0307116a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2003/12/0307116a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2003/12/0307116a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2003/12/0307116a.pdf
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eta dekretuek eratzen duten antolamendu juridikoa betetzearen mendean dago 
zirkularra, eta horrenbeste, zirkularrak ezin du esan arau horien kontra ezer 
ere; eta dekretu bat aplikatzeko jarraibe edo urratsak ezarri ahal ditu, baina 
ezin du dekretu horren edukia interpretatu dekretu horrek ezartzen dituen 
xedapen edo aurreikuspenak aldatuz edo osatuz”; 2) “bere edukia ezin da 
aplikatu Eusko Jaurlaritzaren barruan ez dauden administrazio-organoetan, eta 
ondorioz, beste Herri Administrazio batzuetan ere ez” (kasu honetan foru 
aldundiak, babesgabetasun egoeran dauden haurrak egoitzetan hartzeko 
baliabideen arduradunak direlako).

3. Arartekoak badaki urteko 365 egunetan 24 orduz martxan egon behar diren 
baliabideetarako profesional talde egonkorra osatzea zaila dela. Haur eta 
nerabeen beharrizanei erantzuteko profesional kopuru egokia izateak eta 
lantaldeak langileen laneko eskubideak kontuan hartuta antolatzeak 
(atsedenaldiak, oporrak, erabateko lanerako ezintasunak, baimenak, etab.) 
lantaldeak kudeatzeko zailtasunak badakartza, eta egin beharreko lanak 
eskatzen duen harremanetarako izaera eta inplikazio emozionala eta batzuetan 
sortzen den estres maila handia kontuan hartuta, are zailagoa da lantaldeak 
egonkorrak izatea.

Hala eta guztiz ere, uztailaren 8ko 131/2008 Dekretuan eskatutako baldintzak 
betetzen dituzten langile kualifikatuak bilatzea ez litzateke arazoa izan 
beharko. Izan ere, 1993-1994 ikasturtetik aurrera eta urtez urte, Gizarte 
Hezkuntzan graduatutako pertsonen promozio osoak ateratzen dira gure 
unibertsitateetatik, lehengo diplomatuak. 

4. Hala ere, badakigu iradokizun honen xedeak kezkatu egiten dituela foru 
aldundiak eta Eusko Jaurlaritza eta horregatik ari direla adostutako irtenbideen 
bila. Enplegu eta Gizarte Politika Sailak emandako informazioaren arabera, 
horixe da instituzioen artean egiten ari diren bileretan lantzen den gaietako 
bat, euskal xedapen arautzaileak estatu mailan haurrak babesteko dagoen 
araudian aurreikusitako aldaketetara eta gizartean bizi dugun errealitatera 
egokitzeko. Xedapen arautzaileak errealitatera hobeto egokitzera bideratutako 
hausnarketa hori beharrezkoa eta positiboa dela uste dugu, betiere 
errealitatera egokitzeak ez badu araudian xedatutakoa husten.

Azken finean, argi egon behar da haien artean lotura egon arren, bi gai 
desberdin direla: alde batetik, lantaldeak osatzen dituzten hezitzaileen 
kualifikazioari buruzko baldintzen ez betetzeak konpontzeko bidea aurkitzea; 
bestetik, egungo gizartea eta araudia kontuan hartuta, hezitzaileen 
taldeentzako kualifikazio egokiena eta onena nola antolatu zehaztea.

Enplegu eta Gizarte Politika Sailak biak desberdinduz lan egiteko konpromisoa 
hartu du, honakoa erantzun baitio instituzio honi:

Hori hala izanik, Ararteko erakundeari adierazi zaio Eusko Jaurlaritzak, eta 
bereziki, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak, konpromisoa hartua dutela 
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Foru Aldundiekin batera konponbide adostu baten bila lanean jarraitzeko, 
foru administrazioen titulartasunpeko babesik gabeko haur eta 
nerabeentzako egoitza harrerako baliabide guztiek Gizarte babesik gabeko 
haur eta nerabeentzako egoitza harrerako baliabideak arautzen dituen 
uztailaren 8ko 131/2008 Dekretuaren 106.2 artikuluan ezarritako langileria 
arloko eskakizun guztiak bete ahal izan ditzaten.
Halaber, Foru Aldundiekin erakunde arteko bilerak egiten jarraituko du 
haurrei buruzko arloan, uztailaren 8ko 131/2008 Dekretuaren aldaketa 
aztertzeko (ez soilik langileri arloko aurreikuspenen aldetik), haren 
xedapenak gaur egungo gizarte-errealitatera ez ezik Haurrak Babesteko Lege 
Aurreproiektuak eta Haurrak Babesteko Legea osatzeko Lege Organikoaren 
Aurreproiektuak –horiek gaur egun izapidetzen ari dira- Espainako gaur 
egungo antolamendu juridikoa osatzen duten legeetan egin ditzaketen 
aldaketetara egokitzeko helburuz (…)

Hezitzaileen titulazioen inguruko arazo hau lantzeko, kontuan hartu beharko 
da gaur egun eskatutako titulazioa gabe lan egiten ari diren pertsonak zein 
egoeratan geldituko diren. Elkargune bat bilatu beharko da egoitzetan 
hartutako haurrei gizartearen eta hezkuntzaren alorreko arreta eskaintzeko 
lanetan aritzen direnak behar bezala kualifikatutako profesionalak direla 
bermatzeko interes publikoaren eta oraingo langileen laneko eskubideen 
artean. 

5. 2014ko abenduan Gizarte Zerbitzuen Erakunde arteko Organoak horrenbeste 
itxarondako Zerbitzuen Zorroari buruzko dekretua onetsi zuen eta horrela behin 
betiko onetsia izateko administrazio-izapidetzeari ekin zitzaion. Dekretu 
horretan bilduta daude babesgabetasun egoeran dauden haurrak egoitzetan 
hartzeko baliabideak eta haurrak eta nerabeak babesteko beste zerbitzu eta 
prestazio batzuk.

Ondorioz, eta babesgabetasun egoeran dauden haurrentzako zerbitzuak 
gizarte zerbitzuen barnean sartzen direnez, interesgarria litzateke aurreko 
puntuan aipatutako uztailaren 8ko 131/2008 Dekretua berrikusteko eta 
eguneratzeko prozesuan gizarte zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 
Legea eta horren arauen garapena ere kontuan hartzea.

Hori dela bide, instituzio hau sortu eta erregulatzen duen otsailaren 27ko 3/1985 
Legearen 11 b) artikuluan arau gisa ezarritakoari jarraiki, ondorengoa iradokitzen 
da: 

GOMENDIOA

- Gizartean babesgabetasun egoeran dauden haur eta nerabeak egoitzetan 
hartzeko baliabideak arautzen dituen uztailaren 8ko 131/2008 Dekretua 
aplikatzeari buruzko 2012ko maiatzaren 22ko Zirkularra indargabetzeko, 
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eskatzen den prestakuntzari dagokionez, eta horren berri ematea egoki diren 
erakunde eta instituzio guztiei.

- Koordinaziorako eskuduna izanda, babesgabetasun egoeran dauden haur eta 
nerabeak egoitzetan hartzeko baliabideetako hezitzaileen baldintzak betetzeko 
adostutako irtenbidea bilatzeko lanen buruan jarraitzeko, eta erregularizatzeko 
2 urteko epea eta baldintzak onetsi osteko 6 urteko epea igaro ondoren 
erabakiak lehenbailehen hartzeko. Egoitzan hartutako haurrei arreta 
profesional egokia bermatzeko interes publikoa mantentzeko eta momentu 
honetan eskatutako titulaziorik gabe funtzio hori betetzen ari diren pertsonei 
trataera errespetutsua ematea lortzeko bide orekatuena bilatu beharko da 
prozesu horretan.

- Era berean, baina prozesuak bereiziz, aipatutako baliabideak arautzen dituen 
araua eguneratzen jarraitzeko iradokitzen da, hau da, uztailaren 8ko 
131/2008 Dekretua. Horretarako, kontuan hartu beharko du gizarteak bizi 
duen errealitatea, estatu mailan haurrei buruz dagoen araudia eguneratzeko 
prozesuan aurreikusitako aldaketak eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren 
egoitza-harrerarako baliabideetan parte hartzetik eratorritakoak, eta ondorioz, 
horien xedapen arautzaileak.


