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* boluntaren informazio eta orientazio guztiak (agentziak eginiko dokumentu ezberdinetan jasotako eduki guztiak barne) ez dira 
lotesleak. Beraz, bolunta ez da horien interpretaziotik edo aplikaziotik erator daitezkeen ondorioen erantzule egiten ezein kasutan. 

* El conjunto de informaciones y orientaciones debolunta (incluyendo todos los contenidos recogidos en los diferentes documentos 
elaborados por la agencia) no son vinculantes, por lo cual bolunta no se hace responsable en ningún caso de las consecuencias que 
pudieran surgir derivadas de la interpretación o aplicación de las mismas.  

 
 

 

 
 

Adingabeei buruzko arautegi berriaren ondorioz 
borondatezko lanerako erakundeetan sortuko diren 

zenbait inplikazio 
 
 
SARRERA 
 
Haurrak eta Nerabeak Babesteko Sistemaren Aldaketari buruzko 8/2015 Lege Organikoaren 
eta Haurrak eta Nerabeak Babesteko Sistemaren Aldaketari buruzko uztailaren 28ko 26/2015 
Legearen ondorioz, honakoa xedatzen da bertako artikuluetan: 
 
«5. Adingabeekin ohiko harremana duten lanbideak, ogibideak eta jarduerak lortzeko eta garatzeko 
orduan, ezinbestekoa izango da askatasun eta osotasun sexualaren aurkako delituren batengatiko 
(hau da, eraso eta abusu sexuala, jazarpen sexuala, exhibizionismo eta probokazio sexuala, 
prostituzio eta esplotazio sexuala eta adingabeen galbidea) eta gizakien trafikoagatiko epai irmo 
bidezko zigorrik jaso ez izana. Horretarako, lanbide, ogibide edo jarduera horiek garatu nahi 
dituztenek inguruabar hori egiaztatu beharko dute Delitugile Sexualen Erregistro Nagusiko ziurtagiri 
negatiboaren bidez.» 
 
Hau da, 2015eko irailetik aurrera, ikastetxeetako edo adingabeen arretarako beste instituzio 
batzuetako langileak, boluntarioak, … hautatu behar direnean, aurreikusitako harremana 
edonolakoa dela ere (lan-arlokoa, profesionala edo borondatezkoa), derrigorrezkoa izango da 
izangaiak DELITUGILE SEXUALEN ERREGISTRO NAGUSIKO ZIURTAGIRI NEGATIBOA aurkeztea 
ikastetxeari / erakundeari. 
 
Hori dela eta, adingabeekin lan egiten dugun borondatezko lanerako erakundeok ziurtagiri 
hori derrigorrean eskatu beharko diegu adingabeekin ohiko harremana daukaten guztiei, hau 
da, boluntarioei nahiz ordainpekoei, gaur egun zein etorkizunean. Beraz, ahal bezain laster, 
ziurtagiri horiek geure langile / boluntario guztiei eskatu eta haiei buruz ditugun agiriekin 
batera gorde beharko ditugu. Era berean, hemendik aurrera, pertsona berriren bat gure 
erakundean sartzen denean, aldez aurretik ziurtagiri hori aurkezteko eskatu beharko diogu, 
besteak beste. 
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DELITUGILE SEXUALEN ERREGISTRO NAGUSIKO ZIURTAGIRI NEGATIBOA 

Ziurtagiria paperezko agiria izango da, eta Delitugile Sexualen Erregistroak egingo dui. Bertan, 
hain zuzen ere, pertsona horrek delitu sexualengatiko aurrekari penalik ez daukala ziurtatu 
beharko da. Pertsona horrek horrelako delituengatiko aurrekari penalik balitu (erregistro 
horretan agertuko litzatekeii, eta ziurtagiria ez litzateke negatiboa izango, positiboa baizik), 
ezin izango genuke erakundean onartu. 

Bizkaian, hementxe eskatu beharko da ziurtagiria:  

Justizia Ministerioko Lurralde Gerentzia 
DELITUGILE SEXUALEN ERREGISTROA 

Elcano 9, 7. solairua (48071 BILBO) 
Tel. 944 245 418 

Ziurtagiria doakoa da, eta pertsonak berak edo, hala badagokio, ikastetxe/erakunde 
interesdunak berak eskatu ahal izango du. 

BANAKAKO ESKABIDEA 

Ziurtagiria adinez nagusia den edonork eskatu ahal izango du. Adingabeak izanez gero, haien 
legezko tutoreak eskatu beharko du, eta, atzerritarrak izanez gero, euren sorterriko ziurtagiria 
ere eskatu beharko dute. 

Interesdunak eskabidea bete, eta NANa eraman beharko du. Eskabidea aurrez aurre, ohiko 
postaz edo Internet bidez egin ahal izango daiii. 

ESKABIDE ELKARTUA 

Borondatezko lanerako erakundeak modu kolektiboan ere eskatu ahal izango du behar duten 
pertsona guztientzako ziurtagiria (prozesu elkartua). Halakoetan, interesdunak horretarako 
baimena eman beharko dio erakundeari agiri baten bidez, eta, horrez gain, haren NANaren 
fotokopia erkatua edo NANa egin duen zentroaren zigilua daraman fotokopia ere aurkeztu 
beharko du. 

Borondatezko lanerako erakundeak honako agiri hauek aurkeztu beharko lituzke Delitugile 
Sexualen Erregistroan: baimenerako agiri guztiak, NANen fotokopia erkatuak eta pertsona 
guztien datuen zerrenda Excel fitxategian (CDan edo pen drivean), paperezko agirien 
hurrenkera berean. Erregistroaren webgunean, aukera dago beharrezkoak diren agiri guztiak 
jaisteko (eskabide-orria, baimen eta pertsonen zerrenda- ereduak,...). 

 
                                                      
i Delitugile Sexualen Erregistroa joan den abenduaren 30ean sortu zen 1110/2015 Errege Dekretuaren bidez, baina ez da 
2016ko martxoaren 1era arte abian jarri. Aldez aurretik, aurrekari penalen ziurtagiria eskatu zitekeen, Delitugile Sexualen 
Erregistroko ziurtagiri negatiboaren ordez.  
ii Delitugile Sexualen Erregistroan, lurralde nazionalean horrelako delituengatik zigortutako pertsonak agertuko dira, 
baina Europako beste herrialde batzuetako erregistroekin ere egongo da harremanetan. 
iii Delitugile Sexualen Erregistroari buruzko Errege Dekretuan adierazten denez, ahal dela, sistema elektronikoen bidez 
egingo dira izapideak. 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos

