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LEGE PROIEKTUAK 

 
 
LEHENDAKARITZA  

 
1. Emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko Lege Proiektua 

Helburua: Giza eskubideen nazioarteko eta Europako estandarretara 
egokitu, hala nola Istanbuleko Hitzarmenera, haurren eta nerabeen 
babeserako lege berrietara (2015) eta Biktimen Estatutuari buruzko 
Legera; hori guztia, emakumeen kontrako indarkeriaren prebentzioa eta 
hari eman beharreko erantzuna indartzeko eta osatzeko.  
 
Giza eskubideen nazioarteko arautegiak eta Europako Kontseiluaren 
Istanbuleko Hitzarmenak botere publikoei eskatzen die emakumeen 
kontrako indarkeriaren inguruko legeak egiteko, genero arrazoiengatiko 
diskriminazioa eta emakumeen kontrako indarkeria erlazionatuta daudela 
berresten baitute. Hartara, diote genero-ikuspegia dela erantzuna 
antolatzeko oinarri.  

 
2. Euskal Autonomia Erkidegoaren Kultu-aretoen Lege Proiektua  

Helburua: Erlijio-askatasunaren oinarrizko eskubidearen erabilera 
bermatzea euskal gizartearen baitan diharduten elizei, konfesioei eta 
erlijio-elkarteei, eta horretarako kultu-aretoak eta bestelako erlijio-guneak 
irekitzea eta funtzionamenduan jartzea berariaz arautzea, inolaz ere 
onartu gabe konfesioen eta erlijio-elkarteen artean bereizkeriarik egitea. 

 
 
GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA 

 
3. Euskal Enplegu Publikoari buruzko Lege Proiektua. 

Helburua: 

 Euskadiko enplegu publikoaren erregimen juridikoa antolatu eta 
definitzea, oinarrizko legeetan aurreikusitako konfigurazio tarteen 
barruan, eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Autonomia Estatutuak eta 
Konstituzioak aitortzen dituzten eskumenekin ados. 

 Enplegu publikoa kudeatzeko tresnak garatzea, Euskal Administrazio 
Publikoetan aplikagarriak.   

 
4. Gardentasuna, Herritarren parte hartze eta Gobernu Onari buruzko Lege 
Proiektua.  

Helburua: Euskal sektore publikoaren funtzionamendua gidatu behar 
duten oinarri orokorrak ezartzea, “administrazio on bat izateko 
eskubidearekin” lotuta, Oinarrizko Eskubideei buruzko Europar 
Batasunaren Kartan agertzen den modura, eta honako obligazio hauetan 
gauzatzen direnak: politika publikoak planifikatu eta ebaluatzea;  
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administrazio jardueraren gardentasun eta publizitatea zabaldu eta 
indartzea; euskal sektore publikoa osatzen diten erakunde eta entitateei 
dagokienez, bereziki, Autonomia Erkidegoaren sektore publikoan, 
zuzenean edo zeharka, interes publikokoak diren erabakietarako eta 
diseinurako, herritarren parte hartzea txertatzea.  
 

5. Euskal Sektore Publikoaren Antolaketa eta Funtzionamenduari Buruzko 
Lege Proiektua.  

Helburua: Politika publikoak aurrera eramateko, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Herri Administrazioek, erakunde autonomoek, zuzenbide 
publikoko edo pribatuko erakunde publikoek, sozietate publikoek eta 
erkidego, foru eta tokiko gobernu maila desberdinek erabiltzen dituzten 
gainerako erakunde instrumentalek osatzen duten Euskal Sektore 
Publikoa arautzea, modu antolatu eta kohesionatuan, indarreko legearen 
mende, eta interes orokorra eta guztion ongia helburu izanik.   

 
6. Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurari buruzko Legea aldatzen duen 

Lege Proiektua. 
Helburua: Gardentasun, gobernantza onaren printzipio, politika 
publikoen ebaluazio, edo herritarren parte hartzearen ikuspegitik, 
inpaktua ebaluatzeko eta xedapen orokorrak egiteko prozeduretan, 
herritarrek eta Europako instantziek (europar gobernantzaren 
kontzeptuen eta “smart regulation” izenekoaren eskutik) erreklamatzen 
dituzten aurrera pausuak direla-eta, indarrean dagoen arauak lantzeko 
prozedura arautzen duen testua egokitu beharra dago.  

 
7. Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen zigortzeko 

ahalmenari buruzko 2/1998 Legea aldatzen duen Lege Proiektua 
Helburua: Euskal Administrazio Publikoen zehapen prozedura Estatuko 
oinarrizko legearen aldaketa berrienetara egokitzea (batez ere 40/2015 
Legea, gure 2/1998 Legeak arautzen duen zehapen prozedurari 
dagokionez, baina baita 39/2015 Legea ere, beste administrazio 
prozedura berezi batzuei dagokienez), ondoren agertutako 
inkonstituzionaltasuna eta ez aplikatzea ekiditeko, eta euskal herritarren 
segurtasun juridikoa bermatzeko. 
 

 
EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK 

 
8. Administrazio publikoen iraunkortasun energetikoari buruzko Lege 
Proiektua 

Helburua: Proiektuaren helburua da iraunkortasun energetikoari buruzko 
araudiaren oinarriak ezartzea EAEko administrazio publikoetan, 
energiaren politikak duen orientazio orokorra betez; administrazio 
publikoek bete behar dituzten baldintzak eta betebeharrak ezarri behar 
dira, honako neurri hauek sustatzera bideratuta batez ere: energia 
aurreztea eta hura eraginkorragoa izatea, eta energia berriztagarriak 
bultzatzea eta ezartzea. 
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9. Mugikortasun jasangarriari buruzko Lege Proiektua.  
Helburua: Legez koordinatzea eta agintzea mugikortasunari buruzko 
politika, zeina modu desberdinek osatzen duten sistema den, leku-
aldatze eta irisgarritasun beharrizanei erantzuteko. 

 
10. Apirilaren 8ko Landa Garapenerako 10/1998 Legea aldatzeko Lege 

Proiektua 
Helburua: Landa-hiria interakzio berrira egokitzea, duela 18 urte 
onartuta gaur egun indarrean dagoen legean datozen parametroak ez 
diren beste parametro batzuetan oinarrituta, eta gure landa-inguruaren 
garapena baldintzatuko duten joera berriei aurre egitea, batasuneko 
politiken eboluzioa nahiz Europako politika erregionala kontuan hartuta.   
 
Euskadiko ekonomiaren garapena, lurraldeen arteko konexioa, premia 
energetikoak, berrikuntza soziala, kontsumitzeko joera berriak eta 
garapen metropolitanoari (hiria-eskualdea) lotuta datorren lurralde-
garapenerako eredua izango dira kontuan hartuko diren parametro 
berriak. 

 
11. Euskadiko Portuen eta Itsas Garraioaren Lege Proiektua 

Helburua:  Itsas garraioak eta oro har garraio horren abiapuntu izaten 
diren portuek elkarrekin duten lotura aintzat hartuta, komenigarritzat 
jotzen da lege-testu berean jasotzea gai horiei dagozkien arau guztiak, 
horrela gure itsasertzeko portu eta instalazioek sistema bat osa dezaten, 
itsas garraioaren premiak aseko dituena merkataritzaren, arrantzaren 
zein aisiaren arloetan. 

 
 
ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK 

 
12. Euskal Enplegu Sistemari buruzko Lege Proiektua 

Helburua: Euskal Enplegu Sistema arautzea eta antolatzea, hau da, 
enplegu-politika aktiboak planifikatu eta garatzeko egitura eta tresnak 
arautzea. 

