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I. ERANSKINA 
 

EUSKADIRI ESKUALDATZEKO DAUDEN 37 ESKUMENEN ZERRENDA 

 
(1979-2017) 

 

 

EKONOMIA GARAPENA ETA AZPIEGITURAK 

 

1. Autobideak emakida-araubidean (AP1 eta AP68): 1980ko eskualdatzea amaitzea, orain, Euskal 

Autonomia Erkidegotik doazen eta eskualdatzeko dauden bi autobide horien tarteen titulartasunarekin:  

 AP1, Burgos-Armiñon tartea 

 AP8, Bilbo-Zaragoza tartea  

 

2. Aireportuak: lurreko laguntza-zerbitzuak, eta instalazioen administrazioa eta esplotazioa Bilboko, 

Hondarribiko eta Forondako aireportuetan. Konstituzio Auzitegiak berak aitortu du, honezkero, Euskadik 

lurreko laguntza-zerbitzuen prestazioa betearaz dezakeela. 

 

3. Interes orokorreko portuak: Estatuko Portuei eta Merkataritzako Nabigazioari buruzko Legeak berak 

autonomia-erkidegoei gaitasuna ematen die kudeaketa-eginkizunak bete ahal izateko interes orokorreko 

portuetan, besteak beste, Bilboko eta Pasaiako portuetan.  

 

4. Herri Lanetako Ikerketa eta Esperimentaziorako Zentroa: 2009an onetsitako eskualdatzea 

zabaltzea, ikerketa eta garapen zientifiko eta teknikoaren eta berrikuntzaren arloan. Eskualdatze hartan 

ez zen jaso CEDEX erakunde publikoa, herri-lanen arloan ikerketa-lan handia egiten duena.   

 

5. Trenbideak: Euskaditik igarotzen den Interes Orokorren Trenbide Sarean, Estatuak bere gain hartzen 

dituen trenbide zerbitzuei dagozkien funtzio eta zerbitzuak eskualdatzea, eta halaber, Euskal trenbide-

sarean Euskaditik doazen lineak eta tarteak sartzea, hala nola:   

 

 BIDAIARIAK:  

 

 08-782-Basurtuko Ospitalea-Ariz 

 784-Irauregi-Lutxana-Barakaldo 

 100: Irun-Brinkola. 

 700: Bilbo/Urduña 

 720: Bilbo/Abando-Santurtzi. 

 722: Desertu/Barakaldo-Muskiz. 

 780: Bilbo/La Concordia-Irauregi 

 790: Bilbo-Balmaseda. 

 

 SALGAIAK: 

 

 724: Bilbo-Santurtzi 

 201: Pasaiako Portua 

 481: Bilboko Portua 
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6. Errepideko garraioa: Euskaditik osorik doan edo bertan jatorria eta helmuga duen errepideko 

garraioaren antolamendua, koordinazioa, ikuskaritza eta kontrola. Helburua da foru-hitzarmenak 

eguneratzea, Bizkaia eta Gipuzkoa Arabarekin parekatzeko, kontuan hartuta haren hitzarmena 1950ekoa 

dela.  

 

7. Itsasoko laguntza: Estatuko jurisdikziopeko uretan, euskal itsasertzari dagozkionetan, bizitzak eta 

ontziak bilatu eta salbatzeko eragiketak egiteko eskumena. Estatuko Portuei eta Merkataritzako 

Nabigazioari buruzko Legeak dakar betearazpen hori beren autonomia-estatutuetan, berezko eskumen 

gisa, beren gain hartu duten autonomia-erkidegoei dagokiela, eta hori da Euskadiren kasua.   

 

8. Erakunde-administrazioa. Laguntza ETE eta berrikuntza teknologikoko programetarako: 

Energia Dibertsifikatu eta Aurrezteko Institutuak (IDAE) eta Industriako eta Enpresa Txiki eta Ertaineko 

Zuzendaritza Nagusiak (lehen IMPI izenez ezagutzen zen) egindako proiektuen finantzaketa-lana. 
Autonomia-erkidego guztiek jaso dituzte, azken urteotan, IMPIren eskualdatzea, baina ez Euskadik.  

 

9. Hidrokarburoak: Euskadi, dagoeneko, izapidetzen eta ematen ari da erkidego autonomoaren barruan 

garatzen diren hidrokarburoen miaketa baimenak eta ikerketa baimenak, baina eskualdatzea egin gabe, 

ezta aurrekontuko aurreikuspena ere. Gainera, hidrokarburoen ustiapenaren gaineko funtzio eta 

zerbitzuak eskualdatzea geratuko litzateke.  

 

NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA, ARRANTZA ETA ELIKAGAIGINTZA  

 

10. Arrantzako eta itsas hazkuntzako produktuen merkatuaren antolamendua eta orientazioa: 

1982ko eskualdatzea amaitzea, arrantza produktuak merkaturatzeko erregimenak eta egiturak 

sustatzeko eta hobetzeko.  

