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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

DIPUTATU NAGUSIAREN SAILA

Foru Gobernu Kontseiluaren 51/2018 Foru Dekretua, urriaren 9koa. Onespena ematea Pertsona 
Helduen Tutoretza eta Defentsa Judizialeko Batzordea eratu, osatu eta abian jartzeari

Kode Zibilak, 234. artikuluan tutoreak izendatzeko hurrenkera ezarri ostean, 239 bis artiku-
luan, erakundeen parte-hartzea xedatzen du gaitasuna du judizialki aldatuta duten pertsonen 
tutoretzan, baldin eta ez badago pertsona egokirik hori bere gain hartzeko, edo pertsona ba-
besgabetasun egoeran badago legearen arabera.

Hori dela eta, Euskal Autonomia Erkidegoan, Gizarte Zerbitzuen abenduaren 5eko 12/2008 
Legeak Foru Aldundiei esleitzen die pertsona heldu judizialki ezgaituen tutoretza zerbitzua 
dagokien lurralde historikoan.

Egun, gero eta gehiago direnez Arabako Foru Aldundiaren organo judizialei esleitutako 
tutoretza karguak, eta urtetan atzemandako disfuntzioak amaitzeko helburuaz, beharrezkotzat 
jotzen da kide anitzeko organo aholku-emaile bat sortzea, gizarte zerbitzuen alorrean eskumenak 
dituen sailaren menpe, eta helburu izango duena Arabako Foru Aldundiari esleitzen zaizkion 
legezko zaintzekin lotutako funtzioak antolatu eta koordinatzea, eta era horretan, inplikatutako 
administrazio organo eta unitateek erabakietan eta planifikazioan parte hartuko dute organo 
horren bidez.

Horretarako, eta azaroaren 25eko 27/1983 Legeak (Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde 
erkideen eta haren lurralde historikoko foru organoen arteko harremanei buruzkoa) 8.3 artiku-
luan eta Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 2/2008 Legeak 41. artikuluan foru aldundiei 
gizarte zerbitzuen alorrean beren zerbitzuak antolatzeko esleitzen dieten arauzko eskumena 
baliatuz, foru dekretu honek Arabako Lurralde Historikoan bizi diren Pertsona Helduen Tutoretza 
eta Defentsa Judizialeko Batzordea sortzen du eta arautu egiten du horren atxikipen organi-
koa, osaketa, funtzioak eta funtzionamendua, xedea izanik zerbitzu sozialetan dagoen gero 
eta eskaera handiagoari erantzutea eta, zehazki, Arabako Aldundiak bere gain hartu beharreko 
tutoretza funtzioari.

Dekretu hau izapidetzeko, bete egin dira maiatzaren 23ko 29/2017 Foru Dekretuaren I. 
eranskinaren 3. artikuluan jasotako araupetze onaren printzipioak. Foru dekretu horrek hauek 
onartzen ditu: izaera orokorreko xedapenak egiteko prozedura, araupetze eta genero eraginaren 
txostenak egiteko gidak eta araugintza teknikarako jarraibideak. Horiek horrela, aurrekarietan 
nahikoa justifikatu da arautzeko beharra eta, gainera, neurrizko arauketa jarduna da; izan ere, 
lortu nahi den helburua erdiesteko gutxieneko ezinbestekoak baino ez baitira arautzen; alegia, 
arreta integrala bermatzeko eta gaitasuna judizialki aldatuta duten adin nagusiko pertsonen 
tutoretza funtzioak egoki gauzatzeko beharrezko prozedurak besterik ez.

Segurtasun juridikoaren printzipioa ere bermatzen da, zeren eta aski arrazoitzen baita nola 
ordenamendu juridikoan sartzea, hala hura ematen duen organoaren gaikuntza.

Gardentasun printzipioari dagokionez, ez da urratu; izan ere, edukia antolamenduari baino ez 
dagokionez, posible da jendaurrean jartzeko izapidea ez gauzatzea. Edonola ere, onartu bezain 
laster ALHAOn argitaratzeko aginduko da.

Efizientzia printzipioari dagokionez, proposatutako arautzeak, duen izaera dela-eta, ez dakar-
kie herritarrei ez administrazio karga osagarririk, ez premiazkoa ez denik.
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Horregatik, diputatu nagusiak proposatuta, eta gaur egindako bilkuran Foru Gobernu 
Kontseiluan eztabaidatu ondoren,

XEDATZEN DUT

I. KAPITULUA

Xedapen orokorrak

1. artikulua. Xedea

Arabako Lurralde Historikoko Pertsona Helduen Tutoretza eta Defentsa Judizialeko Batzordea 
sortzen da, eta dekretu honen bidez horren eraketa, osaera eta funtzionamendua arautzen dira.