 
13. Gizarteratzeko eta Diru-sarrerak Bermatzeko Legea aldatzeko Lege 

Proiektua 
Helburua: Araudia Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren Batzorde 
Teknikoak egindako proposamenetara egokitzea, gizarte-babeserako 
euskal sistemaren finantziazioa sendotzeko eta jasangarritasuna 
bermatzeko. Hortaz, zenbait aldaketa egingo dira, betiere diru-sarrerak 
bermatzeko errentari dagozkion alderdi guztiak optimizatzeko eta gizarte-
kohesioko tresna gisa sendotzeko helburuarekin 

 
14. Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta Babesteko 3/2005 Legea aldatzeko 

Lege Proiektua 
Helburua: Legea estatuan alor horretan sortu diren honako arau berri 
hauetara egokitzea: 26/2015 Legea, uztailaren 28koa, haurrak eta 
nerabeak babesteko sistema aldatzekoa, eta 8/2015 Lege Organikoa, 
uztailaren 22koa, haurrak eta nerabeak babesteko sistema aldatzekoa. 
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INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA 

 
15. Ingurumenaren, Klima aldaketaren eta Natura kontserbatzearen Lege 
Proiektu orokorra 

Helburua: Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-estrategia 
jasangarriaren ekimen guztiak sustatuko dituen lege-esparru bilakatzea. 
Arlo horretan dagoen legeria integratu eta eguneratzea, emisioak 
gutxitzeko helburuak finkatzea eta klima-aldaketaren kontrako borroka 
sustatzeko arau-neurriak sartzea. 

 
 
OGASUNA ETA EKONOMIA 

 
16. Ekarpenen Lege Proiektua 2017-2021 

Helburua: Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde Komunen eta 
Lurralde Historikoetako Foru Erakundeen arteko finantza-harremanen 
erreferentzia-esparrua eguneratzea, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Autonomia Estatutuko 41.2 artikuluko e) idatz-zatiko baldintzak betez. 

 
 
17. Euskal Autonomia Erkidegoko aurrezki Kutxei eta Banku-fundazioei 

buruzko Lege Proiektua 
Helburua:  

 Euskal Autonomia Erkidegoko aurrezki kutxei buruzko egungo araudia 
arlo honetan Estatuan dagoen oinarrizko arautegira egokitzea. 

 Euskal Autonomia Erkidegoko banku fundazioen araubide juridikoa 
erregulatzea, Estatuan arlo honetan dagoen oinarrizko araudiaren 
arabera. 

 
18. Laguntzen Araubidea arautzen duen Lege Proiektua 

Helburua: 

 Laguntzen eta dirulaguntzen araubide orokorra Euskadiko Ogasun 
Nagusiaren berezko gai moduan berariaz erregulatzea. 

 Administrazioaren dirulaguntza-jarduera berrantolatzea, kontuan hartuta 
indarreko araudiaren aplikazioan orain arte pilatutako esperientzia. 

 
19. 2018-2021 Euskal Estatistika Planaren Lege Proiektua.  

Helburua:  

 Euskal Autonomia Erkidegoko estatistika-jarduera antolatzea 2018-2021 
laurtekoan. 

 Plana legez onartzen da, eta Euskal Estatistika Erakundea/EUSTATek, 
Jaurlaritzako sailek eta ekintza-mailako estatistika-organoek (foru 
aldundiek nahiz udalek) indarraldian egin beharko dituzten estatistika-
eragiketak eta estatistika-jarduerak hartzen ditu barruan. 
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HEZKUNTZA 

 
20. Lanbide Heziketaren Lege Proiektua  

Helburua: Kalifikazioen, Lanbide Heziketaren eta Orientazioaren 
Sistema Integratua antolatzea, enpresen eta pertsonen behar guztiak 
modu orokorrean eta malguan batera ditzan, lanbide-heziketako 
modalitate guztiak barne hartuz (bai hezkuntza-sistemakoa, bai 
enplegurako lanbide-heziketa), ikasteko eta lanbide-gaitasuna lortzeko 
era guztiak onartuz eta bultzatuz, eta bere neurri eta ekintza guztiak adin 
aktiboan dauden pertsona guztiei zuzenduz.  