 

11. Arrantza-ikuskaritza: euskal itsasertzaren ondoko jurisdikziopeko uretara zabaltzea, honezkero, 

eskualdatu egin den barruko uren arrantza-ikuskaritzaren eskumena.  

 

12. Nekazaritza-aseguruak: Nekazaritza Aseguruen Estatutuko Erakundeak (ENESA), Nekazaritza 

Ministerioaren mendekoak, garatzen duen eskumena. Baina Gernikako Estatutuak dio Eusko Jaurlaritzak 

duela nekazaritza-arloko eskumena, eta beraz, hark ezarri beharko ditu nekazaritza-aseguru horiei 

dagozkien ekintzak eta hark garatu beharrezko tresnak.  

 

ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK  

 

13. Langabezia-prestazioak: Euskadik, 2010etik, enplegu-politika aktiboen lan- eta kudeaketa-

bitartekaritzako funtzioak betetzen ditu. Gobernuaren iritziz, langabeziagatiko gizarte-babesaren 

sistemaren kudeaketa eskualdatuz gero (prestazio bereziak eta subsidioak barne), hobetu egingo 

litzateke autonomia- eta estatu-mailako administrazioen arteko koordinazioa. Horrela, enplegu-politikari 

emango litzaioke bide, baita arreta egokiagoari ere.  

 

14. Immigrazioa: Eusko Jaurlaritzaren ustez, tresna berriak hornitu behar dira mugimendu migratzaile 

berrietako pertsonak jasotzeko, baldintza duinetan, eta emigratu dutenei, bueltatzeko baldintza duinak 

eskaintzeko. Hori dela-eta, eskatzen du atzerritartasuneko betearazpen-jarduketa guztiak alde batera 

utzita, osasunarekin, gizarte-ongizatearekin, garapen komunitarioarekin eta lanarekin lotutako 

administrazio-jarduketa guztiak bere gain hartzeko.  

 

INGURUMENA  

 

15. Itsasertzaren antolamendua eta kudeaketa: Gernikako Estatutuak Euskadiri itsasoko eta lurreko 

eremuen kudeaketaren eskumena ematen dio, besteak beste, itsas instalazioetako baimenetarako, 

hondartzetako, aingura-eremuetako edo pantalan flotatzaileetako erabileren baimenetarako, interes 

orokorrekoak ez diren obren kudeaketa eta betearazpenerako, kontzesioak emateko, baimenak, 

zehapenak eta abar. Bi autonomia-erkidegok jaso dute eskualdatze hau, Andaluziak eta Kataluniak, baina 

ez Euskadik.  
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OGASUNA ETA EKONOMIA  

 

16. Kreditua eta Bankua: helburua da, gaur egun, Ekonomia, Industria eta Lehiakortasun Ministerioak 

betetzen dituen eginkizunak bete ahal izatea, kontuan hartuta Konstituzio Auzitegiak autonomia-

erkidegoei kreditu-erakundeak ikuskatzeko eskumenak aitortzen dizkiela. Izan ere, Konstituzio Auzitegiak 

berak, bere jurisprudentzian, garbi utzi du Estatuak ezarri behar dituela konexio puntu egokiak.  

 

17. Aseguruak: Gernikako Estatutuak Euskadiri eskumen esklusiboa ematen dio jarduera ekonomikoaren 

sustapenean, garapen ekonomikoan eta plangintzan, ekonomiaren antolamendu orokorrarekin bat. 

Euskadi eskuduna da, gainera, kredituaren eta bankuen antolamenduaren inguruko legegintza-

garapenean eta oinarrien  betearazpenean, baita aseguruetan ere. Praktikan, Euskadik aseguru- eta 

berraseguru-entitateak ikuskatzeko funtzio guztiak betetzeko ahalmena eduki behar du, baita bere 

eskumen-esparru barruko aseguru eta berraseguru merkatuen garapena antolatzeko funtzioak ere, 

ezarritako konexio puntuak aldatuz.   

 

18. Estatuko sektore publikoa: Estatuko araudiak berak aukera ematen die euskal erakundeei Estatuko 

enpresa publiko eta erakunde publikoetako administrazio- eta kudeaketa-organoetan parte hartzeko, 

zehazki SEPIn, baita hura osatzen duten enpresetan ere, baldin eta horien negozio-kudeaketa Euskadin 

finkatuta badago.  

 

19. Kreditu ofiziala: kreditu-erakunde ofizialak sortzea eta ekonomikoki hornitzea Estatu Kredituko 

erakundeak Estatuko Aurrekontu Orokorretako diru-sarrerez elikatzen diren baldintza beretan, zehazki, 

Kreditu Ofizialaren Institutua, ICO.  

