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Erabakia; honen bidez, Eusko Legebiltzarrera igortzen dira Euskadiren 
Autogobernuaren Batzorde Txostengileak Eusko Jaurlaritzari eskatutako 
txostenak. 
 
Eusko Legebiltzarrean eratutako Euskadiren Autogobernuaren Batzorde Txostengileak bi 
txosten igortzeko eskatu dio Eusko Jaurlaritzari 2017an. 
Eskaera horri erantzunez, Gobernu Kontseiluak hau erabakitzen du:  
 

ERABAKIA 
 
Eskatutako txostenak onartzea eta Eusko Legebiltzarrean eratutako Euskadiren 
Autogobernuaren Batzorde Txostengileari igortzea. Bi txostenak erabaki honi batu zaizkio 
eranskin gisa: 
 
1. eranskina.- Gernikako Estatutuan jasota baina oraindik transferitu gabe dauden gaien 
eskualdatzeen katalogo eguneratua. 
 
2. eranskina.- Erabakitzeko ahalmenaren ebaluazioa, zerrendatzen diren esparruetan, 
eta politika publikoak ezartzeko mugen azterketa, oinarrizko arauditik hasi eta 
betearazpen-araudiraino. 
 
 
Vitoria-Gasteiz, 2017ko irailaren 19a 
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1. eranskina.- Gernikako Estatutuan jasota baina oraindik transferitu gabe dauden 
gaien eskualdatzeen katalogo eguneratua. 
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EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARI EGITEKO DAUDEN TRANSFERENTZIAK 
EGUNERATZEARI BURUZKO TXOSTENA. 2017. URTEA 
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ATARIKOA 
 
Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren artean egiteko dauden transferentziei 
buruzko fitxak bilduta zeuden Eusko Legebiltzarrak 1993ko uztailaren 1ean onartu zuen 
Estatutuaren garapenari buruzko txostenean (EHAAn 1993ko uztailaren 9an 
argitaratuan); transferentzia horiei, hain zuzen ere, beharrezko irizten zieten Estatutuari 
buruzko testua, hots, Zubia txostena, osatzeko. 
 
Txostena onartu zen egunean egiteko zeuden 54 eskualdaketari buruzko 54 fitxa 
zerrendatuta zeuden, Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuan jasota 
dauden jardun administratiboko 12 arlo homogeneotan taldekatuta. Horrenbestez, 
egiteko zeuden transferentziak identifikatu ziren, eta garatzeko zegoen autonomiaren 
quantuma ere zehaztu zen. 
 
Hona hemen arloen zerrenda: 
 
1. arloa. Garraioak eta herri-lanak 
2. arloa. Ingurumena eta ekologia 
3. arloa. Osasuna, gizarte-zerbitzuak eta asistentzia-zerbitzuak 
4. arloa. Segurtasun publikoa, hauteskunde-prozesuak eta komunikabideak 
5. arloa. Industria, energia, meategiak eta ikerketa zientifikoa eta teknikoa 
6. arloa. Justizia 
7. arloa. Kultura eta turismoa 
8. arloa. Hezkuntza 
9. arloa. Lana eta Gizarte Segurantza 
10. arloa. Nekazaritza, abeltzaintza, arrantza eta elikadura 
11. arloa. Zuzenbide publikoko korporazioak 
12. arloa. Ekonomiko finantzarioa 
 
Geroago, Eusko Jaurlaritzak “Lehentasunei buruzko txostena” onartu zuen. Eusko 
Legebiltzarrak, txostena jaso eta aztertu ondoren, aldeko balorazioa eman zion, 1995eko 
urriaren 20an. Zubia txostena onartu zenetik Lehentasunei buruzko txostena onartu arte 
egin ziren 9 eskualdaketak aipatuta zeuden Lehentasunei buruzko txostenean. Horrez 
gain, negoziazio-lehentasunak ere zehaztu ziren, bai eta Zubia txostenean jasota zeuden 
egiteko transferentzien lehentasunezko hurrenkera ere. Hona hemen lehentasunezko 
arloak: 
 
- Lana eta Gizarte Segurantza: 
Lanerako lanbide-prestakuntza. 
Enpleguaren sustapena eta kudeaketa. 
Enpleguaren erregulazioa. 
- Azpiegiturak: 
Emakida-erregimeneko autobideak. 
Aireportuak. 
Interes orokorreko portuak. 
- Ekonomiko finantzarioa: 
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Kreditua eta bankuak. 
Aseguruak. 
Balore-merkatua 
- Justizia. 
Justizia Administrazioaren zerbitzura ari diren langileak. 
Espetxeak. 
- Hezkuntza eta ikerketa: 
Zientzia- eta teknika-ikerketa. 
- Industria. 
Estatuko sektore publikoa. 
- Beste lehentasun batzuk: 
Errepideko garraio mekanikoa. 
FORPPA eta SENPA. 
Ingurumen-arloa, honako transferentzia hauek barne hartuta: Jarduera gogaikarriak, 
kaltegarriak, osasungaitzak eta arriskutsuak; ingurumena; eta isurketak jurisdikziopeko 
uretara. 
Udal-hauteskundeak. 
Itsasoko Gizarte Institutuaren osasun-asistentzia eta gizarte-zerbitzuak. 
 
Esan bezala, Eusko Legebiltzarrari txostena helarazi zitzaion, eta Legebiltzarraren Osoko 
Bilkurak aldeko balorazioa eman zion (1995eko urriaren 20an). Harrezkero, ordea, beste 
transferentzia batzuk egin dira, eta horiek aurrerapenak eta ondorioak eragin dituzte; 
hartara, Lehentasunei buruzko Txostena 2001ean eguneratu behar izan zen. 
 
Zehatz-mehatz, bederatzi transferentzia gehiago egin zitzaizkion EAEri, 2001. urtearen 
hasiera arte. Hala eta guztiz ere, Gernikako Estatutuan jasota zeuden 37 arlori lotutako 
eskumen-tituluak eskuratzeko zeuden. Hona hemen zeintzuk jo ziren garrantzitsuentzat, 
irizpide kualitatiboei jarraikiz: 
Gizarte- eta lan-arloa (Gizarte Segurantza eta Enpleguko Institutu Nazionala): 12.2 eta 
18. artikuluak eta bosgarren xedapen iragankorra. 
Portuak eta aireportuak: 12.8 artikulua. 
Trenbideak: 10.32 artikulua (eskumen esklusiboa). 
Emakida-erregimeneko autobideak: 10.34 artikulua. 
Kreditua eta bankuak, aseguruak eta kreditu ofiziala: 11.2.a) artikulua. 
Meatze- eta energia-erregimena (hidrokarburoak): 11.2.c) artikulua. 
Ikerketa zientifikoa eta teknikoa: 10.16 artikulua. 
Espetxeak: 10.14 eta 12.1 artikuluak. 
 
XI. legegintzaldiko Euskadi 2020 gobernu-programako (2016-2020) “Autogobernu 
handiagoa eta hobea” deituriko IV. ardatzean jasota dago, Eusko Legebiltzarrean 
eratutako Autogobernuaren Batzorde Txostengileak eskatuta, Eusko Jaurlaritzak 
proposamen bat bidaliko diola Ganberari, non oraindik egiteke dauden transferentzien 
katalogoa gaurkotzeaz gain, zehatz-mehatz erakutsiko baita Gernikako Estatutua 
amaitutzat eman ahal izateko Euskadiri legez aitortutako baina oraindik gauzatzeke 
dagoen autogobernu formalaren quantuma. 
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Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari jakinarazi dio Euskadiren Autogobernuaren 
Batzorde Txostengileak erabaki duela Eusko Jaurlaritzari eskatzea honako txosten hau 
bidaltzeko: “Gernikako Estatutuan jasota egon arren, egiteko dauden arlo batzuetako 
transferentziei buruzko txostenaren eguneratzea”. 
 
Hortaz, 2017an egiteko dauden transferentziak eguneratzeko txosten hau egite aldera, 
lan-metodo erraza baliatu dugu, metodoak Estatutuaren garapenaren dinamismoa argi 
erakusten baitu. Dinamismo hori ez da harritzekoa, egiteko dauden transferentzien 
garapenaren argazkia inoiz ez baita estatikoa izan. 
 
Ildo horretatik, honako faktore hauek aldeko ala kontrako eragina izaten dute 
transferentzien prozesuan: batetik, egoera juridiko-ekonomikoen aldaketa faktikoak eta 
ondoz ondoko legegintzaldien politika-mugimenduek; eta, bestetik, estatu-araudiaren 
etengabeko aldaketek eta Konstituzio Auzitegiaren doktrinaren bilakaerak. 
 
Faktore horiei —azken biei, batik bat— bereziki erreparatu zaie txosten hau egitean, 
ezinbesteko elementutzat jo baitira, Estatutuaren etorkizuneko eta orainaldiko garapena 
eta, zehazki, transferentzien eboluzioa, ulertu ahal izateko. 
 
Lehenik eta behin, 1994tik 2011 arte egin diren eskualdaketen zerrenda jasota dago1; 
EAEri azken transferentzia 2011n egin zitzaion, hain zuzen ere. Hori horrela, 18 urteotan 
egin diren 35 eskualdaketak bereizita daude: haietako batzuk bat datoz, partzialki, Zubia 
txostenean jasotako fitxekin; beste batzuk, ordea, txostenean bertan bereziki jasota ez 
dauden eskualdaketak dira. Garrantzi handiko arloetan eskualdaketak egin direla 
egiaztatu da. Estatutuaren testua bera dela-eta, edo Itunaren erregimenak eskualdaketen 
balorazio ekonomikoan izan duen eragina dela-eta, eskualdaketa batzuk oso bereziak 
izan dira.  
 
Adibide gisa nabarmentzekoak dira honako hauek: Justizia Administrazioaren zerbitzuko 
baliabide material eta ekonomikoen eskualdaketa; emakida-erregimeneko autobideen 
transferentzia partziala; zientzia-, teknika- eta berrikuntza-ikerketaren eta garapenaren 
arloko eginkizunen eskualdaketa; eta, berriki, lanaren, enpleguaren eta lanbide-
prestakuntzaren esparruan Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak betetzen zituen lan-
legeria betearazteko eginkizunak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari 
eskualdatzea, bai eta 
Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzak betetzen duen ikuskaritzako funtzio 
publikoa ere. 
 
Bestalde, gaur arte landu ez diren gaiei buruzko sei proposamen zerrendatu dira, fitxa 
bereizietan. Haietako batzuk aurreko eskualdaketetan sar daitezke: aurreko 
eskualdaketak partzialak izan ziren; beraz, proposatuak aurrekoen luzapentzat har 
daitezke. Beste batzuk, ordea, egoera berriei buruzkoak dira, eta txosten honetan sartu 
ditugu egiteko dauden transferentzien zerrendan, zehatz-mehatz. Horren harira, ISBN eta 

                                                           
1
 Horrenbestez, 2001ean eguneratu zen lehentasunei buruzko txostenean jasotako eskualdaketak ere jasota daude. 
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ISSN zenbaki normalizatuak esleitzeko funtzioei eta, besteak beste, immigrazioari 
lotutako zerbitzuei buruzko eskualdaketa osatuagoak eskatu eta proposamen berriak 
egiten dira. 
 
Azkenik, egiteko dauden transferentzien zerrenda eguneratua jaso da, 11 arlotan 
taldekatuta, baina zenbakitzea, zentzuduna denez, ez dator bat Zubia txostenean 
jasotakoarekin. Fitxen zerrenda da, baina, agerikoa denez, gutxieneko edukien 
erreferentea baino ez da; beraz, fitxen zerrenda ez da oztopo izango beste eskualdaketa 
batzuk edo beste eduki mota batzuk gehitzeko.  
 
Txosten hau egiteko lan-metodo honi jarraitu diogu: lehenik eta behin, abiapuntutzat 
hartu ditugu 1993ko txostena (Zubia txostena), 1995ekoa (Lehentasunei buruzko 
txostena) eta azken txosten horren 2001eko bertsio eguneratua. Txosten horietan 
azalduta dauden interpretazioak eta ikuspegiak ahalik eta gehien errespetatu ditugu. 
Hala eta guztiz ere, esan bezala, behin betiko edo, behintzat, funtsean aldatu diren fitxak 
ere jaso ditugu txosten honen azterketan.   
 
Interesa adierazi duten sektoreko sailekin eztabaidatu dugu lana, bai eta Ogasun eta 
Ekonomia Sailarekin ere; eta haiek egin dituzten ekarpenak eta oharrak txostenean 
jasota daude.  
 
Prozesu horri jarraituta, txostenaren proposamena idatzita geratu da, Gobernu 
Kontseiluari helarazteko prest, Kontseiluak azter dezan, Eusko Legebiltzarrari bidali baino 
lehenago. 
 
Lan honen zati nagusia osatzen duten fitxen oinarrizko edukia eta Zubia txostenean jaso 
zena oso antzekoak dira, formaren aldetik. Izan ere, Zubia txostenean jaso ziren atalak 
ahalik eta gehien errespetatzen saiatu gara, baina, aldi berean, atal guztiak eta haietako 
bakoitza guztiz eguneratu ditugu. 
 
Hori horrela, eskualdaketa bakoitzaren xedearen deskribapena arlo bakoitzaren benetako 
egoeraren arabera eguneratu dugu. Bestalde, transferitzeko dauden eginkizunak eta 
zerbitzuak adibidez azalduta daude, eskualdaketa bakoitza era ulergarriagoan azaltzeko.  
 
Horrekin batera, arlo bakoitza arautzen duten araudiak eta eskumenen banaketari buruz 
osatuz joan den konstituzio-doktrina nagusia ere bereziki aipatuta daude. Atal horretan 
konstituzio-doktrinaren funtsezko edukia zehaztu da; beraz, horren arabera, azkar uler 
daiteke Konstituzio Auzitegiak arlo horietan nola moldatu duen Estatuaren eta 
autonomia-erkidegoen arteko eskumenen banaketa; eta, kasu batzuetan, doktrinaren 
garapena ere ezagutarazi da. 
 
Azkenik, «Balorazioa» deituriko atalean adituen hausnarketa jaso da. Kasu askotan 
aurrekarietatik abiatu da gogoeta hori, eta bertan aztertzen dira, bai Europako eta 
Estatuko araudiek dagokion arloan izan duten eragina, bai Konstituzio Auzitegiak 
emandako doktrinaren eragina. Behin azterketa hori eginda, ondorioa osatu da, eta fitxa 
gehienetan —guztietan ez, ordea-— eskualdaketaren aldekoa izan da.  
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Bestalde, eskualdaketen baldintzak ez daude guztiz zehaztuta, transferentzia bakoitzaren 
berezko edukiak —dagozkion zerbitzuak eta eginkizunak xehetasunez azalduta— 
banakako prozesuetan aztertu beharko baitira, eta prozesu horren amaiera 
Transferentzien Bitariko Batzordean negoziatuko da.  
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1994TIK 2011 ARTE EGIN DIREN TRANSFERENTZIEN ZERRENDA 
 

1994. URTEAN 
 
290/1994 Dekretua, uztailaren 12koa, Eskualdaketen Askotariko Batzordearen 1994ko 
maiatzaren 31ko Akordioa, Kirol nautiko eta Urazpikoei buruzko irakaskuntzen alorreko 
egitekoak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari egozteari buruzkoa, onartzen 
duena. (1994-07-22ko EHAA, 140. zk.) 
 
1544/1994 Errege Dekretua, uztailaren 8koa, uretako eta urpeko kirolen irakaskuntzen 
arloetan Estatuko Administrazioak betetzen zituen eginkizunak Euskal Autonomia 
Erkidegoari eskualdatzeari buruzkoa. (1994-07-22ko BOE, 174. zk.) 
 
 
291/1994 Dekretua, uztailaren 12koa, Eskualdaketen Askotariko Batzordearen 1994ko 
maiatzaren 31ko Akordioa, lan-baltzu anonimoak administrazio mailan sailkatzeko eta 
erroldatzeko egitekoak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari egozteari buruzkoa, 
onartzen duena. (1994-07-22ko EHAA, 140. zk.) 
 
1545/1994 Errege Dekretua, uztailaren 8koa, lan-sozietate anonimoen erregistroaren eta 
administrazio-kalifikazioaren arloan Estatuko Administrazioak betetzen zituen 
eginkizunak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeari buruzkoa. (1994-07-22ko 
BOE, 174. zk.) 
 
 
292/1994 Dekretua, uztailaren 12koa, Eskualdaketen Askotariko Batzordearen 1994ko 
maiatzaren 31ko Akordioa, Itsasgintza Zibileko Goi-mailako irakaskuntzen alorreko 
egitekoak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari egozteari buruzkoa, onartzen 
duena. (1994-07-22ko EHAA, 140. zk.) 
 
1546/1994 Errege Dekretua, uztailaren 8koa, Itsasgintza Zibileko Goi Mailako Ikasketen 
arloan Estatuko Administrazioak betetzen zituen eginkizunak Euskal Autonomia 
Erkidegoari eskualdatzeari buruzkoa. (1994-07-22ko BOE, 174. zk.) 
 
 
293/1994 Dekretua, uztailaren 12koa, elkargo ofizial edo profesionalen inguruko 
eginkizun eta zerbitzuen Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeko 1994ko 
maiatzaren 31n Eskualdaketen Askotariko Batzordeak hartutako Akordioa onartzen 
duena. (1994-07-22ko EHAA, 140. zk.) 
 
1547/1994 Errege Dekretua, uztailaren 8koa, lanbide-elkargoen arloan Estatuko 
Administrazioak betetzen zituen eginkizunak Euskal Autonomia Erkidegoari 
eskualdatzeari buruzkoa. (1994-07-22ko BOE, 174. zk.) 
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294/1994 Dekretua, uztailaren 12koa, interes orokorrekoak ez diren portuetan zamatzeko 
eta deskargatzeko eginkizunak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari 
eskualdatzeari buruz Eskualdaketen Askotariko Batzordeak 1994ko maiatzaren 31n 
hartutako erabakia onesten duena. (1994-07-22ko EHAA, 140. zk.) 
 
1548/1994 Errege Dekretua, uztailaren 8koa, interes orokorrekoak ez diren portuetan 
zamatzeko eta deskargatzeko gaietan Estatuko Administrazioak betetzen zituen 
eginkizunak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeari buruzkoa. (1994-07-22ko 
BOE, 174. zk.) 
 
 
295/1994 Dekretua, uztailaren 12koa, Eskualdaketen Askotariko Batzordearen 1994ko 
maiatzaren 31ko Akordioa, bigarren eta hirugarren mailako instalazio erradioaktiboen 
alorreko egitekoak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegori egozteari buruzkoa, 
onartzen duena. (1994-07-22ko EHAA, 140. zk.) 
 
1549/1994 Errege Dekretua, uztailaren 8koa, bigarren eta hirugarren mailako instalazio 
erradiaktiboen arloan Estatuko Administrazioak betetzen zituen eginkizunak Euskal 
Autonomia Erkidegoari eskualdatzeari buruzkoa. (1994-07-22ko BOE, 174. zk.) 
 
 
296/1994 Dekretua, uztailaren 12koa, Eskualdaketen Askotariko Batzordearen 1994ko 
maiatzaren 31ko Akordioa irrati difusio alorreko egitekoak eta zerbitzuak Euskal 
Autonomia Erkidegoari egozteari buruzkoa, onartzen duena. (1994-07-22ko EHAA, 140. 
zk.) 
 
1550/1994 Errege Dekretua, uztailaren 8koa, irrati difusioaren arloko eginkizunak eta 
zerbitzuak Estatuko Administrazioak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeari 
buruzkoa. (1994-07-22ko BOE, 174. zk.) 
 
 
297/1994 Dekretua, uztailaren 12koa, baliabide eta aprobetxamendu hidraulikoen arloko 
eginkizunak eta zerbitzuak EAEri eskualdatzeari buruz Eskualdaketen Askotariko 
Batzordeak 1994ko maiatzaren 31n hartutako erabakia onesten duena. (1994-07-22ko 
EHAA, 140. zk.) 
 
1551/1994 Errege Dekretua, uztailaren 8koa, baliabide eta aprobetxamendu hidraulikoen 
arloan Estatuko Administrazioak zituen eginkizunak Euskal Autonomia Erkidegoari 
eskualdatzeari buruzkoa. (1994-07-22ko BOE, 174. zk.; 1994-08-02koa, 183. zk. (hutsen 
zuzenketa)). 
 
 
457/1994 Dekretua, azaroaren 29koa, Eskualdaketen Batzorde Mistoaren 1994ko 
azaroaren 2ko Akordioa, Nekazaritza Elikagaietako Iruzurrak eta Kalitatea Zaintzeko 
egitekoak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari egozteari buruzkoa, onartzen 
duena. (1994-12-12ko EHAA, 234. zk.) 
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2231/1994 Errege Dekretua, azaroaren 18koa, nekazaritza elikagaietako iruzurrak eta 
kalitatea zaintzeko alorrean Estatuko Administrazioarenak diren egiteko eta zerbitzuak 
Euskal Autonomia Erkidegoari egozteari buruzkoa. (1994-12-10eko BOE, 295. zk.; 1995-
01-18koa, 15. zk. (hutsen zuzenketa)). 
 

1996. URTEAN 
 
59/1996 Dekretua, martxoaren 26koa, Eskualdaketetarako Bitariko Batzordearen 1996ko 
otsailaren 16ko Akordioa onesten duena. Akordioaren arabera, Justiziako Administrazioa 
baliabide material eta ekonomikoez hornitzeko Euskal Autonomia Erkidegoari 
eskualdatutako zerbitzuak gehitzen dira. (1996-04-01eko EHAA, 65. zk.) 
 
410/1996 Errege Dekretua, martxoaren 1ekoa, EAEko Justizia-administrazioa baliabide 
materialez eta ekonomikoez hornitzeko Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatutako 
zerbitzuak gehitzeari buruzkoa. (1996-04-11ko BOE, 88. zk.) 
 
 
61/1996 Dekretua, martxoaren 26koa, Nekazaritzaren arloan Euskal Autonomia 
Erkidegoari eskualdatutako zerbitzuei atxikitako baliabideak ugaltzeari buruz 
Eskualdaketetarako Bitariko Batzorderen 1996ko otsailaren 21eko Akordioa onartzen 
duena. (1996-04-01eko EHAA, 65. zk.) 
 
512/1996 Errege Dekretua, martxoaren 15ekoa, Nekazaritzaren arloan Euskal Autonomia 
Erkidegoari eskualdatutako zerbitzuei atxikitako baliabideak ugaltzeari buruzkoa. (1996-
04-11ko BOE, 88. zk.) 
 
 
60/1996 Dekretua, martxoaren 26koa, Justizia Administrazioko giza baliabideen arloko 
eginkizunak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeari buruz 
Eskualdaketetarako Bitariko Batzordearen 1996ko otsailaren 16ko Akordioa onartzen 
duena. (1996-04-01eko EHAA, 65. zk.) 
 
514/1996 Errege Dekretua, martxoaren 15ekoa, Justizia Administrazioko giza baliabideen 
arloko eginkizunak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeari 
buruzkoa. (1996-04-12ko BOE, 89. zk.) 
 
 
217/1996 Dekretua, abuztuaren 30ekoa, Gizarte Segurantzako egitekoak eta zerbitzuak, 
Itsas Gizonentzako Gizarte Institutua (IGI) erakundearen ardurapekoa den sanitate-
laguntza arloko Gizarte Segurantzako egitekoak eta zerbitzuak Euskal Autonomia 
Erkidegori eskualdatzeari buruz Eskualdaketetarako Bitariko Batzordeak 1996ko 
uztailaren 29an hartu zuen Akordioari onarpena ematen diona. (1996-08-31ko EHAA, 
167. zk.) 
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1946/1996 Errege Dekretua, abuztuaren 23koa, Itsas Gizonentzako Gizarte Institutua 
(IGI) erakundearen ardurapekoa den sanitate-laguntza arloko Gizarte Segurantzako 
egitekoak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzen dizkiona. (1996-08-
31ko BOE, 221. zk.) 
 
 
216/1996 Dekretua, abuztuaren 30ekoa, ingurumenaren eta isurien arloan Estatuko 
Administrazioak zituen eginkizunak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeari buruz 
Eskualdaketetarako Bitariko Batzordeak 1996ko uztailaren 29an hartutako Akordioari 
onarpena ematen diona. (1996-08-31ko EHAA, 167. zk.) 
 
1947/1996 Errege Dekretua, abuztuaren 23koa, ingurumenaren eta isurien arloan 
Estatuko Administrazioak betetzen zituen eginkizunak Euskal Autonomia Erkidegoari 
eskualdatzeari buruzkoa. (1996-08-31ko BOE, 221. zk.) 
 
 
215/1996 Dekretua, abuztuaren 30ekoa, irakaskuntzen arloan Euskal Autonomia 
Erkidegoari eskualdatutako zerbitzuei atxikitako baliabideak ugaltzeari buruz 
Eskualdaketetarako Bitariko Batzordeak 1996ko uztailaren 29an hartutako Akordioa 
onartzen duena. (1996-08-31ko EHAA, 167. zk.) 
 
1948/1996 Errege Dekretua, abuztuaren 23koa irailaren 26ko 2808/1980 Errege 
Dekretuaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatu zitzaizkion irakaskuntzaren 
arloko zerbitzuei atxikitako baliabideak gehitzeari buruzkoa. (1996-08-31ko BOE, 221. 
zk.) 
 

1998. URTEAN 
 
80/1998 Dekretua, apirilaren 27koa, Gizarte Segurantzaren gizarte-zerbitzuen eta 
gizarte-laguntzen arloan Itsas Gizonentzako Gizarte Institutuak (IGI) betetzen zituen 
eginkizunak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeari buruz 
Eskualdaketen Batzorde Mistoak 1998ko martxoaren 11n hartutako Akordioa onartzen 
duena. (1998-05-07ko EHAA, 83. zk.). 
 
558/1998 Errege Dekretua, apirilaren 2koa, Gizarte Segurantzaren gizarte-zerbitzuen eta 
gizarte-laguntzaren arloan «Instituto Social de la Marina» delakoak betetzen zituen 
eginkizunak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeari buruzkoa. 
(1998-05-07ko BOE, 109. zk.). 
 
 
79/1998 Dekretua, apirilaren 27koa, Estatuko Administrazioaren Aseguru Artekarien 
alorreko egitekoak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeari buruz 
1998ko martxoaren 11n Eskualdaketen Batzorde Mistoak hartutako Akordioa onartzen 
duena. (1998-05-07ko EHAA, 83. zk.). 
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559/1998 Errege Dekretua, apirilaren 2koa, Estatuko Administrazioaren Aseguru 
Artekarien alorreko egitekoak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari 
eskualdatzeari buruzkoa. (1998-05-07ko BOE, 109. zk.). 
 

1999. URTEAN 
 
433/1999 Dekretua, abenduaren 21ekoa, Errepideen alorreko zerbitzu batzuk Euskal 
Autonomia Erkidegoari eskualdatzeko 1999ko azaroaren 15ean Eskualdaketetarako 
Bitariko Batzordeak hartutako erabakia onartzen duena. (1999-12-29ko EHAA, 248. zk.). 
 
1837/1999 Errege Dekretua, abenduaren 3koa, Errepideen arloan Estatuko 
Administrazioak zituen zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeari 
buruzkoa. (1999-12-29ko BOE, 311. zk.). 
 

2009. URTEAN 
 
2/2009 Dekretua, urtarrilaren 13koa, Bitariko Transferentzia Batzordeak 2008ko 
abenduaren 11n hartutako Akordioa onesten duena. Akordio horren arabera, ikerketa eta 
garapen zientifiko nahiz teknikoko eta berrikuntzako funtzioak Euskal Autonomia 
Erkidegoari transferitzen zaizkio. (EHAA, 2009/01/19) 
 
3/2009 Errege Dekretua, urtarrilaren 9koa, ikerketa eta garapen zientifiko eta teknikoko 
nahiz berrikuntzako funtzioak Estatuko Administraziotik Euskal Autonomia Erkidegora 
transferitzeari buruzkoa. (2009-01-19ko BOE) 
 
 
1/2009 Dekretua, urtarrilaren 13koa, Bitariko Transferentzia Batzordearen 2008ko 
abenduaren 11ko Akordioa onartzeko dena. Eta akordio horren gaia hauxe da: Justizia 
Administrazioak funtziona dezan, baliabide ekonomiko eta materialez hornitzeari 
dagokionez azaroaren 6ko 1684/1987 Errege Dekretuaren bidez Euskal Autonomia 
Erkidegoari eskuratutako zerbitzuei doazkien ondare-baliabideak areagotzea. 
(Oiartzungo epaitegia) (2009-01-19ko EHAA), 
 
2/2009 Errege Dekretua, urtarrilaren 9koa, Justizia Administrazioak funtziona dezan, 
baliabide ekonomiko eta materialez hornitzeari dagokionez, azaroaren 6ko 1684/1987 
Errege Dekretuaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoari eskuratutako zerbitzuei 
doazkien ondare-baliabideak areagotzea. (Oiartzungo epaitegia) (2009-01-19ko BOE). 
 

2010. URTEAN 
 
289/2010 Dekretua, azaroaren 9koa, Transferentzien Batzorde Mistoaren 2010eko 
urriaren 28ko Akordioa onartzen duena. Akordio horren arabera, Euskal Autonomia 
Erkidegoari eskualdatzen zaizkio lanaren, enpleguaren eta enplegurako lanbide-
heziketaren esparruan Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak burutzen zituen lan-arloko 
legeria betearazteko eginkizunak eta zerbitzuak, betiere azaroaren 5eko 1441/2010 
Errege Dekretuan ezarritako baldintzetan. 
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1441/2010 Errege Dekretua, azaroaren 5ekoa, lanaren, enpleguaren eta enplegurako 
lanbide-heziketaren esparruan Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak burutzen zituen lan-
arloko legeria betearazteko eginkizunak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari 
eskualdatzeari buruzkoa. 
 
 
288/2010 Dekretua, azaroaren 9koa, Transferentzien Batzorde Mistoak 2010eko urriaren 
28an hartutako Akordioa onartzen duena. Akordio horren arabera, Itsasoko Gizarte 
Institutuak hezkuntzaren, enpleguaren eta enplegurako lanbide-heziketaren arloetan 
dituen zereginak eta zerbitzuak eskualdatzen dira, betiere azaroaren 5eko 1442/2010 
Errege Dekretuan ezarritako baldintzetan. 
 
442/2010 Errege Dekretua, azaroaren 5ekoa, Itsasoko Gizarte Institutuak Hezkuntza, 
Enplegua eta Enplegurako Lanbide Heziketaren arloetan zituen zereginak eta zerbitzuak 
Euskal Autonomia Erkidegora Eskualdatzeari buruzkoa. 
 

2011. URTEAN 
 
134/2011 Dekretua, ekainaren 28koa, Transferentzien Bitariko Batzordeak 2011ko 
ekainaren 22an onartutako akordioa onartzen duena. Akordio horren arabera, osatu 
egiten da irailaren 26ko eta abenduaren 30eko 2808/1980 eta 3195/1980 Errege 
Dekretuen bidez unibertsitateaz kanpoko hezkuntzaren arloan Estatuko Administrazioak 
Euskal Autonomia Erkidegoari egindako eskualdaketa, zerbitzuei atxikitako bitartekoak 
gehituz (espetxe erakundeetako maisu-maistrak). 
 
891/2011 Errege Dekretua, ekainaren 24koa, irailaren 26ko eta abenduaren 30eko 
2808/1980 eta 3195/1980 Errege Dekretuen bidez unibertsitateaz kanpoko hezkuntzaren 
arloan Estatuko Administrazioak Euskal Autonomia Erkidegoari egindako eskualdaketa, 
zerbitzuei atxikitako bitartekoak gehitzeari buruzkoa (espetxe erakundeetako maisu-
maistrak). 
 
 
133/2011 Dekretua, ekainaren 28koa,Transferentzien Bitariko Batzordeak 2011ko 
ekainaren 22an onartutako akordioa onartzen duena. Akordio horren arabera, osatu 
egiten da irailaren 26ko eta abenduaren 30eko 2808/1980 eta 3195/1980 Errege 
Dekretuen bidez gauzatutako unibertsitateaz kanpoko hezkuntzaren arloan Estatuko 
Administrazioak Euskal Autonomia Erkidegoari egindako zerbitzuen eskualdaketa, 
zerbitzu horiei atxikitako bitartekoak gehituz (erlijio-irakasleak). 
 
892/2011 Errege Dekretua, ekainaren 24koa, irailaren 26ko eta abenduaren 30eko 
2808/1980 eta 3195/1980 errege-dekretuen bidez unibertsitateaz kanpoko hezkuntzaren 
arloan Estatuko Administrazioak Euskal Autonomia Erkidegoari egindako eskualdaketa, 
zerbitzuei atxikitako bitartekoak gehitzeari buruzkoa (erlijio-irakasleak). 
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135/2011 Dekretua, ekainaren 28koa, Transferentzien Bitariko Batzordearen 2011ko 
ekainaren 22ko Akordioa onartzen duena. Akordio horren arabera, Euskal Autonomia 
Erkidegoari irailaren 26ko 2808/1980 Errege Dekretuaren bidez irakaskuntza-arloan 
eskualdatu zitzaizkion eginkizun eta zerbitzuak gehitu egiten zaizkio (unibertsitateaz 
kanpoko irakaskuntzako atzerriko titulu eta ikasketak homologatu eta baliozkotzea). 
 
HUTSEN ZUZENKETA, dekretu honena: 135/2011 Dekretua, ekainaren 28koa, 
Transferentzien Bitariko Batzordearen 2011ko ekainaren 22ko Akordioa onartzen duena. 
Akordio horren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoari irailaren 26ko 2808/1980 Errege 
Dekretuaren bidez irakaskuntza-arloan eskualdatu zitzaizkion eginkizun eta zerbitzuak 
gehitu egiten zaizkio (unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzako atzerriko titulu eta 
ikasketak homologatu eta baliozkotzea). 
 
893/2011 Errege Dekretua, ekainaren 24koa, EAEri unibertsitateaz kanpoko 
irakaskuntzako atzerriko titulu eta ikasketak homologatu eta baliozkotzeko eginkizunak 
eta zerbitzuak eskualdatzen dizkiona (irailaren 26ko 2808/1980 Errege Dekretuaren bidez 
irakaskuntza-arloan eskualdatu zitzaizkion eginkizun eta zerbitzuak gehitu egiten zaizkio). 
 
 
138/2011 Dekretua, ekainaren 28koa, Transferentzien Bitariko Batzordeak 2011ko 
ekainaren 22an onartutako Akordioa onartzen duena. Akordio horren arabera, Euskal 
Autonomia Erkidegoari eskualdatzen zaizkio laneko eta gizarte segurantzako ikuskaritzak 
betetzen dituen ikuskapen funtzio publikoaren alorreko zeregin eta zerbitzuak. 
 
895/2011 Errege Dekretua, ekainaren 24koa, Laneko eta Gizarte Segurantzako 
Ikuskaritzak betetzen dituen ikuskapen funtzio publikoaren alorreko zeregin eta 
zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeari buruzkoa. 
 
 
140/2011 Dekretua, ekainaren 28koa, Transferentzien Bitariko Batzordearen 2011ko 
ekainaren 22ko Akordioa onartzen duena. Akordio horren arabera, espetxe-osasunaren 
esparruko Estatuko Administrazioaren eginkizunak eta zerbitzuak Euskal Autonomia 
Erkidegoari eskualdatzen zaizkio. 
 
894/2011 Errege Dekretua, ekainaren 24koa, espetxe-sanitatearen esparruan Estatuko 
Administrazioaren eginkizunak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari 
eskualdatzeari buruzkoa. 
 
 
141/2011 Dekretua, ekainaren 28koa, Transferentzien Bitariko Batzordeak 2011ko 
ekainaren 22an hartutako Akordioa onartzen duena. Akordio hori Euskal Autonomia 
Erkidegoari jabetza intelektualari buruzko legeria betearaztearen arloan irailaren 28ko 
3069/1980 Errege Dekretuaren bidez eskualdatu zitzaizkion Estatuko Administrazio 
Orokorraren zerbitzuak gehitzeari buruzkoa da. 
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896/2011 Errege Dekretua, ekainaren 24koa, Euskal Autonomia Erkidegoari jabetza 
intelektualari buruzko legeria betearaztearen gaineko irailaren 28ko 3069/1980 Errege 
Dekretuaren bidez eskualdatu zitzaizkion Estatuko Administrazio Orokorraren zerbitzuak 
gehitzeari buruzkoa. 
 
 
142/2011 Dekretua, ekainaren 28koa, Transferentzien Bitariko Batzordearen 2011ko 
ekainaren 22ko Akordioa onartzen duena. Estatuaren titulartasuneko artxiboak 
kudeatzeari buruzko irailaren 28ko 3069/1980 Errege Dekretuaren bidez Euskal 
Autonomia Erkidegoari eskualdatu zitzaizkion Estatuko Administrazio Orokorraren 
eginkizunak eta zerbitzuak gehitzeari buruzkoa da akordio hori. 
 
HUTSEN ZUZENKETA, dekretu honena: 142/2011 Dekretua, ekainaren 28koa, 
Transferentzien Bitariko Batzordearen 2011ko ekainaren 22ko Akordioa onartzen duena. 
Estatuaren titulartasuneko artxiboak kudeatzeari buruzko irailaren 28ko 3069/1980 
Errege Dekretuaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatu zitzaizkion Estatuko 
Administrazio Orokorraren eginkizunak eta zerbitzuak gehitzeari buruzkoa da akordio 
hori. 
 
897/2011 Errege Dekretua, ekainaren 24koa, Estatuaren titulartasuneko artxiboak 
kudeatzeari buruzko irailaren 28ko 3069/1980 Errege Dekretuaren bidez Euskal 
Autonomia Erkidegoari eskualdatu zitzaizkion Estatuko Administrazio orokorraren 
eginkizunak eta zerbitzuak gehitzeari buruzkoa. 
 
 
136/2011 Dekretua, ekainaren 28koa, Transferentzien Bitariko Batzordearen 2011ko 
ekainaren 22ko Akordioa onartzen duena. Akordio horren arabera, gehitu egiten dira 
abenduaren 29ko 3391/1981 Errege Dekretuaren bidez nautikako eta arrantzako 
irakaskuntzen arloetan eta uztailaren 8ko 1544/1994 Errege Dekretuaren bidez uretako 
eta urpeko kirolen irakaskuntzen arloetan egindako eskualdaketak, zeregin eta zerbitzu 
berriak eskualdatuz, eta urpekaritzari buruzko zereginak eta zerbitzuak ere eskualdatzen 
dizkio Euskal Autonomia Erkidegoari. 
 
898/2011 Errege Dekretua, ekainaren 24koa, abenduaren 29ko 3391/1981 Errege 
Dekretuaren bidez nautikako eta arrantzako irakaskuntzen arloetan eta uztailaren 8ko 
1544/1994 Errege Dekretuaren bidez uretako eta urpeko kirolen irakaskuntzen arloetan 
egindako eskualdaketak zeregin eta zerbitzu berriak eskualdatuz gehitzen dituena, eta 
urpekaritza profesionalari buruzko zereginak eta zerbitzuak ere Euskal Autonomia 
Erkidegoari eskualdatzen dizkiona. 
 
 
139/2011 Dekretua, ekainaren 28koa, Transferentzien Bitariko Batzordearen 2011ko 
ekainaren 22ko Akordioa onartzen duena. Akordio horren arabera, gehitu egiten dira 
Estatuko Administrazio Orokorrak, maiatzaren 8ko 812/1985 Errege Dekretuaren bidez, 
Euskal Autonomia Erkidegoari enplegu-erregulazioko espedienteen arloan 
eskualdatutako eginkizun eta zerbitzuak. 



 

17 
 

 
899/2011 Errege Dekretua, ekainaren 24koa, Euskal Autonomia Erkidegoari enplegu-
erregulazioko espedienteen arloan eskualdatu zitzaizkion Estatuko Administrazioaren 
eginkizunak eta zerbitzuak gehitzeari buruzkoa. 
 
 
137/2011 Dekretua, ekainaren 28koa, Transferentzien Bitariko Batzordearen 2011ko 
ekainaren 22ko Akordioa onartzen duena. Akordio horren arabera, itsas garraioaren 
arloan Estatuko Administrazio Orokorrak betetzen zituen zeregin eta zerbitzuak Euskal 
Autonomia Erkidegoari eskualdatzen zaizkio. 
 
900/2011 Errege Dekretua, ekainaren 24koa, Estatuko Administrazio Orokorrak 
Estatuko Euskal Autonomia Erkidegoari itsas garraioaren esparruan eginkizunak eta 
zerbitzuak eskualdatzeari buruzkoa. 
 
 
243/2011 Dekretua, azaroaren 22koa, Transferentzien Bitariko Batzordearen 2011ko 
azaroaren 16ko Akordioa onartzeko dena. Akordio horren gaia hauxe da: Estatuko 
Administrazioak Euskal Autonomia Erkidegoari ekainaren 24ko 895/2011 Errege 
Dekretuaren bidez eskualdatutako zereginei eta zerbitzuei atxikitako ondare- eta giza-
baliabideak aldatzea. Zeregin eta zerbitzu horiek Laneko eta Gizarte Segurantzako 
Ikuskaritzak betetzen duen ikuskapen funtzio publikoaren arlokoak dira. 
 
1712/2011 Errege Dekretua, azaroaren 18koa. Estatuko Administrazioak Euskal 
Autonomia Erkidegoari ekainaren 24ko 895/2011 Errege Dekretuaren bidez 
eskualdatutako zereginei eta zerbitzuei atxikitako ondare eta giza baliabideak aldatzen 
dituena. Zeregin eta zerbitzu horiek Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzak 
betetzen duen ikuskapen funtzio publikoaren arlokoak dira. 
 
 
242/2011 Dekretua, azaroaren 22koa, Transferentzien Bitariko Batzordearen 2011ko 
azaroaren 16ko Akordioa onartzen duena. Akordio horren bidez, Estatutik Euskal 
Autonomia Erkidegoari eskualdatzen zaizkio turismoaren alorreko zeregin eta zerbitzuak. 
 
1711/2011 Errege Dekretua, azaroaren 18koa, turismoaren alorreko zeregin eta 
zerbitzuak Estatuko Administrazioak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeari 
buruzkoa. 
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ESKUALDATZEEI BURUZKO PROPOSAMEN BERRIAK, ZUBIA TXOSTENEKO 
FITXAK EGUNERATU ONDOREN SORTUAK 
 
Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritza (luzapena) 
Kontrol- eta ikuskapen-funtzioei dagokienez, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalari, 
Itsasoko Gizarte Institutuari eta Gizarte Segurantzaren araubide ekonomikoari lotutako 
fitxak osatu behar dira. 
 
ISBN eta ISNN kodeak esleitzea (luzapena) 
Martxoaren 23ko 44/1981 Dekretua luzatzeari buruzkoa da. Dekretuaren bidez, Euskal 
Autonomia Erkidegoari honako arlo hauek barne hartzen dituzten zerbitzuak 
eskualdatzen zaizkio: fundazioak eta kulturaren arloko elkarteak, liburuak eta 
liburutegiak, zinematografia, musika eta antzerkia, gazteria, sustapen soziokulturala, 
ondare historiko-artistikoaren sustapena eta kirolaren sustapena (irailaren 26ko 
3069/1980 Errege Dekretua); zehazki, bibliografia identifikatzeko ISBN eta ISSN 
nazioarteko kodeen esleipenari, kudeaketari, katalogazioari, informazioari eta estatistika-
eginkizunei buruzko zerbitzuak gehitzea proposatzen da. 
 
Eskola-asegurua 
Eskola-aseguruaren araubide ekonomikoaren kudeaketa eta eskola-aseguruaren babes-
ekintzari dagozkion eginkizunak eta zerbitzuak. 
 
Immigrazioa 
EAEra etorri diren immigratzaileei harrera egitea eta laguntza soziosanitarioa eta 
orientabidea ematea; etorkinak integratzeko politika eta lan-arloko legeria betearaztea 
EAEn lan-harremana daukaten atzerritarren lan-baimenen esparruan (ikuskapen- eta 
zehapen-arloak barne hartuta). 
 
Itsasertza antolatzea eta kudeatzea 
Itsaso eta lehorraren arteko jabari publikoa okupatzeko eta erabiltzeko tituluak 
kudeatzea; bereziki, baimenak eta emakidak ematean. 
 
Farmazia-gaiei buruzko legeria betearaztea 
Uztailaren 24ko 1/2015 Legegintzako Errege Dekretuan ezarritako eginkizunak betetzea 
(1/2015 Legegintzako Errege Dekretua, uztailaren 24koa, Sendagaien eta osasun-
produktuen berme eta erabilera zentzuzkoaren legearen testu bategina onartzen duena). 
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EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARI EGITEKO DAUDEN TRANSFERENTZIAK 
EGUNERATZEA 
 
1. arloa.- GARAPEN EKONOMIKOA ETA AZPIEGITURAK 
Autobideak 
Aireportuak 
Portuak 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) 
Trenbideak 
Errepideko garraioa 
ltsas salbamendua 
Erakunde-administrazioa eta berrikuntza teknologikoa 
Hidrokarburoak 
 
2. arloa.- NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA, ARRANTZA ETA ELIKADURA 
Arrantzako eta itsas haztegietako produktuen merkatua 
Arrantza-ikuskaritza 
Nekararitza-aseguruak 
 
3. arloa.- ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK 
Langabeziako prestazioak 
Immigrazioa 
 
4. arloa.- INGURUMENA 
Itsasertza antolatzea eta kudeatzea 
 
5. arloa.- OGASUNA ETA EKONOMIA 
Kreditua eta bankuak 
Aseguruak 
Sektore publikoa 
Kreditu ofiziala 
Balore-merkatua 
 
6. arloa.- HEZKUNTZA 
Unibertsitate-irakaskuntzako atzerriko ikasketak eta tituluak 
 
7. arloa.- OSASUNA 
Farmazia-produktuen gaineko legeria 
Eskola-asegurua 
 
8. arloa.- TURISMOA 
Turismoko paradoreak 
 
9. arloa.- KULTURA ETA HIZKUNTZA-POLITIKA 
Zinematografia Babesteko Funtsa 
ISBN eta ISNN kodeen esleipena 
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10. arloa.- SEGURTASUNA 
Meteorologia 
Zirkulazio-baimenak eta ibilgailuen matrikulazioa 
Segurtasun-zerbitzu pribatuak 
Udal-hauteskundeen araubidea 
 
11. arloa.- LANA ETA JUSTIZIA 
Espetxe-sistema. 
Laneko eta Gizarte Segurantzako ikuskaritza (luzapena) 
Gizarte Segurantzako Institutu Nazionala 
Itsasoko Gizarte Institutua 
Gizarte Segurantzaren araubide ekonomikoaren kudeaketa 
FOGASA 
Ikerketa eta laguntza teknikoko zentroak 
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1. arloa.- GARAPEN EKONOMIKOA ETA AZPIEGITURAK 
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1. fitxa: Emakida-erregimeneko autobideak (AP-1 eta AP-68) (Estatuko 
Administrazio Orokorrak irailaren 26ko 2769/1980 Errege Dekretuaren bidez Euskal 
Autonomia Erkidegoari errepideen esparruan eskualdatutako eginkizunak eta 
zerbitzuak gehitzea). 

 
GAIA/ZERBITZUA: 
 
EMAKIDA-ERREGIMENEKO AUTOBIDEAK 
 
TRANSFERITU BEHARREKO GAIAREN/ZERBITZUAREN AZALPEN LABURRA 
 
EAEko lurraldetik doazen AP-1 (Burgos – Armiñon) eta AP-68 (Bilbo – Zaragoza, Vasco-
Aragonesa autobidea) autobideetako bide-zatiak; zehatz-mehatz, honela: 
 
AP-1 autobidean (Burgos – Armiñon); zehazki, Burgos eta Araba probintzien arteko 
mugan dagoen 5,740 kilometroko bide-zatian, 77+300 kilometro-puntuan; eta 
autobidearen amaieran, Armiñon herrira joateko 7. loturan, 82+1060 kilometro-puntuan. 
 
AP-68 autobidean (Bilbo – Zaragoza); zehatz-mehatz, autobidea Bilbon hasten den 
lekuaren, zehazki, 0+000 kilometro-puntuaren eta Araba eta Burgos probintzietako 
mugan dagoen 77470 kilometro-puntuaren artean doan 77,550 kilometroko bide-zatia. 
 
EAE, bertako lurralde historikoen eskumenen erregimenaren esparruan, arau 
instituzionaletan ezarritakoari jarraikiz, subrogatuko da Estatuko Administrazioak egun 
arte izandako egoera juridikoan, aurreko paragrafoan aipatutako autobideetako bide-
zatien gaineko titulartasunaren ondorioz. 
 
Transferitu diren autobideetako bide-zatiei dagokienez, EAE autobideen administrazio 
emaile gisa eratzen da, EAEko bide-zatiei dagokienez. Hori dela eta, administrazio mota 
horri berez dagozkion eginkizunak zein zerbitzuak eta egun arte Estatuko 
Administrazioak autobide horiei lotuta egin dituenak bere gain hartuko ditu Euskal 
Autonomia Erkidegoak.  
 
ESKUMENEN ESPARRUA. 
 
EKren 149.1.24 artikulua: Estatuaren eskumen esklusibokoak dira interes orokorreko 
herri-lanak edo autonomia-erkidego batean baino gehiagotan eragina dutenak 
(Konstituzio Auzitegiaren 65/1998 Epaia, martxoaren 18koa; 8. oinarri juridikoa). EKren 
149.1.21 artikulua: komunikazioen araubide orokorra. 
 
EKren 1. xedapen gehigarria: Konstituzioak lurralde forudunetako eskubide historikoak 
babestu eta errespetatzen ditu. Foru-araubide horren eguneratze orokorra, hala denean, 
Konstituzioaren eta autonomia-estatutuen eremuan burutuko da. 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 10.34 artikulua: Bide- eta 
errepide-arloan, lurralde historikoetako foru-aldundiek oso-osorik gordeko dituzte gaur 
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egun dituzten lege-araubidea eta eskumenak edo, hala dagokionean, Estatutu honen 3. 
artikuluaren arabera berreskuratzeko dituztenak, Konstituzioaren 148. artikuluko 1. 
zenbakiko 5. paragrafoan jasotako eskumenez gain. 
 
TRANSFERITU BEHARREKO ZERBITZUAK DITUEN ESTATUKO ORGANOA 
 
Sustapen Ministerioa. Errepideen Zuzendaritza Nagusia 
 
ARAUDIA 
 
27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta 
bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute-Erakundeen arteko harremanei 
buruzkoa (7. artikuluko a) letrako 8. zenbakia). 
2/1989 Legea, maiatzaren 30ekoa, Euskal Herriko Errepideen Egitamu Nagusia 
araupetzekoa. 
37/2015 Legea, irailaren 29koa, errepideei buruzkoa. 
8/1972 Legea, maiatzaren 10ekoa, emakida-erregimeneko autobideak eraiki, artatu eta 
ustiatzeari buruzkoa. 
 
Konstituzio Auzitegiaren doktrina. 
Konstituzio Auzitegiaren 65/1998 Epaia: “la simple circunstancia de que el itinerario de 
una carretera atraviese más de una Comunidad Autónoma no determina por sí sola la 
incorporación de dicha carretera a la Red de Carreteras del Estado… resulta conforme 
con el orden constitucional y estatutario de competencias en materia de carreteras una 
distribución que venga a reconocer la competencia exclusiva de las Comunidades 
Autónomas sobre todas aquellas carreteras que pasen o discurran por su territorio 
(superando el criterio rígido de la integridad del itinerario), a excepción de las integradas 
en la Red de Carreteras del Estado por razones de interés general”. (11. oinarri 
juridikoa). 
Konstituzio Auzitegiaren 132/1998 Epaia: (2/1989 Legea, maiatzaren 30ekoa, Euskal 
Herriko Errepideen Egitamu Nagusia araupetzekoa).  Euskal Autonomia Erkidegoaren 
eskumenak errepideen arloan eta gainerako autonomia-erkidegoenak bestelakoak dira, 
foru-aldundien eskubide historikoen eraginez: erakunde erkideek lurralde historikoen 
eskumen pribatiboak koordinatzeko eginkizunak betetzen dituzte; eta EKren 149.1 
artikuluak Estatuari gordetzen dizkion eskumen-tituluen esparruan jasota daude. Ildo 
horretatik, honako hauek dira foru-aldundien eginkizunak: bakoitzaren lurraldetik 
igarotzen diren bide-zatien plangintza, finantzaketa, proiektua, eraikuntza, zaintza, 
aldaketa eta ustiapena; nomenklatura eta izendatzea autonomia-erkidegoaren 
eskumenak dira, eta dagokion autonomiak errepideak planifikatzeko duen ahalean 
sartuta daude. Arau teknikoak eta seinaleak ezartzeko eskumena, aldiz, Estatuaren 
eskumen esklusiboa eta zuzena da. Autobideak emakida-erregimenaren mende egon 
arren, eskualdatu ahal dira. 
KONSTITUZIO AUZITEGIAREN 168/2009 EPAIA, UZTAILAREN 9KOA (5/2002 Legea, 
urriaren 4koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Egitamu Nagusia araupetzen 
duen Legea bigarren aldiz aldatzekoa). Aurkaratu den legearen eranskinean —eranskina 
EAEko Errepideen Plan Orokorraren xede den sarearen katalogoari buruzkoa da— jasota 



 

24 
 

daude Estatuko errepideen sareko bi bide-zati (zehazki, A-1 eta A-8 autobideetakoak). 
Hortaz, Estatuak bide-zati horietan duen eskumena urratzen da: autonomia-erkidego 
batetik baino gehiagotik igarotzen badira, edo interes orokorreko kalifikazioa badute, 
errepideak Estatuari esleitutako eskumen esklusibokoak direlako (EKren 149.1.21 
artikulua). 
 
Era berean, Konstituzioaren aurkakoa da, Estatuaren eskumen bati eragiten diolako; 
zehazki, Legearen bigarren xedapen gehigarrian Burgos Kantauriko A-1 autobidea 
(Maltzaga) aipatzen delako, eta Estatuaren eskumeneko bide-zatiari heltzen diolako 
(Araba-Armiñon). 
 
Estatuaren interes orokorreko sarean dauden hainbat errepidetako bide-zatiak EAEko 
Errepideen Plan Orokorraren xede den sarean sartzeko aukerari dagokionez, 
“funtzionaltasunari begira soil-soilik” egiten bada ere, Konstituzioaren aurkakoa da, 
Estatuko errepideen sarean dagoen bide-zati baten gainean Estatuak duen eskumena 
mugatzen saiatzen baita. Estatuaren eskumena da estatu-lege bidez zehaztea errepide 
bat interes orokorrekotzat jotzeko baldintzak zein kasutan betetzen diren, eta Estatuko 
errepideen sarean sartu ahal den. Horren oinarria EKren 149.1.21 artikuluan dago. 
 
ESKUALDATZEAK AUTONOMIA-ERKIDEGOEI 
 
1943/1980 Errege Dekretuaren bidez, Kataluniari eskualdatzen zaizkio hainbat zerbitzu, 
eta, zehazki, emakida-erregimenaren mendeko A-7 autobideko bide-zatiak eskualdatzen 
zaizkio. 
 
902/1995 Errege Dekretua, ekainaren 2koa, Estatuko Administrazioaren errepide-arloko 
zerbitzu batzuk Kataluniako Generalitateari eskualdatzekoa. A-17 (Meridiana – 
Montmeló) eta A-19 (Montgat – Blanes herritik Hostalric herrira joateko GI-600 
errepidearekiko lotura) autobideen titulartasuna. Emakida-erregimena. 
 
433/1999 Dekretua, abenduaren 21ekoa, errepideen alorreko zerbitzu batzuk Euskal 
Autonomia Erkidegoari eskualdatzekoa: Kantauriko A-8 autobidea (Bilbo-Behobia), 
(abenduaren 3ko 1837/1999 Errege Dekretua). 
 
Ordura arte Estatuko Administrazioak Kantauriko A-8 autopistaren inguruan (Bilbo-
Behobia) zituen eginkizunak eta zerbitzuak eskualdatu zitzaizkion Euskal Autonomia 
Erkidegoari. Halaber, Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatu zitzaion bertatik 
igarotzen den A-8 autobideko bide-zatiaren titulartasuna. Euskal Autonomia Erkidegoa, 
bertako lurralde historikoen eskumenen erregimenaren esparruan, arau instituzionaletan 
ezarritakoari jarraikiz, subrogatzen da Estatuko Administrazioak egun arte izandako 
egoera juridikoan, A-8 autobidearen titulartasuna dela-eta. .  
 
Esandakoa gorabehera, autobidearen emakidadun sozietateari dagokionez, Estatuko 
Administrazioak 2001eko abenduaren 31 arte bere gain hartu zituen indarreko emakida-
kontratua aplikatzean ondorio ekonomiko eta finantzarioak sortzen zituzten betebehar eta 
eskubide guztiak. 
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Abenduaren 3ko 1883/1999 Errege Dekretuaren bidez, Kantauriko A-8 autobidea (Bilbo-
Behobia) Estatuko errepideen saretik kendu zen. 
Euskal Autonomia Erkidegoak lurralde historikoei eskualdatu zizkien zerbitzuak, 
errepideen arloan. 
 
ARABAKO LURRALDE HISTORIKOA: 265/2000 DEKRETUA, abenduaren 19koa. 
Horren bidez, onetsi egiten da Arabako Eskualdaketetarako Bitariko Batzordeak 
hartutako erabakia, errepideen alorreko funtzio eta zerbitzu batzuk Euskal Autonomia 
Erkidego osorako erakundeetatik lurralde historikoetara eskualdatzeak Arabako Lurralde 
Historikoan izango duen eragina zehazteari buruzkoa. (2000-12-29ko EHAA, 248. zk.)  
 
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOA: 263/2000 Dekretua, abenduaren 19koa. Horren 
bidez, onetsi egiten da Bizkaiko Eskualdaketetarako Bitariko Batzordeak hartutako 
erabakia, errepideen alorreko funtzio eta zerbitzu batzuk Euskal Autonomia Erkidego 
osorako erakundeetatik Bizkaiko Lurralde Historikoari eskualdatzeari buruzkoa. (2000-12-
29ko EHAA, 248. zk.) 
 
GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOA: 261/2000 Dekretua, abenduaren 19koa. 
Horren bidez, onetsi egiten da Gipuzkoako Eskualdaketetarako Bitariko Batzordeak 
hartutako erabakia, errepideen alorreko funtzio eta zerbitzu batzuk Euskal Autonomia 
Erkidego osorako erakundeetatik Lurralde Historikoetara eskualdatzeak Gipuzkoako 
Lurralde Historikoan izango duen eragina zehazteari buruzkoa. (2000-12-29ko EHAA, 
248. zk.) 
AP-9 autobidearen titulartasuna eta eskumenak Galiziako Autonomia Erkidegoari 
transferitzea proposatzeko lege organikoa. Galiziako Parlamentuak aurkeztu zuen 
(2017ko maiatzaren 25eko Gorte Nagusietako Aldizkari Ofiziala). 
 
TRANSFERENTZIAREN BALORAZIOA 
 
Foruetan errotutako transferentzia da, eta lurraldeak mugatzen du. 
 
Eskualdaketa honen aurrekaria abenduaren 21eko 433/1999 Dekretuan dugu (1837/1999 
Errege Dekretua, abenduaren 3koa); zehazki, abenduaren 21eko 433/1999 Dekretua da, 
errepideen arloan Estatuko Administrazioak zituen zerbitzuak Euskal Autonomia 
Erkidegoari eskualdatzeari buruzkoa. Kasu horretan EAEri Kantauriko A-8 autobidearen 
titulartasuna (Bilbo-Behobia) eskualdatu zitzaion.  
 
Aldarrikatzen ari den eskualdaketan kontuan hartzeko adibide moduan aipatzen da kasu 
horretan (A-8 autobideari buruzkoan) Estatuko Administrazioak 2001eko abenduaren 31 
arte bere gain hartuta izan zituela “indarreko emakida-kontratua aplikatzean ondorio 
ekonomiko eta finantzarioak sortzen zituzten betebehar eta eskubide guztiak. Ondore 
horretarako, Euskal Autonomia Erkidegoak Sustapen Ministerioari eman behar dio 
Ministerioak erabakia hartzeko eskatzen dion informazio osoa”. 
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Era berean, 1999ko eskualdaketan (Bilbo-Behobia autobidea) honako erabaki hauek 
hartu ziren, araubide ekonomiko eta finantzarioari buruz:  
“Eskualdaketa indarrean jartzen denetik aurrera, Euskal Autonomia Erkidegoak bere gain 
harturiko kargatzat joko dira agiri honen 2. zerrendan adierazten diren Estatuaren 
Aurrekontu Orokorretako gastu-kredituak, alegia emakida-araubidea duten autobideetako 
ikuskapen-zerbitzuak eta Gobernuaren Ordezkaritzak finantzatzeko direnak. Horretarako, 
Ekonomi Itunean jasotakoaren ondorioak eta honako proportzioa hartuko dira aintzat: 
ehuneko 55,93ari dagokiona; hau da, Euskal Autonomia Erkidegoak gaur egun orotara 
dituen ordainpeko autobideekin alderatuta A-8 autobideak dituen kilometro-kopuruaren 
ehunekoa. 
2001. urtean Ekonomi Ituna berritzerakoan eta urte horretako eta hurrengo ekitaldietako 
kupo berriak finkatzerakoan, Euskal Autonomia Erkidegoak bere gain harturiko kargatzat 
joko dira emakida-araubidea duten autobideekin loturiko Estatuaren Aurrekontu 
Orokorretako beste edonolako gastu-kredituak, aurreko lerroaldean adierazitako 
proportzioan, bereziki kanbio-aseguruak finantzatzeko direnak”. 
 