 
21. Euskal Hezkuntza Lege Proiektua 

Helburua: Euskal Hezkuntza Legearen helburua Euskal Hezkuntza 
Sistema arautzea da, EAEn kalitate, ekitate eta eraginkortasun 
printzipioetan oinarritutako hezkuntza sistema bateratua eraikitzen 
lagunduko duen markoa ezarriz, gizarte-kohesioa eta herritar aktiboak 
sustatuko dituena, eta ikastetxe publiko zein itunpekoen identitatea eta 
izaera propioa errespetatuko dituena.  
 
Gainera, Eukal hezkuntza sistemaren kalitatean aurrera egiten eta 
sakontzen lagunduko duen legea izan behar du, egungo edo 
etorkizuneko gizartearen eta testuinguruaren behar pertsonal, sozial, 
akademiko eta laboralekin bat eginez, eta aldi beran Europako 
hezkuntza espazioan txertatuta.  

 
 
KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA 

 
22. Euskal Kultura ondareari buruzko Lege Proiektua. 

Helburua: Euskal kultura-ondasunari heltzea modu integral eta osatuago 
batean, jarduteko eremu hauek bereiziz: ondare higiezinak, higigarriak 
eta immaterialak. Guztira, hamahiru kategoria desberdintzen ditu: sei, 
kulturako ondare higiezinen kasuan (monumentu-multzoa, eremu 
arkeologiko edo paleontologikoa, leku historikoa, kultura paisaia eta 
lorategi historikoa, eta kultur ibilbidea); bi, kulturako ondare higigarriei 
dagokienez (banakako ondare higigarria eta ondare higigarrien multzoa); 
eta bost, kulturako ondare immaterialen kasuan (kulturaren ahozko 
tradizioak eta adierazpideak, ikuskizunaren arteak, gizarte-ohiturak, 
errituak, jai-ekintzak, artisautzari lotutako jakintzak eta teknikak; 
elikatzeko moduak eta sukaldaritza sistemak). 

 
23. Euskadiko Kirolari buruzko 14/98 Legea eguneratzeko Lege Proiektua.  

Helburua: Autonomia Estatutuko 10.36 artikuluaren arabera, Euskal 
Autonomia Erkidegoak kirolaren arloko eskumen esklusiboa du. 
Eskumen hori gauzatzeko, Euskadiko kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 
Legea onetsi zuen Eusko Legebiltzarrak. 
2018 urtean, 20 urte bete dira legea onartu zenetik, eta, ordutik, asko 
aldatu da gure gizartean kirola egiteko ikuskera. Gogoeta sakona egiteko 
beharra ikusi da sektoreko agenteekin; alde batetik, legearen egungo 
alderdiei buruz, bai funtzionatu dituzten puntuen gainean bai garapena 
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izan ez duten artikuluen gainean.  Beste alde batetik, gogoeta egitea 
gizartean hurrengo 20 urteetan egin nahi da jarduera fisikoaz eta kirolaz, 
gure asmoa baita garaiekin bat datorren, eta egungo itxaropenak eta 
beharrak jasoko duen legea egitea. 
 

24. Dopinaren aurkako Legea aldatzeko Lege Proiektua. 
Helburua: Kiroleko Dopinaren Aurkako Legea aldatzeko lege-
proiektuaren xedea da Dopinaren aurkako euskal legea egokitzea 
AMAren Dopinaren aurkako Mundu Kode berrira (Dopinaren aurkako 
Munduko Agentzia). AMA (WADA ingelesez) da dopinaren aurkako 
munduko borrokaren erreferentzia; hortaz, Eusko Jaurlaritzak 
funtsezkotzat jotzen du euskal legea haien irizpidetara egokituta egotea. 

 
25. Euskadiko Dokumentu kudeaketa integralaren Lege Proiektua.  

Helburua: Euskadiko dokumentu kudeaketa integralaren legearen 
helburu nagusia da honako hauek lortzeko oinarriak ezartzea: batetik, 
dokumentu publikoak digitalki eta analogikoki kudeatzeko sistema 
koherente eta koordinatu bat antolatzea, modu horretan bermatuz hala 
balio iraunkorra duten dokumentuen kontserbazioa, nola haietarako 
irispidea, betiere irispide hori erregulatzen duen araudi osatuago baten 
esparru orokorraren arabera; bestetik, antolatzea Euskal Autonomia 
Erkidegoko artxibo-sistema, gure erkidegoarentzat interesa duten 
dokumentazio publiko eta pribatua zaindu behar duena. 

 
26. Euskadin Kirol arloko Lanbideetan Sartzeari eta Jarduteari buruzko 
Lege Proiektua. 

Helburua: Autonomia Estatutuko 10.36 artikuluaren arabera, Euskal 
Autonomia Erkidegoak kirolaren arloko eskumen esklusiboa du. 
Eskumen hori gauzatzeko, Euskadiko kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 
Legea onetsi zuen Eusko Legebiltzarrak. Lege horrek 62. artikuluan 
ezartzen zuen ezen agintari publikoek, beren eskumen-esparruaren 
barruan, titulu ofizialak eskatuko dituztela kirolarekin zuzenean lotutako 
zerbitzuak eskaintzeko, hots, irakaskuntza- zuzendaritza-, kudeaketa-, 
entrenamendu- eta animazio-zerbitzuak eta bestelakoak eskaintzeko. 
 
Kirol arloko lanbideek gero eta intzidentzia handiagoa dutenez gizartean, 
beharrezkotzat jotzen da gaur egun ez dagoen araudia sortzea. Aipatu 
jarduera profesionalek kirolarien osasunean eta segurtasunean eragiten 
dute zuzenean, bereziki, prestakuntza egokirik gabeko pertsonek bete 
izan baitituzte aholkularitza eta tutoretza lanak. Hauek arautu nahi ditu 
lege-proiektuak: kirol-arloko berezko lanbide batzuetan jarduteko 
oinarrizko alderdiak, lanbide horietan jarduteko zer kualifikazio izan 
behar den zehaztea, eta lanbide bakoitzari dagokion eremu funtzional 
orokorra esleitzea. 
 
Kirol-arloko lanbideetan sartzeko edo jarduteko, legearen ezaugarrietako 
bat izango da beharrezkoa izango dela goi-mailako hezkuntzako titulua 
ezezik, dagozkion lanbide-kualifikazioak ere egiaztatzea. Kualifikazio 
horiek, berriz, hainbat mailatako titulu akademikoen bidez egiaztatu ahal 
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izango dira, baita beste titulu batzuen bidez ere, esaterako, 
profesionaltasun-ziurtagiriak. 
Lege honek arautuko dituen lanbideek hezkuntzaren, aisiaren, lehiaren 
eta zuzendaritzaren eremua hartzen dute. Hortaz, lanbide hauez ari 
gara:  

• Irakasleak 
• Monitoreak 
• Entrenatzaileak 
• Kiroleko zuzendariak  

 
 
SEGURTASUNA 

 
27. Euskadiko Poliziari buruzko Legea aldatzeko Lege Proiektua.  

Helburua: Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruko 4/1992 Legea, 
uztailaren 17koa, aldatzea, polizia-eredua sendotzeko, zerbitzuaren 
beharrak ondo bete daitezen prozedura azkarrak ezartzeko, 
funtzionarioen eskubideak bermatuta, eta poliziaren zerbitzua 
eraginkorra eta efikaza izan dadin behar diren mekanismoak jasotzeko 

 
 
LANA ETA JUSTIZIA 

 
28. Euskadiko kooperatiben Lege Proiektua. 

Helburua: Testu bakar batean bateratzea eta integratzea eginiko 
aldaketak, enpresa egiteko bestelako aukera den sozietate mota horren 
eraginkortasunerako eta baliagarritasunerako gai nuklear erabakigarriak 
argitzeko, hala nola bazkideek zor sozialak direla-eta dituzten 
erantzukizunak. 

 