 

20. Baloreen merkatua: Bilboko Burtsaren gidaritza-sozietatea eta bertan bakarrik kotizatzen duten 

produktuak ikuskatzeko, gainbegiratzeko eta zehapenak jartzeko eginkizunak. Baloreen merkatuak 

aldaketa handia izan du azken urteotan, Erkidegoko zuzentarau berriak direla-eta. Indarrean dagoen 

araudiak, orain, aitortzen du Balore Merkartuaren Batzorde Nazionalak betetzen dituen eginkizun batzuk 

Euskadiri dagozkiola, bere eskumenen eremuan.  

 

HEZKUNTZA  

 

21. Unibertsitate-ikaskuntzetako atzerriko titulu eta ikasketak ematea, homologatzea eta 

baliozkotzea: unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzan dagoeneko egin den transferentzia unibertsitate-

ikasketetara zabaltzea. Euskadiren eskumen esklusiboa da, eta beraz, zera dagokio, unibertsitate-

ikaskuntzetako atzerriko titulu eta ikasketak eman, homologatu eta baliozkotzeko funtzioak bere gain 

hartzea, baita Euskadin dauden atzerriko ikasketa-zentroen unibertsitate-ikasketak onesteari lotutako 

funtzio eta zerbitzuak ere.  

 

OSASUNA  

   

22. Farmaziako produktuei buruzko legeria: 2015etik, farmazia-produktuei buruzko legeria gauzatzeko 

materian, zenbait funtzio erabiltzeko ahalmenak onartu zizkien Espainiako legeriak autonomia-

erkidegoei. Alegia, publizitate-mezuak baimentzea, promozioak kontrolatzea, farmazia-produktuen 

egiaztatzea, ikuskaritza, kalitate-kontrola, farmakozaintza, zehapen-ahalmena eta establezimenduak 

ixteko ahalmena, ikuskaritza eta abar. Hamahiru autonomia-erkidegok jaso dute eskualdatze hau, baina 

ez Euskadik.  

 

23. Eskola-asegurua: Gernikako Estatutuak, halaber, eskola-aseguruaren araubide ekonomikoa eta eskola-

aseguruaren ondoriozko osasun-ekintzako funtzioak eta zerbitzuak kudeatzeko eskumena jaso du.  

 

TURISMOA  

 

24. Turismo-paradoreak: 2011ko transferentzia zabaltzea, turismoaren arlokoa, honako establezimendu 

hauen titulartasun-eskualdaketa sartzeko:   

 Hondarribiko paradorea 

 Argomanizko paradorea  
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KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA 

 

25. Zinematografia Babesteko Funtsa: 1981ean, kulturaren arloan, eginiko eskualdatzearen bidez, 

Euskadiri eskumena eman zitzaion zinematografiaren eta ikus-entzunezkoen sektoreak antolatzeko eta 

horien sustapen-politika ezartzeko. Hala ere, funts hori eskualdatzeke geratu zen, eta funtsezko tresna 

da euskal zinematografiaren sektorea babesteko eta sustatzeko.  

 

26. ISBN eta ISNN esleitzea: Gernikako Estatutuak jasotzen duen kultura arloko eskumenak Euskadiri 

ISBN eta ISNN bibliografia-identifikazioko nazioarteko kodeak esleitzeko eta kudeatzeko eskualdatzea 

dakar, katalogazioa eta informazioa barne, baita estatistika funtzioak ere. Hori horrela, Eusko Jaurlaritzak 

gogorarazten du ISBNren Nazioarteko Agentziak berak ez duela oztoporik jartzen, Estatu beraren 

barruan, kode horiek esleitzen dituzten agentzia nazional desberdinak egoteko, eta gainera, eskumen 

hori, dagoeneko, transferitu zaio, behin, Kataluniari.  

 

SEGURTASUNA  

 

27. Meteorologia: Euskalmet-Euskal Metereologia Agentzia Euskadiren titulartasunekoak diren 

meteorologia-jarduerak gauzatzeko organo arduraduna da. Hala ere, Euskadiko agintaritza meteorologiko 

gisa aitortua izateko, eta beraz, lurraldean finkatutako azpiegituren bidez meteorologia- eta klima-

zerbitzuak ematen dituena izateko, Estatuak aitortu beharko luke Euskalmeten agintaritza, eta halaber, 

Estatuko agentziarekiko (AEMET) koordinazio egokia zehaztu.  

 

28. Ibilgailuen zirkulazio- eta matrikulazio-baimenak egitea: bide-segurtasunaren arloko eskumena 

zabaltzea, zirkulazio- eta matrikulazio-baimenak egin ahal izateko, eta gidarien gaitasun psikofisikoak 

egiaztatzeko zentroei baimena emateko, ikuskatzeko eta zehatzeko.  

