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Arartekoaren 2015R-2298-14 Ebazpena, 2015eko urtarrilaren 29koa. Honen bidez, 
Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio baimendu gabeko 
absentzietarako jardun-protokolo komun bat lehenbailehen onar dezan eta gizarte 
babesik gabeko haurrentzako egoitza harrerako baliabideetan gorputz miaketak 
egiteko modu orokorra xeda dezan.

Aurrekariak

Arrisku egoera berezietan dauden adingabeak izenburuko txosten berezian jasotako 
gomendioei jarraituz, eta zehatzago esateko, gizarte-baliabideetan dauden 
babesgabeko adingabeei laguntza egokia ematea bermatzeko gomendioak kontuan 
izanik, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailera jo dugu 
baimendu gabeko absentzietarako jardun-protokolo komunaren eta programa 
espezializatuetan egiten diren gorputz miaketak burutzeko prozeduraren egoeraz 
galdezka. Protokolo bi horiek abiapuntu desberdinetakoak badira ere, aurreragoko 
paragrafoetan azaltzen den bezala, bidean bat egin dute, eta arrazoi horrengatik, 
biez jarduera berean arduratu gara.

Gizartean babesik gabe dauden haur eta nerabeentzako egoitza-harrerarako 
baliabideak arautzen dituen uztailaren 8ko 131/2008 Dekretuaren zazpigarren 
xedapen gehigarriak zera dio: “Eusko Jaurlaritzak, Barne Sailaren bitartez, eta Foru 
Aldundiek, Haurrak eta Nerabeak Babesteko Lurralde Zerbitzu Espezializatuen 
bitartez, eta Udalek, Udal Gizarte Zerbitzuen bitartez, jardun-protokolo komun bat 
ezarriko dute, Dekretu hau indarrean jartzen denetik zenbatzen hasita urtebeteko 
epean, adingabeak hartuta dauden egoitza-harrerako baliabideetako adingabeen 
baimenik gabeko absentzien kasuetarako, betiere 84. artikuluan 
aurreikusitakoarekin bat etorriz.”

Bestalde, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak, bere garaian, babes gabeko 
egoeran zeuden adingabeen egoitzetako zaintza- eta segurtasun-zerbitzuen 
jarduketa-protokolo espezifikoa egitea agindu zuen, gazteen justiziako gizarte-
hezkuntzako egoitzak arautzen dituen dekretuaren ildoari jarraiki (dekretu horretan 
gorputz-erregistroak pairatu behar dituzten adingabeen eskubideak bermatuagoak 
daude) 131/2008 Dekretua aldatzeko gure eskaeraren alternatiba gisa. Aurreko 
paragrafoan aipatutako protokoloarekin batera egiteko asmoa zenuten

2009. urtean hasi ginen gai horiei jarraipena egiten, eta badakigu konpromisoak 
amaitzea atzeratu duten zailtasunak izan dituzuela. 2014ko urtarrilean jaso genuen 
informazioa azken aldiz, eta une hartan, gai horri heltzeko bilera bat egitea 
aurreikusita zegoela eta abiapuntu gisa hautazko bi zirriborro eginda zeudela 
jakinarazi zeniguten. Zirriborroen inguruko iritzia eman beharko litzateke, bata ala 
bestea oinarri hartuta lan egiten hasteko.
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Urte bat igaro ondoren eta aipatutako protokoloak (edo protokoloa, ebazpenaren 
arabera) jaso ez gen(it)uenez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailera jo genuen 
protokolo biak lantzearen egoeraz eta noiz onartuak egotea espero den galdetzeko.

Erakunde honetan abenduaren 22an jaso zuen erantzunean, Enplegu eta Gizarte 
Politiketako Sailak baimendu gabeko absentzietarako protokoloaz bakarrik hitz egin 
du, gorputz miaketak arautzeko kontua batere aipatu gabe. Lehenengoari 
dagokionez, urtean zehar lau bilera antolatu direla jakinarazi digu. Bilera horietan, 
dirudienez, parte hartzaileek (alde batetik, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte 
Politiketako Saila eta Segurtasun Saila; bestetik, hiru foru aldundiak) protokoloaren 
eduki gehiena adostu zuten. Azken bilera abenduaren 15ean egitea aurreikusi zen 
eta orduan lana burutuko zutela espero zen. Horrek aukera emango luke protokoloa 
2015eko lehen hiruhilekoan onartzeko.

Gogoetak

1. Zazpigarren xedapen gehigarritik baimendu gabeko absentzia kasuetan jardun-
protokolo komuna lantzeko betebeharra ondorioztatzen da eta bertan xedatzen 
duenez, urte bateko epea dago horretarako, gai hori arautzen duen dekretua 
indarrean sartu denetik kontatzen hasita.

Pozgarria da 2014an aurrerapenak egin zirela eta 2015eko lehen hiruhileko 
honetan onartzea aurreikusten dela jakitea, hala ere, zaila da ulertzea zergatik 
atzeratu zen hainbeste protokoloa lantzea.

2. Ez da ulertzen zergatik ez den ezer aipatu gorputz miaketak arautzeaz, 
2010ean sailak hartutako konpromisoetako bat izan arren.

2012. urtearen bukaeran, ahoz jakinarazi ziguten Segurtasun Sailak (garai 
hartan, Herrizaingo Saila) protokolo bien edukiak foro berean lantzea egokia 
ote zen zalantzan jarri zuela, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak (garai 
hartan, Gizarte Gaietako Saila) helburu hori izan arren. Hala ere, oraindik 
erabaki gabe zegoen.

Bestaldetik, erakunde honek 131/2008 dekretua aldatzeko eskatu zuen eta 
eskaera horren jatorriak, nagusiki, programa espezializatuetan presente zeuden 
zaintza- eta segurtasun-zerbitzuetako profesionalen jarduerarekin zerikusia 
zuen. Bigarren maila batean, arazo horiek zirela medio, gorputz miaketak 
egiteko protokolo bat (edo antzekoa) lantzeko beharra sortu zen. Beste 
jarduera batzuen bidez lortutako informaziotik ondorioztatzen dugu zaintza- eta 
segurtasun-zerbitzuek gero eta presentzia gutxiago dutela harrera zentroetan, 
ia erabat desagertzera iritsi arte. Baliteke hori hartutako konpromisoa alde 
batera uzteko arrazoietako bat izatea.

Hala eta guztiz ere, protokolorik (hau da, salbuespen gisa bada ere, gorputz 
miaketak jasan behar dituzten nerabeen eskubideak hobeto bermatzen 
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laguntzeko tresnarik) ez lantzeko arrazoiak arrazoi, ezinbestekoa da jarduera 
horren gaineko konpromisoa hartu zuen sailak beharrezkoa eta nahikoa den 
informazioa helaraztea, eta hartutako erabakia edozein izanik ere, horren 
arrazoia ematea. 

Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 
erakunde hau sortu eta arautzekoak 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera:

GOMENDIOA

1. Baimendu gabeko absentzia-kasuetarako jardun-protokolo komuna 
lehenbailehen onartu eta indarrean jartzea.

2. Gorputz miaketak egiteko protokoloa lantzearen egoerari buruzko informazioa 
helaraztea eta, protokolo hori egiteko konpromisoa bertan behera utzi badu, 
erabaki horren arrazoiak behar bezala azaltzea.