2. artikulua. Arabako Lurralde Historikoko Pertsona Helduen Tutoretza eta Defentsa Judi-
zialeko Batzordea

Arabako Lurralde Historikoko Pertsona Helduen Tutoretza eta Defentsa Judizialeko Batzordea 
organo aholku-emailea da, gizarte zerbitzuen alorrean eskumenak dituen foru sailari atxikia, 
eta bere ardura da Arabako Foru Aldundiari esleitzen zaizkion pertsona heldu judizialki ezgai-
tuen tutoretza karguak gauzatzeko esku hartu behar duten organoen baliabideak antolatu eta 
koordinatzea.

3. artikulua. Funtzioak

Foru Batzordeak eginkizun hauek izango ditu, zeinak genero ikuspegia txertatuta gauzatu 
beharko baititu:

a) Legez ezgaiturik dauden adin nagusiko pertsonen tutoretza, kuradoretza eta defendatzaile 
judizial karguak bere gain hartzea, egiteko horiek Arabako Foru Aldundiari esleitzen zaizkionean 
ebazpen judizial bidez, bertan adierazten den baldintzetan eta Kode Zibilak ezartzen duen mo-
duan.

b) Legezko zaintza egoera horiek analizatu eta aztertzea, eta erabakitzea, Gizarte Ongiza-
terako Foru Erakundeak egindako proposamenak kontuan hartuta, zaintza hori gauzatzeko 
jarraibideak eta zaintzaren kudeaketa egokitzat jotzen den erakunde publiko edo pribatuaren 
esku uztea.

c) Zaintzapean dauden pertsonak beren gizarte ingurunean integratzea eta normalizatzea 
helburu duten jarduerak sustatu eta gauzatzea, edo gizarte baliabide egokiak eskura jartzea 
haien garapenerako eta ongizate pertsonalerako.

4. artikulua. Pertsona Helduen Tutoretza eta Defentsa Judizialeko Batzordearen osaera

1. Arabako Lurralde Historikoko Pertsona Helduen Tutoretza eta Defentsa Judizialeko Batzor-
deak honako kide hauek izango ditu:

a) diputatu nagusia, (presidentea izango da),

b) gizarte zerbitzuen arloan eskumena duen sailaren titularra (presidenteordea izango da),

c) Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen zuzendaritza-gerentziaren titularra,

d) gizarte zerbitzuen arloan eskumena duen zuzendaritzako titularra,

e) Adineko Pertsonen Arloko Zuzendariordetza Teknikoko titularra,

f) Ezgaitasuna duten Pertsonen Arloko Zuzendariordetza Teknikoko titularra,

g) Gizartegintza Arloko Zuzendariordetza Teknikoko titularra.

2. Batzordeko idazkari izango da Arabako Foru Aldundiko Idazkaritza Orokorreko titularra 
eta hitza izango du, baina ez boto eskubiderik.
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3. Zenbait egoeratan, Tutoretza Foru Batzordeak bilerarako deia egin ahal izango die beren 
espezializazioagatik edo sinesgarritasun teknikoagatik gai ordenan dauden gai zehatzei buruzko 
informazioa eta aholkularitza eman dezaketen pertsonei. Pertsona horiek aholkulari gisa berta-
ratuko dira eta hitza izango dute, baina ez boto eskubiderik.

5. artikulua. Pertsona Helduen Tutoretza eta Defentsa Judizialeko Batzordearen funtziona 
mendua

1. Pertsona Helduen Tutoretza eta Defentsa Judizialeko Foru Batzordeak sei hilean behin 
egingo du ohiko bilkura, eta ezohiko bilkurak egingo ditu presidenteak edo kideen heren batek 
hala eskatzen badute, eta horretarako, deialdia eta gai ordena gutxienez 48 ordu lehenago 
bidali beharko dira.

2. Pertsona Helduen Tutoretza eta Defentsa Judizialeko Foru Batzordearen funtzionamendua 
eraenduko du sektore publikoko araubide juridikoaren oinarrizko araudiak kide anitzeko orga-
noei dagokienez xedatzen duenak.

6. artikulua. Sekretu betebeharra

1. Foru Batzordearen kideek zuhurtziaz jokatu beharko dute espedienteen edukiei, erabakiei 
eta eztabaidei dagokienez, eta oso kontuan hartu beharko dituzte intimitate eskubidea eta 
pertsonen ohore eskubidea.

2. Batzordekideak behartuta daude isilpean gordetzera Arabako Foru Aldundiaren zaintza-
pean dauden pertsona helduen ondasunei buruz jakiten dutena, eta guztiz debekatuta dute 
merkataritza eragiketetan parte hartzea, baldin eta horiek zuzeneko edo zeharkako lotura badute 
zaintzapean dauden pertsonen ondarearekin.

7. artikulua. Presidentetza

1. Presidentetzari honako funtzio hauek dagozkio:

a) batzordearen ordezkari izatea,

b) bilkuretarako deia egitea, horietan buru izatea eta horien garapena bideratzea,

c) bilkuren gai ordena ezartzea,

d) aktak ikus-onestea,

e) organoaren presidente izatearekin doazen gainerako eginkizun guztiak betetzea.

2. Presidentetzak esleituta dituen gainerako funtzioez gain, presidenteak 3. artikuluan aurrei-
kusitako funtzioak betetzeko beharrezkoak diren neurri guztiak hartu ahal izango ditu, presazko 
arrazoiengatik edo bestelako arrazoi larriengatik neurri hori ezin bada batzordearen erabakiaren 
menpe jarri. Hartutako neurriaren berri eman beharko dio batzordeari egiten den hurrengo 
bilkuran.

8. artikulua. Idazkaritza

Idazkaritzari honako funtzio hauek dagozkio:

a) bilkuren aktak egitea,

b) batzordeak hartutako erabakien egiaztagiriak egitea, presidentearen ikus-onetsiarekin,

c) batzordearen erabakiak jakinaraztea,

d) deiak egitea eta txostenak eskatzea,

9. artikulua. Administrazio laguntza

Gizarte zerbitzuen arloan eskumenak dituen sailak, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen 
bidez, Pertsona Helduen Tutoretza eta Defentsa Judizialeko Foru Batzordeak egoki funtziona 
dezan beharrezkoak diren bitarteko eta baliabideak jarriko ditu.
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10. artikulua. Tutoretza karguak hartzea

1. Judizialki ezgaituta dauden adin nagusiko pertsonen interesak eta eskubideak legez babes-
teko, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen zuzendaritza-gerentzia duen pertsonak Arabako 
Foru Aldundia ordezkatuko du legezko zaintza funtzioekin lotutako era guztietako prozedura 
judizialetan eta, bereziki, ezgaitzeko eta tutoretza hartzeko prozeduretan, kuradoretzetan eta 
defendatzaile judizial karguetan.

2. Tutoretza karguak Arabako Foru Aldundiaren izenean hartu eta onartuko dira.

3. Arabako Foru Aldundiak Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen esku-hartzearen bitartez 
kudeatuko ditu eta egingo die jarraipena zaintzapekoei eta horien ondasunei, eta baita beste 
pertsona juridiko batzuen laguntzaz ere, publikoak zein pribatuak izan. Horiekin hitzarmenak 
egingo ditu eta haiek arduratuko dira tutoretza lanaren ohiko kudeaketa guztiak gauzatzeaz, 
ezgaituta dauden pertsonen beharrak asetzeko.

4. Horretarako, Tutoretza Foru Batzordeak honako hauek egin ahal izango ditu:

a) Gizarte zerbitzuen arloan eskumenak dituen sailari proposatzea lankidetza hitzarmenak 
izenpetu ditzala helburu berak edo antzekoak dituzten erakunde publiko edo pribatuekin.

b) Gizarte zerbitzuen arloan eskumenak dituen sailari proposatzea beharrezkoak diren 
kontratuak izenpetu ditzala pertsona fisiko edo juridiko publiko edo pribatuekin, 3. artikuluan 
aipatzen diren funtzioak betetzeko.

c) Batzordearen jarduerak koordinatzea batzordeak dituen helburuak lortzeko beste admi-
nistrazio publiko batzuek edo beste erakunde batzuek gauzatzen dituzten jarduerekin.

XEDAPEN IRAGANKORRA 

Dekretu hau indarrean sartu aurretik tutoretza erakundeei esleitutako tutoretza zerbitzuak 
une honetara arte gauzatzen ziren moduan gauzatuko dira.

AZKEN XEDAPENA. Indarrean sartzea 

Foru dekretu hau ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko urriaren 9a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Diputatu Nagusiaren Kabinetearen zuzendaria
NEKANE ZEBERIO GANZARAIN
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