 

29. Segurtasuneko zerbitzu pribatuak: finantza-izaerako eskualdatzea, berezko finantzaketa-araubidean, 

segurtasun pribatuaren arloan, bere gain hartutako eginkizun eta zerbitzuak sartzeko. Konstituzio 

Auzitegiak argi utzi du Euskadik barne-antolamenduko eta antolamendu funtzionaleko erregelamenduak 

onetsi ditzakeela segurtasun pribatuaren inguruan dituen eskumenen eremuan.  

 

30. Udal-hauteskundeen araubidea: Euskadiko udal-araubidea foraltasunaren muinean dago txertatuta 

beren beregi. Gernikako Estatutuaren 37.3 e) artikuluaren berariazko babespean dago, Espainiako 

Konstituzioaren Lehen Xedapen Gehigarriarekin lotuta dagoena.   

 

LANA ETA JUSTIZIA  

 

31. Espetxe-sistema: Euskadiren eskumen esklusiboa da espetxe erakunde eta establezimenduen 

antolamendua, araubidea eta funtzionamendua. Eskumen hau eskualdatu zaio, dagoeneko, Kataluniari. 

Zehazki, honako eginkizun hauek transferitu beharko lirateke:  

 Euskadin dauden espetxe-erakundeen zuzendaritza, antolamendua, araubidea, funtzionamendua, 

plangintza eta ikuskaritza 

 Zentroen plangintza eta eraikuntza 

 Higiezin eta ekipamenduen administrazioa eta ondare-kudeaketa 

 Presoen ordainpeko lanaren antolamendua eta neurri alternatiboen betearazpena espetxean 

 Gizarteratzeko jarduerak  

 

32. Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritza: Enplegu Politika Aktiboen transferentzia amaitzea, 

arau-hausteen kontrola, ikuskaritza eta zehapen-ahalmenen funtzioak gehituta. Eskumen honek lotuta 

egon behar du eskualdatu beharreko Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren funtzioekin, Itsasoko 

Gizarte Institutuaren funtzioekin, eta Gizarte Segurantzaren Erregimen Ekonomikoaren kudeaketarekin. 
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33. Gizarte Segurantzako Institutu Nazionala: Gizarte Segurantzako sistemaren prestazio ekonomikoak 

kudeatzeko eta administratzeko eginkizunak, zehapen-ahalmena eta ikuskatzeko eginkizuna barne, baita 

haren aseguratu edo onuradun izaera aitortzeko eta kontrolatzeko eginkizunak ere. Hori horrela, 

orokorrean, Euskadik bere gain hartu behar ditu gai honen gaineko lege-garapena eta betearazpena; eta 

ondorioz, hari egokituko zaio Gizarte Segurantzako sistemaren prestazio ezberdinen kudeaketa, 

erregimen bereziak barne, baita Erakunde Laguntzaile eta Ordezkoen kontrola eta tutoretza ere 

gertakizunen kudeaketari dagokionez.  

 

34. Itsasoko Gizarte Institutua: Itsasoko Langileen Gizarte Segurantzaren Araubide Bereziko 

prestazioetarako eskubidea kudeatzeko, administratzeko eta aitortzeko eginkizunak, dagokion zehapen-

ahalmena eta ikuskatzeko eginkizuna barne, baita haren aseguratu edo onuradun izaera aitortzeko eta 

kontrolatzeko eginkizunak ere.  

 

35. Gizarte Segurantzaren araubide ekonomikoaren kudeaketa: Gizarte Segurantzaren araubide 

ekonomikoaren kudeaketa Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan, izaera unitarioa eta elkartasunerako 

printzipioa kontuan hartuta, erkidegoko erakundeen subrogazioaren bidez Gizarte Segurantzako 

Diruzaintza Orokorrak betetzen duen lekuan. Euskadiren autogobernua sustatzea eta horretan sakontzea 

lortzeko, erronka garrantzitsuenetakoa da eskumen honen garapena.  

 

36. Soldatak Bermatzeko Funtsa: lan kredituak babesteko zerbitzu publikoaren kudeaketa, soldatapeko 

pertsonen alde, enplegu emailea kaudimengabezia edo hartzekodunen konkurtso egoeran badago.  

Arauketa honen helburu diren kalte-ordainak izaera juridiko laboralekoak dira, eta ez gizarte-

segurantzakoak; beraz, funts honen kudeaketa eta administrazioa, materialki, Euskadiren eskumenekoa 

den lan-eremuan sartzen da.  

 

37. Ikerketa eta laguntza teknikoko zentroak: Barakaldoko Ikerketa eta Laguntza Teknikoko Zentroaren 

kudeaketa eta administrazioa ere, makineria egiaztatzeko zentro nazional bihurtu den arren, materialki, 

Euskadiren titulartasunekoa den lan legeria betearazteko eskumenean sartzen da.  

 