Halaber, kontuan hartzekoa da eskualdaketa horrek zer ondorio izango lukeen emakida-
kontratu zatituan (segregazioa, zatiketa); bestela esanda, autobideetako bide-zatiak 
eskualdatzen badira, indarreko emakida administratiboetan segregazioa eta zatiketa 
sortuko dira bide-zati horiei lotuta dauden emakida-erregimeneko autobideen 
eraikuntzan, zaintzan eta ustiapenean. Horrez gain, plan ekonomiko finantzarioetan 
banaketa gertatuko da, emakida nagusiaren ikuspegitik. Horren harira, Kataluniak 
abuztuaren 19ko 1203/2011 Errege Dekretuaren bidez formalki ezarri zuen jatorrizko 
emakidetatik zatitzea eta plan ekonomiko finantzario bateratutik bereiztea. 
 
Edonola ere, balizko baldintza juridikoei edota teknikoei lotutako eskualdaketaren 
aldarrikapena defendatzeko estatutu-oinarriekin edo jurisprudentziaren oinarriekin batera, 
honako hauek ere funtsezko oinarriak dira, eskualdaketa hori aztertzeko: EAEtik 
igarotzen diren azpiegituren artikulazioa; lurraldeen garapenaren arloko politiken 
ezarpena, baldin eta ondorio nagusi eta zuzenetako batzuk EAEko lurraldearen kohesioa 
eta gizartearen kohesioa badira, eta horretan kontuan hartu beharko dira EAEko bide-
azpiegiturak egokiak izan beharra, bide-zati horietan gaur egun biltzen den trafikoaren 
eskaerak betetzeko, bai eta EAEko bide-sarearekin duten lotura ere. 
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2. fitxa: Aireportuak. 

 
TRANSFERITU BEHARREKO GAIAREN/ZERBITZUAREN AZALPENA (XEDEA) 
 
Autonomia-erkidegoan dauden hiru aireportuak kudeatzea: Bilboko aireportua (I. 
taldekoa), Forondakoa eta Hondarribikoa (biak III. taldekoak). 
 
Interes orokorreko aireportu horietan lurreko asistentziaren zerbitzuak EAEk egitea 
eskatzen da. Zerbitzuok dira, besteak beste, bagajea sailkatzea, izotz zuria garbitzea, 
urak araztea edo erregaia banatzea. Halaber, aireportu-barrutiko azpiegiturak 
administratzea eta ustiatzea aldarrikatzen da. 
 
ESKUMENEN KONFIGURAZIOA  
 
EKren 149.1.20 artikulua: interes orokorreko aireportuen arloa, beste batzuen artean, 
Estatuaren eskumen esklusibokoa da. 
Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 12.8 artikulua: interes 
orokorrekotzat jotako portu eta aireportuen arloan, Autonomia Erkidegoak eskumena 
dauka Estatuaren legeria betearazteko, Estatuak zuzeneko kudeaketa beretzat 
gordetzen ez duenean. 
Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 10.32 artikulua: autonomia-
erkidegoak eskumen esklusiboa dauka trenbideen, lehorreko, itsasoko, ibaietako eta 
kable bidezko garraioen, portuen, heliportuen, aireportuen eta Euskal Herriko 
Meteorologia Zerbitzuaren arloetan, hargatik eragotzi gabe Konstituzioaren 149.1.20 
artikuluan xedatutakoa betetzea. 
 
ARAUDIA 
 
Estatukoa: 
21/2003 Legea, uztailaren 7koa, Aireko Segurtasunari buruzkoa (IV. titulua) 
48/1960 Legea, uztailaren 21ekoa, Aireko Nabigazioari buruzkoa. 
18/2014 Legea, urriaren 15ekoa, Hazkuntzaren, lehiakortasunaren eta 
eraginkortasunaren aldeko premiazko neurriak onartzekoa. 
2858/1981 Errege Dekretua, azaroaren 27koa, Aireportu Zibilak kalifikatzeari buruzkoa. 
1161/1999 Errege Dekretua, uztailaren 2koa, Lurreko laguntzako aireportu-zerbitzuak 
emateko modua arautzekoa. 
 
EAEkoa: 
Ez dago. 
 
Konstituzio Auzitegiaren jurisprudentzia 
Epaiak: 124/2016, 161/2014, 124/2013, 5/2013, 245/2012, 235/2012, 8/2012, 31/2010, 
46/2007, 204/2002, 65/1998, 40/1998 eta 68/1984. Konstituzio-doktrinaren arabera, 
EKren 149.1.20 artikuluan eskumen esklusiboko hiru arlo bildu, eta zerrendatzen dira: (1) 
interes orokorreko aireportuak, (2) aireko espazioa kontrolatzea eta (3) aireko bidaiak eta 
garraioa kontrolatzea. Autonomia-erkidegoek ez daukate eskumenik aireko espazioa 
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kontrolatzeko, ezta aireko bideak edo garraioa kontrolatzeko ere.  Era berean, Konstituzio 
Auzitegiak zehaztu du aireportu bati buruzko proiektu bat, egituraren edo operazioaren 
aldaketa bat edo aerodromo bat aireportu bihurtzeko jarduera baimentzeko eginkizunak 
ezin direla aztertu aireportuei buruzko eskumenen ikuspegitik, ez baitaude horretan 
sartuta. Eginkizun horiek aireko espazioa kontrolatzeko eskumenaren barne daude: 
edozein aireportuk, edozein kalifikazio edukita ere, aireko espazioaren egituran eta 
antolamenduan eragiten duen trafikorik sortzen baitu. Horren gaineko kontrola egiteko 
eskumenak berekin dakar aireportu mota guztien zenbakia, kokapena eta ezaugarriak 
kontrolatu beharra. 
 
TRANSFERITU BEHARREKO ZERBITZUAK DITUEN ESTATUKO ORGANOA 
 
AENA SME SA (aurrerantzean, Aena): Espainiako estatuko interes orokorreko 
aireportuak eta heliportuak kudeatzen ditu. ENAIRE enpresa-erakunde publikoak % 51ko 
partaidetza dauka, eta gainerakoa kapital flotatzailea da. AENAk EAEko hiru 
aireportuetan jarduten du, eta aireportuen zerbitzuak kudeatzeaz eta ustiatzeaz 
arduratzen da. 13/2010 Errege Lege Dekretuaren bidez sortu zen; ondoren, pribatizatu 
egin zen, eta 2015etik aurrera burtsan kotizatzen du. 
 
ESKUALDATZEAK BESTE ERKIDEGO BATZUEI 
 
Datuen arabera, eginkizun horiek ez zaizkie transferitu beste autonomia-erkidego 
batzuei. 
 
Interes orokorrekoak ez diren aireportuak baizik ez dira transferitu: esaterako, otsailaren 
11ko 171/2011 Errege Dekretuaren bidez, Estatuko Administrazioak interes orokorreko 
kalifikazioaz kanpoko aireportuen, aerodromoen eta heliportuen arloan eta kirol-
aireportuen eta -aerodromoen arloan Aragoiko Autonomia Erkidegoari eginkizunak eta 
zerbitzuak eskualdatzen dizkio. 
 
TRANSFERENTZIAREN BALORAZIOA, ESTATUTUAREN GARAPENARI 
DAGOKIONEZ 
 
a) Zer eginkizun aldarrikatzen diren. 
Aireportu zibilak kalifikatzeari buruzko 2858/1981 Errege Dekretuaren 2. artikuluan bost 
zerbitzu mota bereizten dira: 
 Aireko nabigazioari zuzendutako laguntza-sare nazionalean sartuta dauden aireko 
kontrola egiteko aeronautikako zerbitzuak. 
 Aireko bidaien eta aireko garraioen antolamendua instrumentatzeko erabiltzen diren 
aeronautikako zerbitzuak. 
 Estatuko aireportu-zerbitzuak: esaterako, aduanak, polizia, posta, kanpoko eta barneko 
segurtasuna. 
 Berez aeronautikakoak ez izan arren, horietan eragina izan dezaketen eta aireportuko 
trafikoaren tamaina dela-eta, aireportuak behar bezala funtzionatzeko ezinbestekotzat 
jotzen diren zerbitzuak. 
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 Aurreko zenbakietan sartuta ez egon arren, aireportuko barrutian egiten diren jarduerak, 
aireportuaren ustiapen ekonomikoan eragina izaten baldin badute. 
 
Konstituzio Auzitegiaren 68/1984 Epaiaren araberako jurisprudentziarekin bat, 1. 
zenbakitik 3. zenbakira bitartean zerrendatzen diren zerbitzuak Estatuarenak dira, bi 
zenbaki horiek barne. 1. zenbakitik 3. zenbakira bitartean zerrendatzen diren zerbitzuak 
(aeronautikakoak dira, soil-soilik) Estatuko Administrazioak emango ditu zuzenean. 
Laugarren taldea (lurreko asistentzia) diseinatuta dago Estatuak eman dezan, zuzeneko 
kudeaketak hala eskatzen baitu: laugarren taldeak aurreko hiru taldeetan sortzen duen 
eraginarengatik eta, aireportuak ondo funtzionatuko badu, ezinbestekoa izateagatik. Hala 
eta guztiz ere, zentzuduna dirudi pentsatzeak badagoela aukerarik kudeaketa laga ahal 
izateko. Europako Erkidegoko araudiaren ondorioz, gaur egun hirugarrenek kudeatzen 
dituzte zerbitzu horiek, kasu askotan, lizitazioa egin ostean. Litekeena da bosgarren 
taldearen kudeaketa zuzena (merkataritzako zerbitzuena) Estatuarentzat soilik ez 
gordetzea, bosgarren taldeak ez baitu eraginik burujabetasunari eta zuzenbideari 
lotutako eginkizunak betetzean. 
 
Hori guztia dela-eta, Autonomia Estatutuaren 12.8 artikuluan ezarritakoaren arabera —
Euskal Autonomia Erkidegoari interes orokorrekotzat jotako portu eta aireportuetan 
Estatuaren legegintzaren betearaztea dagokio, Estatuak zuzeneko kudeaketa beretzat 
gordetzen ez duenean—, litekeena da aipatutako errege-dekretuaren 4. eta 5. 
zenbakietan jasotako eragiketak egitea, baldin eta zerbitzuak antolatzeko arauak 
betetzen badira (arauok 1161/1999 Errege Dekretuan jasota daude, batik bat). 
 
b) Autonomia-erkidegoek parte-hartzea interes orokorreko aireportuen kudeaketan. 
Aireportuen Koordinaziorako Komiteak. 
 
Hazkuntza, lehiakortasuna eta efizientzia sustatzeko urgentziazko neurriak onartzen 
dituen urriaren 15eko 18/2014 Legeak 21. artikuluan ezartzen du Aena SA sozietateak 
kudeatzen duen interes orokorreko aireportu-sarea interes ekonomiko orokorreko 
zerbitzua dela, eta bide bat zabaltzen du autonomia-erkidegoek aireportuen kudeaketan 
parte har dezaten. 17. artikuluaren 1. zenbakian hau ezartzen du, zehatz-mehatz: 
 
17 artikulua. Interes orokorreko aireportuen zuzeneko kudeaketa. 
1. Lege honetan biltzen diren interes orokorreko aireportuen kudeaketarako aldaketak 
aldaketa, Estatuak beretzat gordetzen du oraindik ere interes orokorreko aireportuen 
zuzeneko kudeaketa. Kudeaketa horretan sartzen dira, gutxienez, honako hauek: 
Kudeaketa horrek honako hauek biltzen ditu, gutxienez: 
a) Aire-trafikoa eta -garraioa antolatzeko funtsezkoak diren aireportu-zerbitzuak arautzea 
eta gainbegiratzea, bai eta, berez aeronautikakoak ez diren arren, horietan eragina izan 
dezaketen eta aireportuko trafikoaren bolumena dela-eta, aireportuak behar bezala 
funtzionatzeko ezinbestekotzat jotzen diren zerbitzuak ere. 
b) Greba eginez gero, gutxieneko zerbitzuak finkatzea. 
c) Gidaplanak egitea, onartzea eta jarraitzea. 
d) Aireportuak Arautzeko Dokumentua edo interes orokorreko aireportuen 
funtzionamendu-irizpideak zehazten dituen beste edozein dokumentu edo plan, eta plan 
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ekonomiko finantzarioak arautzea, onartzea eta gainbegiratzea, bereziki, Aena SA 
sozietateak kudeatzen dituen aireportuen sareari dagokionez, eta aireportuetako tarifak 
eta operadore nahiz erabiltzaileei eskatu beharreko prezioak finkatzea. 
e) Zehatzeko ahala erabiltzea. 
f) Indarreko legerian esleitzen zaion oro. 
Autonomia-erkidegoek interes orokorreko aireportuen kudeaketan parte hartu ahalko 
dute, Estatuko legerian xedatzen den moduan eta, bereziki, Aireportuen Koordinaziorako 
Komiteen bitartez. 
 
2. 1. paragrafoan xedatutakoak ez du esan nahi Estatuak aireportuetako, heliportuetako 
eta gainerako aerodromoetako segurtasun operazionalaren arloan duen eskumen 
esklusiboa alde batera utzi behar denik, ez eta aduanen, mugen kontrolaren eta 
segurtasunaren arlokoa ere. 
 
Aireportuen Koordinaziorako Komiteen osaera gaur egun 8/2014 Errege Lege 
Dekretuaren 54. artikuluak arautzen du, honela: a) Sustapen Ministerioko bi ordezkari, 
eta haietako bat presidente arituko da; Aenako bi ordezkari; tokiko korporazioen hiru 
ordezkari; Ganberen Kontseiluko ordezkari bat; ordezkaritza duten erakunde ekonomiko 
eta sozialetako bi ordezkari; eta Gobernuaren Ordezkaritzako ordezkari bat. Jasota 
dagoenaren arabera, EAEko ordezkariak EAEko aireportuetarako izendatu dira. Komite 
horien eginkizunak 13/2010 Errege Lege Dekretuaren 13.4 artikuluan zehaztuta daude, 
honela: 
 
a) Aireportuen zerbitzuen eta jardueren kalitate egokia zaintzea, aireportu-jardueraren 
garapena bultzatzeko beharrezkotzat jotzen diren ekintzak proposatuz. 
b) Dagokion autonomia-erkidegoko edo autonomia-estatutua duen hiriko aireportuen 
gainean garatu behar den estrategia zehazteko elkarlanean aritzea Aena Aeropuertos 
SArekin eta, hala badagokio, eskudun diren herri-administrazioekin, bereziki merkataritza 
arloan, betiere bakoitzaren esparrua eta lehiakideak aintzat hartuta. 
c) Aena Aeropuertos SAk zortasun aeronautikoen eta akustikoen arloan egindako 
proposamenak aztertzea. 
d) Aireportuen lerro estrategikoak zehazteko elkarlanean aritzea Aena Aeropuertos 
SArekin, bereziki aireportuen Plan Zuzentzaileen gaineko txostena eginez Sustapen 
Ministerioak onartzeko aurkeztu aurretik. 
e) Aena Aeropuertos SAk aireportuko tarifen arloan garatutako kontsulta-prozedura 
aztertzea, 21/2003 Legean xedatutakoaren arabera, berau aldatzeko, betiere dagokion 
autonomia-erkidegoko edo autonomia-estatutua duen hiriko aireportuei dagokienez. 
f) Aireko garraioa sustatzeari loturiko jarduketak bideratzea, betiere bere eskumenen 
esparruan. 
g) Beharrezko ekintzak sustatzea aireko lotura sustatzeko; hartarako aireko ibilbide 
berriak, nazioartekoak eta Estatu barrukoak, sustatuz. 
h) Aireportu-kudeaketaren edozein alderdiri buruzko beharrezko datuak eta informazioa 
biltzea paragrafo honetan egozten zaizkion gainerako eginkizunak bete ahal izateko. 
i) Bidaiarien garraioa eta aireko karga handitzeko komeni diren eginkizun guztiak 
garatzea, bai eta interes orokorreko aireportuen arloan hartutako xedapenek emandako 
beste edozein ere. 
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c) Ondorioa 
 
Gaur egun, EAEko hiru aireportuak interes orokorrekotzat jotzen dira (2858/1981 Errege 
Dekretua). Estatuak zuzenean kudeatzen ditu, AENAren bitartez (18/2014 Legearen 17.1 
artikulua). Hala eta guztiz ere, Estatuak gaitasun osoa dauka EAEk bere lurraldeko hiru 
aireportuak kudea ditzan erabakitzeko. 
 
Beraz, EAEko aireportuak interes orokorrekoak izanik ere, eta Estatuak zuzenean 
kudeatzen baditu ere, Konstituzio Auzitegiak aitortu du lurreko zerbitzuak Euskal 
Autonomia Erkidegoak eman ahal dituela (hau da, berez aeronautikoak ez diren 
zerbitzuak). 
 
Gainera, aeronautikari buruzko indarreko araudietan onartzen da Euskal Autonomia 
Erkidegoak parte-hartze handiagoa edukitzea EAEko aireportuen kudeaketan; bereziki, 
aireportuetako barrutietako azpiegituren erabilerari eta ustiapenari lotutako ahalmenetan, 
bai eta 1161/1999 Errege Dekretuak AENAri esleitzen ez dizkion lurreko asistentziaren 
zerbitzuetan ere. Neurri txikiagoan, Aireportuen Koordinaziorako Komiteen bitartez parte 
har daiteke. 
 
Horrenbestez, Euskal Autonomia Erkidegoak EAEko aireportuen kudeaketan duen parte-
hartzea hobea izan daiteke gaur egungo egoeran; hargatik eragotzi gabe kudeaketa 
autonomiko handiagoa bultzatzen duten beste bide batzuk ere kontuan hartzea —bide 
horietako batzuk dira, besteak beste, AENAk sozietate filial bat sortzea, eta bertan EAEk 
parte-hartze handiagoa izatea EAEko aireportuak kudeatzeko—, bai eta aukera hori 
sakontzen duten beste lankidetza-formula batzuk ere (kudeaketa-gomendioa, emakida, 
hitzarmenak, partzuergoak...). 
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3. fitxa: Interes orokorreko portuak. 

 
GAIA/ZERBITZUA 
 
INTERES OROKORREKO PORTUAK 
 
TRANSFERITU BEHARREKO GAIAREN/ZERBITZUAREN AZALPENA (XEDEA) 
 
Euskal Autonomia Erkidegoan interes orokorreko bi portu daude: Bilboko Portu 
Autonomoa eta Pasaiako Portua (Estatuko Portuei eta Merkataritza Itsasketari buruzko 
Legearen testu bateginaren I. eranskinean horrela jasota daude, 4.1 artikuluak hara 
bidaltzen baitu). Horrez gain, Bilboko Portua Europar Batasuneko 1315/2013 EB 
Erregelamenduaren II. eranskinean sartuta dago, RET-T Europa Barneko Garraioen 
Sareko itsas portuen oinarrizko sareko nodo gisa. Hortaz, bertan ezarritakoa aplikatu ahal 
zaio, bai eta 2017/352 EB Erregelamenduan ezarritakoa ere. Estatuak zuzenean egiten 
du portu horien kudeaketa, Bilboko portuko eta Pasaiako portuko agintaritzen bitartez, 
hurrenez hurren. 
 
Estatuko araudia aurrez aldatuko balitz, bi portu horietako betearazpen-eginkizunak 
eskatuko lirateke, eta, besteak beste, honako zeregin hauek bertan sartuko lirateke: 
(a) zerbitzu orokorrak ematea eta portuen zerbitzuak kudeatzea eta kontrolatzea;  
(b) portuko zerbitzugunea eta portu-erabilerak antolatzea;  
(c) portuko obrak eta zerbitzuen proiektua egitea, horiek eraikitzea, zaintzea eta 
ustiatzea; baita agindutako itsas seinaleez arduratzea ere.  
(d) portuko jabari publikoa eta itsas seinaleak kudeatzea, halakoak atxiki zaizkienean;  
(e) itsas edo portu-trafikoarekin lotura duten industria- edo merkataritza-jarduerak 
sustatzea; eta  
(f) portuko espazioan eta portuko trafikoan egin daitezkeen askotariko garraiobideen 
eragiketak koordinatzea (salgai arriskutsuak barne hartuta). 
 
ESKUMENEN KONFIGURAZIOA  
 
EKren 149.1.20 artikulua: Interes orokorreko portuak Estatuaren eskumen esklusibokoak 
dira. 
Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 12.8 artikulua: Interes orokorreko 
portuen arloan, Autonomia Erkidegoak eskumena dauka Estatuaren legeria 
betearazteko, Estatuak zuzeneko kudeaketa beretzat gordetzen ez duenean. 
 
ARAUDIA 
 
Europakoa 
2017/352 EB Erregelamendua, 2017ko otsailaren 15ekoa, Europako Parlamentuarena 
eta Kontseiluarena, portu-zerbitzuak emateko esparrua sortu eta portuen finantza-
gardentasunari buruz arau erkideak ezartzen dituena. 
 
Estatuko araudia 
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2/2011 Legegintzako Errege Dekretua, irailaren 5ekoa, Estatuko Portuei eta Merkataritza 
Itsasketari buruzko Legearen testu bategina onartzen duena. 
Uztailaren 28ko 22/1988 Legea, Itsasertzena. 
 
Autonomia-erkidegoko araudia 
236/1986 Dekretua, urriaren 21ekoa, Portuko Lanei buruzko Araudia onartzen duena. 
 
Konstituzio Auzitegia 
Konstituzio Auzitegiaren 40/1998 Epaiak biltzen du doktrina nagusia. Gaiari lotuta, 
Konstituzio Auzitegiak eman dituen beste epai interesgarri batzuk dira honako hauek: 
193/1998 (Andaluziako Autonomia Erkidegoko kirol-portuak); 226/1998 (portuen arloko 
eskumen-banaketari buruzko konstituzio-doktrina); 149/1991 (jabari publikoa izatea); edo 
174/2014 (Kanarietako uharte-portua interes orokorreko portu gisa sailkatzea). 
 
“Portuak” deritzon eskumen-tituluak portuaren errealitate fisikoari ez ezik, bertan garatzen 
den portu-jardunari ere heltzen dio; hortaz, merkataritza-erabilerak eta merkataritzakoak 
ez direnak barne har ditzake. Bestalde, titulu horrek ez dio heltzen portuen espazio 
fisikoan eragina izaten duen edozein jarduera motari. 
 
Kudeaketaren batasunaren printzipioak arautzen du merkataritzako portuen eskumena, 
eta bertan sartzen dira arrantzako espazioak eta dartsenak, non zerbitzuguneko kirol- eta 
nautika-erabilerak gauzatzen baitira; bestela esanda, portuko barrutian baizik egiten ez 
direnak. Aitzitik, portuko uretatik kanpo (2. zonan) autonomia-erkidegoen eskumenak 
hedatzen dira; bestela, ondorio absurdu hau eragingo litzateke: autonomia-erkidegoaren 
eskumeneko portu batzuk —batez ere, itsasadarretan edo badietan daudenak— 
Estatuaren titulartasunekoak izango lirateke.  
 
Portuen eskumenak berekin dakar autonomia-erkidegoen eta udalen eskumenak 
modulatu behar izatea, lurraldearen antolamenduaren eta hirigintzaren arloetan, betiere 
Estatuaren eskumena nagusi izanda. Horrenbestez, Estatuaren eskumena eta 
autonomia-erkidegoen eskumenak batera gertatzen dira lurraldearen antolamenduari eta 
hirigintzari lotutako arloetan. Bestalde, ezinezkoa da eskumen-titulu bera izatea: halakorik 
gertatuko balitz, xede fisikoa eta xede juridikoa berberak izango liratekeelako. 
 
ZERBITZUAK DITUEN ESTATUKO ORGANOA 
 
BILBOKO PORTUKO AGINTARITZA ETA PASAIAKO PORTUKO AGINTARITZA. 
 
Bata zein bestea zuzenbide publikoko estatu-erakundeak dira (gaur egun, Aurrekontuen 
Lege Orokorraren 2.2.i) artikuluaren arabera); berezko nortasun juridikoa eta berezko 
ondarea dituzte (Estatuko Portuei eta Merkataritza Itsasketari buruzko Legearen testu 
bategineko 24.1 artikuluaren arabera). SUSTAPEN MINISTERIOAren mende daude, 
ESTATUKO PORTUEN bitartez. 
 
Estatuko Portuak/Puertos del Estado ere zuzenbide publikoko estatu-erakundea da 
(Aurrekontuen Lege Orokorraren 2.2.i artikuluaren arabera). Haren xedea hauxe da: 

http://www.contenidos.servicios.jakinaplus.ejgvdns/contenidos/recurso_tecnico/adjuntos_transferencias/es_jurispru/adjuntos/stc_193_1998.doc
http://www.contenidos.servicios.jakinaplus.ejgvdns/contenidos/recurso_tecnico/adjuntos_transferencias/es_jurispru/adjuntos/stc_226_1998.doc
http://www.contenidos.servicios.jakinaplus.ejgvdns/contenidos/recurso_tecnico/adjuntos_transferencias/es_jurispru/adjuntos/stc_226_1998.doc
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Estatuko portu-sistema osoaren helburuak eta portuetako agintaritzaren helburu 
orokorrak zehaztea (Portuei buruzko Legearen 16. artikuluaren arabera). 
 
ESKUALDATZEAK BESTE ERKIDEGO BATZUEI 
 
Gaur egun, Estatuko interes orokorreko 46 portuak Estatuko Portuei eta Merkataritza 
Itsasketari buruzko Legearen testu bategineko I. eranskinean zerrendatuta daude. 28 
portu-agintaritzak kudeatzen dituzte, eta Estatuko Portuak erakunde publikoak 
agintaritzak koordinatu eta kontrolatzen ditu (erakundea Sustapen Ministerioaren 
mendekoa da). 
 
Datuen arabera, autonomia-erkidegoei ez zaie transferitu interes orokorreko porturik. 
 
62/1997 Legeak aldatu egin zuen azaroaren 24ko 27/1992 Legea, Estatuko Portuei eta 
Merkataritza Itsasketari buruzkoa. Aldaketa horri esker, autonomia-erkidegoek portu-
agintaritzetako buruak hautatzeko eta izendatzeko ahala eskuratu zuten (gaur egun, 
Estatuko Portuei eta Merkataritza Itsasketari buruzko Legearen testu bategineko 31.1 
artikulua), eta portu-agintaritzek Administrazio Kontseiluko kideen kopurua zehazteko 
ahala ere bai, besteak beste. Horrekin bat etorrita, maiatzaren 5eko 82/1998 Dekretua 
onartu zen, hain zuzen ere, Bilbo eta Pasaiako portuetako agintaritzetako buruak eta 
administrazio-kontseiluetako kideak izendatu eta kentzeko zein prozedurari jarraitu behar 
zaion, eta horretarako eskumena Euskal Autonomia Erkidegoko zein organok duen 
zehazteko. Kideen kopuruak hogeita bi izan behar zuela zehaztu zen. 
 
BESTE OHAR BATZUK, ETA TRANSFERENTZIAREN BALORAZIOA, 
ESTATUTUAREN GARAPENARI DAGOKIONEZ 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 12.8 artikuluaren arabera, interes 
orokorreko portuen arloan, Autonomia Erkidegoak eskumena dauka Estatuaren legeria 
betearazteko, Estatuak zuzeneko kudeaketa beretzat gordetzen ez duenean. Hala ere, 
esan bezala, kontuan hartu behar da: batetik, Bilboko eta Pasaiako portuak interes 
orokorrekoak direla, Estatuko Portuei eta Merkataritza Itsasketari buruzko Legearen testu 
bategineko I. eranskinean sartuta daudelako —horri buruz esan behar da Estatuak 
askatasun osoz zehaztu ahal duela interes orokorreko portuak zeintzuk diren—; eta, 
bestetik, Estatuak legean bertan Estatuari esleitzen diola portu horien zuzeneko 
kudeaketa, portuetako agintaritzen bitartez (Estatuko Portuei eta Merkataritza Itsasketari 
buruzko Legearen testu bateginaren 11.-13. bitarteko artikuluetan ezarritakoarekin bat 
etorrita). Beraz, gaur egungo baldintzen arabera, ez da betetzen transferentzia egiteko 
bete behar den estatutu-irizpidea. 
 
Dena den, interes orokorreko sailkapena aldatu gabe, Estatuak gaitasun osoa dauka 
EAEko portuen kudeaketa Euskal Autonomia Erkidegoak zuzenean egin dezan 
erabakitzeko, edo autonomia-erkidegoaren parte-hartzea handitzeko beste bide batzuk 
aztertzeko (kudeaketa-gomendioa, emakida, hitzarmenak, partzuergoak...). 
 

http://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/search?key=keyword&value=Ley+62/1997
http://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/search?key=keyword&value=Ley+27/1992
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Era berean, Estatuak erabaki dezake Euskal Autonomia Erkidegoak bi portu horietan 
duen parte-hartzea bultzatzea eta hobetzea, bien arteko lankidetza-formulak baliatuta. 
Horren harira, nabarmentzekoa da Estatuko Portuei eta Merkataritza Itsasketari buruzko 
Legearen testu bategineko 24.3.3 artikuluak baimena ematen duela autonomia-
erkidegoek honako espazio hauen kudeaketa-eginkizunak bete ditzaten: “Portu 
Agintaritzek lege honetan esleitutako eginkizunak gauzatuko dituzte, eginkizun- eta 
kudeaketa-autonomiaren printzipio orokorraren mende, kalterik egin gabe Sustapen 
Ministerioak, Estatuko Portuak erakundearen bidez, berari eratxikita dituen ahalmenei, 
eta autonomia-erkidegoei dagozkien ahalmenei”.   
 
5.1. Honako eginkizun hauek gauzatzea proposatzen da: portuko espazioa kudeatzea; 
portuko jarduerak kudeatzea; eta portuaren egitura antolatzea, bai eta Estatuko Portuei 
eta Merkataritza Itsasketari buruzko Legearen testu bategineko 26.1 artikuluan 
ezarritakoak ere, besteak beste. 
a) Portu Agintaritzaren ustiatze- eta kapital-aurrekontuen proiektuak eta urte anitzeko 
jardute-programa onestea. 
b) Zerbitzu orokorrak eta itsas seinaleetarako zerbitzuak kudeatzea, portu-zerbitzuak eta 
euren baimena edo emakida behar duten eragiketa eta jarduerak baimendu eta 
kontrolatzea. 
c) Administrazioaren organo desberdinak eta Administrazioaren partaidetza duten 
erakundeak koordinatzea, halakoek euren jarduerak portu-esparruan gauzatzen 
dituztenean, salbu eta eginkizun hori esanbidez eratxiki zaienean beste agintaritza 
batzuei. 
d) Portuko zerbitzuguneko erabilerak antolatzea, eta horien garapena planifikatu eta 
programatzea, lurraldea antolatzeko eta hirigintza planifikatzeko onetsita dauden 
tresnekin bat etorriz. 
e) Portuko zerbitzugunearen antolamendurako plan bereziak idaztea eta formulatzea, 
hirigintzako plangintza orokorra garatzeko. 
f) Beharrezko obrak proiektatu eta eraikitzea onetsitako plan eta programen esparruan. 
g) Hala denean, lau urtetik gorako iraupena izango duten helburu-planak egitea, 18.1.a) 
artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz. 
h) Onetsitako programaziora bilduta dauden inbertsio-proiektuak onestea, bai eta 
inbertsio horien kasuan kasuko gastua ere, eta proiektu horien betearazpena 
kontratatzea. 
i) Txostena ematea Portuen ustiatze- eta polizia-erregelamendu orokorraren proiektuari 
buruz, eta kasuan kasuko portu-ordenantzak egin eta onestea, 295. artikuluan ezarritako 
izapide eta betekizunekin, bai eta horiek betetzen direla zaintzea ere. 
j) Portuko esparruan kontrolatzea honako araudi hauek betetzea: salgai arriskutsuak 
onartu, manipulatu eta biltegiratzearen inguruko araudia; gizartearen aurkako ekintzetatik 
eta ekintza terroristetatik babesteko segurtasun-sistemei buruzkoa; suteen aurkako 
sistemen araudia; larrialdien prebentziorako eta kontrolerako araudia; betiere babes 
zibileko araudietan ezarritako baldintzak beteta, eta administrazio publikoetako beste 
organo batzuek dituzten eskumenen kalterik gabe; eta babes zibilean, suteak 
prebenitzeko eta itzaltzeko arloan, salbamenduan eta kutsaduraren aurkako borrokan 
eskudunak diren administrazioekin elkarlanean aritzea. 
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k) Askatasunez onestea ematen dituzten merkataritza-zerbitzuen ondoriozko tarifak, bai 
eta tarifa horiek aplikatu eta biltzea ere. 
l) Portuko jabari publikoari dagokionez, emakidak eta baimenak ematea, eta erroldak eta 
erregistroak egin eta horiek eguneratuta izatea. Horrez gain, portuaren zerbitzuak portuko 
zerbitzugunean emateko lizentziak ematea. 
m) Emandako emakida eta baimenengatik tasak biltzea, emate-egintzan ezarritako 
klausula eta baldintzak betetzen direla jagotea, araubide zehatzailea aplikatzea eta 
portuko jabari publikoa babestu eta modu egokian kudeatzeko beharrezkoak diren neurri 
guztiak hartzea. 
n) Euren langileen prestakuntza bultzatzea eta portuko jarduerarekin eta ingurumena 
babestearekin zerikusia duten azterketa eta ikerketak gauzatzea, bai eta arlo horietan 
nazioko nahiz atzerriko beste portu, erakunde edo enpresa batzuekin lankidetzan aritzea 
ere. 
ñ) Itsas seinaleen jardunbidea ikuskatzea, horien kontrola esleitzen zaienean, autonomia-
erkidegoen eskumeneko portuetan; detektatutako arazoak autonomia-erkidego horiei 
jakinaraziko dizkiete, itsas seinaleen jardunbidearen eta mantentzearen arduradun diren 
heinean, arazo horiek zuzen ditzaten. 
o) Horien nazioarteko merkataritza-politika kudeatzea, Ekonomia eta Ogasun 
Ministerioaren eta Kanpo Arazoetako eta Lankidetzako Ministerioaren berezko 
eskumenen kalterik gabe. 
p) Baimena ematea Portu Agintaritzak partaidetza izan dezan sozietateetan, eta bere 
akzioak eskuratu edo besterendu ditzan, baldin eta hartutako konpromisoek, 
osotasunean, Portu Agintaritzaren aktibo korronteez bestelako aktibo garbien ehuneko 1 
gainditzen ez badute, eta, betiere, eragiketa horiek ez badakarte gehieneko partaidetza 
irabaztea edo galtzea. Administrazio Kontseiluaren erabakiak Estatuko Administrazio 
Orokorreko ordezkari edo ordezkatu gehienen aldeko botoak jaso beharko ditu; eta, 
edonola ere, Estatuko Portuak izeneko erakundeko ordezkariaren aldeko botoa beharko 
du. 
q) Seinaleak eta balizamendua instalatzea eta mantentzea; nabigaziorako lagungarri 
diren beste zerbitzu batzuk, ontzia portura edo kudeatzen diren portuetara hurreratu edo 
sar dadin; eta portuko barne balizamendua. Zerbitzu horretatik kanpo geratzen dira 
seinaleak eta balizamendua instalatzea eta mantentzea eta nabigaziorako beste laguntza 
batzuk, baldin eta instalazioak emakida- edo baimen-araubidean eman badira. Horretan 
sartzen dira itsas haztegiak eta urpeko hustubideak, edo itsas ingurunean nabigatzeko 
oztopo bihur daitezkeen beste instalazio batzuk; dagozkien titularrak edo arduradunak 
arduratuko dira azken horiek egiteaz. 
r) Portuko azpiegiturak eta zerbitzuak itsas eta lur modalitateen artekoak izan daitezen 
bultzatzea; horretarako, bide- eta trenbide-sare eraginkorra eta segurua egin beharko 
litzateke, gainerako garraiobideen sistemari lotuta, bai eta interes orokorrekotzat jo 
daitezkeen gainerako nodo logistikoei ere. 
s) Bere titulartasuneko trenbide-azpiegiturak administratzea, itsas eta trenbide 
modalitateen artekoak izan daitezen bultzatzeko. 
t) Kudeatuko diren portuetako zerbitzugunean ematen diren zerbitzuei eta egiten diren 
jarduerei buruzko informazioa biltzea. 
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5.2. Honako hauek dira, Espainiako Konstituzioa edo Euskal Autonomia Erkidegoaren 
Autonomia Estatutua aldatu gabe, portu horiei lotutako eskumen betearazleak EAEri 
esleitzeko beste aukera batzuk: 
 
a) Pasaiako portua: interes orokorreko portua izateari uztea. 
 
Pasaiako portua interes orokorreko sailkapenetik ateratzea eskatu ahal da. Aldarrikapen 
horren defentsan esan daiteke Pasaiak ez dituela betetzen Estatuko Portuei eta 
Merkataritza Itsasketari buruzko Legearen testu bategineko 4.1 artikuluan ezarritako 
baldintzak, interes orokorrekotzat jotzeko; izan ere, ez dago Europako portuen sarean. 
Estatuak portu horri interes orokorreko izendapena kentzen badio, eta legearen 4. 
artikuluko 2. eta 3. zenbakietako prozedurari jarraikiz, legearen I. eranskinetik ateratzen 
badu, portu hori transferitu ahalko da, eta EAEri atxiki ahalko zaio. 
 
Andaluziako hiru portuetan erabili da prozedura hori: 1046/1994 Errege Dekretuaren 
bidez interes orokorreko sailkapena kendu zitzaien, eta 1407/1995 Errege Dekretuaren 
bidez, autonomia-erkidegoari atxiki zitzaizkion. 
 
b) Bilboko portuko eremu batzuk bereiztea. 
 
Bilboko portuak oso eremu handia hartzen du; eta bertako leku batzuetan ez da 
merkataritzako jarduerarik egiten, aisiako guneak baitira. Algortako kirol-portua horren 
adibidea da, besteak beste. 
 
Beraz, espazio horiek Bilboko portutik bereiztea ere eska daiteke, Estatuko Portuei eta 
Merkataritza Itsasketari buruzko Legearen testu bategineko 3.6 artikulua baliatuz; 
ondoren, EAEri atxiki ahalko zaizkio. 
 
Aukera horren oinarri har daitezke Konstituzio Auzitegiaren 193/1998 eta 226/1998 
epaiak. Bertan adierazten da Estatuaren eskumenak nautika- eta kirol-xedeen arloan 
portuko barrutira mugatu behar direla, hertsiki. Halaber, erabilera horiek zerbitzugunean 
egiten baldin badira, autonomia-erkidegoen eskumena erabilera horietara ere hedatzen 
dela aintzat hartzen du. Hori dela-eta, “portuak” deritzon eskumen-tituluak portuaren 
errealitate fisikoari ez ezik, bertan garatzen den portu-jarduerari ere heltzen dio; baina 
titulu horrek ez dio heltzen portuen espazio fisikoan eragina izaten duen edozein jarduera 
motari. Bilboko Portuari dagokionez, zonakatzea urriaren 6ko FOM/2162/2015 Aginduan 
jasota dago, batik bat; horren bidez onartzen da funtsezko aldaketa egitea Bilboko 
Portuko eremuen eta portu-erabileren mugaketan (2015eko urriaren 17ko EHAA, 249. 
zk.).  
 
5.3. Estatuko portuen sistemaren aldaketa sustatzea, 2017/352 EB Erregelamenduaren 
babesean 
 
Estatuko portuen gaur egungo sistema Europako 2017/352 Erregelamenduaren arabera 
aztertu behar da. Antolaketari dagokionez, Europaren jarrera neutroa da, espresuki; hau 
da, estatu bakoitzak hautatzen duen aukera onartzen du (Europar Batasunaren 
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Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 345. artikulua); eta horrek baliozkotzen du 
Estatuko Portuei eta Merkataritza Itsasketari buruzko Legearen testu bateginaren gaur 
egungo eredua. Hala eta guztiz ere, testu bateginaren ereduarekin nekez batera 
daitezkeen hiru figura zehazten ditu erregelamenduak: agintaritza eskuduna, portua 
kudeatzeko erakundea eta portuaren zerbitzuen emailea, zehatz-mehatz. Estatuko 
araudia EBko araudiaren arabera moldatzen denean, aukera egongo da autonomia-
erkidegoak interes orokorreko portuetan parte-hartze eta ahalmen betearazle handiagoak 
edukitzeko, erregelamenduak osatzen duen kudeaketa-eremuren batean, behintzat. 
 
Portuen zerbitzuei eta azpiegituren kudeaketari dagokienez, erregelamenduak berresten 
du Estatuko erakunde publikoek bertako azpiegiturak kudeatu ahal izatea, baina, halaber, 
portuen zerbitzuak liberalizaziora abiatzen direla adierazten du, hau da, esku-hartze 
publikoa murriztuz joango dela. Horri lotuta, ugaria da espazio edo gune horietan interes 
ekonomiko orokorreko zerbitzuak garatzeari buruzko jurisprudentziako doktrina. 
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4. fitxa: Herri Lanen Azterlan eta Saiakuntza Zentroa (CEDEX). Zientzia-, teknika- 
eta berrikuntza-ikerketaren eta garapenaren arloko transferentzia zabaltzea 
(urtarrilaren 13ko 2/2009 Dekretua) 

 
GAIA/ZERBITZUA 
 
CEDEX (HERRI LANEN AZTERLAN ETA SAIAKUNTZA ZENTROA) 
 
TRANSFERITU BEHARREKO GAIAREN/ZERBITZUAREN AZALPEN LABURRA 
 
Urtarrilaren 13ko 2/2009 Dekretuaren bidez onartu zen eskualdaketa handitzea (2/2009 
Dekretua, urtarrilaren 13koa, Bitariko Transferentzia Batzordeak 2008ko abenduaren 11n 
hartutako Akordioa onesten duena. Akordio horren arabera, ikerketa eta garapen 
zientifiko nahiz teknikoko eta berrikuntzako funtzioak Euskal Autonomia Erkidegoari 
transferitzen zaizkio). 
 
Azterlanak egiteko eta laguntza teknikoa emateko zerbitzua, bai eta ikerketa-zerbitzua 
ere, Euskal Autonomia Erkidegoak obra publikoen arloan duen eskumenaren barneko 
jardueren alderdi teknologikoa hobetzeko helburuz. 
 
ESKUMENEN KONFIGURAZIOA 
 
Konstituzioa:  149.1.24 artikulua (Estatuaren eskumen esklusibokoak dira interes 
orokorreko herri-lanak edo autonomia-erkidego batean baino gehiagotan eragina 
dutenak). 
 
Autonomia Estatutua:  10.33 artikulua (EAEren eskumen esklusibokoak dira herri-
lanak, legez interes orokorrekotzat izendatu gabekoak edota egiterakoan beste lurralderi 
eragiten ez diotenak). 
 
ARAUDIA 
 
1957ko abuztuaren 23ko Dekretuak sortu zuen CEDEX, eta 1993an dekretu horrexek 
arautzen zuen zentroa. 
Abenduaren 30eko 50/1998 Legeak erakunde autonomo izendatu zuen (lege hori zerga-, 
administrazio- eta lan-arloetako neurriei buruzkoa da). 
Urriaren 31ko 1136/2002 Dekretuaren bidez, CEDEX zentroaren Estatutua onartu zen. 
 
TRANSFERITU BEHARREKO ZERBITZUAK DITUEN ESTATUKO ORGANOA 
 
CEDEX erakunde autonomoa Sustapen Ministerioari atxikita dago, organikoki; eta, 
eginkizunen aldetik, Sustapen Ministerioari eta Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen 
Ministerioari. 
 
ESKUALDATZEAK BESTE ERKIDEGO BATZUEI 
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Ez zaie eskualdaketarik egin beste autonomia-erkidego batzuei 
 
TRANSFERENTZIAREN BALORAZIOA, ESTATUTUAREN GARAPENARI 
DAGOKIONEZ 
 
CEDEX abangoardiako erakunde publikoa da, eta ingeniaritza zibilean, eraikuntzan eta 
ingurumenean izaten ditu aplikazioak. Sustapen Ministerioari eta Nekazaritza, Elikadura 
eta Ingurumen Ministerioari laguntza tekniko espezializatua eskaintzen die. Horrez gain, 
herri-lanen eta ingurumenaren arloetako I+G+Bko eremuetan erreferentziatzat hartzen 
da.  
 
Hainbat unitate tekniko espezializatuz osatuta dago; zehazki, zentroak edo laborategiak 
esaten zaizkie. Horietan goi-mailako laguntza teknikoa, ikerketa aplikatua eta garapen 
teknologikoa ematen dituzte, ingeniaritza zibileko esparruan: portuak eta kostaldeak, ur 
kontinentalen hidraulika, errepideak, egiturak eta materialak, geoteknia, ingeniaritza 
zibilean eta ingurumenean aplikatutako teknikoak eta herri-lanen gaineko azterlan 
historikoak. Zentroek eta laborategiek baliabideen % 70 inguru erabiltzen dute, goi-
mailako laguntza teknikoa emateko; eta gainerako % 30a, ikerketa aplikatuan eta 
garapenean, transferentzia teknologikoko jardueretan edo informazio tekniko eta 
zientifikoko beste jarduera batzuetan. 
 
Laburbilduz, eskualdaketak azterlanak egiteko eta laguntza teknikoa emateko zerbitzuan 
izango luke eragina; zehazki, Euskal Autonomia Erkidegoak herri-lanen arloan duen 
eskumeneko jardueren eremuan (uren arloan; klima-aldaketaren arloan; errepideen eta 
garraioen arloan; herri-lanen eta hirigintzaren gaineko azterlan historikoen arloan; 
trenbideen arloan; azpiegitura hidraulikoen arloan; itsasoaren, kostaldearen eta ur 
kontinentalen arloetan; ingurumenaren arloan; portuen eta nabigazioen arloetan). 
 
Ikerketa-eginkizunei lotuta, kontuan hartu behar da zientzia- eta teknika-ikerketen 
transferentzia. Ikerketa eta garapen zientifiko nahiz teknikoko eta berrikuntzako funtzioak 
Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzen dizkion 2/2009 Dekretuaren bidez, EAEri 
transferitu zitzaizkion honako xede hauek dituzten zerbitzuak: ikerketa eta garapen 
zientifiko, teknologiko eta industrialeko programak eta proiektuak antolatzea, 
planifikatzea, sustatzea, gauzatzea, zaintzea eta kontrolatzea. Eginkizun horiek, gaur 
egun, Estatuko Administrazioak egiten ditu, hainbat erakunde edo organismo publikoren 
zein pribaturen bitartez, eta muga bakarra Estatuarekin koordinatzea da.  
 
Eskualdaketa egiteko akordio horretan kontuan hartu ziren transferitzeko zerbitzuak zein 
organotan zeuden, eta garai hartan Zientzia eta Berrikuntza Ministerioari atxikita zeuden: 
esaterako, CDTI (Garapen Teknologiko Industrialerako Zentroa), CIEMAT (Energia, 
Ingurumen eta Teknologia arloetako Ikerketen Zentroa), IGME (Teknologia, Geologia eta 
Meatzaritza Institutua), CESIC (Zientzia Ikerketen Kontseilu Nagusia) Karlos III.a Osasun 
Institutua. 
 
Agerikoa denez, CEDEX erakunde publikoa ez zen eskualdatu aldi hartan. Erakunde 
horrek, ordea, ikerketa-lan handia egiten du:  
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CEDEX erakundeak teknologia-ekipamendu handia eta aurreratua dauka, laguntza 
teknikoko eta ikerkuntzako lanak egiteko. Horren harira, nabarmentzekoak dira 
saiakuntzak egiteko “azpiegitura handiak”; izan ere, haietako batzuk bakarrak dira, baita 
nazioartekoekin erkatuta ere. Azpiegitura horiek zentroetan eta laborategietan daude 
(EAEn ez dauka azpiegiturarik, ezta baliabide pertsonalik ere). Hona hemen zentroak eta 
laborategiak: 
Azterlan Hidrografikoen Zentroa 
Portu eta Kostaldeei buruzko Azterlanen Zentroa 
Garraioari buruzko Azterlanen Zentroa 
Teknika Aplikatuei buruzko Azterlanen Zentroa 
Egituren eta Materialen Laborategi Nagusia 
Geoteknia Laborategia 
Trenbide Interoperabilitatearen Laborategia 
Herri Lanen eta Hirigintzaren arloko Azterlan Historikoen Zentroa 
 
Horrenbestez, CEDEX erakundeari lotutako eskualdaketaren eta 2/2009 Dekretuaren 
bidez egin zenaren artean parekotasunak daudela erakuts daiteke; zehazki, CEDEX 
erakundeak ematen dituen ikerketa-zerbitzuei dagokionez. Izan ere, eskualdaketa horren 
luzapentzat har liteke, eta eskualdaketa horretan CEDEX erakundearen sustapen-
programen eta zerbitzuen transferentzia finantzarioa gauzatuko litzateke. 
Eskualdatzekoak diren eginkizunei eta erakundeak ematen dituen zerbitzuei dagozkien 
zuzkidurak zenbatuko lirateke, eskualdaketari lotutako urteko estatu-kostua guztira 
zehazteko. 
  

http://www.cedex.es/CEDEX/LANG_CASTELLANO/ORGANISMO/CENTYLAB/CEH/
http://www.cedex.es/CEDEX/LANG_CASTELLANO/ORGANISMO/CENTYLAB/CEPYC/default.htm
http://www.cedex.es/CEDEX/LANG_CASTELLANO/ORGANISMO/CENTYLAB/CET/
http://www.cedex.es/CEDEX/LANG_CASTELLANO/ORGANISMO/CENTYLAB/CETA/
http://www.cedex.es/CEDEX/LANG_CASTELLANO/ORGANISMO/CENTYLAB/LCEYM/
http://www.cedex.es/CEDEX/LANG_CASTELLANO/ORGANISMO/CENTYLAB/LG/
http://www.cedex.es/CEDEX/LANG_CASTELLANO/ORGANISMO/CENTYLAB/LIF/
http://www.cedex.es/CEDEX/LANG_CASTELLANO/ORGANISMO/CENTYLAB/CEHOPU/
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5. fitxa: Trenbideak. 

 
GAIA/ZERBITZUA 
 
“TRENBIDEAK” 
 
TRANSFERITU BEHARREKO GAIAREN/ZERBITZUAREN AZALPEN LABURRA 
 
Euskal Autonomia Erkidegotik igarotzen diren trenbideko garraioen zerbitzuak eta 
azpiegiturak, Euskal Autonomia Erkidegoari euskal trenbide-sarea kudeatzeko aukera 
emateko. 
 
Trenbide-azpiegiturak: Estatuak trenbide-azpiegituren gainean (lineetan eta bide-
zatietan) egiten dituen eginkizunak eta zerbitzuak —bai Estatuko Administrazio Orokorrak 
Sustapen Ministerioaren bidez zuzenean egiten dituenak, bai ADIF erakunde publikoaren 
bidez egiten dituenak (ADIF interes orokorreko trenbide-sarearen erakunde 
administratzailea da)—, baldin eta bide-zatia edo linea EAEtik igarotzen bada (aldeko 
baldintza); betiere, dagokion bide-zatia Estatuak interes orokorreko trenbide-
azpiegituratzat hartu ezean (kontrako baldintza). 
 
Adibide moduan, honako eginkizun hauek biltzen dira: lotutako azpiegiturak arautzea, 
planifikatzea, eraikitzea, zaintzea, ustiatzea eta kudeatzea. Besteak beste, gaitasuna 
esleitzeko eta gaitasun hori erabiltzeko eginkizunak ere bertan sartzen dira, kontrol-
sistemarekin batera.  
 
Horrek berekin ekarriko luke transferitutako azpiegiturak interes orokorreko trenbide 
saretik atera behar izatea; beraz, Interes Orokorreko Trenbide Sareko Lineen eta Bide 
Zatien Katalogoa ere (FOM/710/2015 Agindua) aldatu beharko litzateke, Trenbide 
Sektorearen Legearen 4. artikuluan ezarritako mekanismoa baliatuz.  Zehatz-mehatz, 
honako hauek: 
  
EAEtik oso-osorik igarotzen diren iberiar zabalerako lineak. FOM/710/2015 Aginduaren 
eranskinean jasota daude, eta 01 digituekin kodetuta daude: (01-720 Bilbo Abando 
Indalecio Prieto – Santurtzi; 01-724 Bilbo Salgai-garraioa – Santurtzi eta 01-722-Desertu 
– Barakaldo – Muskiz). 
EAEtik igarotzen diren zabalera metrikoko lineak. FOM/710/2015 Aginduaren 
eranskinean jasota daude, eta honako erreferentzia hauek dituzte:  08-790 (La Asunción 
Unibertsitatea – Aranguren (32 km). 
Konstituzio Auzitegiaren 124/2016 epaiaren arabera, honako linea hauek ez dira interes 
orokorrekoak: zabalera metrikoko 08-782 Basurtu Ospitalea – Ariz (7 km) eta 08-784 
Irauregi – Lutxana – Barakaldo (6 km); beraz, epaiaren bidez baimena eman da 
eskualdaketa benetan egiteko, gauzatzeko dagoen arren. 
 
EAEtik igarotzen den interes orokorreko trenbide-sarean Estatuak egiten dituen trenbide-
zerbitzuak, bai Sustapen Ministerioaren bidez Estatuko Administrazio Orokorrak 
zuzenean egiten dituenak, bai RENFE-OPERADORAren bidezkoak. 
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Eginkizun horietan honako hauek biltzen dira: trenbide-garraioaren zerbitzuak arautzea, 
planifikatzea, koordinatzea eta ikuskatzea, baldin eta ibilbidea EAEtik igarotzen den; bai 
eta tarifak ezartzeko ahala ere. 
 
Adibide moduan, eskualdaketari lotutako eginkizunek honako eremu hauetan izango 
lukete eragina:  
 
Operadore aritzeko baimena ematea (Trenbide Sektorearen Legearen lehen xedapen 
iragankorra), bidaiariak garraiatzeko sektorea guztiz liberalizatu arte (ustez, 2023an). 
Irailaren 29ko FOM/1977/2015 Aginduak garatua.  
Trenbide-segurtasuna. Trenbide-enpresa aritzeko lizentzia (Trenbide Sektorearen 
Legearen 49. artikulua); gaur egun, Trenbide Segurtasuneko Estatu Agentziak ematen 
du, baita Generalitateak ere, Estatuaren txostena aldez aurretik eginda. Segurtasun-
ziurtagiriak ematea (Sustapen Ministerioak eta Kataluniako Generalitateak ematen 
dituzte). 
Zerbitzu publikokoak deklaratutako trenbide-zerbitzuak emateko baimenak eta 
konpentsazio-araubidea, hala dagokionean (Trenbide Sektorearen Legearen 59. art.) 
(Sustapen Ministerioak eta Kataluniako Generalitateak ematen dute). 
Erabiltzaileen eskubideak 
Araubide ekonomikoa 
Ikuskatzea eta zehapen-araubidea 
 
ESTATUAREN ETA EAE-REN ESKUMEN-TITULUA 
 
Konstituzioa:   149.1.21 eta 149.1.24 artikuluak  
Autonomia Estatutua:  10.32 eta 12.9 artikuluak 
 
Estatuko legeria:  
38/2015 Legea, irailaren 29koa, Trenbide Sektorearena. 
2387/2004 Errege Dekretua, abenduaren 30ekoa, Trenbide Sektoreari buruzko 
Erregelamendua onartzen duena. 
FOM/710/2015 Agindua, Interes Orokorreko Trenbide Sareko Lineen eta Bide Zatien 
Katalogoa onartzen duena; eta aginduaren eranskina. 
 
EAEko legeria: 
6/2004 Legea, maiatzaren 21ekoa, Red Ferroviaria Vasca–Euskal Trenbide Sareari 
buruzkoa. 
 
Jurisprudentzia: 
Konstituzio Auzitegiaren 37/1981 Epaia 
Konstituzio Auzitegiaren 86/1988 Epaia 
Konstituzio Auzitegiaren 118/1996 Epaian jo zuten autonomia-erkidego batetik osorik eta 
esklusiboki igarotzen den linea bat interes orokorreko trenbide-sarean sartzeko alde 
bakarreko erabakia, hau da, dagokion autonomia-erkidegoarekin aldez aurretik ados jarri 
gabe, ezartzea ez zetorrela bat eskumenen banaketarekin. 
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Konstituzio Auzitegiaren 245/2012 eta 83/2013 epaiak: KONSTITUZIO-AUZITEGIAREN 
DOKTRINA, TRENBIDE-AZPIEGITUREN ARLOKO ESKUMENAK ZEHAZTEARI 
BURUZ.  
 
Eskumenak zehazte aldera, kontuan hartzen dira bi eskumen-titulu, batera: 149.1.21 
artikulua (azpiegiturak zeharkatzen duen lurralde-irizpidea, autonomia-erkidegotik harantz 
joaten den kontuan hartuta) eta 149.1.24 artikulua (Estatuaren interes orokorra). 
Lurralde-irizpidea ezinbesteko elementua da, eta interes orokorrak osatzen eta 
modulatzen du, hala dagokionean. Izan ere, interes orokorrak lurralde-irizpidea ere bazter 
dezake, erkidegoen barneko lineak izan arren. Hala da, Konstituzio Auzitegiak errepideen 
sareari buruz eman zuen 65/1998 Epaia aplikagarria dela jotzen baita. Epai horretan 
adierazten da Estatuak trenbide-linea baten kudeaketa zentralizatua egin dezakeela, 
linea horretako sarea interes orokorrekotzat jotzen bada, nahiz eta trenbide-linea oso-
osorik autonomia-erkidegoko lurraldetik igaro.  
 
Irizpide horiei erreparatuta, autonomia-erkidegoaren eskumenekoak izango dira honako 
trenbide-azpiegitura hauek: «autonomia-erkidegotik kanpo hasi edo amaitu arren, 
autonomia-erkidego horretatik oso-osorik igarotzen diren trenbideen zatiak (aldeko 
baldintza); betiere, baldin eta dagokion bide-zatia Estatuak interes orokorrekotzat jo duen 
trenbide-azpiegitura baten zatia ez bada (kontrako baldintza)». Hau da, trenbide batek 
autonomia-erkidego bat baino gehiago zeharkatzeak ez du esan nahi automatikoki 
interes orokorreko trenbide-sarean sartu behar denik. 
 
Interes orokorraren nozioari buruzko doktrinak berekin dakar Estatuaren trenbide-
sarearen zatirik handienaren arauketa eta kudeaketa Estatuan zentralizatzea (baina 
kontuan hartu behar da nozio hori jurisprudentzian osatu dela, eta ez dela trenbide-
azpiegituren arloko eskumenak zehazteko interpretazio bakarra). 
 
Konstituzio Auzitegiaren doktrinaren arabera, EKren 149.1.13 artikuluan zehazten den 
Estatuaren eskumenak interes orokorreko sailkapena ere legitimatu ahal du, “Estatuaren 
lurraldean trenbide-sistema erkidea bermatzeko” eskumena oinarritzat hartuta. Kasu 
horretan, ordea, Konstituzio Auzitegiak ez du beharrezkotzat hartzen eskumen-oinarri 
hori aztertzen hastea. 
 
Trenbide-enpresa bakar bati lizentzia ematea Konstituzioaren araberakotzat hartzen da, 
Estatuarentzat gordetzen den arloko betearazpen zuzena baita. 
Adela Asuaren boto partikularra: berak kritikatzen du epaia Konstituzio Auzitegiaren 
118/1996 Epaiaren doktrinatik aldentzea.  
 
Konstituzio Auzitegiaren 124/2016 Epaia (gatazka positiboa, Eusko Jaurlaritza Interes 
Orokorreko Trenbide Sarea ezartzen duen FOM Aginduaren aurka): Euskal trenbide-
sarean azaldutako doktrina aplikatzea: 
 
01 digituekin kodetuta dauden erkidegoen barneko lineak: (01-720 Bilbo Abando 
Indalecio Prieto – Santurtzi; 01-724 Bilbo Salgai-garraioa – Santurtzi eta 01-722-Desertu 
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– Barakaldo – Muskiz): Linea horiek interes orokorrekoak direla berresten ditu, honako 
arrazoi hauek emanda: 
Nazioarteko trafikoaren ibilbideei lotutako lineak dira (Madril – Chamartín – Irun/Hendaia 
izeneko ardatza). 
Biztanlegune eta garraio-nukleo nagusietara joateko erabiltzen dira, bai eta ekonomian 
ezinbestekoak diren azpiegitura batzuetara ere joateko: Bilboko portura joateko erabiltzen 
dira, eta azpiegitura hori interes orokorreko portutzat hartu da. 
Kasu gehienetan salgaiak garraiatzeko erabiltzen badira ere, eta ibilbidea laburra izan 
arren, argudio horiek ez dira nahikoak, linea hori interes orokorreko sailkapenetik 
ateratzeko. Linearen jatorri historikoak ere ez du kentzen interes orokorrekoa izatea. 
 
Hala eta guztiz ere, epaian onartzen dute portuarekiko lotura berriaren lanak 
amaitutakoan linea horiek jada ez direla izango portuarekin konektatzeko modu bakarrak; 
hartara, interes orokorreko trenbide-sareko lineen eta bide-zatien katalogotik atera ahalko 
dira, horretarako ezarrita dagoen prozedurari jarraikiz. 
 
Autonomia-erkidegoaz gaindiko ibilbidea egiten duten trenbide-sareak, EAEtik igarotzen 
direnak (08-780 Bilbo La Concordia – Santander; eta 08-790 Asunción Unibertsitatea – 
Aranguren). Epaiak berresten du interes orokorrekoak direla, eta horren harira 
argudiatzen dute probintzietako hiriburuak lotzeko lineak direla; beraz, autonomia-
erkidegoak lotzen dituzten “biztanlegune nagusi”tzat hartzen dira. 
 
Auzitegiak jotzen ditu honako irizpide hauek ez direla baliagarriak, interes orokorraren 
irizpidea zuzentzeko edo modulatzeko: batetik, bidaiarien kopurua txikia izatea; eta, 
bestetik, eskualdaketa eginez gero, EAEk loturak bermatzen jarraitzeko gaitasun teknikoa 
edukitzea. 
 
Industria siderometalurgikoan jarduteko erabiltzen diren industria-azpiegitura jakin 
batzuei lotutako erkidego barruko lineak (08-782 Basurtu Ospitalea – Ariz; eta 08-784 
Irauregi – Lutxana – Barakaldo, Etxebarriko Arcelor Mittal enpresara joateko eta 
Sestaoko altzairutegi konpaktura joateko). Epaiaren arabera, linea horietan ez da 
betetzen interes orokorraren baldintza. Hortaz, epaian aitortzen dute FOM/710/2015 
AGINDUAn eskumenei lotutako gehiegikeria egin dela, beraz, errekurtsoaren puntu hori 
baiesten dute.  
 
Horrenbestez, epaiak baimena ematen du Euskal Autonomia Erkidegoari 08-782 eta 08-
784 lineei lotutako eskualdaketa egiteko negoziazioak egiten hasteko. 
 
TRANSFERITU BEHARREKO ZERBITZUAK DITUEN ESTATUKO ORGANOA 
 
SUSTAPEN MINISTERIOA 
 
Azpiegitura, Garraio eta Etxebizitzako Estatu Idazkaritza; eta horren mende daude 
Azpiegituren Idazkaritza Nagusia eta Garraioko Idazkaritza Nagusia. 
ADIF enpresa-erakunde publikoa, trenbide-azpiegituren administratzailea. 
ADIF–Alta Velocidad enpresa-erakunde publikoa. 
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RENFE–Operadora enpresa-erakunde publikoa. 
Trenbide Segurtasuneko Estatu Agentzia. 
 
ESKUALDATZEAK EAE-RI ETA BESTE AUTONOMIA-ERKIDEGO BATZUEI 
 
EAEri egindako eskualdaketak: 2488/1978 Errege Dekretua, abuztuaren 25ekoa2 
(autonomia-erkidegoaren barneko azpiegiturak) eta 1446/1981 Dekretua, ekainaren 
19koa (EAEko trenbide-tarifak onartzekoa). 
 
Egun arte, autonomia-erkidegoei ez zaie egin transferentziarik, interes orokorreko 
trenbide-sareko trenbide-azpiegituren arloan.  
 
Katalunia: Abenduaren 30eko 2034/2009 Errege Dekretua (Kataluniako Generalitateari 
eskualdatzen zaizkio Estatuko Administrazio Orokorrak aldiriko trenbideetako bidaiarien 
garraio-zerbitzuan betetzen zituen eginkizunak) eta azaroaren 26ko 1598/2010 Errege 
Dekretua (Kataluniako Generalitateari eskualdatzen zaizkio interes orokorreko trenbide-
sarearen iberiar zabalerako sarean Estatuko Administrazio Orokorrak bidaiariak 
garraiatzeko eskualdeko trenbide-zerbitzuetan betetzen zituen eginkizunak). 
 
Nabarmentzekoa da transferentzia-akordio horietan ez dela egin baliabide jakin batzuen 
benetako eskualdaketa, baizik eta zerbitzuen emaileei lotutako eginkizun 
administratiboena. Hortaz, baliabide eraginkor guztiek Renfe-Operadora izeneko estatu-
erakunde publikoaren eskuetan jarraitzen dute. 
 
TRANSFERENTZIAREN BALORAZIOA, ESTATUTUAREN GARAPENARI 
DAGOKIONEZ 
 
EAEtik igarotzen den trenbide-garraioari lotutako lineetan, azpiegituretan eta zerbitzuetan 
Estatuak betetzen dituen eginkizunak eskualdatzea eskatzen da. Eskualdaketa horretan 
sartzen dira azpiegituren titulartasuna eta trenbide-garraioen zerbitzuena. 
 
Dokumentu historikoen arabera, eskatzen den eskualdaketa lotuta dago RENFEk iberiar 
zabalerako lineetan egiten dituen zerbitzuei eta aldiriko lineei (bidaiariak garraiatzeko), 
bai eta zabalera metrikoko lineei ere (RENFE-FEVE); horretan kontuan hartzen da linea 
horien zatirik handiena EAEko lurralde-eremutik igarotzen dela. Horrez gain, bidaiariak 
garraiatzeko Bilboko metroaren zerbitzuekiko loturak ere barne hartzen dira. Horrekin 
batera, honako hauek ere eskualdatzeko eskatu dira: Bilboko Portutik abiarazten diren 
lineak eta salgai-zerbitzuak, EAEtik igarotzen den ibilbidean. Hala eta guztiz ere, gaur 
egun indarrean dagoen interes orokorreko trenbide-sarearen definizioak eskualdaketa 

                                                           
2
Garai hartan trenbideei buruz indarrean zegoen 1887ko Lege Orokorrak eta bigarren mailako trenbideei eta 

trenbide estrategikoei buruzko 1877ko Legeak arautzen zituzten azpiegiturak eta zerbitzuak eskualdatu ziren; 
betiere, baldin eta trenbideak nazionalak ez baziren, oso-osorik EAEtik igarotzen baziren, eta RENFEn sartuta ez 
bazeuden. EAE hasi zen FEVEk ustiatzen zituen zerbitzuak kudeatzen. 
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oztopatzen du, Bilboko Portua nazioaren ekonomian ezinbesteko azpiegitura dela jotzen 
baitu (Trenbide Sektorearen Legearen 4.1 artikulua). 
 
RENFEren aldiriko zerbitzuak:  
EAEk bide metrikoko 184 kilometro kudeatzen ditu.  Estatuko Administrazio Orokorrak 
bide metrikoko 82 kilometro kudeatzen ditu; eta bide zabaleko, 308 kilometro.   
 
Estatuko Administrazio Orokorraren eta EAEko sare autonomikoaren artean gaur egun 
ez dago elkarreragingarritasun- edo intermodalitate-arazorik; edo, egonez gero, 
lankidetzaren eta koordinazioaren bitartez konpontzen dira. Izan ere, 1996tik aurrera 
harreman egonkorra egon da, eta Estatuko Administrazio Orokorraren eta Eusko 
Jaurlaritzaren mendeko erakundeen arteko lankidetzarako esparru-hitzarmenak eginez 
formalizatu da (1996an, 1998an, 2009an, 2010ean eta 2011n).  
 
Hala eta guztiz ere, eskualdaketa eragozten duen lehenengo oztopoa interes orokorreko 
trenbide-sarearen legezko kontzeptua da (Trenbide Sektorearen Lege indardunaren 4. 
artikuluan ezarria). Kontzeptu horrek badu jurisprudentziaren babesa Konstituzio 
Auzitegiaren doktrinan. Izan ere, Estatuak azpiegitura- eta zerbitzu-unitate gisa eratzen 
du, eta EAEtik igarotzen diren bide-zatiak nazioko lineen zatiak direla jotzen du; hortaz, 
ezinbestekoa da eskualdaketa egitea. 
Interes orokorreko trenbideak gaur egungo legeetan duen konfigurazioa dela-eta, 
Estatuaren trenbide-sarearen zatirik handienaren arauketa eta kudeaketa Estatuan 
zentralizatuta daude, eta, esan bezala, jurisprudentziaren bermea dauka. 
 
Dena den, Konstituzio Auzitegiak berak ez du baztertu eskumenak banatzeko beste 
eredu bat ahalbidetzen duten beste kontzeptu batzuk ere konstituzionalak izatea; hau da, 
Estatua autonomia-erkidegoetatik deszentralizatzeko ereduarekin ezaugarri gehiago 
partekatzen dituen eredu bat ahalbidetzea. 
 
Laburbilduz, bidaiarien eta salgaien trenbide-garraioaren sistema autonomia-
erkidegoaren barnean eraginkortasunez antolatu eta kudeatu ahal izatea da 
eskualdaketaren xedea; sistema horretan txertatu beharko lirateke EAEtik igarotzen diren 
linea eta zerbitzu guztiak. Horretarako, gaur egun interes orokorreko trenbide-sarean 
dauden linea eta bide-zati batzuk euskal trenbide-sarean sartu beharko lirateke, interes 
orokorraren nozioa berritu ondoren, eta lineen katalogoa aldatu eta gero. Nozio berrituan 
arreta handiagoa eman beharko litzaieke autonomia-erkidegoen interesei; halaber, 
nozioak egokiagoa izan beharko luke Europako erakundeek sektorean bultzatzen duten 
liberalizazioa sustatzeko. 
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6. fitxa: Errepideko garraioa. 

 
GAIA/ZERBITZUA 
 
“ERREPIDEKO GARRAIOA” 
 
TRANSFERITU BEHARREKO GAIAREN/ZERBITZUAREN AZALPEN LABURRA 
 
Oso-osorik Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremutik igarotzen den errepideko 
garraioaren antolamendua, koordinazioa, ikuskapena eta kontrola, bai eta, oso-osorik 
bertatik igarotzen ez badira ere, abiaburua eta helmuga bertan dituztenena ere. Era 
berean, baita garraio-kontratua ez betetzetik eta tarifen aplikaziotik eratortzen diren 
erreklamazioen gaineko txostenak, ebazpenak eta irizpenak ere. 
 
Hau da, Estatua EAEren barruan betetzen ari den eginkizunak, eremu hauei dagokienez: 
Garraio-operadoreen baimena ematea eta kudeatzea (egun, Arabak bakarrik egiten du, 
1950eko hitzarmenaren bidez).  
Lanbide-gaitasuneko azterketak kudeatzea (egun, epaimahaiaren eginkizun betearazleak 
betetzen ditu EAEk, baina Ministerioak hartzen du erabakia, eta Estatuak bere gain 
hartzen du kostu ekonomikoa. Ez du lurralde historiko batek ere egiten.  
Garraio pribatu osagarrirako baimenak ematea eta kudeatzea (egun, Arabak bakarrik 
egiten du, 1950eko hitzarmenaren bidez).  
Garraio-emakidak esleitzea eta kudeatzea (egun, Arabak bakarrik egiten du, 1950eko 
hitzarmenaren bidez).  
Garraioko Arbitraje Batzordeak (egun, Arabak bakarrik egiten du, 1950eko hitzarmenaren 
bidez).  
 
ESTATUAREN ETA EAE-REN ESKUMEN-TITULUA 
- Espainiako Konstituzioaren 149.1.21 artikulua. 
Lehen xedapen gehigarria. 
Autonomia Estatutua:  
10.32 artikulua: EAEk eskumen esklusiboa dauka trenbideetan; lehorreko, itsasoko, 
ibaietako eta kable bidezko garraioan, portuetan, heliportuetan, aireportuetan eta Euskal 
Herriko Meteorologia Zerbitzuan, Konstituzioaren 149.1.20 artikuluan xedatutakoari 
kalterik eragin gabe. Garraioaren arloko kontratazio-zentroak eta zama-lanetarako 
terminalak. 
12.9 artikulua: Euskal Autonomia Erkidegoari dagokio Estatuko legeria betearaztea 
abiaburua eta helmuga Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde barruan dituen salgai- 
zein bidaiari-garraioaren antolamenduan, nahiz eta Konstituzioaren 149. artikuluaren 1. 
zenbakiaren 21. paragrafoak aipatzen dituen Estatuaren izeneko azpiegituretan zehar 
egin garraioa, eta Estatuak beretzat gordetzen duen zuzeneko betearazteari kalterik egin 
gabe. 
Bigarren xedapen iragankorra: bitariko batzorde batek finkatuko ditu Estatutu honen 
arabera autonomia-erkidegoari dagozkion eskumenak zein arauri jarraituta transferituko 
zaizkion, baita eskumenok bete-betean gauzatzeko behar diren baliabide pertsonal eta 
materialak zehaztuko ere, eta transferentzia horiek gauzatuko ditu. Eusko Jaurlaritzaren 
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eta Estatuko Gobernuaren ordezkari-kopuru berdinez osatuko da bitariko batzordea, eta 
hilabeteko gehieneko epean elkartuko da, batzordea eratzen denetik zenbatzen hasita. 
Estatutu hau indarrean sartzerakoan, behin betiko transferituta geratuko dira ordurako 
Eusko Kontseilu Nagusiari eskualdatutako eskumen eta baliabideak. 
Transferentzia horiek ukitutako Estatuaren edo beste herri-erakunderen zerbitzuei 
atxikitako funtzionarioek eta langileek transferentzia orduan izan ditzaten mota eta izaera 
guztietako eskubide irabazi guztiak errespetatuko dira. 
Xedapen gehigarri bakarra: Estatutu honetan finkatutako autonomia-araubidea onartu 
izanak ez dakar Euskal Autonomia Erkidegoak bere historiaren haritik herri gisa 
dagozkiokeen eskubideei uko egitea, eta legediak agintzen duenarekin bat gaurkotu ahal 
izango ditu. 
 
LHL: 
10 artikulua. Autonomia Erkidegoaren Erakunde Komunei dagozkie errepideko garraio 
mekanikoen arloko legegintzako, arauen garapeneko, goi-ikuskapeneko, plangintzako 
eta koordinazioko eskumenak, eta lurralde historikoek gaur egun Arabak bere lurraldean 
dituen ahalmen berberak eta izaera berberarekin gauzatzen dituzte, betiere Estatuan 
indarrean dauden hitzarmenen arabera. 
 
EAEko legeria: 
3/1981 LEGEA, otsailaren 12koa, Merkantzien Lurreko Garraioan Kargen Kontratazio 
Zentroei buruzkoa". 
2/2000 LEGEA, ekainaren 29koa, bidaiariak herri barruan eta herriz kanpo kotxez 
garraiatzeko zerbitzu publikoa arautzen duena. 
5/2003 Legea, abenduaren 15ekoa, Euskadiko Garraio Agintaritzarena. 
Estatuko legeria:  
16/1987 Legea, uztailaren 30ekoa, Lehorreko Garraioak Antolatzeari buruzkoa. (Lege 
hauek aldatu dute 16/1987 Legea: 25/2009 Legea, abenduaren 22koa, Omnibus Legea, 
21. artikulua; 9/2013 Legea, uztailaren 4koa, uztailaren 30eko 16/1987 Legea, Lehorreko 
Garraioak Antolatzeari buruzkoa, eta uztailaren 7ko 21/2003 Legea, Aire Segurtasunari 
buruzkoa, aldatzen dituena.)  
 
Lehorreko Garraioak Antolatzeari buruzko Legearen 7. artikuluak ezartzen ditu uztailaren 
30eko 5/1987 Lege Organikoaren arabera garraioaren arloan eskumena duten botere 
publikoen eginkizunak. Estatuaren eskumenak autonomia-erkidegoetan uzteari buruzkoa 
da lege organiko hori, errepideko eta kable bidezko garraioei dagokienez. . Egun, 
1950eko Foru Hitzarmena Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako lurralde historikoekin 
eguneratu ez denez, ez dituzte betetzen gainerako autonomia-erkidegoek normaltasunez 
garatzen dituzten eginkizunak.  
 
Lehorreko Garraioak Antolatzeari buruzko Legearen 37. eta 38. artikuluek arautzen 
dituzte Garraioko Arbitraje Batzordeak. Arabak 1950eko hitzarmena dela-eta betetzen 
ditu eginkizun horiek, baina ez dute horrela egiten Bizkaiko eta Gipuzkoako lurralde 
historikoek. Gainerako autonomia-erkidegoek eskuordetuta egiten dituzte eginkizun 
horiek (5/1987 Lege Organikoaren 12. artikulua). 
 

http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/es/contenidos/ley/bopv198100095/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/es/contenidos/ley/bopv198100095/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/es/contenidos/ley/bopv200003412/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/es/contenidos/ley/bopv200003412/es_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/es/contenidos/ley/bopv200307039/es_def/index.shtml
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Lehorreko Garraioak Antolatzeari buruzko Legearen 42. artikuluak arautzen du 
errepideko garraio mekanikorako lanbide-gaitasuna baimentzeko eta aitortzeko 
eskumena. Egun, ez zaio EAEri transferitu, ezta Arabari ere. Gainerako autonomia-
erkidegoek eginkizun horiek betetzen dituzte, 5/1987 Lege Organikoaren babesean 
(5/1987 Lege Organikoaren 13. artikulua).  
 
5/1987 Lege Organikoa, uztailaren 30ekoa, Estatuak errepideko garraioari eta kable 
bidezko garraioari buruz dituen ahalmenak autonomia-erkidegoen esku uztekoa, 5/2013 
Legeak, uztailaren 4koak, aldatu duena. 
Lege hori ezin zaio EAEri aplikatu, Lehorreko Garraioak Antolatzeari buruzko Legearen 
xedapen gehigarriak zehazten baitu lurreko garraioaren arloan eginkizunak eta zerbitzuak 
EAEri eta horren lurralde historikoei modu eraginkorrean transferitzeko Foru Hitzarmena 
eguneratzeko bide zehatza. 
“Disposición adicional:  
1. Previo acuerdo con la Comunidad Foral de Navarra y con la Diputación Foral de Álava 
se adaptaran las facultades y competencias que, en virtud de los Convenios actualmente 
existentes, ejercen las mismas en relación con los transportes que exceden de su ámbito 
territorial, al marco de ordenación sustantiva y competencial establecido en la presente 
Ley. 
2. El régimen de delegación de funciones previsto en esta Ley únicamente será aplicable 
a la Comunidad Foral de Navarra y a la Diputación Foral de Álava en la medida en que 
implique una ampliación de las competencias que las mismas ostentan. 
3. A fin de equiparar lo establecido en los apartados anteriores respecto a la Diputación 
Foral de Álava, para las Diputaciones Forales de Vizcaya y Guipúzcoa, se establecerán 
los oportunos acuerdos con las mismas en el marco de lo establecido en la presente 
Ley”. 
 
25/2009 Legea, abenduaren 22koa (Omnibus Legea). Garraioko laguntza-jarduera eta 
jarduera osagarri jakin batzuk liberalizatzen ditu 21. artikuluak, eta, era berean, 
deuseztatu egiten du garraioaren arloko baimenen esleipenean kupoak edo kuotak 
ezartzeko aukera.  
 
JURISPRUDENTZIA 
Konstituzio Auzitegiaren 37/1981 Epaia, honekin batera: 3/1981 Legea, otsailaren 12koa, 
merkantzien lurreko garraioko kargen kontratazio-zentroei buruzkoa. 
Konstituzio Auzitegiaren 97/1983 Epaia. EAE, garraioko tarifak ezartzeko eskumena . 
Konstituzio Auzitegiaren 53/1984 Epaia, lehorreko garraioari eta lehorreko garraioaren 
eskatu ahalako zerbitzuei buruzkoa; Valentziako Autonomia Erkidegoa. 
Konstituzio Auzitegiaren 59/1985 Epaia. Trafikoa eta motordun ibilgailuen zirkulazioa; 
adingabeen garraioak; Katalunia. 
Konstituzio Auzitegiaren 86/1986 Epaia, estatu-eremuko garraioen baimen-araubidea 
arautzen duen Foru Dekretuarekin batera: Nafarroako Foru Komunitateak ez dauka 
arauzko eskumenik nazio-eremuan autonomia-erkidegoaren eremua gainditzen duten eta 
ibilbidea duten garraioen arloan; Estatuaren eskumenekoa da Nafarroako lurraldea 
gainditzen duten garraioen baimenak erregulatzea; Arabako eta Nafarroako araubide 

http://www.legegunea.euskadi.eus/contenidos/recurso_tecnico/adjuntos_transferencias/es_jurispru/adjuntos/stc_97_1983.doc
http://www.legegunea.euskadi.eus/contenidos/recurso_tecnico/adjuntos_transferencias/es_jurispru/adjuntos/stc_53_1984.doc
http://www.legegunea.euskadi.eus/contenidos/recurso_tecnico/adjuntos_transferencias/es_jurispru/adjuntos/stc_53_1984.doc
http://www.legegunea.euskadi.eus/contenidos/recurso_tecnico/adjuntos_transferencias/es_jurispru/adjuntos/stc_59_1985.doc
http://www.legegunea.euskadi.eus/contenidos/recurso_tecnico/adjuntos_transferencias/es_jurispru/adjuntos/stc_59_1985.doc
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pribatiboaren irismena; garraioaren arloko baimenak nazio-eremuan esleitzeko eskumen 
betearazlea. 
Konstituzio Auzitegiaren 86/1988 Epaia. Errepideko garraioa; eskubide historikoak; 
Nafarroako Foru Komunitatea. 
Konstituzio Auzitegiaren 180/1992 Epaia. Lehorreko garraioa; garraio-kooperatibak; 
garraio-agentziak; Katalunia. 
Konstituzio Auzitegiaren 181/1992 Epaia. Trafikoa eta motordun ibilgailuen zirkulazioa; 
adingabeen garraioak; Katalunia. 
Konstituzio Auzitegiaren 203/1992 Epaia. Salgai arriskutsuen garraioa; Katalunia.  
Konstituzio Auzitegiaren 118/1996 Epaia. Lehorreko garraioa eta trenbidearen bidezko 
garraioak. 
 
TRANSFERITU BEHARREKO ZERBITZUAK DITUEN ESTATUKO ORGANOA 
 
SUSTAPEN MINISTERIOA 
 
Garraioko Idazkaritza Nagusia, Azpiegitura, Garraio eta Etxebizitzako Estatu 
Idazkaritzaren mendekoa. 
 
ESKUALDATZEAK AUTONOMIA-ERKIDEGOEI 
 
Hainbat eskualdatze egin zaizkie autonomia-erkidegoei; bai beren estatutuetako 
aurreikuspenen ondorioz, bai uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoaren ondorioz. Lege 
organiko hori Estatuak errepideko garraioari eta kable bidezko garraioari buruz dituen 
ahalmenak autonomia-erkidegoen esku uzteari buruzkoa da, garraio horiek autonomia-
erkidegoaren barrukoak zein kanpokoak izan. Uztailaren 4ko 5/2013 Lege Organikoak 
egin dio azken aldaketa 5/1987 Lege Organikoari. Bada, aldaketa horretan, autonomia-
erkidegoei eskuordetu ahal zaizkien eskumenen artean sartu du, 10. artikuluan, lurralde 
autonomikoan kokatuta dauden enpresen lantokietako garraio-zerbitzuak eta -jarduerak 
zein lurralde-eremu horretan zirkulatzen duten ibilgailuak ikuskatzeko eta zigortzeko 
ahala, garraio-zerbitzuak eta -jarduerak zein lurralde-eremutan garatzen diren 
gorabehera. Arlo horretan egin diren eskualdatzeen bidez egiten ditu EAEk eginkizun 
horiek. 
 
ESKUALDATZEAK EAE-RI.  
 
Abuztuaren 25eko 2488/1978 Errege Dekretuaren bidez, hainbat eskumen transferitu 
zizkion Estatuko Administrazioak Eusko Kontseilu Nagusiari. Horien artean, garraioaren 
arloko batzuk zeuden; zehazki, hauek:  
Kable bidezko garraio-zerbitzuen emakida, baimena, ustiapena eta ikuskapena, bai 
publikoena, bai pribatuena, oso-osorik bere lurraldetik igarotzen badira. 
Trolebus bidezko garraio-zerbitzuen emakida, baimena eta ustiapena, oso-osorik Euskal 
Autonomia Erkidegoaren lurraldetik igarotzen badira. 
Errepideko garraio mekanikoaren zerbitzu hauen emakida, baimena, eta, hala badagokio, 
ustiapena: 

http://www.legegunea.euskadi.eus/contenidos/recurso_tecnico/adjuntos_transferencias/es_jurispru/adjuntos/stc_86_1988.doc
http://www.legegunea.euskadi.eus/contenidos/recurso_tecnico/adjuntos_transferencias/es_jurispru/adjuntos/stc_86_1988.doc
http://www.legegunea.euskadi.eus/contenidos/recurso_tecnico/adjuntos_transferencias/es_jurispru/adjuntos/stc_180_1992.doc
http://www.legegunea.euskadi.eus/contenidos/recurso_tecnico/adjuntos_transferencias/es_jurispru/adjuntos/stc_180_1992.doc
http://www.legegunea.euskadi.eus/contenidos/recurso_tecnico/adjuntos_transferencias/es_jurispru/adjuntos/stc_181_1992.doc
http://www.legegunea.euskadi.eus/contenidos/recurso_tecnico/adjuntos_transferencias/es_jurispru/adjuntos/stc_181_1992.doc
http://www.legegunea.euskadi.eus/contenidos/recurso_tecnico/adjuntos_transferencias/es_jurispru/adjuntos/stc_203_1992.doc
http://www.legegunea.euskadi.eus/contenidos/recurso_tecnico/adjuntos_transferencias/es_jurispru/adjuntos/stc_118_1996_pleno.doc
http://www.legegunea.euskadi.eus/contenidos/recurso_tecnico/adjuntos_transferencias/es_jurispru/adjuntos/stc_118_1996_pleno.doc
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Bidaiarien, salgaien eta bietarikoen zerbitzu publiko erregularrak, horien ibilbideak oso-
osorik igarotzen badira bere lurralde-eremuan, edo, bestela, muga horiek gainditu arren, 
bidaiariak edo salgaiak Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo hartzeko zein uzteko 
erabateko debekua ezartzen duten emakida-klausulak dituztenak. 
Bidaiarien, salgaien edo bietarikoen eskatu ahalako zerbitzu publikoak, ibilgailuak bere 
lurralde-eremuan baldin badute egoitza eta jarduera-eremuak hori gainditzen ez badu. 
Bidaiarien, salgaien edo bietarikoen eskatu ahalako zerbitzu publikoak, ibilbideak bere 
lurralde-eremuan finkatuta badaude aurretik, edo, bestela, muga horiek gainditu arren, 
bidaiariak edo salgaiak Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo hartzeko zein uzteko 
erabateko debekua ezartzen duten emakida-klausulak dituztenak. 
Zerbitzu pribatu propioak edo osagarriak, bere lurralde-eremuan garatzen direnak. 
Bidaiarien edo salgaien errepideko garraiorako zerbitzu publikoko ibilgailuen geltokien 
ezarpena eta ustiapena, bere lurralde-eremuan baldin badaude. 
 
Ekainaren 19ko 1446/1981 Errege Dekretuaren bidez, Transferentzien Bitariko 
Batzordearen hitzarmena onartu zen autonomia-erkidego barruko lehorreko garraioen 
arloan (EAEko Autonomia Estatutuko 10.32 artikuluan aipatzen dira horiek) eta 
autonomia-erkidegotik kanpoko garraioen arloan (EAEko Autonomia Estatutuko 12.9 
artikuluan aipatzen dira horiek); Estatuko legeria betearazteko eskumena, salgaien eta 
bidaiarien lehorreko garraioa antolatzeko orduan, abiaburua eta helmuga EAEko 
lurraldearen barruan dagoenean. Zerbitzu eta erakunde hauek transferitu ziren: 
Bidaiarien, salgaien eta bietarikoen eskatu ahalako zerbitzu publikoen emakida, baimena 
eta, hala badagokio, ustiapena, horien jarduera-eremuak Euskal Autonomia Erkidegoko 
lurralde-mugak gainditzen ez baditu eta egoitza lurralde-eremu horretan ez duten 
ibilgailuekin ematen badira zerbitzu horiek. 
errepideko garraioaren zerbitzu publiko erregularren emakidan, baimenean eta, hala 
badagokio, ustiapenean, bai eta bidaiarien, salgaien edo bietarikoen ibilbide finkatuak 
dituzten eskatu ahalako zerbitzuen emakidan, baimenean edo ustiapenean ere, garraio 
horiek zati batean Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo igarotzen badira Estatuko 
Administrazioaren eskumenekoak direnez, beharrezkoa izango da EAEko 
Administrazioaren nahitaezko txostena. Eskaera jasotzen denetik zenbatzen hasita, 
hamabost eguneko epean egin beharko da txosten hori. Horrela egin ezean, aldeko 
txostena dela pentsatuko da. 
garraio-txartelen ezarpena eta esleipena, garraio horren eremuak Euskal Autonomia 
Erkidegoaren lurraldea gainditzen ez badu, eta baita horien kupoen ezarpena ere. 
oso-osorik Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean garatzen diren garraio-zerbitzuen 
ikuskapena eta zehapena; hitzarmen honi erantsitako zerrendetan Euskal Autonomia 
Erkidegoko lurralde-eremua gainditzen duten garraio-zerbitzuetarako zehazten diren 
langile eta materialekin hornitzen badira, autonomia-erkidego horrek edukiko ditu, bere 
lurralde-eremuan, ikuskapenak egiteko, isunak ezartzeko eta espediente zehatzaileak 
irekitzeko zein izapidetzeko eginkizunak, horien bidez Estatuko Administrazioaren organo 
egokiari proposatzen bazaio administrazio-baimena deuseztatzeko edo emakida 
iraungitzeko eta, ondorioz, errepideko garraioaren zerbitzu erregularren eta eskatu 
ahalako zerbitzuen garraio-txartela kentzeko, abiaburua edota helmuga autonomia-
erkidegotik kanpo dutenean; edonola ere, zerbitzu horiek erregulatzen dituen Estatuko 
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legeriari heldu beharko zaio. Betiere, Estatuko Administrazioak Konstituzioaren eta 
Estatutuaren esparruan dituen eskumenak bazter utzi gabe. 
transferitu diren eta hogeita bost urtetik beherako indarraldia duten linea erregularren 
emakida-erreskatea. 
bidaiariak edo salgaiak errepidez eta Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldearen 
barruan garraiatzeko ibilgailuen geltokien emakida-erreskate aurreratua. 
nahitaez, hamabost eguneko epean jakinarazi beharko da bidaiarien linea erregularren 
emakidak bateratzeko edo zabaltzeko nahia, Euskal Autonomia Erkidegoko eremutik 
kanpora irteteagatik Estatuko Administrazioaren eskumenekoak badira. Txostena epean 
igortzen ez bada, aldekoa dela ulertuko da. 
edonolako garraio berezien ibilbidea (baita salgai arriskutsuena ere) baimendu edo 
finkatu aurretik, horren berri eman beharko da, nahitaez, abiaburua edo helmuga Euskal 
Autonomia Erkidegoan eduki arren ibilbidea autonomia-erkidegoaren kanpoaldetik egiten 
bada eta, ondorioz, Estatuko Administrazioaren eskumenekoa bada. Eskaera jasotzen 
denetik zenbatzen hasita, hamar eguneko epean egin beharko da txosten hori. Horrela 
egin ezean, aldeko txostena dela pentsatuko da. 
Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenekoak diren edonolako garraio-zerbitzuen 
tarifak finkatzea eta onartzea, prezioen politika orokorra albo batera utzi gabe. 
garraio-agentzien baimena eta onarpena, beren jarduera-eremuak Euskal Autonomia 
Erkidegoko lurraldea gainditzen ez badu. 
Euskal Autonomia Erkidegoko garraio-agentzien eta -enpresen euskal erregistroa 
sortzea, establezimendua egonkorra izan ala ez. 
 
Testuinguru horretan, indarrean eusten zaio garraioen arloko Foru Hitzarmenari; hots, 
Herri Lanen Ministerioaren eta Arabako Foru Aldundiaren artean 1950eko martxoaren 
9an sinatu zenari. Berori ez eguneratu izanak eragotzi egiten du Bizkaiko eta Gipuzkoako 
lurralde historikoek antzeko eginkizunak edukitzea. 
Estatutik EAErako Transferentzien Bitariko Batzordearen 2011ko ekainaren 22ko osoko 
bilkuran, eranskin bat erantsi zen, 22. zenbakia eta “Errepideko garraioari buruzko 
akordioa” izenburua dituena. Bada, hau dio: 
 “Lehenengoa.- Sustapen Ministerioaren eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru-
aldundien artean errepideko lehorreko garraioaren arloan eguneratze- eta berdintze-
hitzarmen foralak sinatzea sustatuko duela adostu du Bitariko Batzordeak. 
Bigarrena.- Bizkaiari eta Gipuzkoari dagozkien hitzarmenek egun Arabako Foru 
Aldundiak errepideko lehorreko garraioen arloan dituen eginkizunak beren foru-
aldundienekin berdintzeko saiakera egingo da. Hau litzateke eginkizun horien oinarrizko 
edukia: 
Errepideko bidaiarien zerbitzu publiko erregularretan, zerbitzu horien sorkuntza, emakida, 
bateratzea, zabalpena, areagotzea, ezabapena, ezarpen konbinatua eta erreskatea, 
beren lurraldeak gainditu arren ibilbidearen zati handiena horien barrualdean egiten 
dutenean, ibilbideak autonomia-erkidegoaren eremua gainditu arren. 
Salgaien errepideko garraio publikoetan, zama osoaren edo zatikatuaren zerbitzuen 
baimena edo deuseztapena, beren lurraldeak gainditu arren ibilbidearen zati handiena 
horien barrualdean egiten dutenean. 
Hirugarrena.- Euskal Autonomia Erkidegoko hiru foru-aldundiekin sinatuko diren hiru foru-
hitzarmenetan, arau hau sartuko litzateke: 



 

54 
 

“Hitzarmenetan erregulatzen diren kasuetan zerbitzuek autonomia-erkidegoko lurraldea 
gainditzen dutenean baina ibilbidearen zati handiena horren barrualdean egiten 
dutenean, Lurralde Historiko batetik baino gehiagotatik igaroz, ibilbidearen zati handiena 
hartzen duen lurraldeko Foru Administrazioa izango da eskuduna, albo batera utzi gabe 
beste Foru Administrazio baten edo batzuen igorpenak edo beren artean egin ditzaketen 
lankidetza-hitzarmenak”. 
Laugarrena.- Foru-aldundi batek Foru Hitzarmena sinatu edo eguneratu nahi ez badu, ez 
da galaraziko besteek hala egitea. 
Hitzarmen honen babespean sinatzen diren foru-hitzarmenek muga edukiko dute 
dagokion foru-aldundiari eginkizunak betearaz ditzan transferitzen zaizkion langileetan, 
ondasunetan, eskubideetan eta betebeharretan”. 
 
TRANSFERENTZIAREN BALORAZIOA, ESTATUTUAREN GARAPENARI 
DAGOKIONEZ 
 
Estatutuko aurreikuspenek, EAEko Autonomia Estatutuaren 10.32 eta 12.9 artikuluetan 
jasotakoak horiek, erabateko garapena edukiko dute, oso-osorik EAEtik igaro ez arren 
abiaburua eta helmuga EAEn dituzten lehorreko garraioak antolatzeko eta kudeatzeko 
eginkizun guztien gaineko transferentziak osatzen direnean.  
 
Eztabaida juridikoaren xede izan da eskumen autonomikoek errepideko garraioaren 
zerbitzuen eta jardueren arloan duten irismenaren inguruko interpretazioa, Estatuak 
EKren 149.1.21 artikuluaren bidez Estatuari berari eman dion eta konstituzio-
jurisprudentziak babestu duen eskumenaren irismena dela-eta (“Estatuaren 
titulartasuneko azpiegituretatik igaro arren”, edo, bestela esanda, autonomia-erkidegoz 
gaindiko ibilbideak dituzten garraioak izan arren). Hiru interpretazio egon daitezke: 
 
Estatuaren interpretazioa: Autonomia-erkidegoko errepideko garraioaren gaineko 
eskumena baino ez daukate autonomia-erkidegoek; hala ere, autonomia-erkidegoaz 
gaindiko ekintza-eremua duen garraioaren gaineko Estatuko legeria betearazteko 
eginkizunak har ditzakete, EKren 150.2 artikuluaren bidez eskuordetutako eskumen gisa. 
Lehorreko Garraioak Antolatzeari buruzko Legean eta 5/1987 Lege Organikoan 
gauzatzen da interpretazio hori. 
 
Interpretazio autonomista: Interpretazio honen arabera, oso-osorik bere lurralde-
eremuaren barrutik igarotzen diren errepideko garraioen gaineko eskumen esklusiboa 
dauka autonomia-erkidegoak, bai eta garraioen inguruko Estatuko legeria betearazteko 
eskumena ere, autonomia-erkidegoaz gaindiko ekintza-eremua duten jarduerei eta 
zerbitzuei dagokienez. 
 
Kataluniako Parlamentuak 2005ean onartutako Autonomia Estatutu berriaren testua da 
interpretazio autonomistaren adibide ona, abiaburua eta helmuga Katalunian dituzten 
lehorreko garraioen gaineko Estatuko legeria betearazteko eskumenak hartu baitzituen, 
ibilbidea oso-osorik bertatik igaro ez arren. Hala ere, indarrean dagoen testuan atal hori 
kenduta dago, eta autonomia-erkidegoaren barrualdeko garraioari eta autonomia-
erkidegoaz gaindiko garraioetan nahitaezko txostena igortzeari mugatu zaio eskumena.  
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Foru-interpretazioa: Indarrean dagoen araudiak 5/1987 Lege Organikoaren xedapen 
gehigarrian aitortu du foru-komunitateak arlo honetan duen berezitasuna. Xedapen 
horren 1. paragrafoan, foru-komunitateek autonomia-erkidego izan aurretik “beren 
lurralde-eremua gainditzen duten garraioen” inguruko eginkizunak dituztela aitortzen da. 
Hortik ondoriozta daiteke, argudiaketa-saiakera berezirik egin gabe, foru-komunitateak 
lurraldeaz gaindiko garraioaren arloan dituen eskumenak ez datozela Estatuaren EK 
150.2 artikuluaren borondate eskuordetzailetik, zeina 5/1987 Lege Organikoaren bidez 
gauzatzen den, baizik eta estatutuko eskumen sortaren zati direla (EAEko Autonomia 
Estatutuaren xedapen gehigarriaren 12.9 artikulua eta EKren 1. xedapen gehigarria). 
 
Horixe zen, hain zuzen ere, foru-sustraia duen estatutu-borondateari gehien egokitzen 
zaion interpretazioa; izan ere, horren arabera, EAEk araugintza- eta betearazpen-
eskumenak edukiko lituzke oso-osorik EAEtik igarotzen den garraioaren gainean. Bere 
lurralde-eremua gainditzen duen garraioari dagokionez, berriz, Estatuko legeriaren 
garapenari mugatutako araugintza-eskumenak edukiko lituzke, eskumen betearazle 
zabalenekin —garraioko agintaritza orok dituenekin— batera; beti ere, bere lurraldetik 
igarotzen badira eta autonomia-erkidegoarekin lotzen duen lotura-guneren bat egonez 
gero (hala nola, bidaiarien eta salgaien ibilgailuen edo garraio-enpresaren egoitza zein 
helbidea). 
 
Interpretazio hori, ordea, Konstituzio Auzitegiaren jurisprudentziak apaldu egin du; izan 
ere, Konstituzio Auzitegiaren 86/1988 Epaiaren bidez, araugintzako eskumena ukatu zion 
Nafarroako Foru Komunitateari (foru-izaeraduna baita ere), errepideko garraioaren 
baimenen araubide juridikoa erregulatzeko xedez, garraioaren modalitate ezberdinetan, 
ibilbideak autonomia-erkidegoko lurralde-eremua gainditzen duen kasuetarako; horrela, 
bada, «foru-komunitateak lehorreko garraioen gainean duen eskumen erregulatzailea 
egongo litzateke, baldin eta garraio horiek beste autonomia-erkidego batzuetatik igaroko 
ez balira; izan ere, bestela izanik, Estatuaren eskumen esklusiboa da garraioen 
antolakuntza, Konstituzio Auzitegiaren azaroaren 16ko 37/1981 Epaian eta azaroaren 
15eko 97/1983 Epaian Euskal Autonomia Erkidegoaz esan zen bezalaxe». 
 
Legeriaren arloan eta azaldu den konstituzio-doktrinarekin bat eginez, 5/1987 Lege 
Organikoak, bere xedapen gehigarrian, aitortu egiten du foru-berezitasuna (hori bai, 
eginkizun betearazleen eremuari mugatuta), nahiz eta orain arte ez den lortu Foru 
Hitzarmena eguneratzea.   
 
Hortaz, Foru Hitzarmena eguneratzea da indarrean dagoen legerian aurreikusten den 
tresna juridikoa, EAEk errepideko garraioen gainean duen eskumenaren irismena bi 
aldeen artean zehaztu nahi bada, eta tresna juridiko horrexek ahalbidetuko du 
estatutuaren arabera dagozkion eginkizun betearazle guztiak edukitzea bere lurraldetik 
igarotzen diren autonomia-erkidegoaz gaindiko garraioen arloan, “abiaburua edo 
helmuga” horren barruan dutenean (12.9 artikulua eta EAEko Autonomia Estatutuaren 
xedapen gehigarri bakarra). 
 
Garraioei buruzko Foru Hitzarmena eguneratuz, hiru lurralde historikoetan berdinduko 
litzateke lurraldeaz gaindiko garraioen arloko eginkizun betearazleen erabilera, egun 
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Arabako Lurralde Historikoak bakarrik duena (1950eko Foru Hitzarmenaren bidez), eta, 
era berean, lanbide-gaikuntzarako probak egiten hasiko litzateke EAE, Lehorreko 
Garraioak Antolatzeari buruzko Legearen 42. artikuluan aipatzen direnak eta gainerako 
autonomia-erkidegoak eskuordetzaren ondorioz egiten ari direnak (5/1987 Lege 
Organikoaren 13. artikulua). 
Azken batean, gaur gaurkoz formalizatzeko daude Foru Hitzarmenak, Transferentzien 
Bitariko Batzordearen 2011ko ekaineko akordioan jasotzen direnak; beraz, ez da 
eskualdatzea osatu. Hitzarmen horiek sinatzen diren unean izango dira eraginkorrak. 
 
Planteamendu horrekin bat eginez, 2488/1978 eta 1446/1981 errege-dekretuen bidez 
EAEri egindako transferentziak osatu beharko lirateke, garraioen arloko Foru 
Hitzarmenaren eguneratzea sinatuz EAEren, lurralde historikoen eta Estatuko 
Administrazioaren artean. Bertan, autonomia-erkidegoko erakundeek zein eskumen 
hartuko dituzten zehaztu beharko da; bereziki, lurralde historikoek hartuko dituztenak, 
5/1987 Lege Organikoaren babespean (5/1987 Lege Organikoa, uztailaren 30ekoa, 
Estatuak errepideko garraioari eta kable bidezko garraioari buruz dituen ahalmenak 
autonomia-erkidegoen esku uztekoa). Hitzarmen horrek 1950eko hitzarmena 
ordezkatuko luke, egun indarrean dagoen horixe. 
 
5/1987 Lege Organikoaren xedapen gehigarriak foru-komunitateekin sinatutako 
hitzarmenak bakarrik aipatzen dituen arren, Estatutik EAEra eginkizunak eta zerbitzuak 
eskualdatzeko baldintzak EAEko Autonomia Estatutuaren bigarren xedapen 
iragankorrean jasotzen dira, bai eta, hortik eratorrita, irailaren 26ko 2339/1980 Errege 
Dekretuan (zerbitzuak Estatutik Euskal Autonomia Erkidegora eskualdatzeko arauak 
onartzen dituenean) aurreikusten diren arauetan ere, eta, eginkizunen onarpen horrek 
bitarteko ezberdinen eskualdatze jakin batzuk ekar ditzakeen heinean, ezin daiteke albo 
batera utzi xede horietarako ezarrita dagoen prozedura. 
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7. fitxa: Itsas salbamendua. 

 
GAIA/ZERBITZUA  
 
ITSAS SALBAMENDUA 
 
TRANSFERITU BEHARREKO GAIAREN/ZERBITZUAREN AZALPEN LABURRA 
(XEDEA) 
 
Bilaketak egiteko eta biziak eta ontziak salbatzeko operazioak, EAEko itsasertzeko 
Estatuaren lurralde-uretan. Zehazki, eta adibide gisara, eskumen betearazleek eginkizun 
hauek hartzen dituzte beren gain:  
 
1. Itsasoko bilaketetarako, erreskateetarako eta itsas salbamendurako zerbitzuak 
ematea. 
2. Itsasoko trafikoa kontrolatzea eta horri laguntzea. 
3. Itsasoko kutsadura prebenitzea eta horren aurka borrokatzea. 
4. Atoi-zerbitzua eta ontzi laguntzaileak. 
5. Gizakiak itsasoan salbatzeko eta itsasoko kutsaduraren aurka borrokatzeko zerbitzu 
berezien EAEko Plana egitea. Salbamendurako Estatuko Planarekin, ur-mugakideetako 
estatuekin eta Europar Batasunarekin koordinatu beharko da plan hori. 
6. Portuetara sartzeko eta horietatik irteteko bideak zehazteko unean lotesleak izango 
diren txostenak egitea, itsasoko segurtasunarekin zerikusia duten alderdietan. 
7. Salgai arriskutsuak daramatzaten edo salbuespenezko baldintzetan dauden ontziek 
maniobrak egiteko irizpideak ezartzea. 
8. Itsasoko trafikoari, itsas segurtasunari, nabigazioari, atoiari eta ontzien laguntzari 
segimendua egiteko eta laguntzeko zerbitzuak ematea, oro har. 
9. Nazioarteko akordioek baimendutako ontzien gaineko gainbegiratze teknikoa egitea 
euskal lurraldean dauden portuetan, eraikuntza-fasean dauden ontziak eta ontzien 
barruan dauden salgaiak barne hartuta. 
10. Zama-lanetan, itsasoko segurtasunarekin lotura duten alderdiak gainbegiratzea. 
11. Aurrekoak osatzeko zerbitzuak. 
 
Itsas Salbamendu eta Segurtasunerako Sozietatea (SASEMAR) enpresa-erakunde 
publikoa da, Estatuko sektore publikoan kokatuta dagoena, eta berak egiten ditu lan 
horiek EAEn. Bada, bitarteko material eta pertsonal ugari dauzka; besteak beste, hauek: 
Bilboko Salbamendu Koordinazioko Zentroa, atoiontziak, A mailako itsasontzia eta 
helikoptero bat Santanderreko basean, zona hori estaltzen duena. 
 
ESTATUAREN ETA EAE-REN ESKUMEN-TITULUA 
 
EKren 149.1.20 artikulua: Estatuaren eskumen esklusiboa merkataritzako marinan eta 
ontziei bandera jartzean; itsasbazterretan argiak jartzean eta itsas seinaleak egitean; 
interes orokorreko portuetan; interes orokorreko aireportuetan; aireko espazioan, eta 
aireko bidaietan eta garraioa kontrolatzean; meteorologia-zerbitzuan; eta aireontzien 
matrikulazioan. 
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EKren 149.1.29 artikulua: Estatuaren eskumen esklusiboa herri-segurtasunean; horri 
kalterik egin gabe, autonomia-erkidegoek poliziak sor ditzakete, kasuan kasuko 
estatutuek ezartzen duten bezala, eta lege organikoak xedatutako eremuaren barruan. 
Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 12.10 artikulua: EAErena da 
Estatuaren legeria betearazteko eskumena, gai hauetan: itsas salbamendua eta 
industria-isuriak nahiz kutsakorrak, EAEko itsas bazterreko Estatuaren lurralde-uretan. 
Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 17 artikulua: Konstituzioaren 
lehen xedapen gehigarrian aurreikusten den foru-araubidea eguneratzeko prozesuaren 
bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeei dagokie autonomia-lurraldearen barruan 
pertsonak eta ondasunak babesteko zein ordena publikoari eusteko polizia 
autonomoaren araubidea ezartzea. 
 
ARAUDIA 
 
Nazioartekoa 
Nazio Batuen Hitzarmena, 1982koa, Itsasoko Zuzenbideari buruzkoa, 98.2 artikulua. 
Hitzarmena, 1974ko azaroaren 1ekoa, Itsasoan Giza Bizitzaren Segurtasuna Zaintzeari 
buruzkoa. 
Nazioarteko Hitzarmena, 1979koa, Itsas Bilaketari eta Salbamenduari buruzkoa; SAR 79 
Hitzarmena esaten zaio. Londresko Hitzarmena, 1989koa. 
Nazioarteko Hitzarmena, Londreskoa, 1989koa, Itsas Salbamenduari buruzkoa. 
Europakoa 
Ez da aurkitu (ingurumen-alderdiak bakarrik). 
Estatua 
2/2011 Legegintzako Errege Dekretua, irailaren 5ekoa, Estatuko Portuei eta 
Merkataritzako Marinari buruzko Legearen testu bategina onartzen duena: 6.1.e), 263.b) 
eta 264. artikuluak. 
62/2008 Errege Dekretua, urtarrilaren 25ekoa, itsasoko segurtasunari, nabigazioari eta 
itsasoko giza bizitzari buruzko baldintzen erregelamendua onartzen duena (baldintza 
horiek oroitzapenezko izaera duten topaketa nautikoei eta kirol-proba nautikoei 
aplikatzen zaizkie) (Konstituzioaren 149.1.20 artikulua). 
638/2007 Errege Dekretua, maiatzaren 18koa, Itsasoko Kapitaintzak eta Itsasoko 
Barrutiak erregulatzen dituena. 
EAEkoa 
1/2017 Legegintzako Dekretua, apirilaren 27koa, Larrialdien Kudeaketari buruzko 
Legearen testu bategina onesten duena.  
Lehen xedapen gehigarria. Itsas salbamendua. 
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko organo eskudunei dagokie giza 
bizitzen sorospeneko eta salbamenduko zerbitzuen koordinazioa eta haien 
jurisdikziopeko uretan bilaketako, erreskateko eta salbamenduko zerbitzuak ematea, 
itsas salbamenduaren arloko estatuko legeriaren arabera. 
Xede horretarako, eta bitartekoak eta zerbitzuak eskualdatzen direnetik zehazten den 
maiztasunarekin, Eusko Jaurlaritzak itsas salbamendurako eta itsas kutsaduraren 
aurkako zerbitzuen plana onartuko du, haien jarduketa koordinatzeko, sustatzeko eta 
pertsona espezializatuak prestatzeko. Era berean, itsasertza kutsaduratik babesteko 
lurralde-plana onartuko du. 
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Aurreko paragrafoetan xedatutakoa gauzatzeko, itsas salbamenduaren eta itsas 
kutsaduraren aurkako borrokaren arloetan indarrean dagoen araudiak ezarritakoari 
jarraituko zaio. 
 
Konstituzio-doktrina 
 
Konstituzio Auzitegiaren doktrina, batez ere, Konstituzio Auzitegiaren 40/1998 Epaian 
(50. oinarri juridikoan eta hurrengoetan) dago jasota.  
 
Konstituzio Auzitegiaren epai hauetan ere gai bera jorratu da: 3/2014, 99/2013, 31/2010, 
38/2002, 40/1998, 149/1991 eta 227/1988. Horien artean, Konstituzio Auzitegiaren 
149/1991 eta 38/2002 epaiak nabarmentzea komeni da. Azken horrek hau dio: “(e)n el 
mar territorial excepcionalmente pueden llegar a ejercerse competencias autonómicas, 
eventualidad ésta que dependerá, bien de un explícito reconocimiento estatutario 
(vertidos industriales o contaminantes en aguas territoriales, salvamento marítimo: arts. 
17.6 y 11 EAAnd) bien de la naturaleza de la competencia tal como resulta de la 
interpretación del bloque de la constitucionalidad (acuicultura: STC 103/1989, de 8 de 
junio; ordenación del sector pesquero: STC 158/1986, de 11 de diciembre; marisqueo: 
STC 9/2001, de 18 de enero).” 
 
Konstituzio Auzitegiaren 40/1998 Epaiak argi eta garbi adierazten du hau: «la inclusión 
de la materia de salvamento marítimo entre las facultades del Estado sobre marina 
mercante no implica la asunción por parte de éste de las competencias ejecutiva 
que, …han asumido los señalados Estatutos de Autonomía». «En el presente caso, 
a las CCAA recurrentes les corresponde únicamente competencias ejecutivas en materia 
de salvamento marítimo, lo cual quiere decir que es el Estado el que tiene potestades 
legislativas plenas en la materia, potestades que, como acabamos de señalar, le 
permiten establecer instrumentos de coordinación al objeto de garantizar una 
aplicación adecuada y una interpretación uniforme de la norma ». 
 
Bestalde, honela azaltzen du “segurtasun publikoa” tituluaren eragina: “Si bien no 
pueden identificarse salvamento marítimo y seguridad pública, en estos supuestos es 
posible que se vean afectadas las competencias que, según el art. 149.1.29 CE 
corresponden al Estado, y que desde esta perspectiva resulta perfectamente trasladable 
a este supuesto la doctrina contenida en la STC 133/1990…la competencia autonómica 
sobre esta materia «se encuentra con determinados límites, que derivan de la existencia 
de un posible interés nacional o supracomunitario que pueda verse afectado por la 
situación de catástrofe o emergencia…» La dimensión que pueden adquirir algunos 
siniestros en el mar y la exigencia de una intervención inmediata de todo tipo de recursos 
y medios dependientes de diversas entidades justifica la intervención del Estado al objeto 
de garantizar, como acaba de indicarse, una dirección y organización unitarias o, cuanto 
menos, una coordinación y actuación conjunta de los diversos servicios y 
Administraciones implicadas, ya que puede estar en juego un interés nacional y 
supracomunitario». 
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Auzitegi Gorenaren 2006ko ekainaren 13ko Epaiak (2493/2001 biltz. zk.) baieztatu egiten 
ditu abian diren eskumen autonomikoak, abuztuaren 30eko FOM/1634/2013 Aginduaren 
inpugnazioari dagokionez. Agindu horren bidez, Itsas Salbamendu eta Segurtasunerako 
Sozietateak emandako zerbitzuengatiko tarifak onartzen dira. 
 
ZERBITZUAK DITUEN ESTATUKO ORGANOA 
 
27/1992 Legeak sortu zuen Itsas Salbamendu eta Segurtasunerako Sozietatea 
(SASEMAR) enpresa-erakunde publikoa. Garraioaren Idazkaritza Nagusiari atxikita dago, 
estatu-idazkariaren goi-zuzendaritzaren pean, apirilaren 8ko 362/2017 Errege 
Dekretuaren arabera (Sustapen Ministerioaren oinarrizko egitura organikoa garatzen da 
dekretu horren bidez). 
 
2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren 267. artikuluan daude jasota haren 
eginkizunak. Hau adierazi zuen Konstituzio Auzitegiaren 40/1998 Epaiak, 55. oinarri 
juridikoan: «No podrá ejercer sino aquellas funciones que correspondan al Estado –es 
decir, funciones de coordinación en la búsqueda, rescate y salvamento marítimo-, el 
precepto es también una norma de distribución de competencias en el seno de la 
organización estatal y, por ello, sin ninguna incidencia en el ámbito competencial de las 
CCAA». 
 
ESKUALDATZEAK BESTE ERKIDEGO BATZUEI 
 
Ez dago jasorik eskualdatzerik egin denik.  
 
Hala ere, itsasertzeko autonomia-erkidegoetako autonomia-estatutuek eskumen hori 
beren gain hartzea aurreikusten dute: Galiziako Autonomia Estatutuaren 12.11 artikulua, 
Valentziako Autonomia Estatutuaren 51.6 artikulua, Kanarietako Autonomia Estatutuaren 
33.9 artikulua, Balearretako Autonomia Estatutuaren 32.1 artikulua eta Kataluniako 
Autonomia Estatutuaren 132.3 artikulua. 
 
TRANSFERENTZIAREN BALORAZIOA, ESTATUTUAREN GARAPENARI 
DAGOKIONEZ 
 
Konstituzio Auzitegiaren 40/1998 Epaiak, gerora ere hainbat aldiz berretsi denak, EKren 
149.1.20 artikuluko merkataritza-itsasketaren arloan sartzen du itsas salbamendua (51. 
oinarri juridikoa), bazter utzi gabe EKren 149.1.29 artikuluko segurtasun publikoaren 
arloa aktibatzeko aukera, balizko interes nazional bat edo erkidegoaz gaindiko interes bat 
sortzen denean hondamendi-egoera baten edo larrialdi handi baten ondorioz, babes 
zibilaren arlorako ezarrita dauden baldintzetan (52. oinarri juridikoa). 
 
Autonomia-erkidegoen alde dago aitortuta hori betearazteko eskumena, bai legez, bai 
konstituzio-doktrinan. Estatuko Portuei eta Merkataritzako Ontzidiei buruzko Legearen 
testu bateginaren 264.5 artikuluan xedatzen denez, “autonomia-estatutuetan berezko 
eskumen gisa beren gain hartu duten autonomia-erkidegoei dagokie Estatuaren legeria 
gauzatzea, itsasoko salbamenduaren gainean, beren kostaldeari dagozkion 
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jurisdikziopeko uretan; bertan zehatzeko ahala barne dagoela ulertzen da”. Gure 
Estatutuak, hain zuzen ere, bere gain hartzen du eginkizun hori 12.10 artikuluan. 
Konstituzio Auzitegiaren 40/1998 Epaiak, 50. oinarri juridikoan, Estatuari aitortzen dizkio 
araugintzako eskumen esklusiboak arlo horretan, koordinazio-ahalekin batera, eta horiek 
betearazteko eskumenak egozten dizkie autonomia-erkidegoei. 
 
Alabaina, Estatuak kudeaketaren gaineko ikuspegi zentralista dauka, eta horrek eragotzi 
egiten du Estatuak itsas salbamenduko eginkizunak betearazteko xedez EAEn dauzkan 
bitartekoak eta zerbitzuak transferitzeko akordioa egitea, nazio-interesa, lurraldez 
gaindikotasuna eta lurraldearen ikuskera zorrotza bezalako argudioak erabiliz. 
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8. fitxa: Erakunde-administrazioa. Laguntza enpresa ertain eta txikiei eta 
berrikuntza teknologikoko programei. 

 
GAIA/ZERBITZUA 
 
“INDUSTRIA, MERKATARITZA ETA TURISMO MINISTERIORA ATXIKITAKO 
ERAKUNDE-ADMINISTRAZIOA” 
 
TRANSFERITU BEHARREKO GAIAREN/ZERBITZUAREN AZALPEN LABURRA 
 
Berrikuntza teknologikoko proiektuak finantzatzeko eginkizunak; Industriaren eta Enpresa 
Txiki eta Ertainen Zuzendaritza Nagusiak eta Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko 
Institutuak (IDAE) betetzen dituzten eginkizunak eta zerbitzuak. 
 
ESKUMENEN KONFIGURAZIOA 
 
Konstituzioa:  149.1.13 artikulua 
Autonomia Estatutua: 10.25 artikulua 
10.30 artikulua 
Araudia.  
21/1992 Legea, uztailaren 16koa, Industriari buruzkoa. 
8/2004 Legea, azaroaren 12koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Industriari buruzkoa. 
 
TRANSFERITU BEHARREKO ZERBITZUAK DITUEN ESTATUKO ORGANOA 
 
A. Ekonomia, Industria eta Lehiakortasun Ministerioa: 
Industriaren eta Enpresa Txiki eta Ertainen Zuzendaritza Nagusia 
IMPI erakunde autonomoa kendu utzi zen, eta, egun, Industriaren eta Enpresa Txiki eta 
Ertainen Zuzendaritza Nagusiak hartu ditu bere gain IMPIk zituen eginkizunak. 
Ekonomia, Industria eta Lehiakortasun Ministerioaren mendeko unitate organikoa da 
zuzendaritza hori. 
B. Energia, Turismo eta Agenda Digitaleko Ministerioa: 
Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutua, IDAE, Energiaren Estatu 
Idazkaritzaren bidez Energia, Turismo eta Agenda Digitaleko Ministerioari atxikitako 
erakundea da. 
 
ESKUALDATZEAK BESTE ERKIDEGO BATZUEI 
 
IMPI autonomia-erkidego guztietara transferitu da, EAEra izan ezik. Zentzu horretan, 
Auzitegi Gorenaren 1999ko azaroaren 15eko Epaiak argi uzten du EAEk ez duela bere 
gain hartu enpresa txiki eta ertainentzako laguntza, ez baitzegoen sartuta industriaren 
arloko transferentzian. 1255/1981 Errege Dekretuak formalizatu zuen transferentzia hori, 
eta otsailaren 6ko 213/1987ko Errege Dekretuak zabaldu zuen. Hortaz, EAEra transferitu 
ez den eta EAEk bere gain hartu ez duen gaia da. 
 
Beste autonomia-erkidego batzuei, adibide gisara: 
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738/1981 Errege Dekretua (industriaren arloko eskualdatzea) eta 1034/1984 Errege 
Dekretua, apirilaren 11koa, Estatuak Kataluniako Generalitatera bitartekoak 
eskualdatzeari buruzkoa, industria-enpresa txiki eta ertainen arloan. 
1788/1984 Errege Dekretua, abuztuaren 1ekoa, industria-enpresa txiki eta ertainen 
esparruko eginkizunak eta zerbitzuak Estatutik Andaluziako Autonomia Erkidegora 
eskualdatzeari buruzkoa.  
1154/1984 Errege Dekretua, maiatzaren 23koa, industria-enpresa txiki eta ertainen 
esparruko eginkizunak eta zerbitzuak Estatutik Galiziako Autonomia Erkidegora 
eskualdatzeari buruzkoa. 
 
Eskualdatze guztietan, 877/1977 Errege Dekretuaren 3. artikuluan ezartzen diren 
eginkizunak hartu zituzten beren gain autonomia-erkidegoek; guztiak, artikulu horren 7. 
zenbakian aurreikusten direnak, finantzaketari buruzkoak, eta estatu-eremuko ekintzen 
ondoriozkoak direnak izan ezik; hau da, finantza-eginkizunak erreserbatu zituen 
Estatuak: “Siete. Contribuir a facilitar la forma de financiación de las pequeñas y mediana 
industrias mediante: 
a) la promoción de todo tipo de actividades encaminadas a establecer nuevos canales de 
financiación o garantía, facilitando la prestación de avales y tomas de participaciones de 
carácter temporal o permanente, por sociedades de financiación o por otras empresas. 
b) participar transitoriamente en el capital de sociedades privadas, en cuantías no 
superior al cuarenta y cinco por ciento de este, con el fin de facilitar su reorganización, 
reconversión o modernización y de estimular los procesos de concentración empresarial 
aconsejables. 
c) realizar operaciones de préstamo a favor de las sociedades en cuyo capital participe y 
prestar aval o garantía sobre los préstamos que puedan recibir dichas sociedades. 
d) Constituir o participar en la constitución de nuevas sociedades cuando ello sea 
necesario para el cumplimiento de sus fines”. 
 
TRANSFERENTZIAREN BALORAZIOA, ESTATUTUAREN GARAPENARI 
DAGOKIONEZ 
 
IMPI 
IMPI erakunde autonomoa kendu egin zen, eta, egun, Industriaren eta Enpresa Txiki eta 
Ertainen Zuzendaritza Nagusiak hartu ditu bere gain IMPIk zituen eginkizunak. 
Ekonomia, Industria eta Lehiakortasun Ministerioaren mendeko unitate organikoa da 
zuzendaritza hori. 
 
EAEra izan ezik, beste autonomia-erkidego guztietara transferitu ziren eginkizunak, 
dagokion atalean azaldu den moduan. 
Industriaren eta Enpresa Txiki eta Ertainen Zuzendaritza Nagusiak, zeinak bere gain 
hartu zituen IMPIk gauzatzen zituen eginkizunak, bere xedeen artean dauka enpresa txiki 
eta ertainei (ETE-ei) laguntzeko eta horiek sustatzeko politikak betearaztea, horien 
enpresa-jarduerari laguntze eta berori sustatze aldera, eta horien lehiakortasuna 
hobetzeko. 
Industriaren eta Enpresa Txiki eta Ertainen Zuzendaritza Nagusia. 
 

http://www.seat.mpr.gob.es/portal/areas/politica_autonomica/traspasos/reales_dec_traspasos/rd_catalunya/1984_1034.html
http://www.seat.mpr.gob.es/portal/areas/politica_autonomica/traspasos/reales_dec_traspasos/rd_catalunya/1984_1034.html
http://www.seat.mpr.gob.es/portal/areas/politica_autonomica/traspasos/reales_dec_traspasos/rd_andalucia0/1984_1788.html
http://www.seat.mpr.gob.es/portal/areas/politica_autonomica/traspasos/reales_dec_traspasos/rd_galicia/1984_1154.html
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Industria-politika eta enpresa txiki eta ertainen jarduerari laguntzeko eta berori sustatzeko 
politikak proposatzea, betearaztea, politiken jarraipena egitea eta horiek ebaluatzea, 
enpresa horien lehiakortasuna hobetze aldera, eta nazioarteko nahiz Europar 
Batasuneko industriaren zein enpresa txiki eta ertainen ekimenak nazio-eremura sartzeko 
proposamenak egitea. 
Analisiak egitea, eta ETE-entzako arauak soiltzeko eta administrazio-zamak murrizteko 
proposamenak egitea. Ministerioetako beste sail batzuekin, autonomia-erkidegoekin eta 
toki-erakundeekin elkarlanean aritzea, ETE-ek administrazioarekin dituzten harremanak 
soiltzeko eta hobetzeko jarduerak identifikatzeko eta proposatzeko orduan. 
Analisiak egitea, eta enpresa txiki eta ertainak finantzatzeko iturriak hobetzeko, garatzeko 
eta zabaltzeko proposamenak egitea, bai eta ETEak finantzaketara iristeko bideak 
errazteari bideratutako jarduerak eta programak garatzea ere, bai zuzenean hel daitezen, 
bai CERSA eta ENISA sozietateen bidez hel daitezen. 
Industriaren eta Enpresa Txiki eta Ertainen Zuzendaritza Nagusiaren eskumenekoak 
diren laguntza publikoen programak planifikatzea, oro har koordinatzea eta horien 
kudeaketa administratiboa eta ekonomiko-finantzarioa egitea, bai eta laguntzen 
onuradunek beren gain hartutako betebeharrak betetzen dituztela ziurtatzeko 
segimendua eta kontrol zentralizatua irizpide koordinatu eta homogeneoekin egitea, 
eragiketen arriskua kontrolatzea, iruzurra zaintzea eta iruzurra saihesteko behar diren 
neurriak proposatzea eta ezartzea ere. 
 
Atxikitako estatu-sozietateak: 
Empresa Nacional de Innovación, SA - ENISA 
Compañía Española de Reafianzamiento, CERSA 
 
Nolanahi ere, inbertsio berrien eta diru-laguntzen kredituak barne hartu behar dituzte 
transferentziek, beren gain hartutako karga gisa; hau da, gainerako autonomia-
erkidegoetara egindako transferentzietan baztertu ziren horiek guztiak, eta eskumenen 
edozein eskualdatzeri lotutako balorazio ekonomikoa egiteko ezartzen diren 
mekanismoek gidatu behar dituzte EAEra egiten diren eskualdatzeak, Ekonomia Itunean 
jasotzen diren printzipioekin bat eginez.  
 
IDAE. Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutua 
IDAE, Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutua, enpresa-erakunde publikoa da, 
Energiaren Estatu Idazkaritzaren bidez Energia, Turismo eta Agenda Digitaleko 
Ministerioari atxikita dagoena. Bere eginkizunen artean, Espainiak efizientzia 
energetikoaren hobekuntzan, energia berriztagarrietan eta karbono gutxi erabiltzen duten 
teknologietan dituen xedeak lortzen laguntzea dago, eta horrexek osatzen du bere 
jardueraren esparru estrategikoa. 
 
Ildo horretan, hedapen- eta prestakuntza-ekintzak egiten ditu, aholkularitza teknikoa 
ematen du, programa espezifikoak garatzen ditu eta berrikuntza teknologikoko proiektuak 
finantzatzen ditu IDAEk. Era berean, nazioarteko jarduera bizian buru da institutua, 
Europako hainbat programaren eta hirugarren herrialdeekiko lankidetzaren esparruan. 
Europako egiturazko funtsak kudeatzen ditu (EGEF). 
 

http://www.ipyme.org/es-ES/QuienesSomos/Paginas/Enisaqs.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/QuienesSomos/Paginas/CERSA.aspx
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Beste alde batetik, uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuak, Aurrekontuen 
Egonkortasuna eta Lehiakortasunaren Sustapena Bermatzeko Neurriei buruzkoak, 
IDAEren eginkizunak areagotzen ditu; besteak beste, elektrizitatea sortzeko ikatza 
erabiltzen ez duten teknologien garapenari laguntzeko, Energia, Turismo eta Agenda 
Digitaleko Ministerioari administrazio-prozeduretan laguntzeko, eta, bere Estatutuak 
aurreikusten duen baldintzetan eta bere xede eta eginkizunekin zerikusia duen guztian, 
Estatuko Administrazio Orokorrak zein horren mendeko erakunde edo entitateek (botere 
esleitzaileak baldin badira) agindutako lan guztiak garatzeko, zerbitzu tekniko eta 
administrazioaren bitarteko instrumental gisara. 
 
Gure ustez, alderdi ekonomiko-finantzarioetan planteatzen da, batez ere, transferentzia, 
eta kontuan hartzen dira IDAEren ustiapen- zein kapital-aurrekontuak, zeinak Estatuko 
aurrekontu orokorretan sartzen diren eta Estatuaren  baliabideen funtsezko zati diren, 
inbertsio- eta funtzionamendu-gastuei begira. Bestetik, eskumenen edozein eskualdatzeri 
lotutako balorazio ekonomikoa egiteko ezartzen diren mekanismoek gidatu behar dituzte 
EAEra egiten diren eskualdatzeak, Ekonomia Itunean jasotzen diren printzipioekin bat 
eginez: 
Estatuko Aurrekontu Orokorretan onartutako eta esleitutako kredituetan oinarrituta egiten 
da balorazio ekonomikoa, eskualdatzea eraginkor egiten den ekitaldian. 
 
Eskualdatzearen gaineko balorazio ekonomikoak, batetik, eskualdatzeak zuzenean 
ukitutako organoei, zerbitzuei eta eginkizunei dagokien kostu zuzena jasoko du, eta, 
bestetik, edonola ere eskualdatzeari laguntzen dioten horiei dagokien zeharkako kostua 
jasoko du, bai Zerbitzu Orokorrei esleitutako kredituak, bai beste zerbitzu batzuetan 
kokatutakoak. 
 
Hori guztia, eskualdatzeari lotutako kredituak Estatuko azpisektore bati, erakunde 
autonomoei, entitate eta sozietate publikoei edo Estatuko Administrazioari atxikitako 
bestelako edozein organori egokitu ala ez. 
 
Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenari atxikiko zaizkio eskualdatuko diren 
eginkizunei eta zerbitzuei zuzenean lotutako diru-sarreren iturriak: Tasak eta prezio 
publikoak, ondasunen salmentak, askotariko kuotak, ondareen diru-sarrerak eta beste 
diru-sarrera propio batzuk. 
 
Amaitzeko, adierazi beharra dago CDTI nahiz FEOI desagertu egin direla eskualdatzeen 
fitxatik, jarraian labur azaldutako den bezala. 
 
CDTI. Garapen Teknologiko Industrialerako Zentroa (CDTI) enpresa-erakunde publikoa. 
Espainiako enpresen berrikuntza eta garapen teknologikoa sustatzen ditu CDTIk. 
Espainiako enpresen I+G+B proiektuak finantzatzeko eta sustengatzeko eskaerak 
bideratzen dituen erakundea da, Estatuan zein nazioartean. Horrela, bada, Espainiako 
enpresen maila teknologikoa hobetzen laguntzea da CDTIren xedea, jarduera hauek 
garatuz: 
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Ikerketa eta garapen zientifiko nahiz teknikoko eta berrikuntzako funtzioak Euskal 
Autonomia Erkidegoari eskualdatzen dizkion 2/2009 Dekretuaren bidez, EAEri transferitu 
zitzaizkion honako xede hauek dituzten zerbitzuak: ikerketa eta garapen zientifiko, 
teknologiko eta industrialeko programak eta proiektuak antolatzea, planifikatzea, 
sustatzea, gauzatzea, zaintzea eta kontrolatzea. Eginkizun horiek, gaur egun, Estatuko 
Administrazioak egiten ditu, hainbat erakunde edo organismo publikoren zein pribaturen 
bitartez, eta muga bakarra Estatuarekin koordinatzea da. Ildo horretan, CDTIren 
zerbitzuak barruan daudela ulertzen da. 
 
FEOI. Industria Antolaketako Eskola Fundazio Publikoa (eskualdatzetik kendu da) 
 
Lehen, erakunde autonomoa zen (EOI Merkataritza Erakunde Autonomoa); hala ere, 
Industria Antolaketako Eskola Fundazio Publikoa bihurtu zen, Ekonomia, Industria eta 
Lehiakortasun Ministerioari atxikia. Batez ere, teknologien alorreko enpresaburuak eta 
zuzendariak prestatzeko negozio-eskola da, eta prestakuntza kulturala eta zientifikoa 
emateko egoitza-zerbitzuak eta zerbitzu osagarriak eskaintzen dizkie ikasle, ikertzaile eta 
irakasle espainiarrei nahiz atzerritarrei. EAEn, ez dauka ez higiezinik, ez egoitzarik.  
 
Ezingo da transferentzia egin, kontuan hartu behar baita fundazio publikoa dela, non 
nagusiak sektore publikokoak nahiz pribatukoak diren. Era berean, aholku-kontseiluen 
parte diren enpresa eta erakunde kolaboratzaileak dauzka, eta, gainera, ez du 
finantzaketarik jasotzen Estatuko aurrekontu orokorretatik. 
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9. fitxa: Hidrokarburoak (uztailaren 6ko 78/1981 Dekretuaren bidez eskualdatutako 
zerbitzuen eta eginkizunen zabalpena, industria, energia eta meategien arloan. 
1255/1981 ERREGE DEKRETUA, maiatzaren 8koa). 

 
GAIA/ZERBITZUA 
 
HIDROKARBUROAK 
 
TRANSFERITU BEHARREKO GAIAREN/ZERBITZUAREN AZALPEN LABURRA 
(XEDEA) 
 
Zubia txostenean, miaketa-, ikerketa- eta ustiapen-lanen inguruko eginkizunak aipatzen 
dira.  
 
Egun, oso-osorik EAEko lurralde-eremuan egiten diren eta hidrokarburoei buruzkoak 
diren esplorazio- eta ikerketa-baimenak izapidetzen eta esleitzen ari da EAEko 
Administrazioa, baina ez da dagokion transferentzia egin aurrekontu-aurreikuspenarekin 
batera. 
 
Dena dela, ustiapenari dagokionez, ez dira Estatutuko aurreikuspenak betetzen ari. 
Hidrokarburoei buruzko Legearen 3.2.a) artikuluaren arabera, egun Estatuari dagokio 
hidrokarburoen ustiapen-emakida oro, oso-osorik Euskal Autonomia Erkidegoan kokatu 
arren. Horixe da egiteko dagoen transferentzia. Aurretik, ordea, Estatuko oinarrizko 
araudiak lege-aldaketa egin behar du. 
 
ESTATUAREN ETA EAE-REN ESKUMEN-TITULUA 
 
EKren 149.1.25 artikulua: Meatzaritza- eta energia-araubidearen oinarriak ezartzeko 
Estatuak duen eskumena. 
EKren 149.1.13 artikulua: Jarduera ekonomikoaren plangintza orokorraren oinarriak 
zehazteko eta horren koordinazio orokorra egiteko Estatuak duen eskumena. 
EAEko Autonomia Estatutuaren 10.11 artikulua: eskumen esklusiboa hemen: «…energia 
ekoizteko, banatzeko eta garraiatzeko instalazioak, garraio hori bere lurraldetik ateratzen 
ez denean eta energiaren aprobetxamenduak beste probintzia edo autonomia-erkidego 
bati eragiten ez dionean…» 
EAEko Autonomia Estatutua, 11.2.c) artikulua: Oinarrizko legeria EAEko lurraldean lege 
bidez garatzeko eta betearazteko eskumena, meatzaritzaren, energiaren eta baliabide 
geotermikoen arloan. 
 
Araudia 
Europakoa 
94/22/EE Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 1994ko 
maiatzaren 30ekoa, hidrokarburoen prospekzio-, esplorazio- eta ekoizpen-baimenak 
emateko eta erabiltzeko baldintzei buruzkoa. 
Estatukoa 
34/1998 Legea, urriaren 7koa, Hidrokarburoen Sektoreari buruzkoa (3. art.). 
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2362/1976 Errege Dekretua, uztailaren 30ekoa, Hidrokarburoen Ikerketa eta Ustiapenari 
buruzko Legearen 1974ko ekainaren 27ko Erregelamendua onartzen duena. 
EAEkoa 
6/2015 Legea, ekainaren 30ekoa, hidrokarburo ez-konbentzionalak erauzteko prozesuan 
eta haustura hidrauliko edo fracking-ean ingurumena babesteko neurri osagarriei 
buruzkoa. 
16/1994 Legea, ekainaren 30ekoa, natura babesten duena. 
 
Konstituzio Auzitegia 
Konstituzio Auzitegiaren 8/2013 eta 106/2014 (8.b oinarri juridikoa) epaiak, fracking-ari 
buruzkoak: “[Corresponde al Estado ejercer las facultades de planificación en materia de 
hidrocarburos [art. 3.1 a) de la Ley del sector de hidrocarburos] y establecer la regulación 
básica correspondiente a las actividades relativas a su exploración, investigación y 
explotación [arts. 1.2 a) y 3.1 b) de la misma Ley], así como la competencia para otorgar 
las autorizaciones de exploración y los permisos de investigación cuando afecten a un 
ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma y en todo caso para otorgar 
las concesiones de explotación de hidrocarburos [art. 3.2 a), siempre de la Ley del sector 
de hidrocarburos].”  
Era berean: 
Konstituzio Auzitegiaren 24/1985 Epaia, Petronor; eskumen-banaketa energian [EAEk 
energiaren arloan dituen eskumenak Autonomia Estatutuaren 10.11 artikuluan kokatu 
behar dira, eta ez 10.30 artikuluan; azken hori industriaren arlo osoari buruz dituen 
eskumenei buruzkoa da. Petrolio-findegien jarduera, oro har, ezin da sartu EAEk 
Autonomia Estatutuaren 10.11 artikuluaren bitartez duen eskumen esklusiboaren 
barruan, baizik Autonomia Estatutuaren 11.2 c) artikuluaren barruan, betiere artikulu hori 
Espainiako Konstituzioaren 149.1.25 artikuluarekin lotuz];  
Konstituzio Auzitegiaren 108/1996 Epaia, energia ekoizteko, banatzeko eta garraiatzeko 
instalazioei buruzkoa, Kataluniako oliobidea;  
Konstituzio Auzitegiaren 197/1996 Epaia, gasolindegien arteko gutxieneko distantziei 
buruzkoa; 
Konstituzio Auzitegiaren 223/2000 Epaia, petrolioaren gas likidotuak banatzeko eta 
hornitzeko enpresen eskumen-banaketari buruzkoa [PGLak banatzeko jarduera barne-
merkataritzaren eta energiaren araubidearen gaietan kokatzen du Konstituzio Auzitegiak. 
Estatuak, gai horretan, oinarrizko arauak emateko eskumena du, EKren 149.1.13 eta 
149.1.25 artikuluen bitartez. Horretan oinarrituta, Konstituzio Auzitegiak esleitzen ditu 
inskripzio- eta erregistroko kalifikazio-eskumenak. Handizkako operadoreetan, Estatuari 
egozten zaio eskumen hori, eta, txikizkako hornidura-enpresetan, autonomia-erkidegoei 
esleitzen zaie eskumena]. 
 
ZERBITZUAK DITUEN ESTATUKO ORGANOA 
 
Energia, Turismo eta Agenda Digitaleko Ministerioaren Energia Politikako eta 
Meatzeetako Zuzendaritza Nagusia (Gobernuaren EAEko Ordezkaritza). 
 
EAEn, Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren Zuzendaritzan kokatu da 
eskumena, Industriako sailburuordearen mende, apirilaren 11ko 74/2011 Dekretuaren 
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13.1.n) artikuluak (sic 2016) xedatzen duen bezala. Dekretu horren bidez, Ekonomiaren 
Garapen eta Azpiegitura Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dira. 
 
ESKUALDATZEAK BESTE ERKIDEGO BATZUEI 
 
Beste autonomia-erkidego batzuk ere miaketa- eta ikerketa-baimenak ematen ari dira, 
beren lurralde-eremuari eragiten diotenak, Estatuko 34/1998 Legearen eta 2362/1997 
Errege Dekretuaren babespean, EAEren baldintza beretan. Hidrokarburoen arloan gai 
horretarako transferentzia-dekretu espezifikorik ez dagoenez, transferentzia hori 
industriaren eta energiaren esparruko hasierako transferentzia-dekretuetan babestuta 
dagoela pentsatu behar da. 
 
TRANSFERENTZIAREN BALORAZIOA, ESTATUTUAREN GARAPENARI 
DAGOKIONEZ 
 
Hidrokarburoen Sektoreari buruzko Legearen 3.2 artikuluak Estatuari gordetzen dio 
esplorazio- eta ikerketa-baimenak emateko eskumena, autonomia-erkidegoaz gaindiko 
lurralde-eremu bati eragiten dionerako bakarrik. Era berean, manu horrek Estatuari 
gordetzen dizkio ustiapen-baimenak, beti. Konstituzio Auzitegiak (guztien ordez, 
Konstituzio Auzitegiaren 106/2014 Epaia, 8.b oinarri juridikoa) baieztatu du Estatuaren 
legezko aurreikuspen hori bat datorrela Konstituzioarekin. 
 
Hortaz, bereizi egin behar dira eskumen-banaketak; batetik, miaketa eta ikerketa 
dauzkagu, eta, bestetik, ustiapena. Betiere, oso-osorik EAEn garatzen diren jarduerei 
dagokienez. 
 
a) Miaketa- eta ikerketa-baimenak. 
 
Oraintxe bertan, EAEko Administrazioak erabiltzen ditu Estatuari gorde ez zaizkion 
eskumenak; hau da, oso-osorik EAEn garatzen diren miaketa- eta ikerketa-baimenak 
emateko eskumenak.  
 
Egun EAE garatzen ari den eginkizunei (ikerketari eta miaketari) dagokienez, bi jarrera 
edo interpretazio agertu dira horien transferentzia-xedeetarako: lehenengoaren arabera, 
beharrezkoa da transferentzia-akordio espezifiko bat egotea hidrokarburoen sektorerako, 
78/1981 Dekretuaren bidez industriarako, energiarako eta meategietarako dagoen 
orokorraz bestelakoa. Akordio horretan, eskualdatzen diren zerbitzuak eta eginkizunak 
zehaztu behar dira. Bigarren interpretazioaren arabera, industriari buruzko Dekretu 
orokorraren bidez transferitu zen hidrokarburoen gaineko eskumena (gure kasuan, 
78/1981 Dekretuaren bidez). 
 
Jarrera baten ala bestearen alde egiteko, hainbat argudio juridiko hartu dira gogoan, eta, 
horien artean, garrantzi nabarmena eduki du hidrokarburoen sektorea arautzen duen 
34/1998 Legearen aldarrikapenak. Hidrokarburoen Sektoreari buruzko Legea indarrean 
jartzearekin, aurreko eskumen-zehaztugabetasunari amaiera eman zion agertoki berria 
eratu zen. Horren arabera, miaketa- eta ikerketa-baimenen arlo zehatzean autonomia-
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erkidegoetarako transferentziak eginda zeudela ondorioztatu zen, eta industriaren 
inguruko eskualdatze orokorraren bidez egin zirela. Gure kasuan, 1981ean gertatu zen 
hori, eta Hidrokarburoen Sektoreari buruzko Legeak arautzen dituen alderdietan 
zehazten da. 
 
Energiaren arloko eskualdatzeari eskainitako atalaren idazketan erabiltzen diren termino 
zabaletan babestuta esan dezakegu EAEk 1981ean hartu zituela hidrokarburoen arloan 
aitortutako eginkizunak, Autonomia Estatutuaren 10.11 eta 11.2.c) artikuluetan eta 
Estatuko oinarrizko araudian ezarritako baldintzetan.  
 
Horrela bada, eginkizun horiek hartzeak ez du ekarriko langileen hornidura edota 
dagokion sailaren aurrekontu-partidak areagotzea. 
 
Edonola ere, miaketa- eta ikerketa-baimenen alderdi zehatzean transferentzia egitea 
beharrezkoa den ala ez den uste izateak transferentzia Ekonomia Itunari egokitzeko 
behar diren alderdi finantzarioei bakarrik eragingo lieke. 
 
b) Ustiapen-baimenak. 
 
Estatuari egozten zaio, oso-osorik, hidrokarburoen ustiapen-baimena emateko ahala, 
osorik EAEn garatzen bada ere. Hori ez dator bat EAEko Autonomia Estatutuaren 10.11 
artikuluaren aurreikuspenarekin, eta kritikagarria da ohiko lege batek eskumen-banaketa 
ezberdina egitea “konstituzionaltasun-bloke” deritzonetik ondoriozta daitekeenari 
dagokionez.  
 
Kontu honetan, eskumen horren eskaerak bere bidea jarraitu beharko luke, EAEren 
eskumenak bat egiten baitu EAEko Autonomia Estatutuarekin, eta Estatuko lege arrunt 
batek baztertu baitu. 
  



 

71 
 

 
 
 
 
2. arloa.- NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA, ARRANTZA ETA ELIKADURA 
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10. fitxa: Arrantzako eta itsas haztegietako produktuen merkatua antolatzea eta 
bideratzea (abuztuaren 27ko 2413/1982 Errege Dekretuaren zabalpena, arrantza 
antolatzearen arloko zerbitzuak Estatutik Euskal Autonomia Erkidegora 
eskualdatzeari buruzkoa hori). 

 
GAIA/ZERBITZUA 
 
ARRANTZAKO ETA AKUIKULTURAKO PRODUKTUEN MERKATUA ANTOLATZEA 
 
TRANSFERITU BEHARREKO GAIAREN/ZERBITZUAREN AZALPEN LABURRA 
(XEDEA) 
 
Arrantzako eta itsas haztegietako produktuen merkatua arautzeko eta antolatzeko 
funtsari (FROM) buruzko fitxa jasotzen du Zubia txostenak, eta hauek dira bertan 
eskatzen diren eginkizunak eta zerbitzuak: arrantzaren merkatu-egiturak eta -araubideak 
bultzatzea eta hobetzea, kontsumoa bideratzeko eta sustatzeko kanpainen bidez, 
merkaturatzeko irizpideak ezarriz eta arrantzako ekoizleen elkarteak eratzea sustatuz, 
sektoreko enpresen lehiakortasuna hobetuz (dimentsio eraldatzailean eta saltzailean), 
eta arrantzaren sektorerako eta gizartearen onurarako oinarrizko zerbitzuen nahiz 
zerbitzu laguntzaileen egiturak hobetuz. Hori guztia, Estatuak itsas arrantzaren gainean 
dituen ahalak, arrantzaren sektorea antolatzeko oinarriak eta jarduera ekonomikoaren 
plangintza orokorraren koordinazioa bazter utzi gabe. 
 
Egun, arrantzaren antolamenduan dago sartuta eginkizun hori, eta Europar Batasuneko 
merkatuari buruzko araudi europarrak eta ekoizleen federazioek asko baldintzatzen dute, 
arrantzako eta akuikulturako produktuei dagokienez. 
 
Hasiera batean, FROM erakunde autonomoak (33/80 Legearen bidez sortua) 
betearazten zituen eginkizun horiek, baina baztertu egin da (33/2014 Legea). Otsailaren 
17ko 401/2012 Errege Dekretuak onartu egin ditu eginkizun horiek. Dekretu horren bidez, 
Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioaren oinarrizko egitura organikoa 
garatzen da (lehen xedapen gehigarria, erakunde autonomoen deuseztapenari 
buruzkoa), eta, hemen axola zaigunerako, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura 
Ministerioko Arrantza Antolatzeko Zuzendaritza Nagusiari esleitu zaizkio eginkizunok, 
baita FEGAri esleitu ere. Azken horrek bere gain hartuko ditu FEAGAtik eratorritako 
gastuak ordaintzen dituen erakundea izatearen ondoriozko eginkizunak. Merkatuek 
arrantzako eta akuikulturako produktuen sektorean baterako antolaketa edukitzeko 
gastuak dira horiek. Eginkizun horien artean, adibide gisara, hauek daude: 
Arrantzako eta itsas haztegietako produktuak erauzten, eraldatzen eta saltzen dituzten 
elkarteak, kooperatibak eta enpresak sustatzea. 
Arrantzako produktuak identifikatzeko eta berriak egiteko sistemak sustatzea. 
Europar Batasuneko Merkatu Antolakunde Erkidetik etortzen diren laguntzak kudeatzea.  
Merkatuko orientazio-eginkizunak garatzea.  
Arrantzaren eta akuikulturaren sektorea koordinatzea eta sektorearen berrikuntzari 
laguntzea. 
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ESTATUAREN ETA EAE-REN ESKUMEN-TITULUA 
 
EK, 149.1.19 art.: Estatuaren eskumen esklusiboa itsas arrantzan, autonomia-erkidegoek 
sektore hori antolatzeko dituzten eskumenei kalterik egin gabe. 
EK, 10.10 art.: EAEren eskumen esklusiboa barrualdeko uretako arrantzan, itsaski-
bilketan eta akuikulturan, ibaiko ehizan eta arrantzan eta aintzira-arrantzan. 
EAEko Autonomia Estatutua, 11.1 c) art.: Euskal Autonomia Erkidegoko arrantzaren 
sektorea antolatzeko arloan, Estatuko oinarrizko legeria legez garatzeko eta betearazteko 
eskumena dauka EAEk. 
EAEko Autonomia Estatutuaren 10.25 artikulua, autonomia-erkidegoa ahalordetzen 
duena, jarduera ekonomikoa sustatzeari, planifikatzeari eta berori ekonomikoki garatzeari 
dagokionez, ekonomiaren antolamendu orokorrarekin bat eginez. 
 
Araudia 
 
Europakoa: 
1379/2013 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 
2013ko abenduaren 11koa, arrantzako eta akuikulturako produktuen sektorean 
merkatuen baterako antolaketa ezartzen duena, Kontseiluaren 1184/2006 (EE) eta 
1224/2009 (EE) erregelamenduak aldatzen dituena, eta Kontseiluaren 104/2000 (EE) 
Erregelamendua indargabetzen duena. Erregelamendu horrekin batera, beste arau 
batzuk daude Arrantza Politika Erkidearen esparruan. 
Estatukoa: 
3/2001 Legea, martxoaren 26koa, Estatuko itsas arrantzari buruzkoa. 
23/1997 Legea, uztailaren 15ekoa, Ipar-ekialdeko Atlantikoko Arrantza Batzordearen 
geografia-mugen barruan jarduten duen alturako eta altura handiko arrantzaren sektorea 
antolatzeari buruzkoa. 
Euskal Autonomia Erkidegokoa:  
6/1998 Legea, martxoaren 13koa, Eusko Legebiltzarrarena, Itsas Arrantzari buruzkoa. 
 
Konstituzio-jurisprudentzia 
Konstituzio Auzitegiaren epaien artean ez da aurkitu FROM zuzenean aipatzen duenik. 
Hala ere, Konstituzio Auzitegiaren 9/2001 Epaiak eskumen-banaketa ezartzen du, 
bereizketa hau eginez: batetik, “itsas arrantza” dago, erauzteko jarduera gisa, eta, 
bestetik, “arrantzaren sektorearen antolamendua” dago, arrantzaren ekonomia- eta 
ekoizpen-sektorearen erregulazio gisa. 
 
TRANSFERITU BEHARREKO ZERBITZUAK DITUEN ESTATUKO ORGANOA 
 
Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioko Arrantza Antolatzeko  Zuzendaritza 
Nagusia 
 
ESKUALDATZEAK AUTONOMIA-ERKIDEGOEI 
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EAEk, abuztuaren 27ko 2413/1982 Errege Dekretuaren bidez, bere gain hartu zituen 
arrantzaren sektorea antolatzeko esparruan Estatuak zituen zerbitzuak (arrantzarako 
baimenen banaketa, arrantzontziak eraikitzeko baimenak). 
 
Kataluniako Generalitateak zati batean hartu ditu FROMen eginkizunak, arrantzako, 
akuikulturako eta itsas haztegietako produktuak merkaturatzeari dagokionez (665/1984 
Errege Dekretua, otsailaren 8koa), gai hauetan: arrantzarako baimenen banaketa, 
arrantzontziak eraikitzeko baimenak, arrantzako baliabideen kontserbazioa eta 
hobekuntza, arrantzako, itsaskien eta itsas haztegietako produktuen salmenta, 
jardueraren erregistro ofiziala, arrantzaren inguruko bitartekoak eta pertsonak (fisikoak 
nahiz juridikoak) eta arau-hausteen zigorrak. 
 
Hau jasotzen du Kataluniako Autonomia Estatutuak 119.4 artikuluan: “Generalitateari 
dagokio arrantza-sektorea antolatzeko arloko eskumen partekatua. Eskumen horren 
barnean, gai hauek guztiak egongo dira, beti: arrantzan aritzeko baldintza profesionalak 
arautzea eta baldintza horiek betearazteko administrazio-neurriak; ontzigintza, ontzien 
segurtasuna eta ontzien erregistro ofiziala; arrantzale-kofradiak eta lonjak”. (errekurritu 
gabeko manua). 
 
Zentzu horretan, batez ere itsas segurtasunarekin zerikusia duten eginkizunak 
transferitzea eskatzen du Kataluniako Autonomia Erkidegoak: 
Ontzien bulegoa, matrikularen erregistroa, itsas arrantzako ontzien errolda, 
arrantzontzien erregistroa, ontzien aitortza eta ikuskaritza, nabigazio-egutegia, itsas 
inskripzioa, prestakuntzaren eta espezialitate-ziurtagirien bidalketen erregulazioa, 
prestakuntza ematen duten zentroen homologazioa eta osasun-prestakuntza 
espezifikoaren ziurtagiriak. 
 
Bestalde, Andaluziako Autonomia Estatutuak hau aurreikusten du 49.3.b) artikuluan: “(c) 
Autonomia Erkidegoari dagokio gai hauen gaineko eskumen esklusiboa, ekonomia-
jarduera orokorraren oinarriekin eta antolaketarekin bat eginez, eta Konstituzioaren 38., 
131. eta 149.1.11, 13, 16, 20, eta 23 artikuluetan xedatutakoaren arabera: b) Andaluziako 
arrantzaren sektorearen antolaketa, batez ere, arrantzan jarduteko baldintza profesionalei 
dagokienez; ontzigintza, ontzien segurtasuna eta erregistroa, kontratazio-lonjak eta 
arrantzaleen eta arrantzako langileen prestakuntza, sustapena eta gizarte-babesa. 
Ikerketa, berrikuntza, garapen eta transferentzia teknologikoa eta arrantza-prestakuntza”. 
 
TRANSFERENTZIAREN BALORAZIOA, ESTATUTUAREN GARAPENARI 
DAGOKIONEZ 
 
Ministerioak transferentzia aldatu egin duela pentsatu behar da, FROMek garatzen zituen 
eginkizunak desagertu eta hartu egin direla ikusita, eta Europako araudiari erreparatuta, 
arrantzako merkatuen baterako antolaketari dagokionez. 
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11. fitxa: Arrantza-ikuskaritza.  

 
GAIA/ZERBITZUA: 
 
ARRANTZA-IKUSKARITZA 
 
TRANSFERITU BEHARREKO GAIAREN/ZERBITZUAREN AZALPEN LABURRA 
(XEDEA) 
 
Euskal Autonomia Erkidegoak, ekainaren 19ko 1412/1981 Errege Dekretuaren bidez, 
transferituta dauka barrualdeko uretako arrantza-ikuskaritza (EAEko Autonomia 
Estatutuaren 10.10 art.). 
 
Euskal itsasertzaren ondoko lurralde-uretan arrantza-jarduera ikuskatzeko eginkizuna 
hartzea egokia dela pentsatu da, itsas arrantzari dagokionez; hala nola, eginkizun 
hauetan: 
 
a) Aurretik identifikatuta, euskal itsasertzean dauden ontzietara sartzea. 
b) Ikuskatuko den ontzia geratzeko eskatzea, eta behar diren neurri guztiak hartzea, 
ikuskatzaileak eta laguntzaileak ontzira igotzea errazte aldera. 
c) Itsas arrantzaren inguruan indarrean dauden lege-xedapenak betetzen direla 
egiaztatzeko behar diren frogak, ikerketak edo azterketak egitea. 
d) Arau-hausteekin zerikusia duten dokumentuak atxikitzea. 
e) Zaintzapean edo esku artean dituzten dokumentu eta erregistro guztiak eskatzea 
aurrean dauden pertsonei, harrapaketei, lehorreratzeei, ontzi-aldaketei eta arrantzako 
produktuen gordailuei, salmentari edo besterentzeari dagokienez. 
f) Edozein garraiobide lehorreratzea edo hustea geraraztea, arauzko betekizunak 
betetzen ez direla egiaztatzen bada. 
g) Aireontzietatik kontrolak eta ikuskapenak egitea, ontzi barruan dauden sistemak 
erabiliz, euskal kostaldeko uretan dauden arrantzontzien gainean edo arrantzako 
produktuak garraiatzen dituzten ontzien gainean. Era berean, bitarteko tekniko egokien 
bidez jakinaraztea ikuskatutako ontziko kapitainei edo patroiei zer-nolako neurriak hartu 
behar dituzten legezkotasuna berrezartze aldera. 
h) Hala badagokio, suerta daitekeen ebazpenaren eraginkortasuna ziurtatzeko, 
prozedura ondo amaitzeko, arau-haustearen ondorioek irautea saihesteko eta interes 
orokorrak bermatzeko behar diren behin-behineko neurriak hartzea. 
 
Horrekin, lankidetza eta elkarlan eraginkorra sustatu nahi da, euskal itsasertzeko 
gainerako lurralde-uretan isla dezan Eusko Jaurlaritzak barrualdeko uren gaineko 
eskumena, bere itsasertzaren barrualdeko uren gainean egiten duen ikuskapenaren 
baliabideen zentzuzko aprobetxamendua eginez horrela, bere itsasertzari eragiten dioten 
eta Espainiako jurisdikziokoak diren gainerako uren ikuskapen-, kontrol- eta zigor-
eginkizunei dagokienez. 
 
ESTATUAREN ETA EAE-REN ESKUMEN-TITULUA 
 



 

76 
 

EK, 149.1.19 art.: Estatuaren eskumen esklusiboa itsas arrantzan, autonomia-erkidegoek 
sektore hori antolatzeko dituzten eskumenei kalterik egin gabe. 
EAEko Autonomia Estatutua, 11.1 c) art. Euskal Autonomia Erkidegoko arrantzaren 
sektorea antolatzeko arloan, Estatuko oinarrizko legeria legez garatzeko eta betearazteko 
eskumena dauka EAEk. 
 
Araudia 
Estatukoa: 
3/2001 Legea, martxoaren 26koa, Estatuko itsas arrantzari buruzkoa. 
176/2003 Errege Dekretua, otsailaren 14koa, itsas arrantzako jarduerak kontrolatzeko eta 
ikuskatzeko eginkizunak erregulatzen dituena. 
EAEkoa:  
6/1998 Legea, martxoaren 13koa, Eusko Legebiltzarrarena, Itsas Arrantzari buruzkoa. 
 
Konstituzio-doktrina 
Konstituzio Auzitegiak eskumen autonomikoak aitortu ditu itsaso eta lehorraren arteko 
eremuan, arrantzaren arloan (Konstituzio Auzitegiaren epai hauek: 158/1986, 
abenduaren 11koa; 56/1989, martxoaren 16koa; 147/1991, uztailaren 4koa; 44/1992, 
apirilaren 2koa; 57/1992, apirilaren 9koa; 68/1992, apirilaren 30ekoa; 149/1992, urriaren 
19koa; 184/1996, azaroaren 14koa; 147/1998, uztailaren 2koa eta 9/2001, urtarrilaren 
18koa), itsaski-bilketan eta akuikulturan (Konstituzio Auzitegiaren epai hauek: 103/1989, 
ekainaren 8koa, 9/2001 eta 38/2002), itsas garraioan (Konstituzio Auzitegiaren 40/1998 
Epaia, otsailaren 19koa, 45. oinarri juridikoa), itsas salbamenduan (Konstituzio 
Auzitegiaren 40/1998 Epaia, 51. oinarri juridikoa), eta, are, eskumenaren titulu 
autonomikoak itsasoko espazioen gaineko proiekzioari aipamenik egiten ez dion gaietan 
ere; hala nola, ingurumenean (Konstituzio Auzitegiaren epai hauek: 102/1995, ekainaren 
26koa; 118/1996, ekainaren 27koa; 28/1997, otsailaren 13koa eta 195/1998, urriaren 
1ekoa), naturagune babestuetan (Konstituzio Auzitegiaren epai hauetan: 32/1994, 
urtarrilaren 31koa, 102/1995, 195/1998 eta 38/2002) edo urpeko ondare arkeologikoan. 
 
Konstituzio Auzitegiak gai horien inguruko irismen ezberdina eman dio eskumenari, 
jarduera garatzen den itsas mugaren arabera. Adibidez, akuikulturan eta itsaski-bilketan 
eskumen autonomikoak barrualdeko uretan, lurraldeko itsasoan, plataforma 
kontinentalean eta eremu ekonomiko esklusiboan erabili ahal izatea onartu du (103/1989 
eta 9/2001 epaiak), baina ez dio irizpide berari jarraitu arrantzan, non barrualdeko uretan 
bakarrik aitortu dituen eskumen autonomikoak. 
 
Doktrina horretatik ondoriozta daitekeenez, Konstituzio Auzitegiak Estatuaren esku uzten 
ditu lurraldeko itsasoko uretan, ondoko eremuan eta eremu ekonomiko esklusiboan 
egiten den arrantzaren gaineko alderdien ikuskapen-eskumenak. 
 
ZERBITZUAK DITUEN ESTATUKO ORGANOA 
 
Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioa. 
Arrantza Antolatzeko Zuzendaritza Nagusia. Kontrol eta Ikuskapen Zuzendariordetza 
Nagusia. 
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ESKUALDATZEAK BESTE ERKIDEGO BATZUEI 
 
Ez da horrelakorik ageri. 
 
TRANSFERENTZIAREN BALORAZIOA, ESTATUTUAREN GARAPENARI 
DAGOKIONEZ 
 
Mintzagai dugun itsas eremuak euskal itsasertzaren ondoko urak hartzen ditu, eta EAEk 
eremu horretan itsas arrantzaren jardueraren inguruko ikuskapen-eginkizunak egin ahal 
izatea eskatzen da. 
 
“(e)n el mar territorial excepcionalmente pueden llegar a ejercerse competencias 
autonómicas, eventualidad ésta que dependerá, bien de un explícito reconocimiento 
estatutario (vertidos industriales o contaminantes en aguas territoriales, salvamento 
marítimo: arts. 17.6 y 11 EAAnd) bien de la naturaleza de la competencia tal como 
resulta de la interpretación del bloque de la constitucionalidad (acuicultura: STC 
103/1989, de 8 de junio; ordenación del sector pesquero: STC 158/1986, de 11 de 
diciembre; marisqueo: Konstituzio Auzitegiaren 9/2001 eta 121/2014 epaiak: 
 
Kontua arrantzaren arlokoa izanik, aintzat hartu behar da 9/2001 eta 38/2002 epaiek 
(boto partikularrekin biek), obiter dicta, “itsas arrantza” eta “arrantzaren sektorearen 
antolamendua” bereizten dituztela. Lehenengoari dagokionez, erauzketa-jardueraren 
erregulazioa jasotzen du Konstituzio Auzitegiak; zehazki, hau: baliabideei eta arrantza 
egin daitekeen eremuei buruzko araudia (funtsak, kalak, distantziak, kupoak); arrantza 
egin daitekeen aldiak (debekualdiak, ordutegiak); itsasoan erauzketa-jarduera egiteko 
modua eta bitartekoak (aparailuak, arrantza-bideak, babes-araubidea, arrantza-
baliabideen kontserbazioa eta hobekuntza). Baieztatzen duenez, “itsas arrantza” 
Estatuaren eskumen esklusiboa da (EKren 149.1.19 art.), horren erregulazioa lurraldeko 
itsasoan, eremu ekonomikoan eta nazioarteko uretan proiektatzen denean. Hala ere, 
kontu horien gaineko diziplina autonomia-erkidegoaren barrualdeko uretara lotzen 
denean, berori ezartzeko eskumena edukiko du autonomia-erkidego horrek (horrela, 
Konstituzio Auzitegiaren urtarrilaren 18ko 9/2001 Epaian, 6. oinarri juridikoan)” (166/2013 
Epaia, 3. oinarri juridikoa). 
 
Bigarrenak, arrantzaren sektorearen antolamenduak, arrantzaren ekonomia- eta 
ekoizpen-sektorearen erregulazioa hartzen du, zuzeneko erauzketa-jarduera ez den 
guztian. Horrek bere baitan hartzen ditu arrantzaleen eta sektorearekin zerikusia 
daukaten beste subjektu batzuen lan-baldintzen inguruko neurriak, erregistro ofizialak, 
arrantzaleen kofradiak, kontratazio-lonjak eta antzeko beste batzuk. Hemen, beren tokia 
daukate eskumen autonomikoek. 
 
Doktrina horretatik ondoriozta daitekeenez, Konstituzio Auzitegiak Estatuaren esku uzten 
ditu lurraldeko itsasoko uretan, ondoko eremuan eta eremu ekonomiko esklusiboan 
egiten den arrantzaren gaineko alderdien ikuskapen-eskumenak. 
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b) Ikuskapena eta zehapena, Bidasoa itsasadarrean eta Higer badian. 
Hala ere, Bidasoa itsasadarreko eta Higuer badiako (Txingudi) arrantza-araubide berezia 
jorratzeko dago oraindik, 1959an Frantziarekin sinatutako Hitzarmenarekin bat eginez 
(1965eko otsailaren 2ko BOEn argitaratu zuten, 28. zenbakian, 1.783. eta 1.788. 
bitarteko orrialdeetan). 2007ko apirilaren 20ko ohar-trukeak aldatu egin zituen hitzarmen 
horren 20., 35., 36. eta 37. artikuluak (2013ko otsailaren 18ko BOE, 42. zk., 13.586. eta 
13.588. bitarteko orrialdeak). 
 
Bidasoaren ibilgu nagusiaren lurralde-eremurako eta horren itsasoratze-eremurako, 
Txapitelak-Arria gunetik Higer lurmuturra (Erdiko punta) eta Tumbas lurmuturra (Frantzia) 
lotzen dituen lerrora artekoa gidatzen du hitzarmen horrek. Hitzarmenak zuzenean 
eragiten dio eremu horretan egiten den arrantzari, eta estatu bakoitzeko ontzien-
geltokietako komandanteei egozten zaizkie, neurri handi batean, zaintzeko eta zehatzeko 
lanak. 
Hitzarmenaren lurralde-eremuak, zeina Espainiako Konstituzioa baino askoz ere 
lehenagokoa den, EAEko itsasertzaren barrualdeko urei eragiten dienez, eta eskumen 
autonomikoei heltzen, eskumen-banaketa errespetatu beharko lukete ikuskatzeko eta 
zigortzeko eginkizunek, eta EAEk erabili beharko lituzke. 
 
Beraz, Frantziarekin Higer badian sinatutako akordioaren ondorioz EAEri dagozkion 
eskumen autonomikoak eskatu beharko lirateke, ez baitu egungo eskumen-
banaketarekin bat egiten, eta Hitzarmenak Bidasoako ontzi-geltokiko kapitainari esleitu 
dizkion eskumenetan subrogatu beharko litzateke EAE. Nazio-defentsako xedeetara 
mugatu beharko lituzke kapitainak bere eskuduntzak. 
 
c) Beste zenbait kontu garrantzitsu 
 
Gehigarri gisa, egun eskumen-esparruan garatzen diren lanak hobeto betearazteko, 
Estatuak bere eskuetan daukan informazioa partekatzeko bidea ireki behar da, hobeto 
garatu daitezen arrantzaren antolamenduak berezkoak dituen lanak (merkaturatzearen 
kontrola, adibidez). Horrek, gutxienez, hauek jaso behar ditu: 
Arrantza-jarduerari buruzko informazio guztia biltzetik, tratatzetik, aztertzetik eta 
ustiatzetik eskuratutako dokumentaziorako sarbidea. Informazio horrek hainbat iturri izan 
ditzake: ontzietan dauden egutegiak, salmenta-oharrak, lehorreratze-adierazpenak. 
Arrantza-jarduera etengabe monitorizatu eta kontrolatu ahal izatea, ontzietako satelite 
bidezko jarraipen-gailuen bidez (VMS eta ERS). Ontzien kokapen-sistema. Arrantza-
antolamenduko eskumena eraginkorra izateko sartuko litzateke hori. 
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12. fitxa: Nekazaritza-aseguruak. 

 
GAIA/ZERBITZUA 
 
NEKARARITZA-ASEGURUAK 
 
TRANSFERITU BEHARREKO GAIAREN/ZERBITZUAREN AZALPENA (XEDEA) 
 
Estatuak Nekazaritza Aseguruen Estatuko Erakundearen (ENESAren) eta Nekazaritza 
Ministerioaren bidez garatzen dituen eginkizunak eta zerbitzuak transferitzea. Adibide 
gisara, hauek dira horietako batzuk: 
EAEko Nekazaritza Aseguruen Urteko Plana egitea. 
Laborantzako gutxieneko baldintza teknikoak, aseguratu daitezkeen etekinak, 
aseguruaren prezioak eta aseguru-polizak sinatzeko gehieneko datak proposatzea.  
Nekazaritza-ekoizpenetan gertatutako kalteei, arriskuak prebenitzeko bitartekoei eta 
arriskuak estaltzeko ikerketarako bitartekoei buruzko azterlanak egitea.  
Aseguruak sustatzea eta zabaltzea.  
Nekazaritzaren sektoreari aholku ematea, nekazaritza-aseguruekin zerikusia daukaten 
gai guztietan. 
 
ESKUMENEN KONFIGURAZIOA  
EK, 149.1.13 eta 149.11 art. 
EAEko Autonomia Estatutua, 10.9, 10.25 eta 11.2.a) art.  
 
Araudia 
Estatukoa 
87/1978 Legea, abenduaren 28koa, Nekazaritza Aseguru Konbinatuei buruzkoa. 
425/2016 Errege Dekretua, azaroaren 11koa, Estatuko Administrazio Orokorrak 
nekazaritza-aseguruari diru-laguntzak emateko oinarri erregulatzaileak ezartzen dituena 
(Estatuak nekazaritza-aseguruaren harpidetzari ematen dion diru-laguntzaren —Estatuak 
hobariaren ordainketari egiten dion ekarpenaren— erregulazioa eta kudeaketa). 
EAEkoa 
17/2008 Legea, abenduaren 23koa, Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikari buruzkoa 
(VI. titulua, V. eta VI. kapituluak). 
Lege horretan, hauxe xedatzen da (81. art., Nekazaritza-aseguruak). Nekazaritza-
aseguruak. 1. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren sailak, 
nekazaritza-gaietan eskumena duenak, ekintzak ezarriko ditu, eta nekazaritza-aseguruei 
dagozkien tresna zehatzak garatuko ditu, xede hauek lortze aldera: a) Nekazaritza-
alorrak biltzen dituen esparru guztietarako jardun-ildo zehatzak ezarri eta garatu; 
nekazaritza-ekoizpenerako instalazioen eta eraikinen aseguruak barne; b) Nekazaritza-
ustiapenen jardun integrala bultzatu; c) Basoko suteen kontrako aseguru berezia 
sorrarazi eta basogintza-azpisektorean erantzukizun zibileko aseguruen harpidetza 
babestu. 2. Aseguru-sistemen kudeaketa foru-aldundiei dagokie. 
Baita hau ere (82. art. Berme- eta konpentsazio-funtsak). 1. Nekazaritza-gaietan 
eskumena duten Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioek labore-etekinen edo 
ustiapen-etekinen asegurua lortzeko bideak finkatzen eta definitzen saiatuko dira, euskal 
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nekazarien errentak egonkortzeko. 2. Horrez gain, ustiapen-etekinen autoaseguru-
sisteman oinarritutako bermerako foru-funtsak sortzeko ahaleginak egingo dituzte. 
Funtsok urtetik urterakoak izango dira, eta aseguruaren estaldura kalkulatzeko eta 
emaitzak baloratzeko, eskualdeko errendimenduak eta merkatuko batez besteko prezio 
adierazgarriak hartuko ditu kontuan. Bermerako foru-funtsetan, bermatutako 
kontzeptuetan nekazaritza-ekoizpenetik lortutako etekinak besterik ez dira sartuko; hau 
da, funtsak ustiategietan egindako lana hartuko du barne, soil-soilik, eta ez bestelako 
kontzeptu batzuengatik eskuratutako diru-laguntzak edota laguntzak. 3. Euskadiko herri-
administrazioek, bestalde, aukera izango dute interesgarri jo diren abeltzaintza-jardun 
edo labore-ekoizpenetan lan egiten duten ekoizleak bil daitezen bultzatzeko; 
borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundearen formularen baitan bilduko lirateke, 
konpentsazio funtsa eratzeko. 
Azkenik, 83. eta 84. artikuluetan, hondamendi-gunearen adierazpena eta hondamendi 
horiei aurre egiteko funtsaren sorkuntza zehazten dira. 
 
Konstituzio Auzitegiaren jurisprudentzia 
 
Auzitegi Gorenak baieztatu duenez, Estatuak dauka Aseguru Konbinatuen Urteko Plana 
onartzeko eta kudeatzeko eskumena, eta gauza bera baieztatu du Auzitegi Gorenaren 
2005eko urriaren 25eko Epaiak 2004ko planaren inguruan, Eusko Jaurlaritzak 
abiarazitako errekurtso batean. 
Konstituzio Auzitegiari dagokionez, gero aipatuko ditugun epaiek baliozkotu egiten dituzte 
Estatuaren ahal betearazleak esleitzeko irizpideak, EKren 149.1.13 artikuluan oinarrituta, 
titulu autonomikoekin batera. Esku artean dugun gaian, nekazaritza-aseguruen 
hobarietarako diru-laguntzen kudeaketa Estatuak modu zentralizatuan egitea 
ahalbidetzen du horrek.  
Konstituzio Auzitegiaren 45/2001 Epaia.  
Konstituzio Auzitegiaren 74/2014 Epaia. 
Konstituzio Auzitegiaren 11/2015 Epaia. 
 
TRANSFERITU BEHARREKO ZERBITZUAK DITUEN ESTATUKO ORGANOA 
 
Nekazaritza Aseguruen Estatuko Erakundea (ENESA), 87/78 Legearen 17. artikuluak 
sortu zuena eta 2650/1979 Errege Dekretuak gidatzen duena. Erakunde autonomoa da, 
eta Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioaren mendekoa da. 
 
ESKUALDATZEAK BESTE ERKIDEGO BATZUEI 
 
Ez dago jasorik eginkizun horiek autonomia-erkidegoetara eskualdatu direnik, ezta xede 
horretarako hitzarmenik egin denik ere. 
 
Beste alde batetik, autonomia-erkidegoek lurralde-batzordeen bidez hartzen dute parte 
nekazaritza-aseguruen sistema garatzeko orduan, bai eta ENESAko Batzorde 
Orokorreko eta Autonomia Erkidegoekin Koordinatzeko Batzordeko kideak izanda ere. 
Era berean, nekazarien eta abeltzainen aseguruaren kostuari ditu-laguntzak emanez 
zehazten da, baita ere, beren parte-hartzea. ENESAk ematen dituen diru-laguntzak 
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osatzen dituzte diru-laguntza horiek (425/2016 Errege Dekretua, azaroaren 11koa, 1. 
art.). 
 
Gainera, Nekazaritza Aseguru Konbinatuen Planak, 2016ko abenduaren 16ko Ministro 
Kontseiluaren erabakiaren bidez onartu zenak, hau adierazten du: “ENESAren bidez, 
areagotu egingo da Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioaren eta 
autonomia-erkidegoetako nekazaritza-sailen arteko lankidetza, nekazaritza-aseguruen 
lurralde-batzordeen funtzionamenduari, diru-laguntzen hornidurari eta diru-laguntza 
horiek emateko irizpideei eta plan honetan aurreikusten diren lanen garapenarekin 
zerikusia duten gainerako gaiei dagokienez, eta Autonomia Erkidegoekin Koordinatzeko 
Batzordean gauzatuko da lankidetza hori, nekazaritza-aseguruei begira”. 
 
TRANSFERENTZIAREN BALORAZIOA, ESTATUTUAREN GARAPENARI 
DAGOKIONEZ 
 
Nekazaritza Aseguruen Espainiako Sistema 1978an sortu zen, nekazaritza-sektoreak 
aurre egin ahal izan diezaien kontrolatu zein aurreikusi ezin daitezkeen eta 
hondamenezko ondorioak dituzten arriskuek eragiten dituzten kalteei. Horri begira, 
estaldura teknikoa (finantzarioki bideragarria) ezartzeko xedez sortu zen. Bada, EAEn 
kudeatzea eskatzen da, arriskua Euskal Autonomia Erkidegoan dagoenean. 
Sistema horrek dakarrenez, elkarrekin jardun behar dute erakunde publikoek —sektoreko 
arrisku ekonomikoen estaldura behar bezala bermatzeko eta sektorerako diru-laguntzak 
bermatzeko ekimena beren gain hartuz— eta entitate pribatuek. Lau zutabe hauetan 
oinarritzen da: hobarien kostuei diru-laguntzak ematea; estaldurak ezartzeko eta horien 
tarifak zehazteko xedez, teknika aseguratzailea ezartzea; berraseguratzaile publiko batek 
esku hartzea, eta nekazaritza-elkarteak inplikatzea, fenomeno klimatikoen aurreko 
babes-eskaerak estaltzeko orduan. 
 
Estatuan, ENESAk bideratzen ditu estatu-politikak, eta berak betetzen du rol aktibo 
publikoa. Administrazioak nekazaritza-aseguruak garatzeari begira sortu duen 
koordinazio- eta lotura-organoa da ENESA. 2329/1979 Errege Dekretuan xedatzen 
denaren arabera, eginkizun hauek dauzka egotzita, beste batzuen artean: 
Nekazaritza Aseguruen Urteko Plana egin eta gobernuari proposatzea. 
Laborantzako gutxieneko baldintza teknikoak, aseguratu daitezkeen etekinak, 
aseguruaren prezioak eta aseguru-polizak sinatzeko gehieneko datak proposatzea 
Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioari. 
Nekazaritza-eremuan, aseguru-planen garapena eta ezarpena kontrolatzea, eta plana 
betearazteko hitzarmen bat sinatzea Aseguru Entitateen Elkartearekin. 
Nekazaritza-ekoizpenetan gertatutako kalteei, arriskuak prebenitzeko bitartekoei eta 
arriskuak estaltzeko ikerketarako bitartekoei buruzko azterlanak egitea. 
Aseguruak sustatzea eta zabaltzea. 
Nekazaritzaren sektoreari aholku ematea, nekazaritza-aseguruekin zerikusia daukaten 
gai guztietan. 
Ekitateko arbitro-lanak egitea sor daitezkeen auzietan, bi aldeek (aseguratuak eta 
aseguratzaileak) erabaki arbitrala eskatzen badiete. 
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Aseguru Entitateen Elkarteak aseguru-ildo bakoitzerako ezartzen dituen baldintza 
bereziei eta tarifei buruzko informazioa ematea. 
 
Eginkizunen artean, Nekazaritza Aseguruen Urteko Plana egitekoa nabarmentzen da. 
Adibidez, Nekazaritza Aseguru Konbinatuen 38. Plana onartu da, 2017rako, 2016ko 
abenduaren 16ko Ministro Kontseiluaren erabakiaren bidez (abenduaren 24ko BOE, 310. 
zk.). Bertan, aseguru-ildoak edota kontratuen harpidetzen hasiera-datak begiratu 
daitezke. Bestetik, sektorean eragin handia izanik, nekazariei, abeltzainei, akuikultura-
ekoizleei edo basoko ekoizleei beren ekoizpena ziurtatze aldera ematen zaizkien diru-
laguntzen ehunekoak ezartzen ditu, baita estaliko diren arriskuak zehaztu ere. 
 
Sektore pribatuari dagokionez, nekazaritza-erakundeek nahiz Agroseguros SAk hartzen 
dute parte. Azken entitate horrek kudeatzen du sistema, Urteko Plana kontuan hartuta, 
xede horietarako pool-formula erabiltzen duten aseguratzaile pribatuen izenean eta beren 
kontura. Horren ondoan, beste entitate batzuk daude; hala nola, Aseguruak 
Konpentsatzeko Partzuergoa (CCS), arrisku bereziak segurtatzen dituena, edo 
Nekazaritza Kauziorako Estatuko Sozietate Anonimoa (SAECA), nekazaritza-ustiapenen 
titularrek beren jarduerak finantzatzeko eskuratzen dituzten maileguak abalatzen dituena. 
 
Sistema, hortaz, nekazaritza-sektorea sustatzeko tekniketan oinarritzen da hein handi 
batean, arriskuak aseguratzeko politikak bultzatuz. Politika horien bidez, egonkortasun 
ekonomikoa ahalbidetuko duen arrisku-aurreikuspena egiten da, eta nekazaritza-
sektoreari kalte-ordainak emateko mekanismoaren bidez eusten zaio egonkortasun 
ekonomiko horri. Azken batean, lehenengo sektoreko ekoizpena sustatzeko modalitatea 
da nekazaritza-asegurua. 
 
Hori dela-eta, nekazaritza-sektorean eginkizun publiko horiek betetzea bat dator 
autonomia-erkidegoak nekazaritza-arloan dituen eskumenen esparruarekin, lotura-gunea 
(asegurua duen arriskua) EAEn dagoen kasuetan. 
 
Estatutuan, ekonomia oro har antolatzeari buruzko tituluan babesten da horren 
justifikazioa (EAEko Autonomia Estatutuaren 10.9 artikulua, EKren 149.1.13 artikuluaren 
esparruan), eta, modu zehatzagoan, jarduerak (nekazaritza-aseguruetarako diru-
laguntzak) sektore baten antolaketari eragin diezaiokeen neurrian, lurralde-irizpideak eta 
diru-laguntzaren xede diren laborantzak ezartzeari dagokionez. 
 
Gainerakoan, gure ustean, badirudi ez dagoela aseguruetarako pizgarri ekonomikoen 
kudeaketa zentralizatua izatea arrazoitzeko irizpiderik. 
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3. arloa.- ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK 
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13. fitxa: Langabeziako prestazioak. 

 
TRANSFERITU BEHARREKO GAIAREN/ZERBITZUAREN AZALPEN LABURRA 
 
Langabeziako babes-prestazioetatik eta langabeziako prestazioak aitortzeko, eteteko, 
iraungitzeko eta berrabiarazteko adierazpenetik eratorritako eginkizunak eta zerbitzuak 
betetzea, bai eta prestazio horiek ordaintzeko eta kontrolatzeko eginkizunak betetzea 
ere, zigortzeko eskumena eta horri dagokion ikuskaritza-eginkizuna barne hartuta.  
 
Hortaz, langabeziagatiko gizarte-babesaren sistemaren kudeaketa jasotzen da. Bertan, 
langabeziako prestazio espezifikoak ere sartzen dira, bai kontribuzio-mailan, bai 
laguntza-mailan, eta baita antzeko beste edozein sorospen ere. 
 
Ez dago langabeziagatiko kotizazioaren likidazio- eta bilketa-kudeaketaren sistema, 
indarrean dagoena, asaldatzeko asmorik. Gizarte Segurantzaren kuotekin batera egiten 
da kudeaketa hori, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren bidez (Gizarte 
Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 21. artikulua). 
 
Langile autonomoek jarduera uzteagatiko babesari dagokion prestazio ekonomikoa 
kudeatzeko eginkizunak sartu behar dira zerbitzu horretan, Estatuko Enplegu Zerbitzu 
Publikoak eta Itsasoko Gizarte Institutuak egun burutzen dituzten kasuetan. 
 
ESTATUAREN ETA EAE-REN ESKUMEN-TITULUA 
 
Konstituzioaren 149.1.17 artikulua: Estatuaren eskumen esklusiboa Gizarte 
Segurantzaren oinarrizko legeriaren eta araubide ekonomikoaren gainean, nahiz eta 
zerbitzuak autonomia-erkidegoek egin ditzaketen. 
 
Autonomia Estatutuaren 18.2 artikulua: Gizarte Segurantzaren arloan, EAEri dagokio 
Estatuaren oinarrizko legeria lege bidez garatzeko eta betearazteko eskumena, baita 
Gizarte Segurantzaren araubide ekonomikoa kudeatzekoa ere, haren araubide 
ekonomikoa mamitzen duten arauak izan ezik. 
 
Autonomia Estatutuaren 18.4 artikulua: Xede horiek lortzeko, bere barrutian, Komunitate 
Autonomoak organizatu eta administratu ahalko ditu goian aipaturikoez zerikusirik 
duketen zerbitzu guztiak; Osasun eta Seguru Sozialari dagozkienetan instituzio, 
erakunde eta fundazioei bere babesa emango dielarik, artikulu honetan aurkitzen diren 
funtzioak eta konpetentziak betetzen diren ala ez jakiteko goren gorengo inspekzioa 
Estatuaren eskutan egongo delarik. 
 
Autonomia Estatutuaren bosgarren xedapen iragankorra: Estatutu honen aplikaziorako 
sortzen den Bitariko Transferentzia-batzordeak finkatuko ditu autonomia erkidegoak 
Gizarte-segurantzaren araubide ekonomikoaren kudeaketa bereganatu dezan hitzarmen 
aproposak, beti ere haren batasunaren eta elkartasun-printzipioarekiko errespetuaren 
barruan, eta zuzen kudeatzeko hitzarmenotan jaso daitezen prozedura, epe eta 
konpromisoen arabera. 
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TRANSFERITU BEHARREKO ZERBITZUAK DITUEN ESTATUKO ORGANOA 
 
Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa (Enplegu eta Gizarte Segurantzako Ministerioari 
atxikitako erakunde autonomoa). 
Itsasoko Gizarte Institutua (zuzenbide publikoko entitatea, nortasun juridikoduna, Gizarte 
Segurantzaren Estatu Idazkaritzari atxikia, Enpleguko eta Gizarte Segurantzako 
Ministerioaren zuzendaritzapean eta zaintzapean jarduten duena). 
 
ARAUDIA 
8/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Gizarte Segurantzaren Lege 
Orokorraren testu bategina onartzen duena (III. titulua - Langabeziagatiko babesa). 
3/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa, Enpleguari buruzko Legearen 
testu bategina onesten duena (18. artikulua). 
47/2015 Legea, urriaren 21ekoa, itsasoko eta arrantzako sektoreko langileen gizarte-
babesa arautzen duena (43. artikulua). 
625/1985 Errege Dekretua, apirilaren 2koa, Langabeziagatiko Babesari buruzko 
abuztuaren 2ko 31/1984 Legea garatzen duena. 
32/2010 Legea, abuztuaren 5ekoa, langile autonomoak jarduera utzi ostean babesteko 
sistema jakina ezartzen duena (laugarren xedapen gehigarria). 
 
ESKUALDATZEAK BESTE ERKIDEGO BATZUEI 
 
Ez da halakorik izan. 
 
TRANSFERENTZIAREN BALORAZIOA, ESTATUTUAREN GARAPENARI 
DAGOKIONEZ 
 
Langabezia-egoeran jasotzen den prestazio ekonomikoa, kontribuzio- eta laguntza-
mailan, Gizarte Segurantzaren sistema babeslearen ekintza-eremuan dago kokatuta 
(Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 42. art.). 
 
Estatuak Gizarte Segurantzaren arloan oinarrizko legeria betearazteko duen tituluan 
dauka tokia langabeziagatiko prestazioa kudeatzeko eskumenak, eta ez horren araubide 
ekonomikoaren kudeaketan, Konstituzio Auzitegiaren uztailaren 7ko 124/1989 Epaitik (8. 
oinarri juridikoa) zalantzarik gabe ondoriozta daitekeen bezala. Izan ere, horren arabera, 
prestazio horiek ezin daitezke sar Gizarte Segurantzaren araubide ekonomikoaren 
sektore materialean. 
 
Langabeziagatiko prestazio espezifiko guztiak hartzen ditu langabeziaren aurreko babes 
ekonomikoko sistemaren kudeaketak, bai kontribuzio-mailan, bai laguntza-mailan. 
 
EAEk 2011tik betetzen ditu laneko bitartekaritza- eta enpleguko politika aktiboen 
kudeaketa-eginkizunak (azaroaren 5eko 1441/2010 Errege Dekretuaren bidez gauzatu 
zen transferentzia); beraz, langabeziaren aurreko babes ekonomikoko sistemaren 
kudeaketa (politika pasiboak) eskualdatzeak, dudarik gabe, egun administrazio 
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autonomikoak eta Estatukoak egiten dituzten eginkizunen arteko koordinazioa hobetuko 
du (Enpleguari buruzko Legearen 41. eta 42. artikuluak), bat-etortze gehiagoko enplegu-
politika zabaltzea eta enplegu-zerbitzu publikoaren arreta bateratuagoa abiaraztea 
ahalbidetuz. 
 
Besteren kontura lan egiten duten eta Gizarte Segurantzaren araubide orokorrean 
kokatuta dauden langileen aldeko langabeziagatiko prestazioen kudeaketaz gain (Gizarte 
Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 136. artikulua), gaur egun Estatuko 
Enplegu Zerbitzu Publikoak esleituta duen eginkizuna hori, Gizarte Segurantzako 
Itsasoko Langileen Araubide Berezian kokatuta dauden langileen langabeziagatiko 
prestazioen kudeaketa-eginkizuna sartu behar da eskualdatze honetan, adierazi diren 
baldintza beretan. Itsasoko Gizarte Institutuak dauka esleituta araubide berezi horren 
prestazioen kudeaketa, urriaren 21eko 47/2015 Legearen (Itsasoko eta arrantzako 
sektoreko langileen gizarte-babesa arautzen duen Legea) 43. artikuluaren eta Gizarte 
Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren bederatzigarren xedapen 
gehigarriaren arabera. 
 
Beste alde batetik, langile autonomoek jarduera uzteagatiko babes-sistemak, abuztuaren 
5eko 32/2010 Legeak ezarritakoa hori, jarduera erabat, aldi batez edo behin betiko 
uzteagatiko prestazio ekonomikoa jasotzen du. Gizarte Segurantzarekin elkarlanean 
aritzen diren eta langile autonomo interesdunak atxikita dauden mutualitateei dagokie 
prestazio horretatik eratorritako zerbitzuak eta eginkizunak kudeatzea (16. artikulua), lan-
istripuen eta laneko gaixotasunen ondoriozko gertakariak babesteko zerbitzua Gizarte 
Segurantzako entitate kudeatzaile batekin estaltzen duten langile autonomoen kasuan 
izan ezik. Horrelakoetan (32/2010 Legearen laugarren xedapen gehigarria), Itsasoko 
Gizarte Institutuari edo Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari egokituko zaie jarduera 
uzteagatiko prestazioaren eskabidea izapidetzea eta prestazioa bera kudeatzea, Gizarte 
Segurantzako Itsasoko Langileen Araubide Bereziaren edo Norberaren Konturako 
Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Bereziaren eremuetan, hurrenez hurren. 
Eginkizun zehatz horiek ere eskualdatze honetan sartu behar dira, Gizarte Segurantzako 
sistemaren ekintza babeslearen zati den prestazio ekonomiko baten kudeaketa baita 
(32/2010 Legearen 2. artikulua), kontzeptualki besteren konturako langileen 
langabeziagatiko prestazioarekin pareka daitekeena. 
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14. fitxa: Immigrazioa. 

 
GAIA 
 
IMMIGRAZIOA  
 
XEDEA 
 
Atzerritarren arloko betearazpen-jarduketei (mugen kontrola, sarrera, egoitza, lana eta 
atzerritarrak zigortzeko araubidea) zentzu hertsian lotuta ez dauden eta EAEren 
eskumen-tituluetan (osasuna, gizarte-ongizatea, komunitatearen garapena eta lana) koka 
daitezkeen administrazio-jarduera guztiak hartzea da transferentziaren xedea. 
 
Zehazki, hau ekarriko lukete transferitzeko dauden eginkizunek eta zerbitzuek: 
 
EAEra immigratu duten pertsonen harrera, arreta soziosanitarioa eta orientazioa; 
etorkinen gizarteratze-politika; gizarteratzea eta integrazio ekonomiko, linguistiko eta 
kulturala.  
Laneko legeria betearaztea lan-harremana EAEn garatzen duten atzerritarren lan-
baimenen arloan, ikuskaritza eta zigorra barne hartuta. 
 
ESKUMENEN KONFIGURAZIOA 
 
EAEko Autonomia Estatutua, 10.12 art. (gizarte-laguntza) 
10.39 art. (komunitatearen garapena; genero-politikak; haur, gazte eta hirugarren 
adinekoen aldeko politika) 
EAEko Autonomia Estatutua, 12.1 art. (laneko legeria betearaztea),  
EAEko Autonomia Estatutua, 10.37 art. (estatistika)  
EAEko Autonomia Estatutua, 23.3 art. (nazioarteko hitzarmenak betearaztea) 
EK, 149.1.2 art. (immigrazioa, emigrazioa, atzerritartasuna eta asilo-eskubidea);  
149.1.7 art. (lan- arloko legeria; horri kalterik egin gabe, autonomia-erkidegoetako 
organoen ardura izan daiteke lege horiek betearaztea) 
 
LEGERIA 
 
4/2000 Lege Organikoa, urtarrilaren 11koa, atzerritarrek Espainian dituzten eskubide eta 
askatasunei eta atzerritarrak gizarteratzeari buruzkoa (2000ko urtarrilaren 12ko BOE, 10. 
zk.). 
557/2011 Errege Dekretua, apirilaren 20koa, 4/2000 Lege Organikoaren Erregelamendua 
onartzen duena (lege horrek arautzen ditu atzerritarrek Espainian dituzten eskubideak eta 
askatasunak eta horien gizarteratzea), 2/2009 Lege Organikoak hura erreformatu ostean 
(apirilaren 30eko BOE, 103. zk.). Hutsen zuzenketa, ekainaren 18ko BOE, 145. zk.).  
Espainiako Erresumak Schengengo Hitzarmenaren aplikazioarekin bat egiteko erabakia. 
1993ko uztailaren 23ko berrespen-tresna (1994ko apirilaren 5eko BOE, 81. zk. Hutsen 
zuzenketa, apirilaren 9ko BOE, 85. zk.). 



 

88 
 

4/2015 Lege Organikoa, martxoaren 30ekoa, Herritarren Segurtasuna Babesteari 
buruzkoa (martxoaren 31ko BOE, 77. zk.). 
1325/2003 Errege Dekretua, urriaren 24koa, desplazatuen multzo handiak etorriz gero 
horiei emango zaien aldi baterako babesaren araubideari buruzko Erregelamendua 
onartzen duena (urriaren 25eko BOE, 256. zk.). 
 
JURISPRUDENTZIA 
 
Konstituzio Auzitegiaren 31/2010 Epaia. EKren 149.1.2 artikuluaren irismenaren inguruko 
interpretazio murriztailea egiten du, eta, horren arabera, Estatuak naziotasunaren, 
emigrazioaren, immigrazioaren eta atzerritartasunaren gainean dituen eskumenek 
autonomia-erkidegoen eskumenak errespetatu behar dituzte, eta atzerritarren inguruko 
jarduera betearazleei (sarrera, egoitza, lana eta atzerritarren zigor-araubidea) zentzu 
hertsian eragin diezaieketenean bakarrik mugatu behar ditu.  
Era berean, Kataluniako Autonomia Erkidegoak atzerritarren gaineko Estatuko 
erabakietan parte hartzeari zuzendutako estatutu-aurreikuspenak (lankidetza-
mekanismoak) Konstituzioarekin bat egiten duela balioesten du, baldin eta erabaki horiek 
“garrantzi berezia” badute Kataluniarentzat; esaterako, atzerritarren sarbideari buruzko 
erabakietan edo langileen kuotak ezartzeko erabakietan.  
Konstituzio Auzitegiaren 87/2017 Epaia: “Espainian dauden atzerritarren estatutura” 
mugatzen du 149.1.2 artikuluko estatu-eskumenaren irismena (EKren I. tituluko eremuak, 
zeintzuek ez duten onartzen tratuan berdintasunik eza egotea hiritartasun espainiarra 
daukatenekin alderatuta), eta ez dio Estatuari ematen Estatuaren lurraldean finkatuta 
dauden atzerritar guztien artean berdintasunezko oinarrizko baldintzak zehazteko 
araugintzako eskumen horizontala.  Hala ere, Estatuak etorkinen gizarteratzean eragiteko 
aukera edukitzea babesten du. Sektoreen araberako eskumen-tituluen eta sustapen-
eskumenaren bidez har dezake Estatuak esku.  
Hizkuntza-integrazioari dagokionez, EKren 149.1.2 artikuluan kokatzen du, Atzerritarren 
Lege Organikoan ezarritako migrazio-politikaren xede orokorren artean. Legegile 
autonomikoak etorkinak gizarteratzeko xede orokorra eta hizkuntzaren normalizaziorako 
politika propioak uztartzea ahalbidetzen du; beti ere, gaztelaniaren ofizialtasun-araubidea 
errespetatzen bada.  
 
ESKUALDATZEAK AUTONOMIA-ERKIDEGOEI 
 
Katalunia da arlo honetan eskualdatzea jaso duen autonomia-erkidego bakarra 
(1463/2009 Errege Dekretua, abenduaren 18koa), Estatutuaren (2006) 138. artikuluan 
oinarrituta (immigrazioari buruzko artikuluan). 
 
BALORAZIOA 
 
Immigrazioaren eta emigrazioaren arloak garrantzi berezia hartu du azken aldian, 
errefuxiatuen exodoa eta gazteen erbeste ekonomikoa dela-eta. Gertaera horien aurretik 
egin zitzaion transferentzia Kataluniari (egin den bakarra hori), eta, beraz, komenigarria 
litzateke eremu horretan behar den erabaki-gaitasunari buruzko hausnarketa orokorragoa 
egitea. EAEk tresnak beharko ditu datozen urteetan, migrazio-mugimendu berrietan diren 
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pertsonak baldintza duinetan hartu ahal izateko, bai eta EAEn prestatu arren arrazoi 
ekonomikoak tarteko emigratu duten pertsonak baldintza duinetan hartzeko ere, horien 
itzuleran. 
Kataluniako ereduari jarraituko balitzaio, irismen material hau edukiko luke 
eskualdatzeak: 
Etorkinak lehen aldiz hartzeko eginkizunak: 
- Gizarteratzeko eta integrazio ekonomikorako behar diren neurriak ezartzea eta 
arautzea. 
- Integrazio linguistikorako neurriak ezartzea eta arautzea, euskararen eta gaztelaniaren 
ezagutza eta erabilera normalizatua errazteari eta sustatzeari begira. 
- EAEra itzuli diren pertsonak sustatzea eta gizarteratzea, eta ingurunea errazteko 
politikak eta neurriak sustatzea. 
EAEn dauden atzerritarren lan-baimenak: 
- Bere konturako nahiz inoren konturako langile atzerritarrentzako hasierako lan-
baimenak izapidetzea eta ebaztea. 
- Hasierako lan-baimenen ebazpenen aurka jartzen diren errekurtsoak izapidetzea eta 
ebaztea. 
Ikuskapen- eta zehapen-araubidea: 
- Immigrazioaren esparruko ikuskapen- eta zehapen-espedienteak izapidetzea eta 
ebaztea. 
- Ikuskapenaren eta zehapenaren arloan ematen diren ebazpenen aurka jartzen diren 
errekurtsoak izapidetzea eta ebaztea. 
Estatuko Administrazio Orokorraren eginkizunetan parte hartzeko eremuak: 
- Estatuak immigrazioaren arloan hartzen dituen eta EAErako garrantzi berezia duten 
erabakietan parte hartzea (etorkinak Espainiara sartzea). 
 
Lan-arloko Estatuko eta Europako legeria betearazteko eremuan zabaldu liteke eskumen 
hau, baimen guztiak (eta ez hasierako baimenak bakarrik) izapidetzeko eta ebazteko 
eginkizunak hartzeko xedez. 
Era berean, egokia litzateke Estatuarekin lankidetzan aritzeko tresnak aldebikoak izatea. 
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4. arloa.- INGURUMENA 
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15. fitxa: Itsasertza antolatzea eta kudeatzea. 

 
GAIA/ZERBITZUA  
 
ITSASERTZAREN ANTOLAMENDUA ETA KUDEAKETA 
 
TRANSFERITU BEHARREKO GAIAREN/ZERBITZUAREN AZALPEN LABURRA 
(XEDEA) 
 
Lehorreko jabari publikoaren kudeaketa (itsaso eta lehorraren arteko), modu ez oso 
sakonean eta adibide gisara eginkizun eta zerbitzu hauek hartzen dituena: 
 
Itsasertza antolatzeko eta kudeatzeko arloa (itsasoko baimenak eta instalazioak). 
 
Hondartzetan eta lurraldeko itsasoan denboraldiaren araberako erabilerak egiteko 
baimenen kudeaketa eta esleipena (ainguratze-tokiak, zingiradi flotatzaileak eta antzeko 
erabilerak). Baimen horien inguruko zaintza eta araubide zehatzailea. 
 
Intentsitate-, arrisku- edo errentagarritasun-inguruabarrak hartzen dituzten jardueren 
baimenen kudeaketa eta esleipena, bai eta itsas-lehorreko jabari publikoa instalazio 
desmuntagarriekin edo ondasun higiezinekin okupatzeko baimenena ere. 
 
Interes orokorrekoak ez diren obren eta jardueren proiektuak, kudeaketa eta egikaritzea 
planifikatzea, egitea eta onartzea. 
 
Jabari publikoen emakiden kudeaketa; hau da, emakida horiek esleitzea, berritzea, 
luzatzea, aldatzea eta iraungitzea. 
 
ESTATUAREN ETA EAE-REN ESKUMEN-TITULUA 
 
EKren 132.2 eta 149.1.23 art. 
EAEko Autonomia Estatutuaren 10.31 art., lurraldearen eta itsasbazterraren 
antolamendua, hirigintza eta etxebizitza. 
ARAUDIA 
 
Europakoa: 
2014/89/EB Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2014ko 
uztailaren 23koa, itsas eremua antolatzeko esparrua ezartzen duena. 
Estatukoa: 
22/1988 Legea, uztailaren 28koa, Kostaldeei buruzkoa. 
41/2010 Legea, abenduaren 29koa, Itsas Ingurunea Babesteari buruzkoa. 
42/2007 Legea, abenduaren 13koa, Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzkoa. 
7/2015 Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Lurzoruaren eta Hiri Errehabilitazioaren 
Legearen testu bategina onartzen duena. 
Euskal Autonomia Erkidegokoa: 
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4/1990 Legea, maiatzaren 31koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolakuntzari 
buruzkoa. 
2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa. 
3/1998 Lege Orokorra, otsailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena 
babestekoa. 
1/2014 Legegintzako Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Natura 
Kontserbatzeko Legearen testu bategina onartzen duena. 
5/1989 Legea, uztailaren 6koa, Urdaibaiko Biosfera-Gebenaldea Babestu eta 
Antolatzeari buruzkoa. 
 
KONSTITUZIO AUZITEGIAREN JURISPRUDENTZIA 
 
Epai hauetan, itsasertzaren antolamenduari eta kudeaketari buruzko hainbat auzi 
jorratzen dira: 57/2016, 28/2016, 6/2016, 233/2015, 154/2015, 92/2015, 57/2015, 
34/2014, 8/2013, 245/2012, 31/2010, 101/2005, 38/2002, 193/1998, 80/1998, 40/1998, 
36/1994, 198/1991, 149/1991, 103/1989 eta 227/1988. 
 
Konstituzio Auzitegiaren 149/1991 Epaia da garrantzitsuena, auzitegi beraren 31/2010 
Epaiak egindako ñabardurarekin batera. Konstituzio Auzitegiaren 57/2016 Epaiak gai 
horren inguruko laburpena egiten du. Bertan, honako hau nabarmendu behar da: 
Konstituzio Auzitegiak onartu egiten du portuak eta itsas-lehorreko eremua lurralde 
autonomikoko zati direla, eta, beraz, eskumen autonomikoa dela kostaldeko jabari 
publikoaren lurralde-antolamendua. Esleipen horren xedea da, epaiak dioenez, “la 
actividad consistente en la delimitación de los diversos usos a que pueda destinarse el 
suelo o espacio físico territorial, (…) no puede entenderse en términos tan absolutos que 
elimine o destruya las competencias que la propia Constitución reserva al Estado, 
aunque el uso que éste haga de ellas condicione necesariamente la ordenación del 
territorio” [Konstituzio Auzitegiaren 141/1991 Epaia, 1.b oinarri juridikoa]. Horrekin, 
Konstituzio Auzitegiak dio kostaldeko autonomia-erkidegoek lurralde-antolamendurako 
duten eskumena itsasertzerako ere badela, eta itsas-lehorreko jabari publikoaren lurreko 
eremu osoa hartzen duela (lurraldeko itsasoa eta barruko urak salbu), Estatuaren 
eskumen batzuei dagokienez. 
 
ZERBITZUAK DITUEN ESTATUKO ORGANOA 
 
Ingurumen Ministerioko Itsasertzen Zuzendaritza Nagusia  
Itsaso eta lehorraren arteko jabari publikoaren kudeaketa. 
Itsaso eta lehorraren arteko jabari publikoko ondasunen gaineko emakidak esleitzea edo 
ukatzea. 
Estatuko Portuak. Sustapen Ministerioa: 
Estatuaren portuko jabari publikoaren okupazioa eta erabilera. 
 
ESKUALDATZEAK BESTE ERKIDEGO BATZUEI 
 
Kataluniarekin (1404/2007 eta 1387/2008 errege-dekretuak) eta Andaluziarekin (62/2011 
Errege Dekretua) onartu dira gai horren inguruko transferentziak, hemen eskatzen diren 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/1780
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eginkizunak egin ditzaten. Kanarietan eta Balearretan, negoziazioak hasi ziren. Hala ere, 
ez dago jasorik emaitzarik eman zutenik. 
 
Beste alde batetik, Estatuak gai horien inguruko lankidetza-hitzarmenak sinatu ditu 
itsasertzeko beste autonomia-erkidego batzuekin, baina ez EAErekin. 
 
BALORAZIOA 
 
Une honetan, autonomia-estatutuek bi aipamen egiten dizkiete gaiaren inguruko 
eskumen autonomikoei: estatutu batzuek (EAEkoak, adibidez) aipamen arina egiten diote 
“lurraldearen eta itsasertzaren antolamendua, hirigintza eta etxebizitzari”; estatutu 
modernoenek, aldiz, modu zehatzagoan jasotzen dituzte “itsas-lehorreko jabari 
publikoaren okupazio- eta erabilera-baimenak kudeatzeko eskumena; bereziki, baimenak 
eta emakidak emateko eskumena” edo antzekoak.  
 
Estatua idazketa ezberdin horietaz baliatu izan da eginkizun betearazleen mailak 
bereizteko. Alabaina, kontu beraren gaineko zehaztapen ezberdinen aurrean gaudela 
argudiatu behar da, eta, beraz, egokia dela bi kasuak parekatzea. 
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5. arloa.- OGASUNA ETA EKONOMIA 
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16. fitxa: Kreditua eta bankuak.  

 
XEDEA 
 
Ekonomia, Industria eta Lehiakortasun Ministerioak gaiaren inguruan betetzen dituen 
eginkizunak. 
 
 
ESKUMENEN KONFIGURAZIOA 
 
Konstituzioa: 149.1.11 eta 149.1.13 artikuluak 
Autonomia Estatutua: 10.25 eta 11.2.a) artikuluak 
 
ARAUDIA 
 
11/2012 Legea, ekainaren 14koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrezki Kutxei 
buruzkoa. 
 
26/2013 Legea, abenduaren 27koa, aurrezki-kutxa eta banku-fundazioei buruzkoa. 
575/2013 (EB) Erregelamenduaeta 2013/36/EB Zuzentaraua. Europako Erkidegoaren 

altxorrera sartzen dituzte kreditu-erakundeen kaudimen-betekizunak, Basilea III delakoan 
ezarritakoak (Bankuak Gainbegiratzeko Basileako Batzordearen akordioa, 2010eko 
abendukoa). 2011/89/UE Zuzentaraua, finantza-multzoei buruzkoa. 
10/2014 Legea, ekainaren 26koa, kreditu-erakundeen antolamenduari, gainbegiraketari 
eta kaudimenari buruzkoa, Estatuaren oinarrizko araua (84/2015 Errege Dekretuak 
garatzen duena), non autonomia-erkidegoen eskumenak aipatzen diren 5.3 artikuluan, 
hamalaugarren xedapen gehigarrian eta azken xedapenetatik hamaikagarrenean. 
Estatuaren oinarrizko lege horrek jarduteko nolabaiteko tartea uzten die autonomia-
erkidegoei, kreditu-erakundeetako bezeroen babesari dagokionez (5.3 artikulua), edota 
autonomia-erkidegoen eskumen zehatzaileak aurreikustean (hamalaugarren xedapen 
gehigarria). Ildo horretan, hau adierazten du azken xedapenetatik hamaikagarrenak, 
eskumen-tituluari buruzkoak, 3. zenbakian: “aurreko paragrafoetan xedatutakoa ulertu 
behar da Europar Batasuneko 
 
zuzenbideak ezarritako esparruan kreditu-erakundeen ikuskapenaren alorrean 
autonomia-erkidegoei esleitutako eskumenen kalterik gabe”. 
 
JURISPRUDENTZIA  
Konstituzio-doktrinari dagokionez, Konstituzio Auzitegiaren 96/1996 eta 235/1999 Epaiek 
ahalbidetu egiten dute autonomia-erkidegoek kreditu-erakundeen inguruko eskumenak 
beren gain hartzea, aurrezki-kutxen eta kreditu-kooperatiben inguruko eskumenak ez 
bezalakoak horiek, eta ezinbestekoa izango da legegileak eskumen horiek errespetatuko 
dituzten lotura-guneak arbitratzea.  
Beste alde batetik, Konstituzio Auzitegiaren 31/2010 (67. oinarri juridikoa) eta 182/2013 
epaiek, kreditu-erakundeen gaineko eskumenez mintzatzean, ‘eskumen partekatutzat’ 
hartzen dute eskumen autonomikoaren konfigurazioa, eta, beraz, eskumen mota hori 

http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=126631&tipoEnt=0
http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=126107&tipoEnt=0
http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?normaAFecha=S&id=106460&fc=10-08-2015&tipoEnt=0
http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=142068&tipoEnt=0
http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=126631&tipoEnt=0
http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=126107&tipoEnt=0
http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?normaAFecha=S&id=106460&fc=10-08-2015&tipoEnt=0
http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=142068&tipoEnt=0
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‘Estatuak adierazitako oinarrien esparruan’ konfiguratzen eta erabiltzen dela diote, eta 
‘Estatutuak ezin duela zehaztu ez Estatuaren eskumen esklusiboak erabiltzeko modua, 
ez horien irismena zein den’. Gero, hau gaineratzen dute: “De la atribución de 
competencia a la Generalitat sobre disciplina, inspección y sanción de las “Cajas de 
Ahorro con domicilio en Cataluña” (art. 120.3 EAC), competencia compartida con el 
Estado, “resulta su sometimiento a las bases que el Estado dicte ex art. 149.1.11 y 13 
CE, que incluirán naturalmente el establecimiento de los puntos de conexión que 
ordenan la materia. Por tanto, el precepto estatutario no cierra el paso a que la normativa 
estatal básica ex art. 149.1.11 y 13 CE enuncie con plena libertad de configuración los 
puntos de conexión que hayan de delimitar, en su caso, el alcance supraterritorial de la 
competencia autonómica en su dimensión normativa, asegurando la integración de los 
subordenamientos autonómicos en el seno del Ordenamiento del Estado en su conjunto” 
(Konstituzio Auzitegiaren 31/2010 Epaia). 
 
Kreditu-erakundeak gainbegiratzeko arloan dituzten eskumenak aitortzen dizkie 
Konstituzio Auzitegiak autonomia-erkidegoei, baina eskumen autonomikoek gai horretan 
duten irismena mugatzeko lotura-guneak eratzen dituzten oinarrizko arauak emateko 
eskumena aitortzen dio Estatuari. Aurrezki-kutxekin eta kreditu-kooperatibekin egiten da 
konfigurazio hori, baina ez beste erakunde batzuekin; adibidez, bankuekin. 
 
ESKUALDATZEAK BESTE AUTONOMIA-ERKIDEGO BATZUEI 
 
Ez dago. 
 
BALORAZIOA 
 
1993ko txostenetik, aldaketa sakonak egin dira kredituaren eta bankuen esparruan, 
Europako arauditik datozen eta Estatuaren araudia aldatzea ekarri duten aldaketak. 
 
Alde batetik, aurrezki-kutxen gaia Estatuaren oinarrizko araudiari egokitu zaio EAEn, 
Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrezki Kutxei buruzko ekainaren 14ko 11/2012 Legearen 
bidez. Lege horrek nabarmen aldatu zuen Euskal Autonomia Erkidegoan aurrezki-
kutxentzat ezarrita zegoen araubide juridikoa. Ondoren, beste aldaketa batzuk egin 
zaizkio Estatuaren araudiari, eta, beraz, XI. legegintzaldiko legegintza-programan (2017-
02-28ko Gobernu Kontseiluan onartutakoa) lege-proiektu bat izapidetzea aurreikusi da, 
Estatuaren oinarrizko araudira egokitu dadin Euskal Autonomia Erkidegoko aurrezki-
kutxen arloan egun dagoen araudia, eta, bestetik, Euskal Autonomia Erkidegoko banku-
fundazioen araubide juridikoa Estatuaren oinarrizko araudiarekin bat eginez erregula 
dadin; hau da, 26/2013 Legearen esparruan erregula dadin (26/2013 Legea, abenduaren 
27koa, Aurrezki Kutxei eta Banku Fundazioei buruzkoa). 
 
Beste alde batetik, eta kreditu-erakundeen antolamenduari, gainbegiraketari eta 
kaudimenari dagokienez, 10/2014 Legeak gauzatu du kreditu-erakundeen erregulazio 
osoa. 10/2014 Legea, ekainaren 26koa, Kreditu Erakundeen Antolamenduari, 
Gainbegiraketari eta Kaudimenari buruzkoa, 84/2015 Errege Dekretuak  eta Espainiako 
Bankuko Zirkularrak garatzen dutena. Araudi horrek Estatuko eremura lekualdatzen du 

http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=142068&tipoEnt=0
http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=142068&tipoEnt=0
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Europar Batasunean indarrean dagoen araudia, batez ere 575/2013 Erregelamenduan 
(EB) eta 2013/36 Zuzentarauan (EB)  jasota dagoena. Biek sartzen dituzte Europako 
Erkidegoaren altxorrera kreditu-erakundeen kaudimen-betekizunak, Basilea III delakoan 
ezarritakoak horiek (Bankuak Gainbegiratzeko Basileako Batzordearen akordioa, 
2010eko abendukoa). 
 
Finantza-multzoak, beren ezaugarri instituzionalak eta eragileak direla-eta, kaudimen-, 
informazio- eta gainbegiratze-betekizun gehigarrien mende daude. 2011/89/EB 
Zuzentarauan  dago oinarrizko erregulazioa. 
Hauek dira araudi horrek sartzen dituen aldaketak: 
 
Bankuen gainbegiraketa EBko zuzenbidearen bidez berrikusteak finantza-merkatua 
erabat nazioartekotu izanean dauzka ondorio ikusgarrienak; izan ere, nazioez gaindiko 
erregulazioa ezarri behar izan da, kaudimen-araudiko zuhurtziazko betekizunek bat egin 
dezaten. 575/2013 (EB) Erregelamenduaren eta 2013/36/EB Zuzentarauaren bidez 
egin da harmonizazio hori. Arau horiei esker, aurrera egin da kaudimen-arloan banku-
araudi bakar eta benetakoa sortzeko unean, eta euroaren eremuan kreditu-erakundeak 
gainbegiratzeko eta ebazteko mekanismo bakarra eratu da (ebazteko agintaritza 
bakarra). 10/2014 Legeak, ekainaren 26koak, Kreditu Erakundeen Antolamenduari, 
Gainbegiraketari eta Kaudimenari buruzkoak, EBren arau horiek jasotzen ditu. Kreditu-
erakundeei aplika dakiekeen araudian aldaketa handia egitea dakar horrek; hala nola, 
gainbegiratze-araubidean, kapitalaren betekizunetan eta araubide zehatzailean (26/1988 
Legea, Kreditu Entitateen Diziplinari eta Esku Hartzeari buruzkoa, indargabetzea ekarri 
du horrek). Legeak Espainiako Bankua izendatzen du kreditu-erakundeak 
gainbegiratzeko agintaritza gisa, Europako Banku Zentralaren eskumenak kaltetu gabe, 
eta modu bateratuan jorratzen du finantza-merkatuen erregulazioa, Europako 
erakundeen jardueraren ondoriozko erregulazioa eta gainbegiraketa kontuan hartuz. 
 
Azken batean, aldaketa handia egin da kreditu-erakundeak gainbegiratzeko ereduan; 
izan ere, Europako Banku Zentralari esleitu zaizkio kreditu-erakundeen zuhurtziazko 
gainbegiraketarekin zerikusia duten lan espezifikoak. Gainbegiratzeko mekanismo 
bakarra indarrean sartu izanak, zeina Europako Banku Zentralak eta eskudun agintaritza 
nazionalek (Espainian, Espainiako Bankuak) osatzen duten, gainbegiratzeko ardurak 
berriro esleitzea ekarri du, nazio-eremutik Europako Banku Zentralera eskualdatu baitira. 
Bada, Europako Banku Zentrala da erakunde garrantzitsuen gaineko zuzeneko 
gainbegiratze-eginkizunak egiteko eta hain garrantzitsuak ez diren erakundeen gaineko 
zeharkako gainbegiratze-lanak egiteko eskuduna. Espainiako Bankuak gainbegiratzen 
ditu azken horiek zuzenean. Adibide modura, Europako Banku Zentralak ematen ditu 
kreditu-erakundeen jarduerara sartzeko baimenak eta ezeztatzeak, Espainiako 
Bankuaren proposamenarekin. Bestalde, Europako Banku Zentralaren eskumena da 
kreditu-erakunde batean partaidetza nabarmena egiteko baimena ematea, fusioak eta 
zatiketak onartzea eta kreditu-erakunde garrantzitsuei estatu kideetan sukurtsalak 
sortzeko baimena ematea, edota erakunde garrantzitsu horien Administrazio Kontseiluko 
kideak egokiak diren baloratzea. 
 

http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=126631&tipoEnt=0
http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=126631&tipoEnt=0
http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=126107&tipoEnt=0
http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=126631&tipoEnt=0
http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=126107&tipoEnt=0
http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=126631&tipoEnt=0
http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=126107&tipoEnt=0
http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?normaAFecha=S&id=106460&fc=10-08-2015&tipoEnt=0
http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=126631&tipoEnt=0
http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=126107&tipoEnt=0
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Espainiako Bankuak erabiliko du eskumen zehatzailea, subjektuen kontrola eta 
ikuskapena berari dagozkionean, bai bere gainbegiraketaren mende dauden kreditu-
erakundeei dagokienez, bai horien administratzaileei eta zuzendariei dagokienez, kalterik 
egin gabe Europako Banku Zentralak bere gain hartu dituen eskumen zehatzaileei; hau 
da, Europako Banku Zentralarekin partekatzen da gainbegiratzeko mekanismo bakarra. 
 
Estatuko Gainbegiraketa Agintaritzaren jardueraren eremuan, Estatuaren eta autonomia-
erkidegoen artean banatzen dira eskumen zehatzaileak, hautsi den arauaren arabera eta 
lankidetza-printzipioaren mende. Horrela, bada, hau ezartzen du 10/2014 Legearen 
hamalaugarren xedapen gehigarriak: 
1. Espainiako Bankuak jakiten badu oinarrizko antolamendu- eta diziplina-araudian 
 
jasota ez dauden gertaeren berri, eta autonomia-erkidegoetan tipifikatutako arau-
hausteak izan badaitezke, dagokion autonomia-erkidegoari igorriko dizkio. 
2. Autonomia-erkidego batek jakiten badu Espainiako Bankuak zehatu beharreko 
 
arau-hausteen berri, oinarrizko antolamendu- eta diziplina-araudian aurreikusitakoari 
jarraituz, Espainiako Bankuari igorri beharko dizkio. 
3. Autonomia-erkidegoek kreditu-erakundeei espedienteak irekitzen badizkiete arau-
hauste oso larriak edo larriak egiteagatik, ebazpen-proposamenak Espainiako Bankuaren 
nahitaezko txostena beharko du. 
4. Nolanahi ere, Espainiako Bankuari dagokio kreditu-erakundeen gaineko 
 
zehatzeko ahala, arau monetarioen alorreko arau-hausteak edo erakundeen 
kaudimenean eragiten dutenak izanez gero, banku zentralen europar sistemaren barruko 
politika monetarioaren funtzionamendu egokiak edo finantza-sistemaren egonkortasunak 
ahalmen hori uniformeki egikaritzearen egokitasuna adierazten duten heinean. 
Aurreikuspen horrek bat egiten du 13/1994 Legearen 7.6 artikuluan xedatutakoarekin 
(Espainiako Bankuaren autonomiari buruzkoa da lege hori):  “El Banco de España deberá 
supervisar, conforme a las disposiciones vigentes, la solvencia, actuación y cumplimiento 
de la normativa específica de las entidades de crédito y de cualesquiera otras entidades 
y mercados financieros cuya supervisión le haya sido atribuida, sin perjuicio de la función 
de supervisión prudencial llevada a cabo por las Comunidades Autónomas en el ámbito 
de sus competencias y de la cooperación de éstas con el Banco en el ejercicio de tales 
competencias autonómicas de supervisión”. 
 
Konstituzio-doktrinari dagokionez, Konstituzio Auzitegiaren 31/2010 (67. oinarri juridikoa) 
eta 182/2013 Epaiek, kreditu-erakundeen gaineko eskumenez mintzatzean, ‘eskumen 
partekatutzat’ hartzen dute eskumen autonomikoaren konfigurazioa, eta, beraz, eskumen 
mota hori ‘Estatuak adierazitako oinarrien esparruan’ konfiguratzen eta erabiltzen dela 
diote, eta hau gaineratzen: Estatuarekin partekatzen den eskumena izaki, “resulta su 
sometimiento a las bases que el Estado dicte ex art. 149.1.11 y 13 CE, que incluirán 
naturalmente el establecimiento de los puntos de conexión que ordenan la materia. Por 
tanto, el precepto estatutario no cierra el paso a que la normativa estatal básica ex art. 
149.1.11 y 13 CE enuncie con plena libertad de configuración los puntos de conexión 
que hayan de delimitar, en su caso, el alcance supraterritorial de la competencia 
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autonómica en su dimensión normativa, asegurando la integración de los 
subordenamientos autonómicos en el seno del Ordenamiento del Estado en su conjunto” 
(Konstituzio Auzitegiaren 31/2010 Epaia). 
 
EAEri aurrezki-kutxak eta kreditu-kooperatibak ez diren kreditu-erakundeen eta finantza-
erakundeen gaineko eskumenak esleitu ahal zaizkio? Berez, eta estatutu-arauaren 
arabera, EAEk kreditu-erakunde horien gaineko eskumenak dauzka, bai. Hala ere, 
Estatuko arauak lotura-guneak zehaztea falta da, ez baitu 10/2014 Legean ere egin. 
Konstituzio Auzitegiak (96/1996 eta 235/1999 epaiak) kreditu-erakundeak 
gainbegiratzeko eskumenak aitortzen dizkie autonomia-erkidegoei, baina, aldi berean, gai 
horren inguruko eskumen autonomikoen irismena mugatzen duten lotura-guneak 
eratzeko oinarrizko arauak emateko eskumena aitortzen dio Estatuari. Aurrezki-kutxekin 
eta kreditu-kooperatibekin egiten da konfigurazio hori, baina ez beste erakunde 
batzuekin; adibidez, bankuekin. Hortaz, lotura-gune egokiak ezartzea falta da. 
 
Ekainaren 26ko 10/2014 Legearen terminoei erreparatuta, Estatuaren oinarrizko araudiak 
jarduteko nolabaiteko tartea uzten die autonomia-erkidegoei, kreditu-erakundeetako 
bezeroen babesari dagokionez (5.3 artikulua), edota autonomia-erkidegoen eskumen 
zehatzaileak aurreikustean (hamalaugarren xedapen gehigarria). Ildo horretan, hau 
adierazten du azken xedapenetatik hamaikagarrenak, eskumen-tituluari buruzkoak, 3. 
zenbakian: “aurreko paragrafoetan xedatutakoa ulertu behar da Europar Batasuneko 
 
zuzenbideak ezarritako esparruan kreditu-erakundeen ikuskapenaren alorrean 
autonomia-erkidegoei esleitutako eskumenen kalterik gabe”. 
 
Argitu behar den kontua hau da: ea eskumenak aurrezki-kutxen eta kreditu-kooperatiben 
eremu subjektibora mugatzen diren, egile batzuek eta, antza denez, Espainiako Bankuak 
ere uste duten bezala.  
 
Azken batean, lotura-guneak zehaztu ondoren, hau litzateke gai honen gaineko 
transferentziaren edukia: Ekonomia, Industria eta Lehiakortasun Ministerioa ordezkatzea 
lotura-gune horiek betetzen dituzten kreditu-erakundeen inguruan betetzen dituen 
eginkizunetan. Horrela, Estatuko Administrazioarenak izaten jarraituko lukete eginkizunek 
eta zerbitzuek, eta Estatuko Administrazioaren eta EAEren artean banatuko lirateke aldi 
bereko eginkizunak. 
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17. fitxa: Aseguruak. 

 
GAIA/ZERBITZUA 
 
ASEGURUAK 
 
TRANSFERITU BEHARREKO GAIAREN/ZERBITZUAREN AZALPENA (XEDEA) 
 
Alde batetik, EAEk eskumen esklusiboak dauzka Gizarte Segurantzan sartuta ez dauden 
kooperatibetan eta mutualitateetan; beti ere, merkataritza-legeriak ezarritakoarekin bat 
eginez. Beste alde batetik, EAEri dagokio aseguru pribatuen inguruko estatu-oinarriak 
legerian garatzea eta betearaztea, bai eta eginkizun betearazleak (baimena, kontrola eta 
gainbegiraketa) betetzea ere. Dena dela, merkataritza-legeria eta lotura-guneen inguruko 
estatu-oinarriak idazteko terminoak direla-eta, estatutuko aurreikuspenak ezin daitezke 
erabat garatu. 
 
Beraz, Estatuak bere araudia aldatzea litzateke kontua, zentzuzko moduan erabili ahal 
izan daitezen gai hauen inguruko eskumen autonomikoak, lotura-gunea aseguru-
erakundeen legezko helbidea dela adieraziz eta EAEk Estatuak garatzen dituen 
eginkizun guztiak bete ditzala esanez, bere eskumen-eremuan dauden aseguru-
erakundeak eta erakunde berraseguratzaileak gainbegiratzeari eta aseguru- zein 
berraseguru-merkatuen garapen ordenatua gainbegiratzeari dagokionez. Esate baterako, 
eginkizun hauek betetzea ekarriko luke horrek: 
 
Aseguru- eta berraseguru-jarduerara sartzea baimentzea eta ezeztatzea. 
Nahitaezko eskumen-kapitala barne-mailako eredu bat erabiliz kalkulatzea baimentzea. 
Mutualitate taldeak eratzea, aldatzea eta desegitea baimentzea. 
Aseguru- eta berraseguru-erakundeen desegite administratiboa baimentzea. 
Aseguru- eta berraseguru-erakundeen zorro-emakidak, egiturazko aldaketak eta aldi 
baterako elkarketak eta batasunak baimentzea. 
Zehapenak ezartzea. 
 
ESKUMENEN KONFIGURAZIOA  
 
EKren 149.1.11 art. Estatuak eskumen esklusiboa dauka kredituak, bankuak eta 
aseguruak antolatzeko oinarrien gainean. 
EKren 149.1.13 art. Estatuak eskumen esklusiboa dauka jarduera ekonomikoaren 
plangintza orokorrari buruzko oinarriak zehaztean eta horren koordinazio orokorra 
egitean. 
EAEko Autonomia Estatutuaren 10.23 art. Autonomia-erkidegoari esleitzen dio 
kooperatiben, Gizarte Segurantzan sartu gabeko mutualitateen eta elkar-laguntzako 
elkarteen arloko eskumena, merkataritza-arloko legeria orokorrarekin bat eginez. 
EAEko Autonomia Estatutuaren 10.25 art. Euskal Autonomia Erkidegoak eskumen 
esklusiboa dauka Euskal Autonomia Erkidegoko jarduera ekonomikoa sustatzeko, 
garatzeko eta planifikatzeko arloan, ekonomiaren antolamendu orokorrarekin bat. 
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EAEko Autonomia Estatutuaren 11.2.a) art. EAEk, bere lurraldearen barruan, kredituak, 
bankuak eta aseguruak antolatzeko oinarriak legez garatzeko eta betearazteko 
eskumena dauka, oinarri horiek adierazten dituzten baldintzetan. 
 
Araudia 
  Europakoa 
2016/97 (EB) Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2016ko 
urtarrilaren 20koa, aseguruak banatzeari buruzkoa. 
  Estatukoa: 
20/2015 Legea, uztailaren 14koa, Aseguru eta Berraseguru Erakundeen Antolamenduari, 
Gainbegiraketari eta Kaudimenari buruzkoa (16. artikulutik 19. artikulura). 
6/2004 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 29koa, Aseguru Pribatuen Antolamendu 
eta Ikuskapenari buruzko Legearen testu bategina onartzen duena. 
1/2002 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 29koa, Pentsio Planak eta Funtsak 
arautzen dituen Legearen testu bategina onesten duena. 
  EAEkoa: 
5/2012 Legea, otsailaren 23koa, Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeei 
buruzkoa (203/2015 Dekretuak garatzen du). 
 
KONSTITUZIO AUZITEGIAREN JURISPRUDENTZIA 
 
Konstituzio Auzitegiaren 97/2014 Epaia (5/2012 Legea, EAEko BGAE-ei buruzkoa): 
Aseguru Pribatuen Antolamenduari eta Gainbegiraketari buruzko Legearen testu 
bateginean ezartzen diren betekizunen mende egon behar dira aseguru-jarduera egiten 
duten borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeak —oinarrizko baldintza formal 
eta materialak edukiz, EKren 149.1.11 art.—, izaera juridikoa eta erabateko gaitasun 
juridikoa zein jardutekoa eskuratu dezaten. Estatuak aseguru pribatuak antolatzeko eta 
gainbegiratzeko arloan duen oinarrizko araudiari egokitu behar zaizkio kaudimen-
tartearen erregulazio autonomikoa, hornidura teknikoak eta gizarte-aurreikuspeneko 
mutualitateen inbertsio-printzipioak. 
Konstituzio Auzitegiaren 173/2005 Epaia (Aseguru Pribatuen Antolamenduari buruzko 
Legea): Konstituzioarekin bat eginez, hau da aseguru-arloko eskumenak mugatzeko 
lotura-gune hirukoitzaren sistema: egoitza soziala, eragiketa-eremua eta 
arriskuen/konpromisoen kokapena. 
 
Epai horrek egoki ikusten du oinarrizko izaera ematea Europako Esparru Ekonomiko 
osoan jarduteko Estatuaren baimenari, eta baimen hori ezinbesteko betekizuna izan 
dadila gizarte-aurreikuspeneko mutualitateek dagokien autonomia-erkidegoari eskatu 
ahal izan diezaioten prestazioak zabaltzeko baimena. 
 
Estatuaren zenbait eginkizun betearazleren oinarrizko izaera justifikatzen du; hala nola, 
hauena: beren jarduera EBko beste estatu kide batzuetan garatzen duten aseguru-
erakundeen informazioa eskuratzeko eginkizunarena edo Estatuak aseguru-erakunde 
berriak sortzeko baimena emateko duen eginkizunarena (sozietate anonimo edo 
mutualitate forma hartzen dutenean). 
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Konstituzio Auzitegiaren 86/1989 Epaiak baliozkotu egiten ditu oinarrizko araudiak 
ezarritako hiru lotura-guneak (Konstituzio Auzitegiaren 330/94 Epaiak, aseguru-
bitartekariei buruzkoak, ñabardurak egin dizkio): Gizarte Segurantzan ez dauden 
mutualitateen gaineko eskumen esklusiboa duten autonomia-erkidegoek aseguru-
jarduera antolatzeko oinarriak errespetatu beharko dituzte. 
 
Estatuak aseguru-jarduerari buruz ezarritako oinarriek errespetatu egin behar dituzte 
gizarte-aurreikuspeneko mutualismoaren berezitasunak, eta, gainera, ezin diote eragin 
«mutualitate horien araubide juridiko egiturazko eta funtzionalari», autonomia-erkidegoen 
eskumenen esparruari baitagokio hori (eskumen esklusiboa dutenez geroztik). 
 
Konstituzio Auzitegiaren 330/1994 Epaia, 9/92 Legeari buruz: lotura-gune bikoitza 
aseguru-bitartekarien arloan: egoitza soziala eta erkidegoaren lurraldera mugatzen diren 
eragiketen eremua. 
 
Konstituzio Auzitegiaren 220/1992 Epaia (Estatuak mutualismoaren arloan eman 
dezakeen oinarrizko araudiaren alderdi funtsezkoak): Oinarrizkoa zer den arautzeko 
Estatuak duen eskumen esklusibo horren barruan honako alderdi hauek kokatu ditu 
Konstituzio-auzitegiak: 1. Aseguru-erakundeak sortzeko orduan, kontzeptuak eta 
betebeharrek berdinak izan behar dute Estatu osoan, arauketa berdintasunez egingo 
bada. Gizarte-aurreikuspeneko mutualitateak eratzeko araudi erregulatzaileari 
dagokionez: Gizarte-aurreikuspeneko mutualitateak eratzeko betebeharrak arautzeko 
Estatuak ematen duen araudia oinarrizkoa da, mutualismo-jarduera hori Estatuaren 
lurralde osoan era berean gauzatzen dela bermatzearren. 
 
Kontuan hartu beharreko beste epai batzuk, Konstituzio Auzitegiarenak: 48/1988, 
35/1992, 330/1994 eta 215/2012 epaiak (Kataluniako mutualitateak). 
 
TRANSFERITU BEHARREKO ZERBITZUAK DITUEN ESTATUKO ORGANOA 
 
Ekonomia, Industria eta Lehiakortasun Ministerioko Aseguru eta Pentsio Funtsen 
Zuzendaritza Orokorra, Ministerioari zuzenean esleitu zaizkion eskumenak alboratu gabe 
(531/2017 Errege Dekretua). 
 
ESKUALDATZEAK AUTONOMIA-ERKIDEGOEI 
 
Ez da jaso kontu hauen inguruko eskumenak transferitu zaizkienik beste autonomia-
erkidego batzuei; izan ere, Estatuko araudia aldatu behar da lehenago, eta aldaketa 
horrek Konstituzioarekin bat egiten duela berretsi behar du Konstituzio Auzitegiak. 
 
Bitartekarien inguruko eskumenak eskualdatu egin dira jada, apirilaren 2ko 559/1998 
Errege Dekretuaren bidez. Aseguru-bitartekarien arloko eginkizunak eta zerbitzuak 
Estatuko Administraziotik Euskal Autonomia Erkidegora eskualdatzeari buruzkoa da 
559/1998 Errege Dekretua (1998ko maiatzaren 7ko BOE). 
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Era berean, 3228/1982 Errege Dekretuaren eta 213/1982 Dekretuaren bidez, EAEk hartu 
zituen ordura arte Estatuko Administrazioak zituen eginkizunak, Gizarte Segurantzan 
sartuta ez dauden eta beren egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-
eremuan duten mutualitateei dagokienez. 
 
TRANSFERENTZIAREN BALORAZIOA, ESTATUTUAREN GARAPENARI 
DAGOKIONEZ 
 
Estatuak bere gain dauka aseguruak antolatzeko oinarrien gaineko oinarrizko eskumena 
(EKren 149.1.11 art), aseguru pribatuen erakundeei aplikatzen zaiena. Horien artean ez 
dira sartzen ez a) aseguru-kooperatibak, ez b) Gizarte Segurantzan sartuta ez dauden 
mutualitateak. Gizarte-aurreikuspeneko erakundeak sartuta daude, baina ez aseguru-
mutualitateak. Horietan, eskumen autonomikoa erabatekoa da egiturazko araubide 
juridiko funtzionalari dagokionez; hala ere, Estatuak merkataritza-arloan dituen 
eskumenak erabiliz idazten duen araudia errespetatu beharko da. Mutualitateek ematen 
duten aseguru-jarduerari buruz, Gizarte Segurantzan sartu gabeko mutualitateen gainean 
eskumen esklusiboa duten autonomia-erkidegoek aseguru-jardueraren antolamenduaren 
oinarriak errespetatu behar dituzte. 
 
Aseguru pribatuen erakundeei dagokienez, oinarrizko araudiak aurreikusten du (20/2015 
Legearen 19. art.) beren autonomia-estatutuetan “aseguruaren antolamenduari” buruzko 
eskumenak jaso dituzten autonomia-erkidegoek legea garatu dezaketela eta eginkizun 
betearazleak (baimena, kontrola eta gainbegiraketa) bete ditzaketela; beti ere, lotura-
gune hirukoitza betetzen bada: erakundeek beren autonomia-erkidegoko lurralde-
eremuan eduki behar dituzte kokatuta, oso-osorik, hauek: a) egoitza soziala, b) eragiketa-
eremua eta c) arriskuak, bizi-aseguruak ez diren kasuetan, edo konpromisoak, bizi-
aseguruen kasuan.  
 
Konstituzio Auzitegiak (86/1989 eta 220/1992 epaiak) baliozkotu egin du oinarrizko 
legegileak ezarritako lotura-gune hirukoitz hori, eta Estatuak finkatu dituen irizpideak 
lurraldetasun-printzipioarekin zuzenean lotuta daudela eta arbitrarioak edo nabarmenki 
funsgabeak ez direla egiaztatzera mugatu da. 
 
Aseguru pribatuaren gaineko arauzko garapena eta betearazpena lotura-gune nagusi 
baten arabera, hots, erakundearen egoitzaren arabera, egin dadila babesten du EAEk. 
Horretarako, nahikoa litzateke 25/2015 Legearen 19.1 artikulua aldatzea. Horrekin 
batera, beste lotura-gune batzuk ere kontuan har daitezke eskumenak esleitzeko orduan; 
besteak beste,  autonomia-erkidegoa izatea jarduera-eremu nagusia. Dena dela, ezin 
daitezke Estatuaren alde hain zabalak izan, gaur egun aurreikusten diren bezala; izan 
ere, eskumen autonomikoak hutsarazten ditu horrek, eta lurralde autonomikotik kanpo 
jarduten ez duten erakunde txiki-txikietara mugatzen ditu eskumenak. 
 
Estatutuan EAErako eskumenen erreserba aurreikusten den arren, idatzita dagoen 
estatu-erregulazioa, oro har, hainbesteraino dago osatua, ezen gainditu egiten baititu 
gaiaren gaineko garapen autonomikoa egitea ahalbidetzen duten mugak, eta 
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antolakuntzako nahiz egiturazko alderdietara soilik mugatzen ditu eginkizun 
autonomikoak.  
 
Oreka-puntua aurkitu behar da eskumenetan, Estatuko araudiak gaur egun Estatuari 
esleitzen dizkion ahalak bigundu daitezen. Horrela, Euskal Autonomia Erkidegoak 
gaiaren inguruko legeak eman ahalko ditu, eta estatutu-eskumenak erabili.  
 
Planteamendu horrek bat egiten du Konstituzio Auzitegiaren 86/1989, 330/94 eta 
173/2005 epaietako boto partikularrekin: 
 
- Konstituzio Auzitegiaren 86/1989 Epaia. Epai honek bi boto partikular eduki zituen, 
zeintzuek kritikatu egin zuten eskumen betearazleak autonomia-erkidegoenak ez izatea. 
VELASCO RICO andreak (2012:214) zalantzan jarri zuen Konstituzio Auzitegiak 
segurtasun juridikoaren printzipiora jo izana, Estatuaren esku-hartzearekin bakarrik 
bermatuko balitz bezala. Era berean, zalantzan jarri zuen eskumen autonomikoen 
erabilerak lurraldeaz gaindiko ondorioak edukitzea eta ondorio horiek bidezkoak izatea 
galaraztea. 
 
- Konstituzio Auzitegiaren 330/1994 Epaia, Bitartekari Pribatuei buruzko 9/92 Legearen 
aurka (1. xedapen gehigarria). Bi lotura-gune eskatzen ditu. Konstituzio Auzitegiaren 
arabera, 149.1.11 eta .8 artikuluek oinarriak formalizatzea eta eskumen autonomikoak 
lurraldearen arabera mugatzea ahalbidetzen diote Estatuko legegileari, lotura-guneen 
bidez. Konstituzio Auzitegiak ez du lotura-gune horien eragina kontrolatzen, ezta 
kontrolerako bi aparatu burokratiko sortu behar izatea ere. Lotura-gune horiek asko 
mugatzen dituzte eskumenak, eta Estatuari erreserbatzen dizkio tamaina aldetik eta 
garrantzi ekonomikoaren aldetik garrantzitsuenak direnak. Konstituzio Auzitegiaren 
kontrol bakarra lotura-gune horiek arbitrarioak edo nabarmenki funsgabeak ez izatean 
datza. Boto partikularra oso kritikoa da erabaki horrekin, zeina Konstituzio Auzitegiaren 
329/1994 eta 243/1994 epaietatik urruntzen den, ez baitira agertu eskumenen 
lekualdaketa hori baimentzen duten salbuespenezko inguruabarrak. Gainera, boto 
partikularrak dioenez, erabaki horrek “convierte a las CCAA en meros gestores de 
fenómenos estrictamente locales e intereses partidistas, en lugar de reconocerles el 
carácter de copartícipes en la gestión de asuntos de dimensión y relieve general”. 
 
- Konstituzio Auzitegiaren 173/2005 Epaia, 30/1995 Legearen aurka. Nolabaiteko 
malgutasuna ematen die aurreko irizpideei. Asegurupeko arriskuen lotura-guneari buruz: 
hartzailearen egoitza autonomia-erkidegoan egon beharko da (bizitza), edo hor eduki 
beharko ditu ondasunak (onibarrak), baina ezingo dira eskumen autonomikokoak izan 
arriskuak autonomia-erkidegoko lurralde-eremutik kanpo aseguratzen dituzten 
erakundeak. Velasco Ricoren arabera (2012:218), ondasunen eta pertsonen zirkulazio 
askearen printzipioek baliozkotu egin beharko lituzkete egoitza bere lurraldean duen 
aseguru-erakunde bat erregulatzen duen arau autonomiko batek lurraldeaz gaindi dituen 
ondorioak, eta kritikatu egiten du Estatuak Europako Erkidegoaren mailan irtenbideak 
onartzea, gero ez baditu barne-mailako eremuan aplikatzen (Dokumentu Bakar 
Elektronikoak (DUEk) eskumenak ematen dizkie estatu kideei, horien egoitza bere 
herrialdean egoteagatik). Horrekin, Konstituzio Auzitegiak lotura-guneak baliozkotzen 
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ditu; beti ere, segurtasun juridikoa bermatzen badute eta lurraldearekin lotura zuzena 
badute. Boto partikularrak ondorioztatzen duenez, lotura-gune hirukoitza ezartzeak buruz 
behera jartzen du eskumen autonomikoen erabileraren lurraldeaz gaindiko 
eraginkortasunari buruzko konstituzio-doktrina finkatua, eta arau orokor bihurtzen du 
salbuespenez jardun beharko lukeen araua. 
 
Epaiak eskumen autonomikoen lurraldetasuna ezartzen du, lurraldez kanpoko aldizkako 
fenomenoak sartuz. 
 
«El establecimiento de este triple o doble…punto de conexión produce un entendimiento 
del principio de territorialidad de las competencias autonómicas,…que excluye las 
eventuales consecuencias supraterritoriales del ejercicio de aquellas competencias, 
produciendo en tales casos, el desplazamiento automático de la titularidad de las mismas 
al Estado. El territorio opera así como titulo atributivo a éste del haz de competencias 
que la Constitución y los Estatutos de Autonomía reservan a las CCAA, con un efecto 
contrario a la determinación constitucional de distribución de competencias en materia de 
ordenación de seguros». Agerian jartzen da doktrina nagusiak duen kontraesana, 
Konstituzio Auzitegiak lurraldeaz gaindikotasunari buruz duen doktrinan finkatutako 
premisetako bati dagokionez; hau da, «lurraldeaz gaindikotasunak, oro har, ez du inolako 
eskumen-titulurik konfiguratzen». Aseguruen arloan, beraz, salbuespena ezartzen da. 
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18. fitxa: Estatuko sektore publikoa 3  

 
GAIA/ZERBITZUA 
 
“ESTATUKO SEKTORE PUBLIKOA” 
 
TRANSFERITU BEHARREKO GAIAREN/ZERBITZUAREN AZALPEN LABURRA 
 
Autonomia-erkidegoko erakundeek Euskal Autonomia Erkidegoan dagoen “Estatuko 
sektore publikoko” prozesu erabakitzaileetan duten partaidetza, prozesu horiek 
autonomia-erkidegoari edozein eremutan eragiten diotenean. 
 
ESKUMENEN KONFIGURAZIOA  
- Espainiako Konstituzioaren 149.1.13 artikulua. 
- Autonomia Estatutua: 12.7 eta 10.25 artikuluak 
 
TRANSFERITU BEHARREKO ZERBITZUAK DITUEN ESTATUKO ORGANOA 
 
OGASUNEKO ETA FUNTZIO PUBLIKOKO MINISTERIOA 
Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietatea (SEPI)  
 
ESKUALDATZEAK BESTE ERKIDEGO BATZUEI 
 
Autonomia-erkidego batek ere ez du zuzenean parte hartzen “Estatuko sektore 
publikoko” prozesu erabakitzaileetan. 
 
TRANSFERENTZIAREN BALORAZIOA, ESTATUTUAREN GARAPENARI 
DAGOKIONEZ 
 
Estatuko sektore publikoan parte hartzeko eskumen bakartzat hartu behar da Estatuko 
sektore publiko finantzarioari buruzko fitxa, arlo guztiei dagokienez (ekonomikoari eta 
industrialari, batez ere), zeharka baina ez bereizita.  
 
Hala, trenbideetako, aireportuetako eta portuetako azpiegiturei eta zerbitzuei buruzko 
fitxetan, dagozkien enpresa publikoetan egiten den partaidetza kokatu behar da, eta 
kontuan hartu.4  

                                                           
3
 Zubia txostenean esaten denez, 24. fitxa honek aurreko 24. eta 54. fitxak berritzen ditu. Aipatzen den 54. fitxak 

“Estatuko sektore publiko finantzarioa” zuen izena, eta txostenetik kendu zen. Horren ordez, “Balioen merkatua” 
izenekoari eman zitzaion 54. zenbakia, aurretik 55.a baitzuen. Era berean, arrazoi hori dela-eta, “Balioen 
merkatua” 54. fitxa “berriak” bat egiten du “aurreko 55. fitxarekin”. 
 
4
 Sektore publiko honen irismena ikuskatzeko, ikusi Estatuko sektore publikoaren inbentarioa (Ogasun eta Funtzio 

Publikoko MInisterioa), hemen:   
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/Inventario/Inventario.aspx  
 

http://www.minhafp.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/Inventario/Inventario.aspx
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Bereziki, eta fitxak gaur arte jaso duenari erreparatuta (Industriako Institutu Nazionala, INI 
Zubia txostenean), Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietatea (SEPI) aipatu behar 
dugu. 
 
Zubia txostenaren garaian, INI aipatzen da. Espainiako estatu-erakunde bat izan zen, eta 
Espainian industria garatzea sustatzeko euskarri instituzionala izateko sortu zen. 1940. 
eta 1980. urteen artean eratu zen Espainiako enpresa talde handi eta garrantzitsuena. 
INI 1995ean desagertu zen, eta Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietateak (SEPIk) 
hartu zituen bere gain haren eginkizunak. Era berean, Hidrokarburoen Institutu Nazional 
(INH) zaharretik zetozen titulartasun publikoko industria-partaidetzen kudeaketa hartu 
zuen. 
 
5/1995 Errege Dekretuak, ekainaren 16koak, zuzenbide publikoko erakunde jakin batzuk 
sortu zituenak (eta 5/1996 Legeak baliozkotu zuenak), sortu zuen SEPI, titulartasun 
publikoko enpresa-partaidetzak kudeatzeko xedez. Hortaz, zuzenbide publikoko 
erakundea da, ordenamendu juridiko pribatuari egokitzen zaizkio beraren jarduerak, eta 
Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioari dago atxikita.  
 
SEPIren eginkizunak: 
Zuzenean bere titulartasunekoak diren sozietateen jarduera sustatzea eta koordinatzea. 
Gehiengo partaidetza zuzena duten sozietateen estrategia finkatzea eta planifikazioa 
gainbegiratzea, eta horien egikaritzearen segimendua eta kontrola egitea. Sozietate 
horietako administrazio-organoei dagokie beren ohiko kudeaketa egitea. 
Beren akzioak eta partaidetzak administratzea, eta edonolako eragiketa finantzario aktibo 
eta pasiboak egitea; baita antzinako INIren zorra amortizatzea ere. 
Bere enpresen jardueren ildo orokorrak zehaztea, enpresa-kudeaketarako irizpideak 
aplikatuz eta Gobernuak enpresa-arloa modernizatzeko eta berregituratzeko dituen ildoak 
betearaziz, interes publikoa zainduta. 
 
Egun, gehiengo partaidetza zuzena duten 15 enpresak osatzen dute SEPI. Oso enpresa 
talde anitza da, hainbat gizarte-xede baitaude tartean; besteak beste, hauek: 
itsasontzigintza, komunikabideak, elikagai-banaketa, azpiegituren kudeaketa, 
meatzaritza, tabako-laborea, enpresa-sustapena, nekazaritza- eta ingurumen-eraldaketa, 
aisialdia energia nuklearra (esate baterako, hauetan dauka partaidetza: Hunosa, Izar, 
Navantia, Mercasa taldea, Tragsa taldea, RTVE korporazioa eta RTVE erakunde 
publikoa, Correos taldea, EFE agentzia).  
 
Finantza-araubidea: 2006tik aurrera, ekainaren 5eko 20/2006 Legea onartu ondoren, 
Estatuko aurrekontu orokorren kargurako ekarpenak jaso ditzakete SEPIk eta gehiengo 
partaidetza duten sozietateek. Bestalde, funtsak erakar ditzakete merkatu nazionalean 
edo atzerritarretan, errenta finkoko balioak igorriz eta jarriz. Horiek Estatuaren bermeaz 
gozatu ahalko dute hirugarrenen aurrean. 
 
SEPIk, gaur gaurkoz, autonomia-erkidego guztietan dauzka ezarpenak. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_Estatal_de_Participaciones_Industriales
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx
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EAEk mekanismo egokiak arbitratu nahi ditu, Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeek 
Estatuko enpresa eta erakunde publikoen administrazio- eta kudeaketa-organoetan parte 
hartu ahal izan dezaten; zehazki, SEPIn edo berori osatzen duten enpresetan, beren 
negozio-kudeaketa EAEn baldin badute.  
 
Partaidetza horrek ez du bitarteko material edo pertsonalik eskualdatzea eskatzen; izan 
ere, Estatuko araudian gaikuntza emanez gauzatuko litzateke. 
 
Kataluniako Estatutuak (182.2 art.) Generalitatearen partaidetza aurreikusten du, legeria 
aplikagarrian ezarritako baldintzetan, Estatuko finantza-erakundeen eta enpresa 
publikoen zuzendaritza-organoak izendatzeko orduan, beren eskumena Kataluniako 
lurraldera hedatzen bada eta eskualdatzeko xede ez badira. Konstituzio Auzitegiaren 
31/2010 Epaiaren arabera, termino hauetan datza manuaren konstituzionaltasuna (114. 
oinarri juridikoa): “Es evidente que la legislación aplicable a la que remite cada uno de los 
apartados del precepto no puede ser otra que la estatal, pues estatales son los órganos 
y organismos a los que se refiere, y que en virtud de esa remisión corresponde al Estado 
hacer o no efectiva en cada caso con entera libertad la participación expresada, su 
concreto alcance y su específico modo de articulación”. 
 
Otras alternativas que han sido manifestadas por la doctrina, son el traspaso de la 
gestión de las empresas públicas del Estado a las CCAA a través de los contratos 
programas5, donde se pueden establecer las aportaciones y compromisos de las partes 
que intervengan en las transferencias (por ejemplo en la trasferencia de servicios de 
cercanías a Cataluña). Esta fórmula es compatible con la entrada de las CCAA en los 
órganos de dirección de las empresas. 
  

                                                           
5
 Guillem Lopez-Casasnovas, Albert Castellanos. El traspaso de las empresas públicas del Estado a las Comunidades 

Autónomas: un marco general. Autonomies aldizkaria, 2004ko azaroa (57. or. eta hurrengoak) 
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19. fitxa: Kreditu ofiziala 

 
XEDEA 
 
Autonomia-erkidegoak "Kreditu Erakunde Ofizialak" sortzeko eta horiek diruz hornitzeko 
aukera edukitzea, Estatuko Kreditu Erakundeak Estatuko aurrekontu orokorretatik 
datozen diru-sarreretatik elikatzen diren bezalaxe. 
 
ESKUMENEN KONFIGURAZIOA 
 
Konstituzioa: 149.1.11 eta 149.1.13 artikuluak 
Autonomia Estatutua: 10.25 eta 11.2.a) artikuluak 
Araudia 
Kreditu Erakunde Ofiziala (KEO): 12/1995 Errege Lege Dekretua, abenduaren 28koa, 6. 
xedapen gehigarria (urriaren 1eko 40/2015 Legeak egin zion azken aldaketa) eta 
706/1999 Errege Dekretua, apirilaren 30ekoa. 
 
TRANSFERITU BEHARREKO ZERBITZUAK DITUEN ESTATUKO ORGANOA 
EKONOMIA, INDUSTRIA ETA LEHIAKORTASUN MINISTERIOA  
Kreditu Ofizialeko Institutua (KOI) 
 
ESKUALDATZEAK BESTE ERKIDEGO BATZUEI 
 
Ez da halakorik izan. 
 
TRANSFERENTZIAREN BALORAZIOA, ESTATUTUAREN GARAPENARI 
DAGOKIONEZ 
 
KEO, egun, Ekonomia, Industria eta Lehiakortasun Ministeriora atxikitako enpresa-
erakunde publikoa da. Kreditu-erakundea da (banku publikoa), eta Estatuko finantza-
agentzia bat da. Nazioko eta nazioarteko merkatuetan finantzatzen da (bonuak eta zor-
tituluak igorriz), baina ez Estatuko aurrekontu orokorren transferentzien bidez. Banku 
publikoa den heinean, enpresen inbertsio- eta likidezia-eragiketak finantzatzeko 
maileguak ematen ditu, bai bitartekaritza-lerroen bidez (kreditu-erakundeak arduratzen 
dira horiek aplikatzeaz), bai finantzaketa zuzenaren bidez Estatuko finantza-agentzia den 
heinean, Estatuak esportazioa sustatzeko eta garapenari laguntzeko asmoz zein, funts 
publikoak hornitu ondoren, natura-hondamendiek eragindakoei laguntzeko xedez 
hornitzen dituen finantzaketa ofizialeko tresnak kudeatzen ditu KEOk. 
 
Abenduaren 28ko 12/1995 Errege Lege Dekretuan, 6. xedapen gehigarrian (urriaren 
1eko 40/2015 Legeak egin zion azken aldaketa) eta apirilaren 30eko 706/1999 Errege 
Dekretuan jasotzen da horren erregulazioa. 
Transferentziei buruzko txostena egin zenean, kreditu-erakunde izaera zuen estatu-
sozietate bihurtua zen KEO, eta bere gain hartu zuen banku publiko ofizialaren 
titulartasuna. Orduan, Industriako Kreditu Bankuak, Nekazaritzako Kreditu Bankuak, 
Tokiko Kreditu Bankuak eta Espainiako Hipoteka Bankuak osatzen zuten banku publikoa, 
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eta Espainiako Bankuaren partaidetza handia zeukan. Banku publiko hori guztia 
Espainiako Banku Korporaziora sartu zen 1991n, Argentariara, zeinaren xedea bankua 
pribatizatzea baitzen. KEO, berriz, korporazio horretatik bananduta eta independente 
geratu zen. Jakina denez, Argentaria pribatizatu egin zen, eta, 1999an, BBVk eta 
Argentariak bat egin zuten, BBVA sortzeko. 
 
Ondoriorako, 53. fitxaren edukian hustuketa handia egin da; izan ere, gaur egun KEO 
bakarrik aipa dezakegu. Bada, KEO litzateke kreditu-erakunde ofizial bakarra. Fitxa 
hartan, hau esaten zen eskualdatzearen inguruan: “Estatuko aurrekontu orokorretan 
kreditu ofiziala finantzatzeko dauden partidetan autonomia-erkidegoari dagokion zatia 
kendu behar da, Ekonomia Itunaren finantzaketa-arauak zorrotz aplikatuz, Estatutuan 
hartutako zerbitzuak eta eskumenei eusteko”. Egun, ezin daiteke hitz horiekin aldarrikatu, 
KEO ez baita Estatuko aurrekontuekin finantzatzen (finantza-merkatuetara joz 
finantzatzen du bere burua). 
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20. fitxa: Balore-merkatua 

 
GAIA/ZERBITZUA  
 
“BALORE-MERKATUA” 
 
TRANSFERITU BEHARREKO GAIAREN/ZERBITZUAREN AZALPEN LABURRA 
 
EAEk egin behar dituen eginkizunak, oro har Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak 
(CNMVk) egiten dituenak, Euskal Autonomia Erkidegoan dauden kontratazio-zentroen 
eta Bilboko Burtsan bakarrik kotizatzen duten produktuen ingurukoak, bai eta Bilboko 
Burtsaren sozietate artezkaria edota negoziatzeko asmoz hor bakarrik onartu diren 
baloreen gaineko eragiketak gainbegiratzeko, ikuskatzeko eta zehatzeko eginkizunak 
ere. 
 
ESTATUAREN ETA EAE-REN ESKUMEN-TITULUA 
 
- Konstituzioa:  149.1.11 eta 149.1.13 artikuluak 
- Autonomia Estatutua:  10.29 eta 10.25 artikuluak 
 
ARAUDIA 
 
Europakoa: 
Europako Erkidegoko 2004/39/EE Zuzentaraua, finantza-tresnen merkatuei buruzkoa 
(MiFID) 
1095/2010/EB Erregelamendua: Merkatuen eta baloreen inguruko Europako Agintaritza 
 
Estatukoa: 
4/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa, Balore Merkatuei buruzko 
Legearen testu bategina onesten duena. 
 
Autonomia-erkidegokoa: 
159/1999 Dekretua, martxoaren 9koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Baloreak 
Kontratatzeko Zentroen araubide juridikoa erregulatzen duena. 
2000ko maiatzaren 18ko Agindua, Ogasun eta Administrazio Publikoko sailburuarena. 
Honen bidez, Bilboko Balore Burtsako konpentsazio- eta likidazio-zerbitzuaren sistemara 
atxikitzeko eta sistemak funtzionatzeko arauak onartzen dira. Bilboko Balore Burtsaren 
Sozietate Artezkaria SAk kudeatzen du Bilboko Balore Burtsa. 
 
JURISPRUDENTZIA 
 
Konstituzio Auzitegiaren 133/1997 Epaiak ezarri zuenez, autonomia-erkidegoei dagokie 
gainbegiraketa-, ikuskapen- eta zehapen-arloa, beren lurraldean kokatuta dauden 
burtsen sozietate artezkariei eta negoziatzeko asmoz horietan bakarrik onartu diren 
baloreen gaineko eragiketei dagokienez. 
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TRANSFERITU BEHARREKO ZERBITZUAK DITUEN ESTATUKO ORGANOA 
 
Balore Merkatuaren Batzorde Nazionala 
 
ESKUALDATZEAK BESTE ERKIDEGO BATZUEI 
 
Ez da halakorik izan. 
 
TRANSFERENTZIAREN BALORAZIOA, ESTATUTUAREN GARAPENARI 
DAGOKIONEZ 
 
Europaren eremuan: azken urteotan, balore-merkatuak aldaketa sakona eduki du 
Europako Erkidegoaren 2004/39/EE Zuzentaraua aplikatu ostean. Finantza-tresnen 
merkatuari buruzkoa da zuzentarau hori (MiFID), eta 24/1988 Legea aldatu zuen 47/2007 
Legearen bidez ekarri zen. Finantza-tresnekin egiten diren eragiketei buruz zer-nolako 
informazioa eman behar den erregulatzen duen zuzentarau hori ekarri zenetik ezarri den 
araubideak bermatu egiten du eskudun agintaritzek behar bezalako informazioa 
edukitzea gero gainbegiratu behar dituzten eragiketen inguruan. 
 
Europako ingurune horretan eratu da merkatuen eta baloreen inguruko Europako 
Agintaritza (Europar Batasunaren 1095/2010 Erregelamendua). Ebazpenak emateko 
ahala eta gainbegiratzeko eginkizunak dauzka, eta estatu kideetako gainbegiraketa-
agintaritzek parte hartzen dute. Honako hau da agintaritza horren xedea: interes publikoa 
babestea, finantza-sistemaren egonkortasunari lagunduz, erregulazio- eta 
gainbegiraketa-maila koherente eta solido baten bidez, gainbegiraketaren nazioarteko 
koordinazioa indartuz eta finantza-produktuen inbertsiogileak eta kontsumitzaileak 
gehiago babestuz. 
 
Espainiako Estatuaren eremuan, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionala arduratzen da 
balore-merkatuak eta horietan esku hartzen dutenen jarduera gainbegiratu eta 
ikuskatzeaz, gai horretan eskumenak dituzten autonomia-erkidegoen eginkizunei kalterik 
egin gabe. Horrela, bada, araudiak araugintzako eginkizunak (zirkularrak eta gida 
teknikoak), baimenen ingurukoak, informazioa hedatzekoak, gainbegiratzekoak eta 
zigortzekoak esleitzen dizkio; zehazki, bigarren mailako merkatu ofizialen gaineko 
eskumen hauek (legez ezarritako kasuetan, aipatutako autonomia-erkidegoei esleitu ahal 
zaizkie): 
negoziatzeko baloreak onartzeko betekizunak aurretik egiaztatzea. 
merkatuaren eskura jartzea baloreen kotizazioari eragin diezaiokeen informazio guztia, 
igortzaileari buruzkoa. 
negoziatzeko onartu diren balore-erakundeen informazio ekonomiko-finantzarioa eta 
negozioei buruzkoa. 
negoziatzeko onartu diren baloreak dauzkaten sozietateen kapitalaren partaidetza 
garrantzitsuetan egon diren aldaketak jakinaraztea. 
baloreak erosteko eskaintza publikoak baimentzea eta informazio-liburuxka onartzea. 



 

113 
 

jarduerak hasteko eta horiek erregistro batean inskribatzeko baimena ematea inbertsio-
zerbitzuen enpresei, merkatuen azpiegituren enpresei, baterako inbertsioen erakundeei 
eta horien sozietate kudeatzaileei. 
Era berean, hala badagokio balore-merkatuen jarrera irregularrak zaintzeko eta 
zigortzeko xedez, bai eta prezioak egoki eratzea bermatzeko xedez ere, CNMVk: 
bere gainbegiraketaren mende dauden balore-merkatu espainiar guztietatik jasotzen du 
lineako informazioa. 
balore jakin baten negoziaketa eten dezake, merkatuetan behar besteko informaziorik ez 
dagoen egoeretan. 
merkatuen euskarri diren sistema teknologikoak aztertzen eta gainbegiratzen ditu. 
 
Arlo horretako Estatuko legeria (4/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa, 
Balore Merkatuei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena) EAEren jarduera-
eremua murrizten joan da, 44/2002 Legea indarrean jarri zenetik aurrera batez ere 
(44/2002 Legea, azaroaren 22koa, Finantza Sistema Aldatzeko Neurriei buruzkoa). Lege 
horrek, bere artikulatuan, dauden konpentsazio- eta likidazio-sistemak integratzeko 
prozesua burutzeko legezko aldaketak ezarri zituen. Xede horretarako, Balioak 
Erregistratzeko, Konpentsatzeko eta Likidatzeko Sistemak Kudeatzeko Sozietatea 
(Sistemen Sozietatea) sortu zen, eta Bartzelonako, Bilboko eta Valentziako Burtsek 
kudeatzen dituzten sistemak sartu ziren horra. Azken batean, Espainiako burtsen eta 
merkatuen barruan (Sistemen Sozietatean) sartu dira konpentsazio- eta likidazio-
sistemak, zeinak barruan hartzen dituen bigarren mailako merkatuak eta baloreak 
erregistratzeko, konpentsatzeko eta likidatzeko sistemak, testu bateginak adierazten 
duen bezalaxe, hau esleitzean: “Jaulkipen bati dagozkion kontuko idatz-oharren bidez 
ordezkatutako baloreen kontabilitate-erregistroa eramateko ardura erakunde bakar bati 
emango zaio, eta erakunde 
 
horrek haren osotasuna zaindu beharko du”. 
Modu berean, hau ezartzen du 2015eko testu bateginak 56. artikuluan: Burtsen 
Interkonexiorako Sistema: 
 
Balore-burtsek Burtsen Interkonexiorako Sistema bat ezarriko dute, sare 
 
informatiko baten bitartez integratua, eta bertan negoziatuko dira Balore Merkatuaren 
Batzorde Nazionalak erabakitzen dituen baloreak, zeinak aurrez negoziatzeko onartuta 
daudenetakoak izango baitira gutxienez ere bi balore-burtsetan, erakunde jaulkitzaileak 
eskatuta eta Burtsen Sozietateak hurrengo artikuluan aipatzen den aldeko txostena eman 
ondoren, erregelamenduz ezarritakoaren arabera. 
Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak xedatu ahalko du balore-jaulkipen bat 
 
Burtsen Interkonexiorako Sisteman sartzeak berarekin ekar dezala jaulkipen hori 
 
esklusiboki haren bitartez negoziatzea, eta aldez aurretiko betekizun gisa eskatu ahalko 
du bera baloreen gordailuzain zentral batean sartzea. 
 
57. artikuluak, berriz, hau ezartzen du: Burtsen Sozietatea: 
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Burtsen Interkonexiorako Sistemaren kudeaketa Burtsen Sozietateari egokituko 
 
zaio. Sozietate hori une bakoitzean dauden balore-burtsen zuzentze-sozietateek eratuko 
dute. 
Burtsen Sozietatea Burtsen Interkonexio Sistemaren funtzionamendurako behar 
 
diren baliabideen titularra izango da, bai eta haren erantzulea ere; halaber, sistema 
horren organo zuzendaria izango da, eta horixe izango du xede sozial esklusiboa. 
 
Balore-merkatuei buruzko gaiari dagokionez, araudi hau eman du Euskal Autonomia 
Erkidegoak: 
159/1999 Dekretua, martxoaren 9koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Baloreak 
Kontratatzeko Zentroen araubide juridikoa erregulatzen duena. 
2000ko maiatzaren 18ko Agindua, Ogasun eta Administrazio Publikoko sailburuarena. 
Honen bidez, Bilboko Balore Burtsako konpentsazio- eta likidazio-zerbitzuaren sistemara 
atxikitzeko eta sistemak funtzionatzeko arauak onartzen dira. Bilboko Balore Burtsaren 
Sozietate Artezkaria SAk kudeatzen du Bilboko Balore Burtsa. 
Bestalde, hainbat xedapen eta ebazpen eman dira Bilboko Balore Burtsaren Sozietate 
Artezkaria SAren inguruan (estatutuak baimendu dira, Administrazio Kontseiluko kideen 
eta zuzendari nagusiaren izendapena onartu da eta abar). 
Azken buruan, azaldu den bezala erabili du EAEk, orain arte, araugintza- eta 
betearazpen-ahalmena, Bilboko Burtsaren Sozietate Artezkariari eta Bilboko Burtsaren 
merkatuan bakarrik kotizatzen duten baloreei dagokienez. 
Indarrean dagoen araudiari erreparatuta, EAEk gara ditzakeen eginkizunek, seguru asko, 
ez dute eginkizunak transferitzea behar, eta, horrelakoetan, nahikoa izaten da egungo 
araudiaren aurreikuspena bera (4/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa, 
Balore Merkatuei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena), CNMVk betetzen 
dituen zenbait eginkizun EAEri bere eskumen-eremuan dagozkiola aitortzen baitu. 
Urriaren 23ko 4/2015 Legegintzako Errege Dekretuan arlo honetako eskumenak dituzten 
autonomia-erkidegoei aitortutako ahalak: 
 
Beraz, EAEk bete beharreko eginkizunez arituko gara; oro har, CNMVk betetzen dituen 
horietaz. Hau da, Euskal Autonomia Erkidegoan dauden kontratazio-zentroen eta Bilboko 
Burtsan bakarrik kotizatzen duten produktuen ingurukoez, bai eta Bilboko Burtsaren 
sozietate artezkaria edota negoziatzeko asmoz hor bakarrik onartu diren baloreen 
gaineko eragiketak gainbegiratzeko, ikuskatzeko eta zehatzeko eginkizunez ere. 
 
Erkidegoaren eremuko merkatuen kasuan, bigarren mailako balore-merkatuak sortzea 
baimentzea.  
Sozietate artezkariaren edo merkatuaren erregelamenduaren estatutu sozialetan 
aldaketak onartzea, erkidego-eremuko merkatuei dagokienez. 
Erkidegoaren eremuko merkatuen kasuan, eremu autonomikoko bigarren mailako 
merkatu bateko sozietate artezkaria ordezkatzea baimentzea.  
Egokitzat jotzen dituzten antolaketa-neurri gehigarriak ezartzea, Erkidegoaren eremuko 
merkatuei dagokienez. 
EAEko lurraldean kokatutako balore-burtsak sortzea. 
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Eremu autonomikoko balore-burtsen  antolaketa ezartzea. 
Burtsa-sozietateen estatutuek, horien aldaketek eta horien Administrazio Kontseiluetako 
kideen izendapenak Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalaren onespena beharko dute, 
arlo honetan eskumenak dituzten autonomia-erkidegoen aurretiko txostenaren ostean. 
Arlo honetan eskumenak dituzten autonomia-erkidegoek zor publikoko merkatu 
autonomikoa sortu, arautu eta antolatu ahalko dute, eta beraiek edo zuzenbide publikoko 
beste erakunde batzuek beren lurralde-eremuaren barruan jaulkitako errenta finkodun 
baloreak negoziatzeko xedea edukiko du. 
Eremu autonomikoko merkatuen kasuan, etorkizunen eta aukeren bigarren mailako 
merkatua sortzea baimentzea. Bestalde, arlo honetan eskumenak dituzten autonomia-
erkidegoei egokituko zaie 64. artikuluan adierazten diren gainerako baimenak eta 
onespenak ematea. 
Etorkizunen eta aukeren bigarren mailako merkatuetan, sozietate artezkariak 
Administrazio Kontseilua edukiko du. Kontseilu horrek bost kide eta zuzendari orokor bat 
izango ditu gutxienez. Hasierako baimena jaso ondoren, Balore Merkatuen Batzorde 
Nazionalak onartu beharko ditu izendapen berriak, edo, bestela, arloan eskumena duen 
autonomia-erkidegoak, izendatuek 152.1.f) artikuluko betekizunak biltzen dituztela 
egiaztatze aldera. 
Arloan eskumenak dituzten autonomia-erkidegoei dagozkie 76. artikuluan jasotzen diren 
eskumenak (bigarren mailako merkatu ofizialetan negoziatuko diren baloreak onartzea, 
Balore Merkatuen Batzorde Nazionalak lege horretan eta horren garapen-arauetan 
ezarrita dauden betekizunak eta prozedura betetzen direla egiaztatu ondoren), merkatu 
horietan eskatzen diren betekizun espezifikoak aurretik betez, eremu autonomikoko 
merkatuetan bakarrik negoziatzen diren baloreei dagokienez. 
Beren eremu autonomikoko merkatuetan bakarrik negoziatzen diren finantza-tresnen 
negoziaketa etetea. 
Beren eremu autonomikoko merkatuetan bakarrik negoziatzen diren finantza-tresnak 
negoziaketatik kanporatzea hitzartzea. 
Arloan eskumenak dituzten autonomia-erkidegoek, beren lurralde-eremuan egiten diren 
eragiketei dagokienez, informazio publikoa jakinarazteko bestelako edozein betebehar 
ezarri ahalko dute negoziatzeko onartu diren akzioen gaineko eragiketen inguruan, bai 
eta merkatu horretan amaitu diren eragiketen inguruan ere. 
Gainbegiratzeko, ikuskatzeko eta zehatzeko eremua: 233. artikuluan xedatzen denak ez 
dio kalterik egiten autonomia-erkidegoek beren eremu autonomikoko bigarren mailako 
merkatuetan erakunde artezkarien inguruan edo eremu horietan bakarrik negoziatzeko 
onartu diren baloreen gaineko eragiketen inguruan edo artikulu horren lehenengo bi 
ataletan aipatzen diren gainerako pertsonen eta erakundeen inguruan esleituta dituzten 
gainbegiraketa-, ikuskapen- eta zehapen-eskumenei. Eskumen horiek erabiltzeko xedez, 
oinarrizko izaera edukiko dute titulu horren manuek. Horietan aipatzen diren Estatuko 
organoek edo erakundeek, berriz, ez dute oinarrizko izaera edukiko. Balore Merkatuen 
Batzorde Nazionalak hitzarmenak egin ahalko ditu balore-merkatuen arloan eskumenak 
dituzten autonomia-erkidegoekin, beren jarduerak koordinatzeari begira. 
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226., 227., 228. eta 231. artikuluetan6 ezarritakoaren inguruko eskumenak, Balore 
Merkatu Batzorde Nazionalaren eskumenak errespetatuz  
Zehatzeko eskumena autonomia-erkidegoena denean, eskumenek dagokion autonomia-
erkidegoaren barne-mailako eremuan banatzen dituzten arau organikoetan finkatuko dira 
espediente horiek irekitzeko zein bideratzeko eta zehatzeko eskumena duten organoak. 
 
 
 
 
 
 
6. arloa.- HEZKUNTZA 
  

                                                           
6
 Merkatu-abusua: prezioen eraketa askearen inguruko informazio pribilegiatua eta jarrera debekatuak. 
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21. fitxa: Unibertsitate irakaskuntzako atzerriko titulu eta ikasketak jaulki, 
homologatu eta baliozkotzea (hezkuntza arloan funtzio eta zerbitzuak zabaltzea) 

 
GAIA/ZERBITZUA 
 
UNIBERSITATE IRAKASKUNTZAKO ATZERRIKO TITULU ETA IKASKETAK JAULKI, 
HOMOLOGATU ETA BALIOZKOTZEA 
 
ESKUALDATZEAREN XEDEA 
 
Euskal Autonomia Erkidegoari irailaren 26ko 2808/1980 EDren bidez hezkuntza-arloan 
eskualdatu zitzaizkion eginkizun eta zerbitzuak gehitu egiten zaizkio (unibertsitate 
irakaskuntzako atzerriko titulu eta ikasketak jaulki, homologatu eta baliozkotzea). 
Unibertsitate irakaskuntzako atzerriko tituluak eta ikasketak jaulkitzeko, homologatzeko 
eta baliozkotzeko eginkizunak, aldian aldiko indarreko baliokidetasun-taulen arabera edo, 
hala badagokio, Hezkuntza Ministerioak landutako irizpide orokorren eta baliokidetasun-
taulen arabera. 
Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan dauden atzerriko ikastetxeetan 
egindako unibertsitatez kanpoko ikasketen aitorpenaren inguruko eginkizunak eta 
zerbitzuak, ikastetxe eta irakaskuntza horien inskripzio- eta jardun-baimenak barne direla, 
eta edozein dela ere hezkuntza-sistema eta irakasten den hizkuntza eta kultura. 
 
ESKUMEN-TITULUAK 
 
Espainiako Konstituzioaren 149.1.30 artikulua: estatuaren eskumen esklusiboa da titulu 
akademikoak eta lanbide-tituluak eskuratu, eman eta homologatzeko baldintzak arautzea, 
eta Konstituzioaren 27. artikulua garatzeko oinarrizko arauak ematea, botere publikoek 
alor horretan dituzten betebeharrak betetzen direla bermatzeko. 
Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 16 artikulua: Konstituzioaren 
lehen xedapen gehigarrian xedatutakoa betetze aldera, Euskal Herriko Autonomia 
Erkidegoaren eskumenekoa da irakaskuntza bere luze-zabalean, maila eta gradu eta 
espezialitate orotan, Konstituzioaren 27. artikuluaren eta bera gara dezaten lege 
organikoei kalterik egin gabe. 
 
ARAUDIA 
 
6/2001 Lege Organikoa, abenduaren 21ekoa, Unibertsitateei buruzkoa (36. art., 
ikasketak balioztatze edo egokitzeari, esperientzia baloratzeari, tituluen baliokidetza eta 
atzerriko tituluen homologazioari buruzkoa. Goi-mailako hezkuntzan atzerriko tituluen 
homologazioa). 
 
3/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Euskal Unibertsitate Sistemarena. 
967/2014 Errege Dekretua, azaroaren 21ekoa. Horren bidez, Unibertsitateko titulazio eta 
ikasketa-maila ofizialarekin homologatzeko eta haren baliokidetzat jotzeko zein ikasketak 
baliozkotzeko betekizunak eta prozedura ezarri ziren, atzerrian egindako goi-mailako 
ikasketei dagokienez, bai eta kualifikazioen Espainiako esparruaren baitako mailen 
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baliokide direnak zehazteko prozedura ere, arkitekto, ingeniari, lizentziatu, arkitekto 
tekniko, ingeniari tekniko zein diplomadun goi-mailako titulu ofizialei dagokienez. 
 
ESKUALDATZEAK BESTE AUTONOMIA-ERKIDEGO BATZUEI 
 
Ez zaie beste autonomia-erkidego batzuei eskualdatzerik egin arlo honetan. 
 
Unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako atzerriko titulu eta ikasketak homologatu eta 
baliozkotze funtzioen eskualdaketa egin da EAEra ekainaren 28ko 
135/2011 DEKRETUAREN bidez. Horren bitartez, Transferentzien Bitariko Batzordearen 
2011ko ekainaren 22ko Akordioa onartu zen, hezkuntza arloan irailaren 26ko 
2808/1980 Errege Dekretuak Euskal Autonomia Erkidegora eskualdatutako funtzio eta 
zerbitzuak handitzeari buruzkoa (unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako atzerriko titulu 
eta ikasketak homologatu eta baliozkotzea). (Ekainaren 24ko 893/2011 Errege Dekretua, 
hezkuntza arloan irailaren 26ko 2808/1980 Errege Dekretua Euskal Autonomia 
Erkidegora eskualdatutako funtzio eta zerbitzuak handitzeari buruzkoa (unibertsitatez 
kanpoko irakaskuntzako atzerriko titulu eta ikasketak homologatu eta baliozkotzea).  
 
Unibertsitate irakaskuntzarako atzerriko titulu eta ikasketetarako eskualdatzea egiteke 
dago. 
 
TRANSFERENTZIAREN BALORAZIOA 
 
EAEra unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzako atzerriko titulu eta ikasketak homologatu 
eta baliozkotzeko funtzio eta zerbitzuen eskualdaketa egin ondoren, EAEEren 16. 
artikulua egoki interpretatu eta aplikatzearen ondorio eraginkorra unibertsitate 
irakaskuntzako atzerriko titulu eta ikasketak jaulki, homologatu eta baliozkotze funtzio eta 
zerbitzuak EAErentzat erreklamatzea izan behar du, hezkuntza alorraren hedapen osoan, 
maila, gradu eta espezialitateetan EAEk eskumen esklusiboa duela aitortzeko zabalpen 
beharrezko eta koherentea den heinean, eta horrek oraindik eskualdatu behar diren 
funtzio eta zerbitzu hauek barne hartzen ditu. 
Ondorioz, funtzio eta zerbitzu hauen eskualdatzea erreklamatzeak hezkuntza alorrean 
irailaren 26ko 2808/1980 Errege Dekretuak gauzatutako eskualdatzea zabaltzea dakar. 
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7. arloa.- OSASUNA 
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22. fitxa: Farmazia-produktuen gaineko legeria. 

 
GAIA/ZERBITZUA  
 
FARMAZIA-PRODUKTUEI BURUZKO ESTATUKO LEGERIA BETEARAZTEA 
 
ESKUALDATZEAREN XEDEA 
 
Uztailaren 24ko 1/2015 Legegintzako Errege Dekretuan aurreikusitako betearazpen-
eskumenak; dekretu horren bidez Sendagaien eta osasun-produktuen berme eta 
erabilera zentzuzkoaren legearen testu bategina onartu zen, ondorengoak dira: 
Autonomia Erkidegora mugatutako hedapenerako publizitate mezuen baimena 
(1/2015 EDL, 80. art.). 
Osasun-arloko profesionalei zuzendutako promozioaren kontrola. (1/2015 EDL, 12. eta 
28. art.). 
Farmazia laborategiek euren jarduerak fabrikazio egokiaren arauei jarraikiz egiten 
dituztela egiaztatu (NDF) (1/2015 EDL, 17. art.). 
Baimenak etetea edo baliogabetzea ekartzen duten ikuskaritza ekintzak (1/2015 EDL, 35. 
art.). 
Sendagaien kalitate kontrol programak (1/2015 EDL, 11. art.). 
Gizakiek erabili beharreko sendagaien zaintza farmakologikoko lanetan kolaboratzea, 
farmazia-produktuen legerian ezarritakoaren arabera (1/2015 EDL, 53. eta 54. art.). 
Sendagaien kontrako erreakzioen informazioa (1/2015 EDL, 41., 53. eta 54. art.). 
Entsegu klinikoen alorreko ikuskaritza (1/2015 EDL, 59. art.). 
Farmazia-produktuen legeria betetzen dela ikuskatzea (1/2015 EDL, 108. art.). 
Farmaziako produktuen alorreko zehapen-ahalmena (1/2015 EDL, 114. art.). 
Establezimenduak aldi baterako ixtea (1/2015 EDL, 114. art). 
Laborategien praktika onen ikuskaritza egitea (1/2015 EDL, 69. art.). 
Farmazia-produktuen gaineko legeriak autonomia-erkidegoei esleitzen dizkien beste 
funtzio exekutibo guztiak. 
14/1986 Legea, apirilaren 25ekoa, Osasunaren Lege Orokorraren 100. artikuluan 
aurreikusitako neurrira egindako osasun produktuak fabrikatzeko lizentzia, zerga, 
administrazio eta gizarte ordenari buruzko abenduaren 29ko 55/1999 Legeak emandako 
idazketan. 
 
ESKUMEN-TITULUAK 
 
Estatua. 
EKren 149.1.16 art.: osasunaren oinarrien eta koordinazioaren gaineko eskumen 
esklusiboa. Farmazia-produktuak. 
Euskal Autonomia Erkidegoa. 
EAEEren 10.15 art.: Farmazia-antolamendua, Konstituzioaren 1491.1.16 artikuluan 
xedatutakoarekin bat, eta higienea, Estatutu honen 18. artikuluan xedatutakoa kontuan 
hartuz. 
EAEEren 18.1 art.: barne-osasun arloan, Estatuko oinarrizko legeria lege bidez garatu 
eta betearaztea. 
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EAEEren 18.3 art.: farmazia-produktuei buruzko Estatuko legeak betearaztea. 
 
ARAUDIA 
 
1/2015 Legegintzako Errege Dekretua, uztailaren 24koa, Sendagaien eta osasun-
produktuen berme eta erabilera zentzuzkoaren legearen testu bategina onartzen duena. 
14/1986 Legea, apirilaren 25ekoa, Osasunaren Lege Orokorra. 
437/2002 Errege Dekretua, maiatzaren 10ekoa, neurrira eginiko osasun-produktuen 
egileei jarduera-lizentziak emateko irizpideak ezartzen dituena. 
414/2013 Dekretua, irailaren 17koa, Euskal Autonomia Erkidegoan neurrira egindako 
osasun produktuen fabrikatzaileei funtzionamendu lizentziak emateko irizpideak eta 
prozedurak ezartzen dituena, baita osasun produktuak merkaturatzeko, banatzeko eta 
saltzeko aurretiko jakinarazpen erregimena ere. 
 
KONSTITUZIO AUZITEGIAREN DOKTRINA 
Konstituzio Auzitegiaren 32/1983 Epaia, apirilaren 28koa, “…corresponden al Estado en 
materia de sanidad interior, las bases, la coordinación general y la Alta inspección, y al 
País Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución, sin perjuicio de sus respectivas 
competencias de legislación y de ejecución de productos farmacéuticos y de la 
competencia organizativa interna de la Comunidad sobre los servicios relacionados con 
estas materias”. (2. OJ). Doktrina hori martxoaren 28ko Konstituzio Auzitegiaren 
50/1994 Epaian ere jaso da. 
 
ESKUALDATU BEHARREKO ZERBITZUAK DITUEN ORGANOA 
 
Osasuneko, Gizarte Zerbitzuetako eta Berdintasuneko Ministerioa. 
Osasunaren eta Kontsumoaren Idazkaritza Nagusia. 
 
ESKUALDATZEAK BESTE AUTONOMIA-ERKIDEGO BATZUEI. 
 
Hamahiru autonomia-erkidegok jaso dute farmaziako produktuen legegintza burutzeko 
eskualdatzea. Kronologikoki, hauek dira: Kanariar Uharteak, Katalunia, Galizia, Gaztela 
eta Leon, Aragoi, Valentziako Erkidegoa, Balearrak, Asturias, Errioxa, Murtzia, 
Extremadura eta Kantabria. Kasu guztietan, hauek izan dira eskualdatutako funtzioak: 
Autonomia-erkidegora mugatutako hedapenerako publizitate mezuen baimena. 
Osasun profesionalei zuzendutako promozioaren kontrola. 
Farmazia laborategiek exijitutako kontrolak betetzen dituztela egiaztatu. 
Baimenak etetea edo baliogabetzea ekartzen duten ikuskaritza ekintzak. 
Sendagaien kalitate-kontrolerako programak. 
Sendagaien kontrako erreakzioen informazioa. 
Saiakuntza klinikoen ikuskaritzak. 
Farmazia-gaiei buruzko legeriaren ikuskaritza. 
Farmaziako produktuen alorreko zehapen-ahalmena. 
Establezimenduak aldi baterako ixtea. 
Praktika onen ikuskaritzak egitea. 
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TRANSFERENTZIAREN BALORAZIOA 
 
Estatuaren farmazia produktuen gaineko legeria gauzatzeko funtzioen erreklamazioak 
alor honetan EAEren eskumena aitortzen duen EAEEren 18.3 artikuluaren estatutu 
aurreikuspenaren egiaztatze eraginkorra dakar. 
 
Baina 1/2015 Legegintzako Errege Dekretua EAEn bertan aurreikusitako funtzioak 
burutzeko eskumena duten agintaritzetara gaitu ondoren, funtzio horietara lotutako 
baliabide materialak, ekonomikoak eta pertsonalak daudela egiaztatu behar da, funtzio 
horiek osotasunean hartzen direla baloratzeko. 
 
Zentzu berean, aztertu beharko litzateke EAEk apirilaren 25eko 14/1986 Legearen 100. 
artikuluaren barruan garatzen dituen funtzioekin lotuta, irailaren 17ko 
4141/2013 Dekretuan aurreikusitakoari jarraikiz, funtzio horiek gauzatzeari lotutako 
baliabide material, ekonomiko eta pertsonalen balorazioa egiteke dagoen ala ez. 
 
Horren haritik, Konstituzio Auzitegiaren 25/1983 Epaiak hauxe adierazi zuen:  “(…) la 
atribución ipso iure de competencias debe entenderse como posibilidad de ejercicio 
inmediato de todas aquellas que para su ejercicio no requieran especiales medios 
personales o materiales. El traspaso de servicios es condición del pleno ejercicio de las 
competencias estatutariamente transferidas, cuando, según su naturaleza, sea necesario 
e imprescindible”. 
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23. fitxa: Eskola-asegurua. 

 
ESKUALDATZEAREN XEDEA 
 
Eskola Aseguruaren erregimen ekonomikoa eta Eskola Asegurutik sortutako osasuna 
babesteko ekintzari dagozkion funtzio eta zerbitzuen kudeaketa, bereziki: 
Eskola istripuagatik. 
Gaixotasunagatik, kirurgia orokorra, neuropsikiatria, tokologia, biriketako eta hezurretako 
tuberkulosia barne. 
Beste prestazio batzuk: fisioterapia, kimioterapia, erradioterapia, kobaltoterapia, 
radiumterapia eta kirurgia maxilofaziala. 
 
ESKUMEN-TITULUAK 
 
EKren 149.1.16 eta 17 art.: Estatuak osasunaren oinarri eta koordinazio orokorraren 
gaineko eskumen esklusiboa, baita Gizarte Segurantzaren oinarrizko legegintzaren eta 
erregimen ekonomikoaren gainekoa ere, Autonomia-erkidegoek zerbitzuak gauzatzeari 
kalterik egin gabe. 
EAEEren 18. artikulua eta 5. xedapen iragankorra: Osasun arloan, EAEri dagokio, 
barneko osasun-arloan, Estatuko oinarrizko legeria lege bidez garatu eta betearaztea. 
Gizarte Segurantzaren arloan, EAEri dagokio Estatuaren oinarrizko legeria lege bidez 
garatzeko eta betearazteko eskumena, baita Gizarte Segurantzaren araubide 
ekonomikoa kudeatzekoa ere, haren araubide ekonomikoa mamitzen duten arauak izan 
ezik. 
 
ARAUDIA 
1953ko uztailaren 17ko Legea. Horren bidez, Derrigorrezko Eskola Asegurua ezarri zen. 
 
ESKUALDATZEAK BESTE AUTONOMIA-ERKIDEGO BATZUEI 
 
Kronologikoki, 2006. eta 2010. urteen artean Extremadurako, Gaztela-Mantxako, 
Aragoiko, Balearretako, Kantabriako, Asturiasko eta Kanariar Uharteetako autonomia-
erkidegoek eskola-aseguruaren prestazioen kudeaketari lotutako baliabideen 
eskualdatzea jaso dute Estatutik. Kasu horietan guztietan, eskualdatzeen oinarri diren 
funtzio eta zerbitzuek eskola-aseguruaren osasunaren babes ekintzaren gainekoak dira, 
termino hauetan: 
Eskola Asegurutik sortutako osasuna babesteko ekintzari dagozkion funtzio eta 
zerbitzuen kudeaketa, bereziki: 
Eskola istripuagatik. 
Gaixotasunagatik, kirurgia orokorra, neuropsikiatria, tokologia, biriketako eta hezurretako 
tuberkulosia barne. 
Beste prestazio batzuk: fisioterapia, kimioterapia, erradioterapia, kobaltoterapia, 
radiumterapia eta kirurgia maxilofaziala. 
 
Eskualdatze horietan ez da Eskola Aseguruaren erregimen ekonomikoaren kudeaketa 
barne hartu. 
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Hezkuntzari dagokionez, irailaren 26ko 2808/1980 Errege Dekretuaren bidez hezkuntza 
arloko eskualdaketa egin zen, eta abenduaren 30eko 3195/1980 Errege Dekretuaren 
bidez hezkuntza arloan Euskal Autonomia Erkidegoak zerbitzuen eskualdatzea jaso zuen 
Estatuaren eskutik. Euskal Autonomia Erkidegoak Hezkuntza Ministerioaren probintzia-
ordezkaritzek EAEn gauzatutako zerbitzu eta funtzioak bere gain hartu zituen, horien 
artean, eskola-aseguru gisa dagokion kantitatearen ordainketarekin lotutakoak (ikasle eta 
matrikulagatiko kuotaren % 50). 3195/1980 EDn honako hauek barne hartu ziren 
eskualdatu beharreko funtzioen artean: “eskola-aseguruaren alorrean Hezkuntza eta 
Zientzia Ministerioaren esku dauden jarduera eta funtzioak”. 
 
TRANSFERENTZIAREN BALORAZIOA 
 
Eskualdatu beharreko alor autonomo bezala identifikatzetik haratago, eskola-asegurua 
eskualdatzeko erreklamazioak autonomia-erkidego honek EAEEren 18. artikuluan 
ezarritako terminoetan Gizarte Segurantzaren erregimen ekonomikoaren kudeaketaren 
gainean duen eskumenean eragina duenez garrantzia handitzen du. 
Zentzu honetan, eskualdaketa honen edukia hari lotutako prestazio ekonomikoak barne 
hartuz ikusi behar da, EAEEren 18.2 artikuluak Gizarte Segurantzaren alorreko 
erregimen ekonomikoaren kudeaketa EAEri dagokiola ezartzen baitu, eta bosgarren 
xedapen iragankorrak dio “Bitariko Transferentzia-batzordeak (...) finkatuko ditu 
Autonomia Erkidegoak Gizarte-segurantzaren araubide ekonomikoaren kudeaketa 
bereganatu dezan hitzarmen aproposak, beti ere haren batasunaren eta elkartasun-
printzipioarekiko errespetuaren barruan (...)”. 
 
Aldiz, adierazi den bezala, gaur egunera arte autonomia-erkidegoei egindako 
eskualdatzeetan ez da GSINk eskola-aseguruaren prestazio ekonomikoak kudeatzeko 
duen eskumena aldatu, hau da, GSDNk aseguru horren kuotak biltzeko ardura izaten 
jarraitzen du, ikasleak dagokion kurtsoan matrikula egitean emandako kuota guztiak 
barne hartzen dituztenak (2,24 €). Kantitate hori eskola eta unibertsitate zentroek sartzen 
dute GSDNren kasuan kasuko probintzia zuzendaritzan. Bestalde, Zientzia eta 
Hezkuntza Ministerioak (EAEn Hezkuntza Saila, abenduaren 30eko 3195/1980 Errege 
Dekretuak egindako eskualdatzearen ondorioz) GSDNn ikasleek eskola-aseguru bezala 
ordaindutako kantitatearen baliokidea ingresatu behar du, aseguru horren araberako 
prestazioak ordaintzeko.  
Egindako eskualdatze horietan, GSDNk ekitaldi bakoitzean bildutako kopuruen %96 
eskualdatzen dio dagokion autonomia erkidegoari, osasun prestazioak finantzatzeko, eta 
gainontzeko % 4 GSNIk kudeatzen dituen prestazio ekonomikoak finantzatzeko 
gordetzen du. 
 
Finean, beste autonomia erkidegoetara egindako zerbitzuen eskualdaketa osasun 
asistentzia prestazioetan zehaztu da, autonomia erkidegoetara eskualdatu daitekeena 
bere garaian INSALUDek egindako osasun asistentzia eskualdaketa handitzekoa bezala, 
ikasleei emandako tratamendua Sisteman sartutako gainontzeko langileen antzekoa izan 
behar delako, eta hori dela eta, Osasun Sistema Nazionalak eman behar du Eskola 
Aseguruaren osasun asistentzia, Gizarte Segurantzaren espainiar Sistemak babestutako 
gainontzeko kolektiboaren termino berdinetan.  
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Horrek ez ditu prestazio ekonomikoak barne hartzen, bere ustez kutxa bakarraren 
printzipioa urratu gabe eskualdatu ezin daitezkeen sistemaren kontribuzio prestazioak 
osatzen dituztelako. 
 
Estatuaren ustez, Eskola Aseguruaren prestazioaren zati baten finantzaketa Estatuaren 
Aurrekontutik Gizarte Segurantzaren Aurrekontura egiten diren transferentziak izateak 
ezin du Estatuaren ekarpen horrek duen kuota izaera alde batera utzi. Gizarte 
Segurantzaren erregimen guztietan (dependentzia harremana existitzen denetan, horren 
izaera edozein delarik) Gizarte Segurantzari emandako kuota “enpresaren ekarpenaren” 
eta “langilearen ekarpenaren” artean banatzen bada, gertakari hori ikaslearen egoerei 
egokitzen zaio, “Ikasleen Erregimen Bereziarekin” edo “Eskola Aseguruarekin” lotuta. 
Eskola Aseguruaren kuota bakarra bi zatitan banatzen da: bat “langilearen kuota” 
izenekoaren antzekoa litzatekeena -ikaslea matrikula akademikoa egitean zuzenean 
ordaintzen duena; bestea, —“enpresaritza kuotaren” antzekoa hura ere— hezkuntza 
administrazioak ordaintzen dio Gizarte Segurantzari, baina horrek eskualdatze global 
horren kuota izaera galtzea ekar dezake, ikasturte akademiko zehatz batean 
matrikulatutako ikasle guztien arabera Estatuak Gizarte Segurantzari egiten dio, 
indarrean dagoen ordenamenduan jasotako arau eta praktiken arabera. 
 
Hala ere, EAEEren testuak eskola aseguru osoa eskualdatzea planteatzeko aukera 
ematen du, hau da, Gizarte Segurantzaren erregimen ekonomikoaren kudeaketa bezala 
eta dagokion fitxan jasotzen diren termino berdinetan. 
Osasun prestazioei dagokienez, finantza tratamendua Gizarte Segurantzaren edozein 
erregimenaren barruko beste edozein langileenak bezalakoak izan beharko lirateke, eta 
EAEn azaroaren 6ko 1536/1987 Errege Dekretuan bezala egin beharko litzateke, Euskal 
Autonomia Erkidegora Osasun Institutu Nazionalaren (INSALUD) funtzio eta zerbitzuak 
eskualdatzea. 
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8. arloa.- TURISMOA 
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24. fitxa: Turismoko paradoreak. 

 
GAIA/ZERBITZUA 
 
“TURISMOA (Turismoko paradoreak)” 
 
TRANSFERITU BEHARREKO GAIAREN/ZERBITZUAREN AZALPEN LABURRA 
 
Deskribatutako eskualdatzea EAEko turismoko paradore nazionalen ingurukoa da. 
 
ESTATUAREN ETA EAE-REN ESKUMEN-TITULUA 
 
- Autonomia Estatutua:  10.36 artikulua 
 
TRANSFERITU BEHARREKO ZERBITZUAK DITUEN ESTATUKO ORGANOA 
 
Energia, Turismo eta Agenda Digitaleko Ministerioa  
Turismoko Estatuko Idazkaritza 
Paradores de Turismo de España SA estatuko merkataritza sozietatea 
 
ESKUALDATZEAK BESTE ERKIDEGO BATZUEI 
 
Ez dira turismoko paradoreekin gertatu orain erreklamatutako terminoetan, baina bai 
Zubia Txostenaren 30. fitxari -Turismoa- erreferentzia eginez. 
 
Azaroaren 22ko 242/2011 Dekretuaren bidez onartu zen Transferentzien Bitariko 
Batzordearen 2011ko azaroaren 16ko Akordioa, Estatuak Euskal Autonomia Erkidegoari 
turismo alorreko funtzio eta zerbitzuak eskualdatzeari buruzkoa (1711/2011 Errege 
Dekretua, azaroaren 18koa, Estatuak Euskal Autonomia Erkidegoari turismo alorreko 
funtzio eta zerbitzuak eskualdatzeari buruzkoa).  
 
Akordio honen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoak bere gain hartu zituen, 
erkidegoaren lurralde-eremuan,  turismo-informazioa, -sustapena eta -antolakuntzaren 
alorrean duen eskumenari dagozkion zereginak eta zerbitzuak, Estatuko Administrazioak 
egiten zituenak orain arte eta, bereziki, turismo-lanbideen arauketa, koordinaketa eta 
sustapena, bai eta turismoko profesionalen prestakuntza eta hobekuntza lortzeko 
irakaskuntzaren arauketa eta administrazioa, betiere Konstituzioaren 149.1.30 artikuluan 
eta Autonomia Estatutuaren 16. artikuluan ezarritakoaren arabera. 
 
Laburbilduz, sustapen turistikoko informazio funtzioak eskualdatu ziren: turismo lanen 
sustapena eta erregulazioa, eta turismo profesionalen formaziorako irakaskuntzaren 
erregulazioa. Bidaia-agentzien turismo-ekintzetarako sarbideari eta jardunari dagokienez, 
urtarrilaren 15eko 39/2010 Errege Dekretua indarrean jarri arte Estatuko Administrazioak 
izan dituen baliabideak Euskal Autonomia Erkidegoak bere gain hartu zituen. Aipatu 
urtarrilaren 15eko 39/2010 Errege Dekretuak estatuko hainbat arau indargabetu zituen, 
turismo-ekintzetarako sarbideari eta turismo alorreko jardunari dagokienez.  
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TRANSFERENTZIAREN BALORAZIOA, ESTATUTUAREN GARAPENARI 
DAGOKIONEZ 
 
242/2011 Dekretuaren bidez egindako eskualdatzetik kanpo geratu ziren bakarrak 
turismoko paradoreak izan ziren. Zerbitzu horri dagokion eskualdatzea Zubia 
Txostenaren oinarri izan ziren termino berdinetan mantendu daiteke. Zentzu horretan, 
EAEko establezimenduen titulartasunaren eskualdatzea litzateke (Hondarribiko 
Paradorea eta Argomaizeko Paradorea). 
 
Modu osagarrian, EAE turismoko paradoreak kudeatzen dituen enpresa publikoan 
(Paradores de Turismo de España SA Estatuko merkataritza sozietatea) parte hartzea 
hausnartu daiteke, EAEko erakundeek aipatutako Estatuko enpresaren administrazio eta 
kudeaketa organoetan parte hartzeko edo, hala badagokio, horien parte diren 
enpresetan, euren negozio kudeaketa EAEn dutenak, parte hartze horrek baliabide 
materialak edo pertsonalak eskualdatzea eskatzen ez badu ere, estatuko araudian gaituz 
bakarrik gauzatuko bailitzateke. 
 
Aipatu enpresa publikoa Estatuko Administrazio Orokorraren titulartasunekoa da, 
osotasunean, eta Administrazio Publikoen Ondarearen azaroaren 3ko 33/2003 Legeari 
jarraitzen dio (VII. titulua). Sozietateak hauxe izango du gizarte helburutzat: Estatuko 
turismo-establezimenduen eta -instalazioen sarea zuzenean edo zeharka kudeatu eta 
ustiatzea, baita erakundeak edozein forma juridikotan eskuratutakoak ere, haiek 
kudeatzea, erabiltzea edo ustiatzea posible denean.  
 
Ildo horretatik doa Kataluniako Estatutuaren 171. artikulua, turismo alorreko eskumenei 
buruzkoa, Generalitateari enpresa eta establezimendu turistikoen erregulazio eta 
klasifikazioa eta Generalitatearen titulartasunekoak diren establezimendu turistikoen 
sarearen kudeaketa egozten dionean, honako hau gaineratuz: 
“Establezimendu horien eta Katalunian dauden Estatuaren paradore-sareko 
establezimenduen arteko koordinazioa bideratzearren, Generalitateak parte hartuko du, 
Estatuko legeriak ezarritakoari jarraituz, Espainiako Turismo Paradoreen administrazio-
organoetan”. 
Konstituzio Auzitegiaren 31/2010 Epaiaren (107. OJ) arabera, estatutuaren agindua ez 
da konstituzioaren aurkakoa, honakoagatik: “en virtud de la expresa remisión contenida 
en el precepto a «en los términos que establezca la legislación estatal», es evidente que 
corresponde al Estado, pues obviamente son estatales los órganos de administración a 
que se refiere, hacer efectiva o no con entera libertad la participación expresada, así 
como también sus concretos términos, formas y modo de articulación, con el alcance 
general que puede tener esta concreta modalidad de cooperación”.  
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9. arloa.- KULTURA ETA HIZKUNTZA-POLITIKA 
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25. fitxa: Zinematografia Babesteko Funtsa 

 
GAIA 
 
ZINEMATOGRAFIA BABESTEKO FUNTSA 
 
XEDEA 
 
Estatuak zinematografia sustatzeko ekintzetara bideratzen dituen zerbitzu, funtzio eta 
hornidurak, ICAAk Zinematografia Babesteko Funtsaren kargura kudeatzen duena eta 
Zinemari buruzko 55/2007 Legearen III. kapituluan erregulatuta daudenak. 
 
ESKUMENEN KONFIGURAZIOA 
 
Konstituzioa: 149.2 art. (kultura), 149.1.13 art. (planifikazio ekonomikoaren oinarriak eta 
koordinazioa), 
Autonomia Estatutua: 10.17 art. (kultura), 10.38 art. (ikuskizunak), 6. art. (euskara), 10.25 
art. (sustapena eta garapena, eta planifikazio ekonomikoa). 
Zinematografia sustatzeari buruzko legeria:  
Abenduaren 28ko 55/2007 LEGEA, ZINEMARI buruzkoa. III. kapituluan 
zinematografiaren eta ikus-entzunezkoak sustatzeko neurriak eta pizgarriak erregulatzen 
ditu. 
Abenduaren 4ko 1084/2015 ED, Zinemaren Legearen Araudia. 
Urtarrilaren 10eko 7/1997 Errege Dekretua, Ikus-entzunezko Arteen Zinematografiaren 
Institutuaren egitura organikoa eta funtzioei buruzkoa. 
Jurisprudentzia:  
Zinematografia Babesteko Funtsa ez da autonomia erkidego bakar batera eskualdatu, 
eta Konstituzio Auzitegiak 13/1992 eta aurreragoko beste epai batzuetan Zinematografia 
Babesteko Funtsari buruzko aurrekontu partida konstituzioaren araberakoa zela baieztatu 
zuen, Estatuak EKren 149.2 eta 149.1.13 eskumen-tituluen babesean alor honetan 
eskumena duela oinarri hartuta, funts horren kudeaketaren zentralizazioa babestuz. 
 
TRANSFERENTZIAK BESTE AUTONOMIA-ERKIDEGO BATZUEI 
 
Ez dago. 
 
BALORAZIOA 
 
44/1981 Dekretuaren arabera (3069/80 Errege Dekretua), Euskal Autonomia Erkidegora 
Kultura alorrean egindako eskualdatzeei buruzkoa, EAEk zinematografia eta ikus-
entzunezkoen sektoreak antolatzeko eskumena du. Sektore ekonomiko honetan 
sustapen politika ezartzeko eskumena du ere, aplika daitezkeen sustapen eta zerga 
pizgarriak hartuz. Azkenik, zehapen-ahalmenaren gaineko eskumena eta gainontzeko 
eskumen adjektiboak.  
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Zinematografia Babesteko Funtsa bakarrik geratzen da eskualdatu gabe, 
eskualdatzearen Dekretuaren eranskinaren 3.7 atalak jasotzen duen moduan: 
“Zinematografia Babesteko Funtsaren bilketari eta ezarpenari dagokiona Euskal 
Autonomia Erkidegoaren eta Estatuko Administrazioaren arteko aurreragoko ikerketa eta 
akordioetan jorratuko da”. 
 
Deskribatutako eskualdatzearekin euskal zinematografiaren sektorea babesteko eta 
sustatzeko oinarrizko instrumentua dago. 
 
Funtsa aurrekontuetan dago, eskualdatzea Ekonomia Itunean dauden printzipioen 
arabera egiteko oztopo juridikorik gabe (12/2002 Legea, maiatzaren 23koa). 2016ko 
Estatuaren Aurrekontuen Legean sustapen ekintza hauek gastuen Programan (335C) 
zehazten dira, Kultura Ministerioaren 24. atalaren barruko zinematografia alorrerako 
berezia dena. 
 
Estatuak konstituzionalki justifikatu du Zinematografia Babesteko Funtsaren kudeaketa 
zentralizatua izatea, baina aldi berean autonomia-erkidegoek euren sustapen politika 
propioa izatea aitortuz, euren aurrekontu eskuragarritasunen kargura. Zinematografia 
Babesteko Funtsa EAEri eskualdatzeak instrumentu oso garrantzitsua da zentzu 
honetan. 
 
Aipatu beharra dago zinematografiari buruzko 55/2007 Legeak hizkuntza koofizialak 
erabiltzeko funts berezia duela, ICCA funtsaz gain.  
 
55/2007 Legearen III. kapituluaren 8. atalean gaztelania ez diren hizkuntza koofizialetan 
egindako zinematografia eta ikus-entzunezkoaren Sustapena erregulatzen da 36. 
artikuluan, beste laguntza eta pizgarrien artean. Hau dio 36. artikuluak:  
36 artikulua. Fomento de la cinematografía y el audiovisual en lenguas cooficiales 
distintas al castellano.  
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19.3 , y con el fin de atender al fomento y 
protección del uso de las lenguas cooficiales distintas a la castellana en la 
cinematografía y el audiovisual, promoviendo la pluralidad cultural de España y la 
igualdad de oportunidades de las lenguas propias de cada territorio en materia de 
expresión y difusión audiovisual, se establecerá un fondo de ayudas o créditos 
específicos que serán transferidos en su integridad a los organismos competentes de las 
Comunidades Autónomas, que los gestionarán conforme a sus competencias. 
Esta aportación del Estado, basada en el principio de corresponsabilidad, se dotará 
dentro de los límites presupuestarios aprobados en cada ejercicio y se destinará al 
fomento de la producción, distribución, exhibición y promoción de la industria 
cinematográfica y audiovisual en las citadas lenguas. 
 
Hizkuntza koofizialetan egindako zinemarako eta ikus-entzunezkoetarako funtsa 
transferitu gabe dago, eta gainera ez da aktibatu azken urteotan. Horrela, euskarazko 
ikus-entzunezko ekoizpenerako garrantzi handiko tresna bat ezabatu da, praktikan. 
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Gure finantzaketa sistemaren ondorioetarako adierazi beharra dago EAEk funts horietan 
parte hartzeko eskualdatzea Ekonomia Itunaren erregelen arabera egin behar dela. 
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26. fitxa: ISBN eta ISNN kodeen esleipena. Martxoaren 23ko 44/1981 Dekretua 
zabaltzea, kultura arloko fundazioak eta elkarteak, liburuak eta liburutegiak, 
zinematografia, musika eta antzerkia, gazteria, sustapen soziokulturala, ondare 
historiko-artistikoaren sustapena eta kirolaren sustapena eskualdatzeari buruzkoa 
(3069/980 ED, irailaren 26koa). 

 
GAIA 
 
BIBLIOGRAFIA IDENTIFIKATZEKO KODEAK - ISBN ETA ISSN 
 
XEDEA 
 
ISBN eta ISSN bezalako bibliografia identifikatzeko nazioarteko kodeak esleitu eta 
kudeatzea, katalogazioa eta informazioa eta funtzio estatistikoak barne, EAEn gizarte 
helbidea duten enpresek editatu edo sortutako obrak edozein euskarritan bibliografia 
sortzeko gizarte helburu duten enpresen eskariei dagokienez, baita euskara edo euskal 
kulturarekin lotutakoak ere, batez ere EAEn egoitza duten autoreek sortutako eta 
euskaraz sortutako obrak (Euskal Kultura Ondareari buruzko 7/1990 Legearen 66. art.), 
Estatuarekin elkarlanean. 
 
Irailaren 26ko 3069/1980 Errege Dekretuan eskualdatutako zerbitzuen zabalpen gisa 
planteatu da, ISBN eta ISSN kodeak esleitzeko eskumenarekin lotuta. Eskualdatze 
horretan ez ziren ISBNari lotutako funtzioak eskualdatu, eta Instituto Nacional del Libro 
Español-en (INLE) esku jarraitu zuten, 1986an desagertu zen erakunde autonomoa. 
 
ESKUMENEN KONFIGURAZIOA 
 
EKren 149.2 art. (kultura) eta EAEko Autonomia Estatutuaren 10.17 (kultura), 10.20 
(artxiboak, liburutegiak eta Estatuaren titulartasunekoak ez diren museoak) eta 10.37 
(estatistika) art. 
Legeria:  
1/1996 EDL, Jabetza Intelektualaren Legearen testu bategina. Lehen xedapen 
gehigarriak, lege gordailuari buruzkoa, alor honetako funtzioak autonomia erkidegoei 
eskualdatzea aurreikusten du. 
Liburuaren eta Liburutegien 10/2007 Legea.  
ISBNaren kasuan, Estatuak erregulatzen du ISBN sistema Espainian, nazioarteko 
irizpideen arabera, baina autonomia erkidegoek alor honetan eskumenak bere gain 
hartzeko aukera aurreikusten da. ISSNaren kudeaketa Liburutegi Nazionalari dagokio, 
autonomia-erkidegoek hartutako eskumenei kalterik egin gabe. 8. artikulua estatutuen 
arabera gobernu autonomikoei gordetako eskumenak babestuz amaitzen da. 
 
ISBNari dagokionez Irakurketaren, Liburuaren eta Liburutegien 10/2007 Legea garatzen 
duen abenduaren 12ko 2063/2008 Errege Dekretua.  
ED horrek azaroaren 2ko 2984/1972 Dekretua (LBK 1972, 2024) indargabetu zuen —
horren bidez, era guztietako liburu eta liburuxketan ISBN zenbakia jartzeko betebeharra 
ezarri zen—, nahitaezkotasun hori desagerraraziz. Beraz, lege gordailua lortzeko edo 

javascript:%20linkToDocument('RCL//1972//2024',%20'/wles/app/nwles/document/link?baseNM=RCL//1996//1382&baseUnit=DD.UN&targetNM=RCL//1972//2024&targetUnit=.&baseGUID=I2cb658e04a0311e081f4010000000000&tid=&version=&baseCT=legis&docguid=I2cb658e04a0311e081f4010000000000');
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liburu bat argitaratzeko ez da ISBNa eskatu behar, erabilera orokortuko sistema bat bada 
ere.  
Bere DA bakarrean argitaletxe sektoreak ISBN sistemaren kudeaketan hitzarmenen 
bidez parte hartzeko aukera aurreikusten du, aintzat hartuta ISBNaren nazioarteko 
kontratuen arabera editoreak sistemaren ezarpenean parte hartzen duten mailetako bat 
direla. Estatuak, GENCATek eta FGEEk (Federación de Gremios de Editores de España) 
ISBN kodea garatzeko hitzarmen bat sinatu zuten 2010eko abuztuaren 3an “aparteko 
kudeaketa sistema bat ezarriz, hitzarmen honen arabera, FGEEk kudeatuko duena”.  
23/2011 Legea, uztailaren 29koa, Legezko Gordailuari buruzkoa.  
 
7/1990 Legea, Euskal Kultura Ondareari buruzkoa: 
Ekoizpen hauek joko dira euskal bibliografia-ondaretzat: EAEn eta euskararen 
lurraldeetan argitaratu edo ekoitzitako lanak eta euskararekin edo euskal kulturarekin 
erlazionatutakoak, bereziki euskal autoreek egindakoak eta euskaraz egindakoak, horien 
euskarria dena dela. 
EAEko bibliografia-ondarea, aurreko lerrokadan aipatutakoez gain, EAEn dauden eta 
historia- edo kultura-balio nabarmenak dituzten bibliografia-lanek osatzen dute, horien 
euskarria dena .  
Kultur gordailutegiak funtsez hornitzeko eta nazio-mailako bibliografiaren kontrola egin 
asmoz, araudiz finkatuko dira Legezko Gordailuaren antolamendua eta jardunbidea zein 
ISBN kodearen esleipena, horiek baitira euskal bibliografia ondarea ezagutzeko, 
zaintzeko eta zabaltzeko erregistro garrantzitsuenak. 
 
11/2007 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoko Liburutegiei buruzkoa: 
Euskal Autonomia Erkidegoko Liburutegiak nazioarteko bibliografia-arauak edota 
informazioa kudeatzeko bestelako estandarrak egokituko ditu, eta, hala badagokio, 
EAEko Liburutegi Sistema osorako katalogazio-arauak egingo ditu. Era berean, 
autoritateen katalogoa ikuskatu, baliozkotu eta zerrenda bakarrean bateratuko du. 
 
 Nazioarteko arauak. Homologazioa eta normalizazioa. 
Aztertu beharreko gaia normalizazioaren nazioarteko arauditik dator, zehatzago UNE 50-
130 Arautik, ISO 2108:1992 Nazioarteko Arauaren baliokidea dena, eta bi hauek ISO 
2108/1972 Arauaren baliokideak dira. 
 
Konstituzio-jurisprudentzia: 
 Konstituzio Auzitegiaren 31/2010 Epaia: autonomia-erkidegoek euren kultura eskumena 
atzerrian gauzatu dezakete, nazioarteko harremanetarako estatuko eskumenak (149.1.3 
EE) galarazi gabe. Baina autonomia jarduera estatuko eskumen horri egokitu beharko 
zaio. 
Konstituzio Auzitegiaren 313/1994 Epaia (3. OJ). Estatuari dagokio estatu eta 
nazioarteko araudien arteko baliokidetasuna zehaztea, nazioarteko estandarren 
homologazio eta normalizazioari buruzkoa (homologazioaren erregimen juridikoa), baina 
eskumen sistema errespetatuz egin behar du  
Konstituzio Auzitegiren 313/1994 Epaia (7. OJ). Autonomia-erkidegoek EAEko lurraldean 
sortutako produktuen nazioarteko estandarren garapen eta gauzatze eskumena dute, 
edo lurralde horretatik inportatu edo merkatuko direnena.  
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Konstituzio Auzitegiaren 71/1997 Epaia. Liburua da, azken buruan, ISBN nazioarteko 
zenbakitze sistemak modu zuzenean eragiten dion alorra. Kulturaren kontzeptu 
zabalenean sartzen denean ere, Konstituzio Auzitegiak berariazko epaia eman du gai 
horren gainean apirilaren 10eko 71/1997 Epaian: 
“En esta materia de cultura…junto a estas actividades, que competen en exclusiva al 
Estado (preservación del patrimonio cultural común) éste puede desempeñar también 
una actividad genérica de fomento y apoyo a las diversas manifestaciones culturales, 
aunque en este supuesto…deberá limitarse a prever las ayudas que estime pertinentes 
sin llevar a cabo otras actividades normativas y de gestión superpuestas o duplicadas 
respecto de las que corresponden a las Comunidades Autónomas con competencias en 
la materia de cultura”. (3. OJ): 
“ …el Estado puede regular la concesión de ayudas y subvenciones al sector del libro 
para fomentar la difusión de la cultura escrita común a todos los pueblos que la 
conforman, pero no puede reservarse competencias de gestión salvo en los casos 
excepcionales que justifican su gestión centralizada”. (4. OJ) 
 
Konstituzio Auzitegiak aztertzen ari garen gaia osatzen duten elementuekin eta 
Euskadiko Autonomia Estatutuan jasotako eskumen-tituluekin lotutako adierazpenen 
analisi sistematikoak autonomia-erkidego honek ISBN liburuak zenbatzeko sistema 
erregulatzen duen nazioarteko arauan aurreikusten diren jarduerak gauzatzearen alde 
jarri behar gaitu, jarduera horiek EAEko lurralde eremuan garatzen direnean betiere, 
kultura alorrean autonomia-erkidego honi egotzitako eskumen esklusiboaren arabera 
adierazitako Euskal Kultur Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 1. 
artikuluak horrela aurreikusten baitu. 
 
ESKUALDATZEAK AUTONOMIA-ERKIDEGOEI 
 
Katalunia alor honetako eskualdatzea jaso duen autonomia-erkidego bakarra da 
(1405/2007 ED). 
Generalitateak urriaren 29ko 1405/2007 ERREGE DEKRETUAREN bidez jaso zuen 
eskualdatzea. Dekretu hori ISBN (International Standard Book Number) eta ISSN 
(International Standard Serial Number, kanpo erreferentziak) kodeak esleitzeari lotutako 
Estatuko Administrazioak Kataluniako Generalitateari eskualdatutako funtzio eta 
zerbitzuari buruzkoa da. 
 
Hura kudeatzeko Idazkaritza Tekniko Orokorraren 2010eko uztailaren 15eko Ebazpena 
onartu zen. Horren bidez, Kataluniako Autonomia Erkidegoaren eta Espainiako Editoreen 
Gremioen Federazioaren arteko Hitzarmena argitaratu zen, Espainian Standard Book 
nazioarteko sistema garatzeko. 
 
TRANSFERENTZIAREN BALORAZIOA 
 
Kataluniari egindako eskualdaketaren eredua jarraituz, ISBNari lotuta EAEri eskualdatu 
beharreko funtzio zehatzak honako hauek lirateke, konexio puntu bezala EAEn egoitza 
duten editore eta autoreak eta euskaraz egindako obrak ezarriz (handizaleagoa den 
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eredu bat ere planteatu daiteke, esleitze eta katalogazio funtzioak ere barne hartuko 
lituzkeena):  
a) EAEn kokatuta dauden edo bertan egoitza soziala duten argitalpen enpresek egindako 
ISBN zenbakien eskarien harrera, egiaztatze eta balidazioa eta, hala badagokio, 
itzulketa. 
b) EAEko argitalpen enpresei dagozkien ISBN inprimakien kontrola. 
c) EAEn ISBNaren harrera, egiaztatze, balidazio eta itzulketa funtzioetan interesa dutenei 
informazioa eta aholkua ematea. 
d) Autore editoreari aurrezenbaki kolektiboaren aurre esleitzearen harrera eta 
egiaztatzea, EAEko egile-editorearen kasuan zenbakiak balioztatu eta jakinarazi. 
e) Editoreek eskatutako egiaztagiriak egin, baita horiek antolatu eta artxibatzea zaindu 
ere. Kultura Ministeriora editoreen eskarien kopia digitala helaraziko zaio. 
f) ISBNaren datu-basearen kudeaketa, EAEko enpresen editoreen eskariei (katalogazio 
eta klasifikazioa) dagozkien eserlekuekin lotuta. 
g) EAEko argitalpen enpresen agintarien fitxategia sortu eta mantentzea. 
h) EAEn ISBN kodea katalogatzeko funtzioetan interesa dutenei informazioa eta 
aholkularitza eman. 
i) ISBN sistema erabiltzeko informazioa eman eta publikoaren arreta orokorra.  
Estatuak honako funtzio hauek erreserbatu ditu ISBNarekin lotuta: 
a) ISBN Nazioarteko Agentziak emandako ISBN aurrezenbakien kupoaren 
administrazioa. 
b) ISBN bat esleitu; dagokion argitalpen monografikoa erregistratzen duenari edo 
argitaletxeari ISBNaren argitaletxe aurrezenbakia esleitu; profesionala ez den autore-
editoreari edo editoreari argitaletxe aurrezenbakiaren ISBNa aurrez esleitzea.  
c) Dokumentuak ISBN eskarietatik abiatuta katalogatu, autonomia-erkidegoek bere gain 
hartutako ISBNa kudeatzeko funtzioei kalterik egin gabe. 
d) ISBN datu-baseen mantentzea. 
e) Estatistikak egin eta mantendu, baita ISBN Nazioarteko Agentziari dagozkion 
txostenak aurkeztu ere. 
f) Kontsulta sistema bat erabiltzaileen esku jartzea. 
e) ISBNaren kudeaketa egoki garatzeko beharrezkoa den beste edozein funtzio. 
 
Kataluniari egindako eskualdatze eredua jarraituz, hauek izango dira EAEri ISSNarekin 
lotuta eskualdatu beharreko funtzio zehatzak (eredu handizaleago bat ere planteatu 
daiteke, esleitze eta katalogazio funtzioak ere barne hartzen dituena): 
a) Editoreen eskariei harrera egin. 
b) Lege Gordailuan sartzen diren tituluak hautatu, ISSNa esleitzea interesgarria dela uste 
direnak. 
c) Tituluei dagokien informazioa jasotzea. 
d) Dokumentazioa balidatu eta egiaztatu. 
e) EAEn seriatutako argitalpenen ISSN zenbakiak Estatuaren aurre esleipenaren harrera 
eta egiaztapena, baita zenbakiak balioztatu eta jakinarazi ere. 
f) ISSNa esleituta duten aldizkako argitalpenak katalogatzea, nazioartean ezarritako 
zehaztapenen arabera. 
Estatuak ondorengo funtzioak erreserbatzen ditu ISSNaren inguruan: 
a) ISSN zenbakien aurre esleipena. 
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b) Estatu mailako katalogazioa. 
c) ISSNa duten bibliografia erregistroak bidaltzea ISSNaren nazioarteko zentrora. 
d) ISSN sistema aplikatzeari lotutako zuzentarau eta araudien idazketa. 
f) ISSN Nazioarteko Zentroarekiko koordinazio eta solasaldia. 
 
ISBNaren Nazioarteko Agentziaren web orria ikusi ondoren, egiaztatu da nazioarteko 
erakunde horrek ez duela Estatu baten barruan nazioarteko agentziak existitzea 
galarazten. 10/2007 Legeak (8.2 art.) berriz, Kultura Ministerioa Espainiako Estatuko 
agentzia bakar gisa izendatu du, autonomia erkidegoen eskumenei kalterik egin gabe. 
 
Liburuen identifikaziorako ISBN eta ISSN kodeen kudeaketa transferitzeaz gainera, 
garrantzitsua litzateke bestelako kultura-ekoizpenetarako (zinema, musika, blogak…) 
erabiltzen ari diren nazioarteko zenbakiak ere Euskal Autonomia Erkidegoak kudeatu 
ahal izatea. 
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10. arloa.- SEGURTASUNA 
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27. fitxa: Meteorologia 

 
GAIA/ZERBITZUA 
 
METEOROLOGIA 
 
XEDEA  
 
EAEren meteorologia zerbitzu propioa sortu ondoren (EUSKALMET) fitxa 
honen edukia bete dela ematen du, Zubia Txostenaren arabera (meteorologia 
ikuskaritza eta iragarpen zerbitzua, baita alor horretako ikerketa eta estatistika 
zerbitzua ere, informazio orokorrari eta erabiltzaile zehatzagoei zuzendutakoa 
klimagatik kaltetutako produkzio prozesuetan sartzen direlako). 
 
Baina EUSKALMET oraindik ez dago onartuta EAEko meteorologia-agintaritza 
gisa. Onarpenak berekin ekarriko luke EAEn dauden Estatuaren azpiegiturak 
eskualdatzea, edo, horrelakorik ezean, Euskal Autonomia Erkidegoak bere gain 
hartzen dituen zamen finantza-balorazioa egitea, eta bi administrazioek 
lankidetzarako tresna egokiak antolatuko lituzkete, bakoitzak bere eskumenak 
erabiltzeko. 
 
ESKUMENEN KONFIGURAZIOA 
 
EAEE, 10.32 (Euskal meteorologia zerbitzua), EKren 149.1.20 artikuluari 
kalterik egin gabe (meteorologia zerbitzua; Estatuaren koadrante guztietako 
datuen koordinaziorako zentralizazioa Estatu osoko klima iragarpen eta 
estatistikak egiteko); 
EAEE, 10.16 (zientzia eta teknika ikerketa, Estatuarekin koordinatuta); 
EAEE, 11.1 (ingurumen eta ekologiaren oinarrizko legeria gauzatzea eta 
legegintza garapena); 
EAEE, 23.3 (nazioarteko hitzarmenak gauzatzea) 
EK,149.1.3 (Nazioarteko harremanak); 
EK, 149.1.4 (defentsara lotutako meteorologia); itsas eta aire nabigazio kontrola 
(EK, 149.1.20);  
EK, 149.1.15 (Ikerkuntza zientifiko eta teknikoa bultzatu eta koordinazio 
orokorra egitea) 
Legeria:  
- 186/2008 Errege Dekretua, otsailaren 8koa, Meteorologiaren Estatuko 
Agentziaren estatutua onartzen duena. 
AEMETen helburua Estatuaren eskumenekoak diren meteorologia zerbitzuak 
garatu, ezarri eta ematea da, eta beste politika publiko eta jarduera pribatu 
batzuetan laguntzea, pertsona eta ondasunen segurtasunean eta Espainiako 
gizartearen ongizatean eta garapen iraunkorrean lagunduz. 
Meteorologia Zerbitzu Nazional eta Estatuaren Aginte Meteorologiko gisa, 
estatuan edozein izaera duten meteorologia jardueren planifikazio, 
zuzendaritza, garapen eta koordinazioaren ardura du, baita hura 
Meteorologiarekin lotutako nazioarteko erakunde eta eremuetan ordezkatzea 
ere. 
Antolaketa egiturak herritarren beharren zerbitzurako meteorologia zerbitzu bati 
aukera emateko funtzio eta lurralde deszentralizazio eredu bati jarraitzen dio, 
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Zerbitzu Zentralak Madrilen eta autonomia erkidego bakoitzean Lurralde 
Delegazioak dituela. 
- Euskal Meteorologia Agentzia sortzeko abenduaren 16ko 311/2003 Dekretua.  
 
Jurisprudentzia:  
- Konstituzio Auzitegiaren 31/2010 Epaia (88. OJ): autonomia-erkidegoek 
meteorologia zerbitzu propioekin lotutako eskumenak izan ditzakete, horrek 
estatuak espainiar lurralde osoan meteorologiaren gainean duen estatu 
eskumena mugatzen ez duenean, betiere (EK, 149.1.20). Horrek, Estatuaren 
lurralde osoan edozein arauketa- eta aplikazio-neurri hartzea barne hartzen du, 
eta ondorioz, autonomia bakoitzean.  
(88. OJ): «En efecto, el art. 149.1.20 CE atribuye al Estado competencia 
exclusiva sobre el servicio meteorológico. Pero esta competencia estatal no 
impide que los Estatutos de Autonomía puedan atribuir la correlativa 
competencia sobre el mismo objeto jurídico siempre que, de un lado, se 
restrinja al territorio de la Comunidad Autónoma y, de otro, no limite la plena 
competencia estatal sobre meteorología en la totalidad del territorio español, 
que incluye la adopción de cualquier medida normativa y aplicativa con apoyo 
físico en todo el territorio del Estado y, por tanto, en cada territorio autonómico. 
En estos términos, la competencia de la Generalitat sobre su propio servicio 
meteorológico no enerva la competencia que al Estado reconoce el art. 
149.1.20 CE». 
 
- Konstituzio Auzitegiaren 53/2016 Epaia: meteorologia eskumenaren eta 
estatuak ingurumenean duen eskumenaren arteko muga. AEMETi airearen 
kalitatearen alorreko neurketa funtzioak esleitzea autonomia lurraldean duen 
azpiegituraren bidez konstituzioaren araberakoa da eta EKren 149.1.20 
artikuluan sar daiteke. 
 
- Konstituzio Auzitegiaren 128/2016 Epaia (2. OK): konstituzioaren 
aurkakotzat jo du Kataluniako meteorologia zerbitzuari aire segurtasunarekin 
lotutako meteorologia funtzioak esleitzea, EKren 149.1.20 artikulua urratzen 
duelako.  
(2. OJ): «De este pasaje jurisprudencial [se refiere al FJ 88 de la STC 31/2010] 
se podría deducir que el servicio meteorológico es, para las Comunidades 
Autónomas que lo que tengan atribuido en sus Estatutos, una competencia 
concurrente con la que el Estado ostenta en virtud del artículo 149.1.20 CE. 
Semejante conclusión solo tendría una validez de principio, acotada a la 
posible institución, por las Comunidades Autónomas, de organismos con 
responsabilidades en este ámbito, pues la meteorología puede incidir sobre 
una pluralidad de sectores de actividad y no hay que excluir que ello imponga 
la identificación, con efectos jurídico-constitucionales, de subsectores 
determinados dentro de ese ámbito meteorológico cuyo régimen competencial 
deba tener en cuenta títulos distintos del que tiene por objeto la meteorología 
[STC 53/2016, de 17 de marzo, FJ 2 c)]. 
Así habría de afirmarse, por ejemplo, para la meteorología al servicio de la 
defensa y de las Fuerzas Armadas (art. 149.1.4 CE) y así hemos de advertirlo 
ahora en lo que afecta a su aplicación en apoyo de la navegación aérea, que 
constituye un sector material inescindible del régimen jurídico, en general, de 
esa misma navegación y, de manera singular, de las competencias exclusivas 
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que al Estado corresponden para el control del espacio aéreo y en orden al 
tránsito y el transporte aéreos (art. 149.1.20 CE y STC 68/1984, de 11 de junio, 
FJ 6). La intersección que así se produce entre las genéricas competencias 
estatales sobre servicio meteorológico (que, aisladamente consideradas, no 
impedirían —con las reservas dichas— la existencia de análogos servicios de 
competencia autonómica) y las que al mismo Estado le corresponden sobre la 
navegación aérea determinan que no pueda una Comunidad Autónoma atribuir 
funciones en este ámbito a organismos propios al amparo de su competencia, 
igualmente genérica, para dotarse de un servicio meteorológico, siendo del 
todo claro que estas últimas competencias del Estado no pueden ser 
desconocidas o condicionadas mediante el ejercicio por las Comunidades 
Autónomas —ejercicio irregular, entonces— de las que estatutariamente les 
corresponden sobre ámbitos distintos (STC 161/2004, FJ 6). Así se ha hecho 
mediante el impugnado artículo 69, lo que impone declararlo contrario al 
artículo 149.1.20 CE y al propio artículo 144.5 EAC». 
 
TRANSFERITU BEHARREKO ZERBITZUAK DITUEN ESTATUKO 
ORGANOA 
 
Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioa 
- Meteorologiako Estatuko Agentzia( AEMET) 
 
ESKUALDATZEAK BESTE ERKIDEGO BATZUEI 
 
Ez da halakorik izan. 
 
Hala ere, AEMETen eta autonomia-erkidegoen arteko kolaborazio hitzarmenak 
sinatu dira (adibidez, Andaluzia, Katalunia, Kanariar Uharteak, Galizia) 
 
ESKUMENEN BALORAZIOA 
 
EAEn estatuaren titulartasunekoak diren meteorologia zentro eta instalazioak 
existitzen dira.  
Estatuak eskualdatze hau ukatzeko historikoki eman duen argudioa da 
meteorologiaren gaineko eskumena beste batekin batera gertatzen den 
eskumena dela eta EKren 149.1.20 estatuko meteorologia zerbitzuak Estatuak 
Indar Armatuak, aire nabigazioa, ikerketa... bezalako beste eskumenak 
gauzatzeko zerbitzua dela.  
 
Jarrera hori Konstituzio Auzitegiaren jurisprudentziak babestu du (Konstituzio 
Auzitegiaren 31/2010, 53/2016 eta 128/2016 epaiak). Beraz, Estatuaren ustez 
EAEn bere egitura propioa izan dezake meteorologiaren gaineko EKren 
149.1.20 artikuluaren eskumena gauzatzeko bere baliabide propioen bidez, 
EAEk bere baliabideekin berdina egiteari kalterik egin gabe. 
 
Argudio horrek zaildu egiten du EAEn dauden eta Estatuaren titulartasunekoak 
diren instalazioak eskualdatzea, baina inola ere ezin du eragotzi EAEk arlo 
horretan bere gain hartutako zamen finantza-balorazioa. 
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2003An EAEk bere meteorologia zerbitzu propioa egitea erabaki zuen. 
Horretarako, abenduaren 16ko 311/2003 Dekretua onartu zuen, 
Meteorologiaren Euskal Agentzia sortu zuena. Egun Eusko Jaurlaritzaren 
Segurtasun Sailaren larrialdiei arreta emateko eta Meteorologia Zuzendaritzari 
lotuta dago. “EAEren titulartasunekoak diren meteorologia jardueren gauzatze 
operatiboaren ardura du”. Halaber, apirilaren 27ko 1/2017 Legegintzako 
Dekretuak (Larrialdiak Kudeatzeko Legearen testu bategina) larrialdietako 
alerten eta babes zibileko sistemaren osagaitzat jotzen du meteorologia-
zerbitzua. Hain zuzen ere, zerbitzu hori Babes Zibileko Alerta Sare 
Nazionalaren parte da (uztailaren 9ko 17/2015 Legea, Babes Zibileko Sistema 
Nazionalarena). 
 
Estatuko Administrazioak onartu ahal izan dezan meteorologiaren arloko 
estatu-azpiegitura eskualdatzeko eskakizuna, eskumen hori baliatzeko moduari 
buruzko ikusmoldea aldatu beharko luke Estatuak: hala, batetik, Euskal 
Autonomia Erkidegoak emango lituzke meteorologiaren eta klimaren arloko 
zerbitzuak, EAEn kokatutako azpiegituren bitartez (horiekin bat egingo lukete, 
eskualdatze egokiaren bidez, gaur egun Estatuaren titulartasunekoak diren 
azpiegiturek), eta bestetik, horrek guztiak Estatuari bidea emango lioke bere 
eskumenak baliatzeko beharrezkoa duen informazioa taxutu eta erabiltzeko. 
Egungo informazio sistemek koordinazio erregimen baterako aukera ematen 
dute. Horren bidez, AEMETek meteorologia zerbitzu autonomikoek sortzen 
duten informazioa online eskuratu dezakete. 
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28. fitxa: Zirkulazio-baimenak ematea eta ibilgailuen matrikulazioa. 
Urtarrilaren 17ko 4/1983 Dekretuaren bidez trafiko eta ibilgailuen 
zirkulazioaren gainean Estatuaren legeria gauzatzeko funtzio eta 
zerbitzuak zabaltzea. 

 
GAIA/ZERBITZUA 
 
ZIRKULAZIO-BAIMENAK EMATEA ETA IBILGAILUEN MATRIKULAZIOA 
 
ESKUALDATZEAREN XEDEA 
 
Bide segurtasunaren eremuan Euskal Autonomia Erkidegoak bere gain hartu 
dituen eskumenak, Transferentzien Bitariko Batzordeak trafikoaren eta 
ibilgailuen zirkulazioaren gaineko Estatuaren legeriaren gaineko akordioa 
argitaratzea onartu zuen urtarrilaren 17ko 4/1983 Dekretuan gauzatutako 
trafikoaren antolaketaren bidez, ezinbesteko osagarri dute ibilgailuen 
matrikulazio eta zirkulazio baimenei dagozkien trafiko eta ibilgailuen zirkulazio 
eremuan gauzatu beharreko beste funtzioen eskualdatzea, baita gida-baimenei 
dagozkien gauzatze jarduera administratibo guztiak ere, azterketak egitea, 
baimenak jaulki, eten eta kentzea barne. Gidarien gaitasun psikofisikoak 
egiaztatzen dituzten azterketa-zentroak baimentzeko, ikuskatzeko eta 
zehatzeko eginkizunak ere sartuko lirateke. 
 
Zehazki, urriaren 30eko 6/2015 Legegintzako Errege Dekretuan 
aurreikusitakoak. Horren bidez, ibilgailu motordunen trafiko eta zirkulazioari eta 
bide segurtasunari buruzko testu bategina onartu zen, egun Barne Ministerioari 
egotzitakoak. Hauek dira: 
 
Ibilgailu motordunak eta ziklomotoreak gidatzeko baimen eta lizentziak eta 
merkantzia arriskutsuak garraiatzen dituzten ibilgailuak gidatzeko baimen 
berezia jaulki eta berrikustea, erregelamenduak zehaztutako ezagutza, gaitasun 
tekniko eta psikofisikoak eta maiztasunaren gaineko irizpideekin baita horien 
baliogabetasuna, kaltegarritasuna edo indarraldia galtzea aitortzea ere. 
 
Ibilgailu motordunak, atoiak, erdi-atoiak eta ziklomotorrak matrikulatzea, eta 
horiek guztiok zirkulatzeko behar dituzten baimenak ematea; eta baimen edo 
lizentzia horien baliogabetasuna, kaltegarritasuna edo indarraldia galtzea 
aitortzea ere bai, betiere araudiz zehaztuko diren betekizun eta baldintzen 
arabera. 
 
Aldi baterako eta behin-behineko baimenak ibilgailuek zirkulatu ahal izan 
dezaten. 
 
Atzerrian emandako baimenak trukatu, izena eman edo berritu, indarrean 
dagoen legeriak horrela aurreikusten duenean. 
 
Herriz kanpoko bideetatik ibilgailuak kentzea, eta ibilgailuok aldi baterako edo 
behin betiko zirkulaziotik kentzea. 
 
ESKUMEN-TITULUAK 
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EKren 149.1.29 artikulua: Estatuaren eskumen esklusiboa herri-segurtasunean; 
horri kalterik egin gabe, autonomia-erkidegoek poliziak sor ditzakete, kasuan 
kasuko estatutuek ezartzen duten bezala, eta lege organikoak xedatutako 
eremuaren barruan. 
 
EKren lehen xedapen gehigarria: Konstituzioak lurralde forudunetako eskubide 
historikoak babestu eta errespetatzen ditu. Foru-araubide horren eguneratze 
orokorra, hala denean, Konstituzioaren eta autonomia-estatutuen eremuan 
burutuko da. 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 17 artikulua: 
Konstituzioaren lehen xedapen gehigarrian aurreikusten den foru-araubidea 
eguneratzeko prozesuaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeei 
dagokie autonomia-lurraldearen barruan pertsonak eta ondasunak babesteko 
zein ordena publikoari eusteko polizia autonomoaren araubidea ezartzea. 
 
TRANSFERITU BEHARREKO ZERBITZUAK DITUEN ESTATUKO 
ORGANOA 
 
Barne Ministerioa 
 
ARAUDIA 
6/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Trafikoari, Ibilgailu 
Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu 
bategina onartzen duena. 
 
ESKUALDATZEAK BESTE AUTONOMIA-ERKIDEGO BATZUEI 
 
Aintzat hartuko litzateke 391/1998 Errege Dekretua, martxoaren 13koa: 
trafikoaren eta motordun ibilgailuen zirkulazioaren arloan Estatuko 
Administrazioaren zerbitzu eta funtzio batzuk Kataluniako Generalitateari 
eskualdatzekoa. 
 
TRANSFERENTZIAREN BALORAZIOA. 
 
Erreklamatzen ari diren betearazpen-funtzioek 1983. urtean trafikoaren 
antolamenduaren alorrean EAEra egindako eskualdatzea zabaldu eta osatzen 
dute, eta EAEk Gernikako Estatutuaren 17. artikuluan aurreikusitakoa betez 
bere gain hartu behar dituen gauzatze funtzioak osatzeko beharrezkoa den 
zabalpena da. 
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29. fitxa: Segurtasun-zerbitzu pribatuak. 

 
GAIA/ZERBITZUA 
 
SEGURTASUN-ZERBITZU PRIBATUAK 
 
ESKUALDATZEAREN XEDEA 
 
5/2014 Legeak, apirilaren 4koak, Segurtasun Pribatuari buruzkoak, eta 
207/2014 Dekretuak, urriaren 21ekoak, segurtasun pribatuaren alorrean Euskal 
Autonomia Erkidegoaren eskumenak arautzen dituenak, alor honetan Estatuari 
eta EAEri dagozkien funtzioak berrantolatu dituzte7. 
 
Berrantolaketa horren ondorioz Estatuak ordura arte egiten zituen eta orain 
EAEk egiten dituen funtzio batzuk egiteari utzi dio, eta konstituzioaren doktrinak 
erraztu dion esparru juridikoan egiten jarraitzen dituen beste batzuk erreserbatu 
ditu. 
 
Beraz, finantza eremuko eskualdatze bat litzateke, EAEko finantzaketa 
propioko erregimena arau-esparru berri honen arabera onartutako funtzio eta 
zerbitzuei dagokienez barne hartzeko aukera ematen duena, Ertzaintzaren 
finantzaketari estuki lotuta. 
 
ESKUMEN-TITULUAK 
 
EKren 149.1.29 artikulua: Estatuaren eskumen esklusiboa herri-segurtasunean; 
horri kalterik egin gabe, autonomia-erkidegoek poliziak sor ditzakete, kasuan 
kasuko estatutuek ezartzen duten bezala, eta lege organikoak xedatutako 
eremuaren barruan. 
 
EKren lehen xedapen gehigarria: Konstituzioak lurralde forudunetako eskubide 
historikoak babestu eta errespetatzen ditu. Foru-araubide horren eguneratze 
orokorra, hala denean, Konstituzioaren eta autonomia-estatutuen eremuan 
burutuko da. 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 17 artikulua: 
Konstituzioaren lehen xedapen gehigarrian aurreikusten den foru-araubidea 
eguneratzeko prozesuaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeei 
dagokie autonomia-lurraldearen barruan pertsonak eta ondasunak babesteko 
zein ordena publikoari eusteko polizia autonomoaren araubidea ezartzea. 
 
ESKUALDATZEAK BESTE AUTONOMIA-ERKIDEGO BATZUEI 
 
Ez zaie beste autonomia-erkidego batzuei eskualdatzerik egin. 
 

                                                           
7
 Urriaren 21eko 207/2014 Dekretuaren 2 eta 3 artikuluen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoak 

segurtasun pribatuaren arloan dituen eskumenak arautzen dituena eta apirilaren 4ko 5/2014 Legearen 
13. artikuluaren arabera, Segurtasun Pribatuari buruzkoa. 
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ARAUDIA 
 
5/2014 Legea, apirilaren 4koa, Segurtasun Pribatuari buruzkoa. 
13 artikulua. Autonomia-erkidegoen eskumenak. 
1. Autonomia-estatutuaren arabera pertsonak eta ondasunak babesteko eta 
ordena publikoa  mantentzeko  eskumena  duten autonomia-erkidegoek  
Estatuaren  legeria betearaziko dute gai hauen gainean: 
a) Segurtasun  pribatuko  enpresak  eta  horien  ordezkaritzak  baimentzea,  bai  
eta detektibe  pribatuen  bulegoak  eta  sukurtsalak  irekitzeko  
erantzukizunpeko  adierazpena jasotzea  ere,  baldin  eta,  bi  kasuetan,  
egoitza  autonomia-erkidegoan  badute  eta jardun-eremua haren lurraldera 
mugatuta badute. 
b) Autonomia-erkidegoan egiten diren segurtasun pribatuko zerbitzuak eta 
jarduerak baimentzea, baimena edo aurretiko kontrola behar dutenean. 
c) Autonomia-erkidegoan egiten diren segurtasun pribatuko jarduera eta 
zerbitzuak, baita  ematen  edo  erabiltzen  dituztenak  ere, ikuskatzea  eta  
zehatzea,  eta  autonomia-erkidegoan  jarduten  duten detektibe  pribatuen  
bulegoak  eta  sukurtsalak ikuskatzea  eta zehatzea. 
d) Egoitza autonomia-erkidegoan duten segurtasun pribatuko langileak 
prestatzeko zentroen erantzukizunpeko adierazpena jasotzea, eta horiek 
ikuskatzea eta zehatzea. 
e) Autonomia-erkidegoan ematen diren segurtasun eta ikerketa pribatuko 
zerbitzuak polizia autonomikoaren eta udaltzaingoaren zerbitzuekin 
koordinatzea. 
f) Segurtasun-neurriak  nahitaez  hartu  behar  dituzten  autonomia-erkidegoko 
industria-, merkataritza-  eta  zerbitzu-establezimenduak  eta  -instalazioak  
baimentzea, ikuskatzea eta zehatzea. 
2. Estatuko  legeriak  horrela  xedatzen  duenean  autonomia-estatutuaren  
bidez segurtasun  pribatuaren  arloko  eskumen  betearazlea  eskuratu  duten  
autonomia-erkidegoek  eskumen  hori  gauzatuko  dute  berezko  polizia-
kidegorik  badute  edota  Polizia Nazionalaren Kidegoarekin lankidetzan 
aritzeko formulak ezartzen badituzte, Segurtasun Indar  eta  Kidegoen  legerian  
aurreikusitakoak;  zehazki,  arlo  hauetan  gauzatuko  dute eskumena: 
a) Egoitza  autonomia-erkidegoan  duten  eta  jarduera-esparrua  haren  
lurraldera mugatuta daukaten segurtasun pribatuko enpresak baimentzea, 
ikuskatzea eta zehatzea. 
b) Aurreko  lerrokadan  jasota  ez  dauden  segurtasun-enpresek  egindako  
arau-hausteak salatzea eta eskudun agintariei jakinaraztea. 
 
4/1992 Legea, uztailaren 17koa, Euskal Herriko Poliziari buruzkoa. 
15/2012 Legea, ekainaren 28koa, Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema 
Antolatzekoa. 
55 artikulua. - Segurtasun pribatua. Segurtasun publikoaren eskumena duen 
sailari dagokio segurtasun pribatuaren arloko Estatuaren eta Euskal Autonomia 
Erkidegoaren legeria betearaztea, eta horretarako, eskuduntza hauetaz 
baliatzen da: 
a) Egoitza soziala EAEn dutela, beren jarduerak EAEko lurraldea gainditzen ez 
duten segurtasun pribatuko enpresei baimena ematea.  
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b) EAEn segurtasun pribatuaren arloan egiten diren jardunak ikuskatzea eta 
zehatzea.  
c) Segurtasun pribatuaren arloko langileak prestatzeko zentroak baimentzea.  
e) Segurtasuneko eta ikerketako zerbitzu pribatua Ertzaintzarekin eta 
udaltzaingoekin koordinatzea.  
56. artikulua.- Prestakuntza. 1 – EAEko Poliziaren eta Larrialdietako Zerbitzuen 
Ikastegiak, era berean, lege honetako 52. eta 54. artikuluetan aipatzen diren 
eraikin, instalazio eta azpiegituretan babeseko eta segurtasuneko eginkizunak 
egiten dituzten langileei berariaz zuzendutako prestakuntza-jarduerak 
prestatuko, emango eta baliozkotuko ditu, bai eta 53. artikuluan aipatutako 
babeseko zerbitzuak ere. 
2/1986 Lege Organikoa, martxoaren 13koa, Segurtasun Indar eta Kidegoena. 
14/2015 Legea, martxoaren 30ekoa, herritarren segurtasuna babesteari 
buruzkoa. 
2364/1994 Errege Dekretua, abenduaren 9koa. Horren bidez, segurtasun 
pribatuaren Araudia onartzen da, apirilaren 4ko 5/2014 Legea urratzen ez duen 
heinean, lege horren azken xedapen indargabetzaileak ezartzen duen bezala. 
207/2014 Dekretua urriaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoak segurtasun 
pribatuaren arloan dituen eskumenak arautzen dituena. 
Urriaren 21eko 207/2014 Dekretuaren 2. eta 3. artikuluen arabera, Euskal 
Autonomia Erkidegoak segurtasun pribatuaren arloan dituen eskumenak 
erregulatzen dituena, EAEri honako funtzio hauek dagozkio: 
a) Segurtasun pribatuko enpresen eta bere ordezkaritzen eraketa baimentzea. 
b) Detektibe pribatuen bulegoen eta haien sukurtsalen irekiera gaitzen duten 
erantzukizunpeko aitorpena jasotzea. 
c) Segurtasun pribatuaren arloko langileak prestatzeko zentroen 
erantzukizunpeko aitorpena jasotzea. 
d) Norberak erabiltzeko alarmen zentral hartzailea baimentzea. 
e) 5/2014 Legearen 40.2 artikuluan aurreikusitako kasuetan edo baldintzetan 
suzko armak eramaten dituzten segurtasun pribatuko zerbitzuen prestazioa 
baimentzea. 
f) 5/2014 Legearen 41.2 artikuluan aurreikusitako zaintza- eta babes-zerbitzuak 
baimentzea. 
g) 5/2014 Legearen 43. artikuluan aurreikusitako babes pertsonaleko zerbitzuak 
baimentzea. 
h) Kamera edo bideokamerak erabiltzea baimentzea, segurtasun pribaturako 
(5/2014 Legearen 42.2 art.). 
i) Segurtasun pribatuari buruzko estatu-araudian aurreikusita dauden eta 
erkidegoaren lurraldean segurtasun-pribatuko jarduerak eta zerbitzuak 
eskaintzeari buruzkoak diren beste zeinahi baimen edo salbuespen. 
 
JURISPRUDENTZIA 
 
Konstituzio Auzitegiaren 31/2010 Epaia (103. OJ): EACren 163. artikulua, 
“Segurtasun pribatua” izena duena, c) hizkian aurkaratua izan da, 
Generalitateari Estatuaren legeria gauzatzea egozten diona segurtasun 
pribatuko langileen formazio zentroetako baimenari dagokionez. Errekurtsoa 
jarri duten diputatuen arabera, agindu horrek Estatuaren eskumena urratzen du, 
EKren 149.1.29 artikuluari jarraikiz, eta ez zaio Konstituzio Auzitegiaren 
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ekainaren 9ko 154/2005 Epaiari egokitzen. Alde guztien jarrerak 95. aurrekarian 
jasota daude. 
Gogorarazi beharra dago Konstituzio Auzitegiaren 154/2005 epai horretan 
segurtasun pribatuko langileak gaitzera eta segurtasun pribatuaren alorreko 
irakaskuntza zentroak baimentzera zuzendutako frogen ezarpena segurtasun 
publikoaren gaineko Estatuaren eskumenaren barruan kokatzen zela (EKren 
149.1.29 art.). Baina bi alderdiak banatu daitezkeela argitu behar da (langileak 
gaitzea eta irakaskuntza zentroen baimena). Langile horiek gaitzeko ikasketak 
ezarri eta erregulatzea estatuaren eskumena denez, Estatuaren beraren 
eskumena beharrezkoa da irakasten dituzten irakaskuntza zentro zehatzei 
baimena emateko, zentro horiek bildu behar dituzten irizpideak zehaztasun 
handiarekin erregulatu ahal dituelako, autonomia-erkidegoek irizpide horiek 
betetzean baimena emateko”. 
 
Konstituzio Auzitegiaren 86/2014 Epaia: Konstituzio Auzitegiak segurtasun 
publikoaren inguruan estatuaren eskumenaren gaineko doktrina eta EAE 
bezalako autonomia-erkidegoen salbuespena berretsi du, eta horrekin adierazi 
nahi du polizia autonomo horrek egiten duen polizia-funtzioa, hau da, botere 
autonomikoek hura antolatzeko eta Estatuarenak ez diren polizia-funtzio edo -
zerbitzuak egikaritzeko duten gaitasuna, bai eta beste ahal administratibo 
batzuk ere, osagarri edo berezko zaizkionak delitu-egintzak prebenitzeko eta 
ikertzeko eta errudunak jazartzeko zereginei, herritarren ordena mantentzea eta 
segurtasuneko-kidegoen esku utzitako antzekoak. 
Segurtasun pribatuko funtzioak gauzatzeko exijitu daitezkeen irizpide eta 
baldintzak erregulatzeko araudi eskumena Estatuarena da, Konstituzio 
Auzitegiaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoak bere segurtasun pribatuko 
eskumenen barruan barne antolamenduko eta funtzio ordenazioko araudiak 
onartzeari kalterik egin gabe. 
Konstituzio Auzitegiak EAEko segurtasun pribatuko jarduerak ikuskatzeko eta 
zehatzeko gaitasuna aitortu dio Euskal Autonomia Erkidegoari. 
Konstituzio Auzitegiak egoitza EAEn duten segurtasun pribatuko formazio 
zentroak baimentzea Euskal Autonomia Erkidegoarenak direla aitortu du. 
 
TRANSFERENTZIAREN BALORAZIOA 
 
EAEEren 17. artikuluak ezarritakoari jarraikiz, segurtasun pribatuko alorreko 
funtzioek autonomia-erkidego honek segurtasun pribatuari lotutako gauzatze 
funtzioen osotasuna bere gain hartzeko beharrezko osagarria osatu du. 
 
Segurtasun pribatuko eskumenak gauzatzea polizia zerbitzua ematearekin lotu 
da. Beraz, Ertzaintza sortzeko eta hedatzeko mekanismoari eta bere 
finantzaketari lotu zaio, baina horrek ez du baliabide eta zerbitzuen 
eskualdatzea ekarri.  Segurtasun pribatuaren alorreko zerbitzuak emateari 
lotuta dago 1995eko ekainaren 16ko Segurtasun Batzordearen akordioa, baita 
1993ko ekainaren 14ko zerbitzuak eta akordioak mugatzeko akordioa ere. 
Horiek hartzea ez zuen plantilla handitzea ekarri. 
 
Ildo berean, EAEk 5/2014 Lege berriaren arabera bere gain hartutako 
funtzioetako batzuk Polizia nazionaleko Kidegoak hiru bulegoetan banatuta 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/5414
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/5414
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burutzeko aukera zegoen. Horrek baliabide pertsonalak eskualdatzeko 
arrazoirik ez egotea ekarriko luke. 
 
Horrez gain, ikuspuntu honetatik 5/2014 Legeak, apirilaren 4koa, Segurtasun 
Pribatuari buruzkoa, EAEri eman dizkion funtzio guztiak aztertzea egokia 
litzateke, urriaren 21eko 207/2014 Dekretuan islatu direnak, horietatik 
eskualdatu daitezkeen baliabide material edota pertsonalak daudela 
ondorioztatzeko aukera dagoelako, baita aipatutako 5/2014 Legearen ondorioz 
onartutako funtzioen balorazio ekonomikoa ere. 
.  
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30. fitxa: Udal-hauteskundeen araubidea. 

 
GAIA 
 
Udal-hauteskundeak 
 
XEDEA 
 
Udal-hauteskundeetako prozesuak hauteskunde prozesuen esparru juridikoa 
osatzen duten oinarrizko alderdien eta oinarrizko boto eskubidea osatzen duten 
funtsezko elementuen arabera antolatzea. 
 
ESKUMEN-TITULUAK 
 
EKren 49. ART. eta EKren 81. ART.: bi manu horien funtzioa eskumenak 
mugatzea ez bada ere kasu honetan garrantzia dute gai publikoetan parte 
hartzeko oinarrizko eskubidearen garapena, lege organikoaren erreserbari 
lotuta, “hauteskunde erregimen orokorrarekin” batera egin delako, eta honek 
ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoan erreserba bera du (LOREG). 
EK, 1. XG 
EAEko Autonomia Estatutua, 10.3 art.: Eusko Legebiltzarrari, Batzar Nagusiei 
eta foru-aldundiei eragiten dien barruko hauteskunde-legeria, Estatutu honetan 
aurreikusitako moduan eta Estatutu honen 37. artikuluan xedatutakoaren 
arabera lurralde historikoei dagozkien ahalmenei kalterik eragin gabe. 
EAEko Autonomia Estatutua, 37.3.e) art.:  
37.3 art. Nolanahi ere, bakarreko eskumena izango du bakoitzak bere 
lurralde barruan honako gaiotan: 
(…..) 
e) Udal-hauteskundeen araubidea. 
EK, 149.1.1 ART.: Estatuak bere eskumena “hauteskunde erregimen 
orokorrean” babestu du, eskumen-titulu horretan bakarra dena. 
Jurisprudentziak Estatuari babesa ematen dio hauteskunde erregimen 
orokorraren oinarriak ezartzeko, baina haren hedapena ez da oso argia, izan 
ere, EKren 23. artikuluaren oinarrizko eskubidearen berdintasun baldintzak 
gauzatzeko oinarrizko baldintzen zehaztapenera mugatu beharko litzateke. 
EK, 149.1.18 ART.: Titulu horrek ere egungo hauteskunde erregimen 
orokorraren erregulazioaren eduki zehatz batzuetarako gaitu egiten du 
(hauteskunde administrazioa eta estatuko errolda bakarra). 
EK, 149.1.6 ART.: Zigor-arloko legeria eta legeria prozesala, hauteskunde 
delituen eta hauteskunde auziei lotutako aurreikuspen delituen sailkapenari 
lotuta. 
 
Legeria: 
5/1985 LEGE ORGANIKOA, HAUTESKUNDE ERREGIMEN OROKORRARI 
BURUZKOA, hurrenez hurreneko aldaketekin. 
Lege horretako erregulaziotik ondorengo alderdiak azpimarratu daitezke: 
- Legea EKren 23. artikuluan aitortutako boto eskubidea garatzen du, baita hura 
gauzatzean berdintasuna bermatzen duten oinarrizko baldintzak ezartzea ere, 
Estatuak EKren 149.1.1 artikuluaren arabera emandakoak, EKren 13.2 
artikuluan udal-hauteskundeetarako egindako zehaztapenarekin. 
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- Lege hori konstituzionaltasun parametro bat osatzen du “hauteskunde 
alorreko” eskumen banaketa mugatzen duen heinean. 
- Legeak udal-hauteskunde erregimena -hauteskunde erregimen orokorraren 
parte bezala- Udal Hauteskundeen Xedapen Berezien III. tituluan aintzat 
hartzen du eta lehen xedapen gehigarriaren 4. atalean ezartzen du III. titulu 
horren edukia ezin dutela autonomia erkidegoetako legeriek aldatu edo 
ordezkatu. 
- Legeak, V. tituluan (Probintzia-diputatuak hautatzeko xedapen bereziak, III. 
kapitulua - Hauteskunde-prozedura), foru-singulartasuna jorratzen du. 
LOREG, 209. art.: Foru- eta autonomia-erregimenei dagokienez. (V. tituluaren 
barruan - Probintzia-diputatuak hautatzeko xedapen bereziak; III. KAPITULUA. 
Hauteskunde-prozedura): “Lo regulado en el presente Capítulo se entiende sin 
perjuicio del respeto a los regímenes especiales autonómicos y forales, siendo 
en todo caso aplicable a los mismos lo dispuesto en los artículos 6.4 y 203.1.e)” 
(Lege horren alderdiak legez kanpo uzteari lotutako foru-diputatuaren hautatua 
izateko ezintasunaren eta bateraezintasunaren erregimena). 
- Legearen lehen xedapen gehigarriak hauteskunde autonomikoen 
berezitasuna ondorengo terminoetan jorratzen du: 
1. Lege hori ez da oztopoa aitortutako eskumenez baliatzeko, errespetatuz gero 
Konstituzioa, lege organiko hau eta autonomia-erkidego bakoitzeko estatutuak, 
legebiltzarrerako hauteskundeei dagokienez. 
2. Konstituzioak Estatuari erreserbatu dizkion eskumenak aplikatzeagatik, 
autonomia-erkidegoek euren legebiltzarretarako deitutako hauteskundeetan ere 
aplikatuko dira lege organiko honen lehenengo tituluko hurrengo artikuluak: 
1etik 42ra, 44, 44 bis; 45, 46. 1, 2, 4, 5, 6 eta 8; 47. 4; 49; 50. 1, 2 eta 3; 51. 2 
eta 3; 52; 53; 54; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 65; 66; 68; 69; 70. 1 eta 3; 72; 73; 74; 
75; 85; 86. 1; 87. 2; 90; 91; 92; 93; 94; 95. 3; 96; 103. 2; 108. 2 eta 8; 109tik 
119ra; 125etik 130era; 131. 2; 132; 135etik 152ra. 
3. Lege honen I. tituluko gainerako artikuluak autonomia-erkidegoek onar 
ditzaketen legeen osagarri dira, eta legebiltzarrerako hauteskundeetan 
aplikatuko dira, haiei buruzko legerik ez badago. 
4. Lege organiko honen II., III., IV. eta V. tituluen edukia ezin du Autonomia 
Erkidegoetako Legeriak aldatu edo ordezkatu. 
 
KONSTITUZIO AUZITEGIAREN JURISPRUDENTZIA 
 
-Konstituzio Auzitegiaren 76/1988 Epaia (6. OJ): EAEEren 37. artikuluaren a) 
eta e) bitarteko letretan eta f) letraren lehenengo tartekiko eskumen esklusiboek 
“foraltasunaren nukleo ukiezina” osatzen dute Konstituzio Auzitegiaren arabera, 
hau da, foru-erakundeen esentziaren parte diren materiak dira. 
-Konstituzio Auzitegiaren 38/1983 Epaia (4. OJ): Hauteskunde erregimen 
orokorra Estatu osoko ordezkaritza erakundeen osotasunerako eta antolatzen 
den lurralde Erakundeen hauteskunde arauek osatzen dute EKren 137. 
artikuluaren arabera, EKn edo autonomia-estatutuetan ezarritako salbuespenez 
gain (3. OJ). Salbuespen horien artean hauteskunde autonomikoak eta EAEko 
Hauteskunde Orokorrak daude. 
 
Tokiko hauteskunde erregimenari dagokionez, tokiko erregimenetik kanpo 
aintzat hartzen da eta EAEn materia berezi gisa onartzen da batzar nagusiei 
eta foru-aldundiei dagokien barne hauteskunde legeriari lotutakoa, lurralde 
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historikoen eskumenei kalterik egin gabe (Estatutuaren 10.3 eta 37.3 
artikuluak).  
Konstituzio Auzitegiaren 154/88 Epaia: EKren 23. artikuluan aitortutako boto 
eskubidearen garapena eta hura gauzatzean berdintasuna bermatzen duten 
oinarrizko baldintzak (EK, 149.11 artikulua) LOREGen daude, eta horren I. 
tituluak, “boto unibertsal zuzenaren bidezko xedapen komunak” izena duen 
epigrafean bi alderdien erregulazioa du, eta hori dela-eta lehen xedapen 
gehigarrian autonomia-erkidegoen batzar legegileen hauteskundeetan ere 
aplika daitezkeela zehazten da. 
 
•Lotutako jurisprudentzia:  
Konstituzio Auzitegiaren 225/1998 Epaia: Kanarietako Parlamenturako 
hauteskundeak. 
 
ESKUMENEN BALORAZIOA 
 
Estatuak eskualdatzearen aurkako jarrera izan du, batez ere bi argudiorengatik. 
 
Lehenengoaren arabera, Eusko Jaurlaritzak ez du eskualdatzea eskatzeko 
ahalmenik, estatutuei jarraikiz ahalmena lurralde historikoei baitagokie.  
 
Argudio horrek ez du oinarri juridikorik eta Konstituzio Auzitegiaren 
76/1988 Epaiaren doktrinaren aurkakoa da, foru-izaera duten beste eskumen 
eremu batzuetan gertatzen den bezala (errepideak...) eskualdatzea EAEra 
egiten da, lurralde historikoak sartzen diren lurralde erakunde gisa, eta 
Estatuaren lurralde antolaketan sartzeko aukera ematen dutenak, ondoren EAE 
barruko eskumenen banaketaren arabera beharrezko eskualdaketak egin behar 
izateari kalterik egin gabe.  
 
Bigarren argudioaren arabera “konstituzioaren aginduz” ordezkaritza 
erakundeetarako egiten diren hauteskunde guztiek oinarri eta printzipio 
berdinak jarraitu behar dituzte, LOREGen jasota daudenak, hauteskunde 
erregimen alorreko konstituzio printzipiotzat jotzen dena. Argudiatu da alor 
horretako eskualdaketa batek EKren 23., 81.1 eta 149.1.1 artikuluek eta 
LOREGek osatutako konstituzio blokean aurreikusitakoa gaindituko lukeela. 
 
Dena den, interpretazio horrek Konstituzio Auzitegiaren doktrina ahazten du. 
Horren arabera, EKren 81.1 artikuluaren araberako “hauteskunde erregimen 
orokorraren” hedapen eta edukia konstituzioaren araberako bloketik aurrera 
ezarri behar dira, eta zehatzago hauteskundeekin lotuta dauden EKren eta 
EAEEren aginduak. 
 
EAEEn hauteskunde erregimen bereziak aurreikusten dira, horien artean: 
- Eusko Legebiltzarra aukeratzearekin lotutakoak EAEEren 26.5 artikuluarekin 
lotutako 10.3 artikuluan berariazko babesa du, “Eusko Legebiltzarraren 
Hauteskunde Lege bat” existitzen dela zehazten duena. 
- Batzar Orokorrak aukeratzearekin lotutakoak EAEEren 37.1 artikuluarekin 
lotutako 10.3 artikuluan du babesa. 
- Udal-hauteskundeen erregimenari lotutakoak EKren lehen xedapen 
gehigarriarekin lotutako EAEEren 37.3.e) artikuluan du babesa. 
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Gorago aipatu denez, LOREGek, lehen xedapen gehigarriaren edukiaren 
arabera, legegileak boto aktibo eta pasibo eskubidearen erregulazioaren 
aitorpen ez zuzena du, baita legegile horren arabera “hauteskunde 
erregimenaren lehen mailako edukia” diren gaiena ere. 
 
Konstituzio Auzitegiak bere 154/88 Epaian adierazi duenez, eduki hori lehen 
xedapen gehigarri horrek autonomia-erkidegoen batzar legegileen 
hauteskundeetan ere aplika daitezke. 
 
Aipatutako estatutu aurreikuspenak errespetatzeko, LOREGek legegile 
autonomikoaren araugintzarako gaitasuna aurreikusten du, bai Eusko 
Legebiltzarraren hauteskunde erregimenari (EAEEren 10.3 eta 26. art.) baita 
batzar orokorren hauteskunde erregimenari (10.3 eta 37. art.) dagokienez. 
 
Arrazoi berberengatik, LOREGek konstituzionaltasun blokea errespetatzeko 
aurreikuspen egokiak barne hartu beharko lituzke (autonomia-estatutuetan 
aurreikusitakoak), bere edukia EAEEren 37.3 e) artikuluan ezarritakoarekin 
bateragarria izateko. 
 
Egun, adierazi den bezala, estatutu agindu horrekin bateragarria den 
aurreikuspenik ez duenez, LOREGek ez du konstituzionaltasun blokea 
errespetatzen: alde batetik, lehen xedapen gehigarriak III. titulua aldaezina eta 
ordezkaezina dela aitortzen du (udal-hauteskundeak), eta bestetik, 
hauteskunde alorreko eskumen autonomikoaren esparrua bere estatutuetan 
aurreikusitakora lotzen du “euren batzar legegileen hauteskundeekin lotuta”. 
 
EAEEren muga honek EAEEren 37.3 e) artikulua ukatzea dakar, edukirik gabe 
geratzen delako eta hori dela eta baieztatu daiteke LOREGek foraltasunaren 
nukleoa osatzen duten elementuetako batengan eragin ezkorra duela. 
 
Beraz, LOREGen egungo konponbidea konstituzionaltasun blokearen aurkakoa 
da EAEEren agindu bat osotasunean ezin aplikatzera daramalako.  
 
EAEEren 37.3 e) artikuluaren zehaztasunaren hedapena eta ikusteko modua 
poliki aztertzeko gai bat da, baina argi dago egungo konponbidea (aplikatu 
gabeko estatutu-agindu bat) ez dela konstituzionaltasun blokearen araberakoa. 
 
Ondorioa  
 
Beraz, EAEEren 37.3 e) artikuluaren singulartasuna aintzat hartzen duen 
LOREGen aldaketa bat beharrezkoa da, udal-hauteskundeen alorrean foru-
berezitasuna jasotzen duen DA berri batean islatu daitekeena, EKren 23. 
artikuluko dagoeneko adierazitako muga konstituzionalekin eta LOREGen 
“hauteskunde erregimen orokorraren lehen mailako eta nuklearra” dela uste 
den zatia, orekatutako ikuspuntu baten barruan azterketa zehatza behar duena. 
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11. arloa.- LANA ETA JUSTIZIA 
  



 

155 
 

31. fitxa: Espetxe-sistema. 

 
GAIA/ZERBITZUA 
 
“ESPETXEAK” 
 
TRANSFERITU BEHARREKO GAIAREN/ZERBITZUAREN AZALPEN 
LABURRA 
 
Euskal Autonomia Erkidegoan dauden espetxeen antolaketa, erregimena eta 
funtzionamendua. 
 
ESKUMENEN KONFIGURAZIOA  
 
- Espainiako Konstituzioaren 149.1.6 artikulua. 
- Autonomia Estatutua:  
10.14 art., EAEren eskumen esklusiboa adingabekoen babes-kuradoretzako, 
espetxetako eta gizarteratzeko erakunde eta etxeen antolaketa, araubidea eta 
jarduera, arlo zibileko eta zigor- eta espetxe-arloetako legeria orokorrarekin bat. 
EAEE, 12.1 art.: espetxeei lotutako Estatuaren legeria egiteko eskumena, 
beraz, Konstituzioaren 17., 25. eta 149.1.6 artikuluetan ezarritako terminoetan 
eta irailaren 26ko 1/1979 Espetxeen Lege Organiko Orokorraren 79. artikuluan 
ezarritakoari jarraikiz. 
 
Legeria:  
1/1979 Lege Organikoa, 1979-9-6koa, Espetxeen Lege Orokorra, 6/2003 Lege 
Organikoak (presoak unibertsitate zerbitzuetan sartzea) eta 5/2003 Lege 
Organikoak (sortzen diren Espetxeen Ikuskaritzarako Epaitegi Zentralak ahalik 
eta lasterren ezartzea) aldatutakoa. ELOOk Estatuaren eskumena ezartzen du, 
euren estatutuetan espetxeen legeria eta ondoriozko espetxeen jardueraren 
kudeaketa gauzatzea euren gain hartu duten autonomia-erkidegoetan salbu, 
79. art.: “Corresponde a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del 
Ministerio de Justicia la dirección, organización e inspección de las 
Instituciones que se regulan en la presente Ley salvo respecto de las 
Comunidades Autónomas que hayan asumido en sus respectivos Estatutos la 
ejecución de la legislación penitenciaria y consiguiente gestión de la actividad 
penitenciaria”} 
190/1996 ED. Espetxe Erregelamendua. Antolaketa gaiei zein 
establezimenduen erregimen ekonomiko-administratiboari dagozkien aginduak 
aplikatzetik salbuesten ditu espetxe legeria gauzatzeko eskumena duten 
autonomia-erkidegoak [1. artikulua Ámbito objetivo y subjetivo de aplicación. 1. 
El presente Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de 
septiembre, General Penitenciaria, regula la ejecución de las penas y medidas 
de seguridad privativas de libertad, así como el régimen de los detenidos a 
disposición judicial y de los presos preventivos, siendo de aplicación directa en 
todo el territorio del Estado. 2. No obstante, en aquellas Comunidades 
Autónomas que ejerzan competencias de ejecución de la legislación 
penitenciaria estatal, en virtud de su potestad de autoorganización, será de 
aplicación supletoria lo dispuesto en aquellos preceptos de los Títulos XI y XII 
que regulen cuestiones organizativas o relativas al régimen económico-

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo1-1979.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo1-1979.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/rd190-1996.t11.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/rd190-1996.t12.html
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administrativo de los establecimientos penitenciarios, así como aquellas 
disposiciones contenidas en otros Títulos que regulen aspectos de la misma 
naturaleza.] 
1436/1984 ED, espetxe administrazioen arteko behin-behineko koordinazio 
arauak: espetxe administrazioen jarduera eta kudeaketaren koordinazio arauak 
ezartzen ditu, preso batzuentzako plazen eskuragarritasunari, sarreren 
informazioari, lekualdatzeei, baimenei eta lekualdatzeei lotutako beste datuei 
dagokienez. 
 
JURISPRUDENTZIA 
Konstituzio Auzitegiaren 104/1988 Epaia, 1436/1984 EDrekiko eskumen 
gatazka: Auzitegiaren arabera Estatuak koordinazio arauak emateko eskumena 
du, eskumen hori beharrezkoa da espetxe-sistema berezi baten aurrean 
gaudelako, espetxe erakunde guztiak sistema horren barruan daudelako, 
espetxe erakundeen jarduera Zigor Zuzenbide berezia eta epaitegien erabakiak 
gauzatzea ezartzeari lotutako jarduera instrumentala delako, eta arau horretan 
autonomia-erkidegoen gauzatze eskumenak errespetatu direla. 
Jurisdikzio Gatazken Epaitegiaren epaiak, 1986ko uztailaren 9koa, 1986ko 
abenduaren 5ekoa eta 1990eko abenduaren 14koa, espetxe administrazioaren 
eta justizia administrazioaren arteko jurisdikzio gatazkei buruzkoak. 
Konstituzio Auzitegiaren 14/2004 Epaia: Estatuari esleitutako espetxe 
legeriaren esparruan, autonomia-erkidegoek ezin dituzte alde bakarreko 
erabakiak hartu, baldin eta, espetxe-biztanleria hartzeko eskura diren plazen 
kopurua aldatuz, espetxe-sistema osoari eragin ahal badiote eta beste 
autonomia-erkidego batzuen erabakiak eta Estatuko administrazioaren beraren 
erabakiak baldintzatu baditzakete (Konstituzio Auzitegiaren epaia, ekainaren 
8koa. 7. OJ]. 
Konstituzio Auzitegiaren 243/2004 Epaia: zigor- eta espetxe-legeria autonomia-
erkidegoen legegintzako eskumenetik kanpo daude. 
 
TRANSFERITU BEHARREKO ZERBITZUAK DITUEN ESTATUKO 
ORGANOA 
 
BARNE MINISTERIOA 
Espetxeetako Idazkaritza Nagusia 
 
ESKUALDATZEAK BESTE ERKIDEGO BATZUEI 
 
Kataluniari egindako eskualdatzea 3482/1983 ED, Espetxe Administrazioko 
Estatuaren funtzio eta zerbitzuen eskualdatzea eta urtarrilaren 10eko 
131/1986 Errege Dekretua, Kataluniako Generalitateari Espetxe 
Administrazioaren alorrean eskualdatutako zerbitzuetara lotutako baliabideak 
zabaltzeari buruzkoa.  Espetxe erakundeen zuzendaritza, antolaketa eta 
ikuskaritza funtzioak eskualdatuko dira, Kataluniako lurraldean dauden edozein 
izaerako espetxe erakundeekin lotuta. Espetxe erakundeetako langileak 
Kataluniako Autonomia Erkidegoko funtzionarioak izango dira. 
 
Kataluniako Estatutua, 6/2006 Lege Organikoa, uztailaren 19koa. 



 

157 
 

168 artikulua. Espetxe-sistema.8 
1. Generalitateari dagokio Estatuak espetxe-arloan dituen legeei buruzko 
eskumen betearazlea, honako hauek ere beti barruan direla: 
a) Espetxe-arloko arautegia Kataluniako gizartearen errealitateari egokitzeko 
xedapenak emateko gaitasuna. 
b) Kataluniako espetxe-jarduera kudeatzea erabat, eta, batez ere, Katalunian 
dauden edozein eratako espetxe-instituzioak zuzentzea, antolatzea, araubidea 
ezartzea, jardunaraztea, planifikatzea eta ikuskatzea. 
c) Kataluniako espetxe establezimenduen planifikazioa, eraketa eta erreforma. 
d) Kataluniako espetxe-administrazioari atxikitako ondasun higiezinak eta 
ekipamenduak baita berari esleitutako bitarteko material guztiak ere 
administratzea eta ondare-kudeaketa burutzea. 
e) Kartzelan preso dauden pertsonek ordainsaria jasota egiten duten lana 
planifikatzea eta antolatzea, baita kartzelaren ordezko beste neurri batzuk eta 
gizarteratzeko jarduerak betearaztea ere. 
2. Generalitateak txostenak egin ahal izango ditu indultuak emateko 
prozeduran. 
 
Autonomia-erkidegoetara eskualdatzeak egin dira espetxe osasun eta espetxe 
erakundeetako irakasleen alorrean. EAEn zerbitzu eta funtzio hauek ekainaren 
28ko 140/2011 Dekretuaren bidez egin dira, zeinaren bidez Transferentzien 
Bitariko Batzordearen 2011ko ekainaren 22ko Akordioa onartu zen, Estatuko 
Administrazioak Euskal Autonomia Erkidegoari espetxe osasunaren alorrean 
funtzio eta zerbitzuak eskualdatzeari buruzkoa eta ekainaren 28ko 
134/2011 Dekretua, zeinaren bidez Transferentzien Bitariko Batzordearen 
2011ko ekainaren 22ko Akordioa onartu zen, Estatuko Administrazioak Euskal 
Autonomia Erkidegoari eskualdatutako zerbitzuei lotutako baliabideak 
zabaltzeari buruzkoa. Horiek, irailaren 26ko eta abenduaren 30eko 2808/1982 
eta 3197/1980 errege-dekretuen bidez eskualdatu ziren, unibertsitateaz 
kanpoko irakaskuntzari buruzkoak (espetxe erakundeetako irakasleak).  
 
TRANSFERENTZIAREN BALORAZIOA, ESTATUTUAREN GARAPENARI 
DAGOKIONEZ 
 
Eskualdatu beharreko funtzioen edukia Euskal Autonomia Erkidegora 
Espetxeetako Idazkaritza Nagusiari eta Estatuko Administrazioaren menpeko 
gainontzeko erakundeei egotzitako Espetxe Erakundeen gaineko zuzendaritza, 
antolaketa eta ikuskaritza funtzioak eskualdatzea dakar, baita ondoriozko 
espetxe jardueraren kudeaketa ere, Euskal Autonomia Erkidegoan dauden 
edonolako espetxe erakundeekin lotuta. 
 
EAEk bere lurraldean dauden eta egun Estatuko Administrazio Orokorraren 
Espetxe Administrazioaren esku dauden espetxeen eta gizarteratzerako 
zentroen antolaketa bere gain hartzean datza. Espetxe bakoitzak egitura 
propioa du, zuzendaritza batekin eta hainbat azpi-zuzendaritzekin eta 

                                                           
8
 Kataluniako Parlamentuak onartutako Kataluniako Estatutua aldatzeko testuan 168. artikulua berdina 

zen. 
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dagozkien funtzionario eta profesionalekin. Egitura hori Madrileko  zerbitzu 
zentralekin koordinatzen da. 
 
Eskualdatu beharreko funtzioak hauek dira: EAEn dauden espetxeen 
zuzendaritza, antolaketa, erregimen, funtzionamendu, planifikazio eta 
ikuskaritza, baita zentroen planifikazio eta eraikuntza ere; higiezinen eta 
ekipamenduen administrazio eta ondare kudeaketa; presoen ordaindutako 
lanaren antolaketa eta espetxearen neurri alternatiboak eta gizarteratze 
jarduerak gauzatzea. 
 
Koordinazioari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoak dagokion Estatuko 
Administrazioko organoari espetxe zerbitzuak emateari lotutako datu 
estatistikoak emango dizkio eta zerbitzua ematean Espetxe Erakundeetako 
Idazkaritza Nagusiarekin koordinatu beharko da indarrean dagoen legeriaren 
arabera (egun 1436/1984 ED, aldaketa egiteko aukerari kalterik egin gabe). 
 
Gobernu Kontseiluaren 2001eko otsailaren 13ko, 2005eko uztailaren 19ko eta 
2006ko irailaren 26ko erabakien bidez Eusko Jaurlaritzak eskualdaketa hau 
formalki eskatu du.  
 
Era berean, Eusko Legebiltzarrak legez besteko proposamenak onartu ditu 
espetxe legeria gauzatzeko eskumena eskatuz, besteak beste 2005eko urrian, 
2006ko urrian, 2007ko martxoan edo 2010eko apirilean.  
  

http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/administracionPenitenciaria/organizacion/serviciosCentrales/index.html
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32. fitxa: Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritza (luzapena). 

 
TRANSFERITU BEHARREKO GAIAREN/ZERBITZUAREN AZALPEN 
LABURRA 
 
Transferentzien Bitariko Batzordearen 2011ko ekainaren 22ko Akordioaren 
bidez egindako eskualdaketa osatzean datza, ekainaren 24ko 895/2011 Errege 
Dekretuak onartutakoa. Horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoari bere 
eskumenekoa den lurralde eremuan eta eremu materialean Laneko eta Gizarte 
Segurantzako Ikuskaritzaren ikuskapen funtzio publikoko eginkizun eta 
zerbitzuen eskualdatzea gauzatu zen.  
 
Finean, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalari, Itsas Gizonentzako Gizarte 
Institutuari eta Gizarte Segurantzaren erregimen ekonomikoaren kudeaketari 
dagozkion fitxak kontrol eta ikuskaritza funtzioei lotuta osatzea da. 
 
ESTATUAREN ETA EAE-REN ESKUMEN-TITULUA 
 
Autonomia Estatutuaren 12.2 artikulua: Euskal Autonomia Erkidegoaren 
eskumena da Estatuaren lan legeria gauzatzea. 
Konstituzioaren 149.1.17 artikulua: Estatuaren eskumen esklusiboa Gizarte 
Segurantzaren oinarrizko legeriaren eta araubide ekonomikoaren gainean, 
nahiz eta zerbitzuak autonomia-erkidegoek egin ditzaketen. 
Autonomia Estatutuaren 18.2 artikulua: Gizarte Segurantzaren arloan, EAEri 
dagokio Estatuaren oinarrizko legeria lege bidez garatzeko eta betearazteko 
eskumena, baita Gizarte Segurantzaren araubide ekonomikoa kudeatzekoa 
ere, haren araubide ekonomikoa mamitzen duten arauak izan ezik. 
Autonomia Estatutuaren 18.4 artikulua: Xede horiek lortzeko, bere barrutian, 
Komunitate Autonomoak organizatu eta administratu ahalko ditu goian 
aipaturikoez zerikusirik duketen zerbitzu guztiak; Osasun eta Seguru Sozialari 
dagozkienetan instituzio, erakunde eta fundazioei bere babesa emango dielarik, 
artikulu honetan aurkitzen diren funtzioak eta konpetentziak betetzen diren ala 
ez jakiteko goren gorengo inspekzioa Estatuaren eskutan egongo delarik. 
 
TRANSFERITU BEHARREKO ZERBITZUAK DITUEN ESTATUKO 
ORGANOA 
 
Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Zuzendaritza Nagusia, 
Enpleguko eta Gizarte Segurantzako Ministerioko Enpleguko eta Gizarte 
Segurantzako Idazkariordetzaren menpeko zuzendaritza-zentroa. 
 
ARAUDIA 
 
Abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretua, Lan-arloko arau-
hausteei eta zehapenei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena. 
23/2015 Legea, Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritza antolatzen duena. 
703/2017 Errege Dekretua, uztailaren 7koa. Horren bidez Enpleguko eta 
Gizarte Segurantzako Ministerioaren oinarrizko egitura organikoa garatu zen 
eta azaroaren 11ko 424/2016 Errege Dekretua aldatu zen, zeinaren bidez 
ministerio departamentuen oinarrizko egitura organikoa ezarri baitzen. 
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Maiatzaren 14ko 928/1998 Errege Dekretua, lan-arloko arau-hausteen 
zehapenak ezartzeko eta gizarte-segurantzaren kuoten likidazio-
espedienteetarako prozeduren Erregelamendu Orokorra. 
 
JURISPRUDENTZIA 
 
Konstituzio Auzitegiaren 51/2006 Epaiak Konstituzio Auzitegiaren 
195/1996 Epaiak jasotako ondorioak erreproduzitu eta gizarte ordenaren 
zehapen-ahalmenaren esparruan aplikatzen ditu. Gizarte segurantzaren 
eskumen eremua -ez erregimen ekonomikoarena- autonomia-erkidegoek 
eskumen exekutiboak dituzte eta zehapen-ahalmenak gauzatu ditzakete. 
Finean, Autonomia Erkidegoa arau-hausteak daudela aitortzeko eta horiek 
zehatzeko eskumena du, gizarte segurantzaren erregimenarekin lotuta ez 
daudenean, baita zigortzeko ahalmena sistemari ekarpenak egiteko 
betebeharraren sorrerari eta mantentzeari lotutako jardun instrumentalen 
gainekoa den kasuetan ere. 
Konstituzio Auzitegiak gizarte segurantzaren jarduera ekonomikoaren 
gainekoak diren arau-hausteen gaineko zehapen-ahalmena Estatuari ematen 
dio. 
Horregatik do ez dagokiola Estatuari zehapen-espedientea igortzea autonomia-
erkidegoen eskumen exekutiboarenak diren jarreren kasuan. 
 
ESKUALDATZEAK BESTE ERKIDEGO BATZUEI 
 
Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren ikuskapen funtzio publikoaren 
eskualdatzea egin da, zati batean, Euskal Autonomia Erkidegoari 
(895/2011 Errege Dekretua, ekainaren 24koa) eta antzeko termino eta 
hedapenarekin Kataluniako Generalitateari. 
 
TRANSFERENTZIAREN BALORAZIOA, ESTATUTUAREN GARAPENARI 
DAGOKIONEZ 
 
Gizarte Segurantzaren prestazio ekonomikoak kudeatzeko eta administratzeko 
funtzioaren eskualdatzea egin ondoren, langabezi prestazioak eta asimilatutako 
laguntzak barne, baita Gizarte Segurantzaren erregimen ekonomikoaren 
kudeaketa ere (GSNI, ISM eta GSDN), haren kudeaketa, aitorpen eta kontrol 
jarduerak aurreikusteaz gain, alor horretako zehapen-ahalmenaren esleipena 
dakar indarrean dagoen legeriaren terminoetan («Gizarte Segurantzaren 
alorreko arau hausteak», Lan Alorreko Arau Hauste eta Zehapenei buruzko 
Legearen III. kapituluan erregulatutakoak). Lan Arloko Arau Hauste eta 
Zehapenei buruzko Legearen testu bateginaren 52. artikuluaren arabera, 
gizarte ordenako zehapen-prozedurak ofizioz abiarazten dira Laneko eta 
Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren aktaren bidez, edo beste batzuetan, 
ofizioz abiarazten ditu erakunde kudeatzaileak horren aurrekarien edo datuen 
ondorioz (maiatzaren 14ko 928/1988 Errege Dekretuaren 37 bis artikulua). 
Beraz, alor honen eskumen materiala gauzatzeak ikuskaritza funtziorako 
baliabideak bere gain hartzea eskatuko du.  
 
2011. urtean indarrean zegoen gizarte ordenaren oinarrizko eskumen 
banaketari dagokionez, lan eta gizarte segurantzaren ikuskaritza funtziora 
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lotutako baliabideen zati bateko eskualdatzea burutu zen. Horrela, 
Transferentzien Bitariko Batzordearen 2011ko ekainaren 22ko Akordioaren 
bidez egindako eskualdaketa osatzean datza, ekainaren 24ko 895/2011 Errege 
Dekretuak onartutakoa. Horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoari bere 
eskumenekoa den lurralde eremuan eta eremu materialean Laneko eta Gizarte 
Segurantzako Ikuskaritzaren ikuskapen funtzio publikoko eginkizun eta 
zerbitzuen eskualdatzea gauzatu zen. Modu horretan ikuskapen funtzioaren 
egitekoen burutzea aurreikusi zen, eremu material hauetan: 
 
Lanaren eta sindikatu-harremanen antolaketa. 
Laneko arriskuen prebentzioa. 
Enplegua: lanposturatzea, enplegua, lanerako lanbide-prestakuntza eta 
etengabeko prestakuntza, aldi baterako laneko enpresak, enplegu-agentziak 
eta enplegurako zerbitzu integratuen planak, eta, Gizarte Segurantzaren 
Diruzaintza Nagusiarekin elkarlanean, kontrataziorako pizgarriak, gizarte-
kuoten hobarien araubidearen bidez. 
Bestelako edozein arau, baldin eta arau horiek zaintzea Lan Ikuskaritzari 
agindu baldin bazaio berariaz eta gaiaren araberako eskumena Euskal 
Autonomia Erkidegoari badagokio. 
 
Adierazitako akordio horretan Estatuko Administrazio Orokorrak bere 
eskumenekoak diren gizarte ordenaren alorrei dagozkien prozeduren 
ikuskaritza funtzioa eta instrukzioa eta ebazpena bere gain hartzen duela 
aurreikusten da. 
 
Ondorioz, autonomia-erkidegoak Gizarte Segurantzaren prestazioen eta alor 
horretako zehapen-prozeduren instrukzio eta ebazpenaren eskumen materiala 
bere gain hartzen duenez, gizarte orden guztiaren eskumen material exekutiboa 
dakarrena, horretan egin beharreko ikuskaritza funtziorako baliabide guztiak 
eskualdatzea ere beharrezkoa da, Estatuko Administrazioak gizarte ordenaren 
zehapen-ahalmena mantenduko duelako migrazio mugimenduen eta 
atzerritarren lanaren eremuko arau-hausteei dagokienez bakarrik (LISOS IV. 
kapitulua). Eskumen eremu horretan Euskal Autonomia Erkidegoak haren 
gauzatzea zati batean ere bere gain hartzea aldarrikatzen da. 
 
Euskal Autonomia Erkidegora bere lurralde eremuan ikuskaritza funtzioa 
egiteko baliabide guztiak eskualdatzeak ez du gizarte eremuan geratzen 
zaizkion bazterreko eskumenetan oinarrituz Estatuari dagozkion zehapen-
funtzioak egiten jarraitzea galarazten, Laneko eta Gizarte Segurantzako 
Ikuskaritzaren funtzionarioek ikuskaritza funtzioaren garapenaren bidez, horiek 
guztiak administrazio autonomikora lotuta daudela. Hala ere, aipatutako 
kasuetan hauek Estatuko Administrazioaren dagokion agintaritzaren 
dependentzia funtzionalaren arabera jardun beharko dute. 
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33. fitxa: Gizarte Segurantzako Institutu Nazionala. 

 
TRANSFERITU BEHARREKO GAIAREN/ZERBITZUAREN AZALPEN 
LABURRA 
 
Gizarte Segurantzaren sistemaren prestazio ekonomikoak kudeatzeko eta 
administrazio funtzioak egitea, alorreko zehapen-ahalmena barne, baita 
dagokion ikuskaritza funtzioa ere. 
Osasun Sistema Nazionalaren osasun asistentzia eskuratzeko ondorioetarako 
aseguratu edo onuradun izaeraren aitorpen eta kontrola (Konstituzio 
Auzitegiaren 33/2017 Epaiak, besteren artean, funtzio hau estatuaren organo 
bati esleitzea konstituzioaren aurkakotzat jo zuen) 
Honelako funtzio eta zerbitzuak izango lirateke: 
Gizarte Segurantzaren Sistemaren prestazio ekonomikoen eskubidearen 
aitorpena eta kontrola, zerga modalitatean (EEZPri langabeziagatiko 
prestazioengatik eta IGIri Itsasoko Langileen Erregimen Bereziarekin lotuta 
esleitutako eskumenei kalterik egin gabe).  
Erretiroa. 
Ezintasun iraunkorra. 
Heriotza eta biziraupena (alarguntasuna, zurztasuna, senitartekoen aldekoa eta 
heriotzagatiko laguntza).  
Aldi baterako ezintasuna.  
Amatasuna eta aitatasuna.  
Haurdunaldiko eta edoskitzaro naturaleko arriskua.  
Minbizia edo beste gaixotasun larriren bat duten adingabeak zaintzeagatik. 
Baliaezintasunik gabeko lesio iraunkorretatik sortutako kalte-ordain 
ekonomikoak.  
Eskola-asegurua (eskualdatze fitxa independentea du).  
Familia prestazioen aitorpen eta kontrola (euren kargu dauden seme-
alabengatik edo hartutako adingabeagatik, familia ugarien, guraso bakarreko 
familien eta ama desgaituen kasuetan; eta beraz, erditze anitzagatik) 
zergapekoak ez diren modalitateetan.  
Barne hartzen dituen kontingentzien kudeaketarako erakunde kolaboratzaileen 
kontrol eta zaintza, osatzeko, fusiorako eta desegiteko eta jarduerak eteteko 
baimena, baita erregistroa eta gobernu organoen gaineko zaintza, ikuskaritza 
eta kontrola eta, hala badagokio, zehapen-ahalmena. 
 
ESTATUAREN ETA EAE-REN ESKUMEN-TITULUA 
 
Konstituzioaren 149.1.17 artikulua: Estatuaren eskumen esklusiboa Gizarte 
Segurantzaren oinarrizko legeriaren eta araubide ekonomikoaren gainean, 
nahiz eta zerbitzuak autonomia-erkidegoek egin ditzaketen. 
EKren 149.1.16 artikulua, osasunaren oinarriak eta koordinazio orokorra, funts 
publikoetan kargatutako osasun asistentzia eskuratzeko erregimenari 
dagokionez. 
EAEEren 18.1 art., Barneko Osasuna dela eta Euskal Herriari dagokio Estatuko 
oinarrizko legea lege berriz aurrera eramatea eta betetzea. 
Autonomia Estatutuaren 18.2 artikulua: Gizarte Segurantzaren arloan, EAEri 
dagokio Estatuaren oinarrizko legeria lege bidez garatzeko eta betearazteko 
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eskumena, baita Gizarte Segurantzaren araubide ekonomikoa kudeatzekoa 
ere, haren araubide ekonomikoa mamitzen duten arauak izan ezik. 
Autonomia Estatutuaren 18.4 artikulua: Xede horiek lortzeko, bere barrutian, 
Komunitate Autonomoak organizatu eta administratu ahalko ditu goian 
aipaturikoez zerikusirik duketen zerbitzu guztiak; Osasun eta Seguru Sozialari 
dagozkienetan instituzio, erakunde eta fundazioei bere babesa emango dielarik, 
artikulu honetan aurkitzen diren funtzioak eta konpetentziak betetzen diren ala 
ez jakiteko goren gorengo inspekzioa Estatuaren eskutan egongo delarik. 
 
TRANSFERITU BEHARREKO ZERBITZUAK DITUEN ESTATUKO 
ORGANOA 
 
Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionala (Gizarte Segurantzaren erakunde 
kudeatzailea, Gizarte Segurantzako Estatuko Idazkaritzaren bidez Enpleguko 
eta Gizarte Segurantzako Ministerioari atxikia, zuzenbide publikoko 
erakundearen izaera eta esleituta dituen helburuak betetzeko gaitasun juridikoa 
duena - GSLOTBren 68.1 artikulua).  
 
ARAUDIA 
8/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Gizarte Segurantzaren 
Lege Orokorraren testu bategina onartzen duena. 
16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesioari 
eta kalitateari buruzkoa. 
5/2000 Legegintzako Errege Dekretua, abuztuaren 4koa, Lan Arloko Arau 
Hauste eta Zehapenei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena. 
16/2012 Errege Lege Dekretua, apirilaren 20koa, Estatuko Osasun Sistemaren 
iraunkortasuna bermatzeko eta haren prestazioen kalitatea eta segurtasuna 
hobetzeko premiazko neurriei buruzkoa. 
 
JURISPRUDENTZIA 
 
Aseguratu eta onuradun izaera aitortzeko eta kontrolatzeko funtzioaren 
gainean, titularra, senidea edo asimilatua izan, osasun estaldurarako 
Konstituzio Auzitegiaren 139/2016, 33/2017 eta 64/2017 epaiek ebatzi dute 
Konstituzioaren araberakoa dela estatu-erakunde bati osasun asistentzia 
publikorako eskubideari lotutako aseguratu edo onuradun izaera aitortu eta 
kontrolatzeko funtzioak esleitzea. 
Konstituzio Auzitegiaren 195/1996 Epaiak autonomia-erkidegoei egozten die 
lan istripu eta gaixotasun profesionalen mutuak baimentzeko, izen emateko eta 
kontrolatzeko ahalmena, euren eragiketak autonomiaz gaindiko eremu batean 
proiektatzen dituzten arren. 
 
ESKUALDATZEAK BESTE ERKIDEGO BATZUEI 
 
Ez da halakorik izan. 
 
TRANSFERENTZIAREN BALORAZIOA, ESTATUTUAREN GARAPENARI 
DAGOKIONEZ 
Gizarte Segurantzaren Sistemaren babes ekintzaren kudeaketa eta 
administrazioa, prestazio ekonomikoak sortzen dituena, estatutu garapen maila 
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baloratzeko orduan garrantzi izugarria duen eskumena da, eta Konstituzio 
Auzitegiak uztailaren 7ko 124/1989 Epaian (6. OJ) Kataluniako 
Generalitatearentzat modu baketsuan aitortu du, EAEkoak baino zabalagoak ez 
diren eskumenekin. 
 
Erreferentziazko eremuan Autonomia Estatutuan onartutako eskumenen 
garapena autogobernuaren inpultsoa eta sakontasuna lortzeko egiteke dauden 
erronka garrantzitsuenetako bat da. Eta ahalegin hori uztartu behar da 
elkartasunaren, lurralde-kohesioaren eta herritarraren oinarrizko 
berdintasunaren printzipioak aintzat hartzeko eta errespetatzeko 
borondatearekin. 
 
Autonomia Estatutuaren 18.2.a) eta 18.4 artikuluen interpretazioari dagokionez, 
onartu behar da, orokorrean, alorreko legegintzako garapena eta gauzatzea. 
Beraz, Gizarte Segurantzaren prestazioen kudeaketa dagokio, erregimen 
bereziak eta kontingentzien kudeaketarako erakunde kolaboratzaileen eta 
ordezkatzaileen kontrola eta zaintza barne, GSNI eta IGI bezalako erakundeen 
eskualdatzearen bidez. Horiei, egungo ordenamendu juridikoak prestazio 
ekonomikoetarako eskubidearen aitorpena esleitzen die. 
 
Egun, gizarte segurantzarekin kolaboratzen duten Mutuen kudeaketaren 
zuzendaritza eta zaintza, baita kudeaketa ekonomikoaren jarraipena eta 
ebaluazioa ere, Enpleguko eta Gizarte Segurantzako Ministerioak egiten du 
Gizarte Segurantzaren Antolamenduko Zuzendaritza Nagusiaren bidez, 
703/2017 EDn zehazten den bezala. 
 
Egun GSNIk egiten dituen funtzioekin batera eta Sistemarekiko koordinazio 
egokia mantentzeko, Autonomia Estatutuaren 18.2.b) eta 18.4 artikuluek eta 
bosgarren xedapen iragankorrak adierazten duten Gizarte Segurantzaren 
Erregimen Ekonomikoaren kudeaketa onartu beharko da. 
 
Bestalde, Gizarte Segurantzaren prestazio ekonomikoak kudeatzeko eta 
administratzeko funtzioaren eskualdatzea egin ondoren, haren aitorpen eta 
kontrol jarduerak aurreikusteaz gain, alor horretako zehapen-ahalmenaren 
esleipena dakar indarrean dagoen legeriaren terminoetan («Gizarte 
Segurantzaren alorreko arau hausteak», Lan Arloko Arau Hauste eta 
Zehapenei buruzko Legearen III. kapituluan araututakoak). Alorreko zehapen-
prozedurak ofizioz abiarazten dira Laneko eta Gizarte Segurantzako 
Ikuskaritzaren aktaren bidez. Beraz, alor honetako eskumen materiala 
burutzeak ikuskaritza funtzioa gauzatzeko baliabideak onartzea eskatuko du.  
 
Konstituzio Auzitegiaren 51/2006 Epaiak Konstituzio Auzitegiaren 
195/1996 Epaiak jasotako ondorioak erreproduzitu eta gizarte ordenaren 
zehapen-ahalmenaren esparruan aplikatzen ditu. Gizarte segurantzaren 
eskumen eremua -ez erregimen ekonomikoarena- autonomia-erkidegoek 
eskumen exekutiboak dituzte eta zehapen-ahalmenak gauzatu ditzakete. 
Finean, autonomia-erkidegoak arau-hausteak daudela aitortzeko eta horiek 
zigortzeko eskumena du, gizarte segurantzaren erregimenarekin lotuta ez 
daudenean, baita zigortzeko ahalmena sistemari ekarpenak egiteko 
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betebeharraren sorrerari eta mantentzeari lotutako jardun instrumentalen 
gainekoa den kasuetan ere. 
 
Konstituzio Auzitegiak gizarte segurantzaren jarduera ekonomikoaren 
gainekoak diren arau-hausteetarako zehapen-ahalmena Estatuari ematen dio. 
 
Horregatik dio ez dagokiola Estatuari zehapen-espedientea igortzea autonomia-
erkidegoen eskumen exekutiboarenak diren jarreren kasuan. 
 
Ondorioz, Euskal Autonomia Erkidegoan Laneko eta Gizarte Segurantzako 
Ikuskaritzaren baliabide guztiak eskualdatzea egokia da, Transferentzien 
Bitariko Batzordeak 2011ko ekainaren 22ko Akordioaren bidez egindakoa 
osatuz, ekainaren 24ko 895/2011 Errege Dekretuak onartutakoa, Euskal 
Autonomia Erkidegora bere eskumenekoa den lurralde eremu eta eremu 
materialean Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren ikuskapen funtzio 
publikoaren alorreko eginkizun eta zerbitzuen eskualdatzea burutu zuena 
(Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren funtzio eta zerbitzuak 
zabaltzeari buruzko fitxa independentea). 
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34. fitxa: Itsasoko Gizarte Institutua. 

 
TRANSFERITU BEHARREKO GAIAREN/ZERBITZUAREN AZALPEN 
LABURRA 
 
Itsasoko Langileen Gizarte Segurantzaren Erregimen Bereziaren 
prestazioetarako eskubidea kudeatzeko, administratzeko eta aitortzeko 
funtzioa, zerga eta asistentzia mailetan langabeziagatiko prestazioak salbu 
(47/2015 Legearen 14. art.), alorreko zehapen-ahalmena eta dagokion 
ikuskaritza funtzioa barne hartuz. “Enplegu politika pasiboak” deitutakoei 
dagokien prestazioen kudeaketarekin lotuta, eskualdatzea Estatuko Enplegu 
Zerbitzu Publikoaren Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorraren esparruan 
kudeatutako langabeziagatiko prestazioekin batera aurreikusten da 
(Langabeziako prestazioen fitxa). 
 
Osasun Sistema Nazionalaren osasun asistentzia eskuratzeko ondorioetarako 
aseguratu edo onuradun izaeraren aitorpen eta kontrola (Konstituzio 
Auzitegiaren 33/2017 Epaiak, beste batzuen artean, funtzio hori Estatuaren 
organo bati esleitzea Konstituzioaren aurkakotzat jo zuen) 
 
ESTATUAREN ETA EAE-REN ESKUMEN-TITULUA 
 
Konstituzioaren 149.1.17 artikulua: Estatuaren eskumen esklusiboa Gizarte 
Segurantzaren oinarrizko legeriaren eta araubide ekonomikoaren gainean, 
nahiz eta zerbitzuak autonomia-erkidegoek egin ditzaketen. 
EKren 149.1.16 artikulua, osasunaren oinarriak eta koordinazio orokorra, funts 
publikoetan kargatutako osasun asistentzia eskuratzeko erregimenari 
dagokionez. 
EAEEren 18.1 art., Barneko Osasuna dela eta Euskal Herriari dagokio Estatuko 
oinarrizko legea lege berriz aurrera eramatea eta betetzea. 
Autonomia Estatutuaren 18.2 artikulua: Gizarte Segurantzaren arloan, EAEri 
dagokio Estatuaren oinarrizko legeria lege bidez garatzeko eta betearazteko 
eskumena, baita Gizarte Segurantzaren araubide ekonomikoa kudeatzekoa 
ere, haren araubide ekonomikoa mamitzen duten arauak izan ezik. 
Autonomia Estatutuaren 18.4 artikulua: Xede horiek lortzeko, bere barrutian, 
Komunitate Autonomoak organizatu eta administratu ahalko ditu goian 
aipaturikoez zerikusirik duketen zerbitzu guztiak; Osasun eta Seguru Sozialari 
dagozkienetan instituzio, erakunde eta fundazioei bere babesa emango dielarik, 
artikulu honetan aurkitzen diren funtzioak eta konpetentziak betetzen diren ala 
ez jakiteko goren gorengo inspekzioa Estatuaren eskutan egongo delarik. 
 
TRANSFERITU BEHARREKO ZERBITZUAK DITUEN ESTATUKO 
ORGANOA 
 
Itsas Gizonentzako Gizarte Institutua (Itsasoko Langileen Gizarte 
Segurantzaren Erregimen Berezia kudeatzen duen erakundea, Enpleguko eta 
Gizarte Segurantzako Ministerioaren zuzendaritza eta zaintzaren menpekoa, 
nazioarte mailako berezko izaera juridikoa duen zuzenbide publikoko erakunde 
izaera duena, aldi berean itsas arrantzaren sektorearen gizarte arretaren ardura 
duena - urriaren 21eko 47/2015 Legearen 42.1 artikulua).  
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ARAUDIA 
8/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Gizarte Segurantzaren 
Lege Orokorraren testu bategina onartzen duena. 
Urriaren 21eko 47/2015 Legea, itsas arrantzaren sektoreko langileen gizarte 
babesa erregulatzen duena. 
16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesioari 
eta kalitateari buruzkoa. 
5/2000 Legegintzako Errege Dekretua, abuztuaren 4koa, Lan Arloko Arau 
Hauste eta Zehapenei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena. 
16/2012 Errege Lege Dekretua, apirilaren 20koa, Estatuko Osasun Sistemaren 
iraunkortasuna bermatzeko eta haren prestazioen kalitatea eta segurtasuna 
hobetzeko premiazko neurriei buruzkoa. 
 
JURISPRUDENTZIA 
Aseguratu eta onuradun izaera aitortzeko eta kontrolatzeko funtzioaren 
gainean, titularra, senidea edo asimilatua izan, osasun estaldurarako 
Konstituzio Auzitegiaren 139/2016, 33/2017 eta 64/2017 epaiek ebatzi dute 
Konstituzioaren araberakoa dela estatu-erakunde bati osasun asistentzia 
publikorako eskubideari lotutako aseguratu edo onuradun izaera aitortu eta 
kontrolatzeko funtzioak esleitzea. 
Konstituzio Auzitegiaren 51/2006 Epaiak Konstituzio Auzitegiaren 
195/1996 Epaiak jasotako ondorioak erreproduzitu eta gizarte ordenaren 
zehapen-ahalmenaren esparruan aplikatzen ditu. Gizarte segurantzaren 
eskumen eremua -ez erregimen ekonomikoarena- autonomia-erkidegoek 
eskumen exekutiboak dituzte eta zehapen-ahalmenak gauzatu ditzakete. 
Finean, autonomia-erkidegoak arau-hausteak daudela aitortzeko eta horiek 
zigortzeko eskumena du, gizarte segurantzaren erregimenarekin lotuta ez 
daudenean, baita zigortzeko ahalmena sistemari ekarpenak egiteko 
betebeharraren sorrerari eta mantentzeari lotutako jardun instrumentalen 
gainekoa den kasuetan ere. 
Konstituzio Auzitegiak gizarte segurantzaren jarduera ekonomikoaren 
gainekoak diren arau-hausteetarako zehapen-ahalmena Estatuari ematen dio. 
Horregatik dio ez dagokiola Estatuari zehapen-espedientea igortzea autonomia-
erkidegoen eskumen exekutiboarenak diren jarreren kasuan. 
 
ESKUALDATZEAK BESTE ERKIDEGO BATZUEI 
 
Ez da halakorik izan. 
 
TRANSFERENTZIAREN BALORAZIOA, ESTATUTUAREN GARAPENARI 
DAGOKIONEZ 
 
Gizarte Segurantzaren Itsasoko Langileen Gizarte Segurantzako Erregimen 
Bereziaren Sistemaren babes ekintzaren kudeaketa eta administrazioa, 
prestazio ekonomikoak sortzen dituena, estatutu garapen maila baloratzeko 
orduan garrantzi izugarria duen eskumena da, eta Konstituzio Auzitegiak 
uztailaren 7ko 124/1989 Epaian (6. OJ) Kataluniako Generalitatearentzat modu 
baketsuan aitortu du, EAEkoak baino handiagoak ez diren eskumenekin. 
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Erreferentziazko eremuan Autonomia Estatutuan onartutako eskumenen 
garapena autogobernuaren inpultsoa eta sakontasuna lortzeko egiteke dauden 
erronka garrantzitsuenetako bat da. Eta ahalegin hori uztartu behar da 
elkartasunaren, lurralde-kohesioaren eta herritarraren oinarrizko 
berdintasunaren printzipioak aintzat hartzeko eta errespetatzeko 
borondatearekin. 
 
Autonomia Estatutuaren 18.2.a) eta 18.4 artikuluen interpretazioari dagokionez, 
onartu behar da, orokorrean, alorreko legegintzako garapena eta gauzatzea. 
Beraz, Gizarte Segurantzaren prestazioen kudeaketa dagokio, erregimen 
bereziak eta kontingentzien kudeaketarako erakunde kolaboratzaileen eta 
ordezkatzaileen kontrola eta zaintza barne, GSNI eta IGI bezalako erakundeen 
eskualdatzearen bidez. Horiei, egungo ordenamendu juridikoak prestazio 
ekonomikoetarako eskubidearen aitorpena esleitzen die. 
 
Egun GSNIk egiten dituen funtzioekin batera eta Sistemarekiko koordinazio 
egokia mantentzeko, Autonomia Estatutuaren 18.2.b) eta 18.4 artikuluek eta 
bosgarren xedapen iragankorrak adierazten duten Gizarte Segurantzaren 
Erregimen Ekonomikoaren kudeaketa onartu beharko da. 
 
Bestalde, Gizarte Segurantzaren prestazio ekonomikoak kudeatzeko eta 
administratzeko funtzioaren eskualdatzea egin ondoren, haren aitorpen eta 
kontrol jarduerak aurreikusteaz gain, alor horretako zehapen-ahalmenaren 
esleipena dakar indarrean dagoen legeriaren terminoetan («Gizarte 
Segurantzaren alorreko arau hausteak», Lan Arloko Arau Hauste eta 
Zehapenei buruzko Legearen III. kapituluan araututakoak). Alorreko zehapen-
prozedurak ofizioz abiarazten dira Laneko eta Gizarte Segurantzako 
Ikuskaritzaren aktaren bidez. Beraz, alor honetako eskumen materiala 
burutzeak ikuskaritza funtzioa gauzatzeko baliabideak onartzea eskatuko du.  
 
Ondorioz, Euskal Autonomia Erkidegoan Laneko eta Gizarte Segurantzako 
Ikuskaritzaren baliabide guztiak eskualdatzea egokia da, Transferentzien 
Bitariko Batzordeak 2011ko ekainaren 22ko Akordioaren bidez egindakoa 
osatuz, ekainaren 24ko 895/2011 Errege Dekretuak onartutakoa, Euskal 
Autonomia Erkidegora bere eskumenekoa den lurralde eremu eta eremu 
materialean Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren ikuskapen funtzio 
publikoaren alorreko eginkizun eta zerbitzuen eskualdatzea burutu zuena 
(Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzari buruzko fitxa). 
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35. fitxa: Gizarte Segurantzaren araubide ekonomikoaren kudeaketa. 

 
TRANSFERITU BEHARREKO GAIAREN/ZERBITZUAREN AZALPEN 
LABURRA 
 
Autonomia Erkidegoaren eremuan Gizarte Segurantzaren erregimen 
ekonomikoa kudeatzea, izaera bateratuaren eta elkartasun printzipioaren 
barruan, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak betetzen duen lekuan 
erakunde autonomikoak subrogatuz. 
Honelako funtzioak aurreikusten dira: 
Enpresen inskripzioa eta zehapen-ahalmena. 
Langileen afiliazioa, alta eta bajak eta zehapen-ahalmena.  
Kotizazioa kudeatu eta kontrolatzea eta Gizarte Segurantzaren sistema 
finantzatzeko kuotak eta gainerako baliabideak biltzea.  
Gizarte Segurantzako kuotak geroratzea edo zatikatzea.  
EAEn dauden eta Gizarte Segurantzaren ondarekoak diren eskubideak eta 
ondasunak jabetzan eduki, kudeatu eta administratzea. 
Kuotak eta gizarte-segurantzaren sistemako gainerako finantza-baliabideak 
sartzeko beharrezko diren prozesuak diseinatzea eta kudeatzea eta bitartekoak 
antolatzea.  
Gizarte Segurantzaren betebeharren ordainketa agintzea eta betebehar horiek 
puntualki asetzeko diru eskuragarritasunen banaketa.  
 
ESTATUAREN ETA EAE-REN ESKUMEN-TITULUA 
 
Konstituzioaren 149.1.17 artikulua: Estatuaren eskumen esklusiboa Gizarte 
Segurantzaren oinarrizko legeriaren eta araubide ekonomikoaren gainean, 
nahiz eta zerbitzuak autonomia-erkidegoek egin ditzaketen. 
Autonomia Estatutuaren 18.2 artikulua: Gizarte Segurantzaren arloan, EAEri 
dagokio Estatuaren oinarrizko legeria lege bidez garatzeko eta betearazteko 
eskumena, baita Gizarte Segurantzaren araubide ekonomikoa kudeatzekoa 
ere, haren araubide ekonomikoa mamitzen duten arauak izan ezik. 
Autonomia Estatutuaren 18.4 artikulua: Xede horiek lortzeko, bere barrutian, 
Komunitate Autonomoak organizatu eta administratu ahalko ditu goian 
aipaturikoez zerikusirik duketen zerbitzu guztiak; Osasun eta Seguru Sozialari 
dagozkienetan instituzio, erakunde eta fundazioei bere babesa emango dielarik, 
artikulu honetan aurkitzen diren funtzioak eta konpetentziak betetzen diren ala 
ez jakiteko goren gorengo inspekzioa Estatuaren eskutan egongo delarik. 
Autonomia Estatutuaren bosgarren xedapen iragankorra: Estatutu honen 
aplikaziorako sortzen den Transferentzien Bitariko Batzordeak finkatuko ditu 
Autonomia Erkidegoak Gizarte Segurantzaren araubide ekonomikoaren 
kudeaketa bereganatu dezan hitzarmen aproposak, beti ere haren batasunaren 
eta elkartasun-printzipioarekiko errespetuaren barruan, eta zuzen kudeatzeko 
hitzarmenotan jaso daitezen prozedura, epe eta konpromisoen arabera. 
 
TRANSFERITU BEHARREKO ZERBITZUAK DITUEN ESTATUKO 
ORGANOA 
 
Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia (Gizarte Segurantzako Estatu 
Idazkaritzaren bitartez Enpleguko eta Gizarte Segurantzako Ministerioari 
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atxikitako Gizarte Segurantzako zerbitzu komuna, izaera juridiko propioa duena. 
Bertan, finantza elkartasun eta kutxa bakarraren printzipioak aplikatuz, Gizarte 
Segurantzaren sistemaren finantza administrazioa eta errekurtso ekonomiko 
guztiak bateratu dira, erakunde kudeatzaile guztientzat komunak direnak - 
GSLOTB, 74.1 artikulua).  
 
ARAUDIA 
 
8/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Gizarte Segurantzaren 
Lege Orokorraren testu bategina onartzen duena. 
 
23/2013 Legea, abenduaren 23koa, Iraunkortasun Faktorea eta Gizarte 
Segurantzaren Pentsio Sistema berbalorizatzeko Indizea erregulatzen duena. 
5/2000 Legegintzako Errege Dekretua, abuztuaren 4koa, Lan Arloko Arau 
Hauste eta Zehapenei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena. 
2318/1978 Errege Dekretua, irailaren 15ekoa, Gizarte Segurantzaren 
Diruzaintza Nagusia ezartzen duena. 
1314/1984 Errege Dekretua, ekainaren 20koa, Gizarte Segurantzaren 
Diruzaintza Nagusiaren egitura eta eskumenak arautzen dituena. 
 
JURISPRUDENTZIA 
 
Konstituzio Auzitegiaren 27/1983 Epaia. Gizarte Segurantzaren erregimen 
ekonomikoa. Eskumenak. 
Konstituzio Auzitegiaren 124/1989 Epaia. Gizarte Segurantzaren erregimen 
ekonomikoa. 
Konstituzio Auzitegiaren 195/1996 Epaia, lan-arloko legeria. Lan-arloko arau-
hauste eta zehapenak. 
Konstituzio Auzitegiaren 51/2006 Epaia, zehapenak ezartzeko prozedurak. 
 
Zehazki, Konstituzio Auzitegiaren 124/1989 eta 195/1996 epaiek gizarte 
segurantzaren konstituzio-eredu bakar bat existitzen ez dela adierazi dute, 
EAEri erregimen ekonomikoa kudeatzeko aukera ematen dion eredu berri bati 
atea irekiz, hargatik eragotzi gabe Estatuaren oinarrizko legeria (63/2017 KAE) 
eta pentsio sistemari buruzkoa (139/2016 eta 95/2015 KAEak). 
 
Era berean, ulertu zuen enpresak izen ematea, afiliazioak eta alta eta bajak 
gizarte segurantzan ordaintzeko betebeharraren jarduera instrumentalak direla, 
Gizarte Segurantzaren erregimen ekonomikotik at ez daudenak baina lehen 
adierazitako funtzioak egitea ez dira Kataluniako Generalitateari partekatutako 
eskumenaren esparruan dagokion erregimen ekonomikoarenak modu 
esklusiboan. 
 
Funtzio horien gaineko zehapen-ahalmena autonomia-erkidegoei dagokiela ere 
uste du: “en primer lugar, la potestad sancionadora autonómica (en aquella 
ocasión, de la Comunidad Autónoma del País Vasco) y excluyendo, en 
consecuencia, la del Estado, «para declarar la concreta existencia de 
infracciones y sancionar aquellas que no guarden relación con el régimen 
económico de la Seguridad Social», así como para «aquellos supuestos en que 
la potestad punitiva recae sobre actos instrumentales respecto al nacimiento y 

http://www.legegunea.euskadi.eus/contenidos/recurso_tecnico/adjuntos_transferencias/es_jurispru/adjuntos/stc_27_1983.doc
http://www.legegunea.euskadi.eus/contenidos/recurso_tecnico/adjuntos_transferencias/es_jurispru/adjuntos/stc_27_1983.doc
http://www.legegunea.euskadi.eus/contenidos/recurso_tecnico/adjuntos_transferencias/es_jurispru/adjuntos/stc_27_1983.doc
http://www.legegunea.euskadi.eus/contenidos/recurso_tecnico/adjuntos_transferencias/es_jurispru/adjuntos/stc_124_1989.doc
http://www.legegunea.euskadi.eus/contenidos/recurso_tecnico/adjuntos_transferencias/es_jurispru/adjuntos/stc_124_1989.doc
http://www.legegunea.euskadi.eus/contenidos/recurso_tecnico/adjuntos_transferencias/es_jurispru/adjuntos/stc_195_1996.doc
http://www.legegunea.euskadi.eus/contenidos/recurso_tecnico/adjuntos_transferencias/es_jurispru/adjuntos/stc_195_1996.doc
http://www.legegunea.euskadi.eus/contenidos/recurso_tecnico/adjuntos_transferencias/es_jurispru/adjuntos/stc_195_1996.doc
http://www.legegunea.euskadi.eus/contenidos/recurso_tecnico/adjuntos_transferencias/es_jurispru/adjuntos/stc_51_2006.doc
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mantenimiento de la obligación de contribuir (inscripción, afiliación, altas y 
bajas, etc.)», reservando por el contrario al Estado, como propia de su 
competencia en materia de régimen económico, la potestad sobre «aquellas 
infracciones que recaen directamente sobre la actividad económica de la 
Seguridad Social, esto es, las que definen ilícitos que se hallan inmediatamente 
referidos a la percepción de sus ingresos o a la realización de los gastos 
correspondientes» 
 
ESKUALDATZEAK BESTE ERKIDEGO BATZUEI 
 
Ez da halakorik izan. 
 
TRANSFERENTZIAREN BALORAZIOA, ESTATUTUAREN GARAPENARI 
DAGOKIONEZ 
 
Gizarte Segurantzaren Sistemaren babes ekintzaren kudeaketa eta 
administrazioa, prestazio ekonomikoak sortzen dituena, estatutu garapen maila 
baloratzeko orduan garrantzi izugarria duen eskumena da, eta Konstituzio 
Auzitegiak uztailaren 7ko 124/1989 Epaian (6. OJ) Kataluniako 
Generalitatearentzat modu baketsuan aitortu du, EAEkoak baino zabalagoak ez 
diren eskumenekin. 
 
Erreferentziazko eremuan Autonomia Estatutuan onartutako eskumenen 
garapena autogobernuaren inpultsoa eta sakontasuna lortzeko egiteke dauden 
erronka garrantzitsuenetako bat da. Eta ahalegin hori uztartu behar da 
elkartasunaren, lurralde-kohesioaren eta herritarraren oinarrizko 
berdintasunaren printzipioak aintzat hartzeko eta errespetatzeko 
borondatearekin. 
 
Autonomia Estatutuaren 18.2.a) eta 18.4 artikuluen interpretazioari dagokionez, 
onartu behar da, orokorrean, alorreko legegintzako garapena eta gauzatzea. 
Beraz, Gizarte Segurantzaren prestazioen kudeaketa dagokio, erregimen 
bereziak eta kontingentzien kudeaketarako erakunde kolaboratzaileen eta 
ordezkatzaileen kontrola eta zaintza barne, GSNI eta IGI bezalako erakundeen 
eskualdatzearen bidez. Horiei, egungo ordenamendu juridikoak prestazio 
ekonomikoetarako eskubidearen aitorpena esleitzen die. 
 
Funtzio horiek eskualdatzearekin batera eta Sistemarekiko koordinazio egokia 
mantentzeko, Autonomia Estatutuaren 18.2.b) eta 18.4 artikuluak eta bosgarren 
xedapen iragankorrak adierazten duten Gizarte Segurantzaren Erregimen 
Ekonomikoaren kudeaketa onartu beharko da. 
 
Erakunde autonomikoak euren lurralde eremuaren barruan ordezkatzea Gizarte 
Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak duen lekuan Estatutuko manuek 
babestutako nahia da. 
 
Estatutuaren testuinguru horretan garrantzi berezia du bosgarren xedapen 
iragankorrak, hauen existentzia aurreikusten duena: “Autonomia Erkidegoak 
Gizarte-segurantzaren araubide ekonomikoaren kudeaketa bereganatu dezan 
hitzarmen aproposak, beti ere haren batasunaren eta elkartasun-
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printzipioarekiko errespetuaren barruan, eta zuzen kudeatzeko hitzarmenotan 
jaso daitezen prozedura, epe eta konpromisoen arabera”. 
 
Estatutuaren bosgarren xedapen iragankorrean aurreikusitako prozedura 
Gizarte Segurantzaren erregimen ekonomikoa kudeatzea xede duten 
hitzarmenak sinatuz gauzatuko da. Ohiko formula horrek eta hura amaitzeko 
ardura duen organoak, Transferentzien Bitariko Batzordeak, negoziazio sistema 
ireki eta malgua diseinatu du, Autonomia Erkidegoak funtzio hauek bere gain 
hartzea errazteko. 
 
Testuinguru horretan, Gizarte Segurantzaren erregimen ekonomikoa 
kudeatzeko hitzarmenek printzipio eta eduki hauetan oinarritutako sistema bat 
ezarriko dute: 
 
Erregimen ekonomiko horren izaera bateratua. 
Estatuko gainontzeko herritarrekiko elkartasuna eta diskriminazio eza. 
Euskal gizartearen ongizate maila handitzea. 
Autonomia Erkidegoari dagozkion sistemaren errekurtsoen kudeaketa egintzak 
zehaztea. 
Estatuko Administrazioarekin koordinatzea, kudeaketa egokia lortzeko. 
 
Bestalde, Gizarte Segurantzaren prestazio ekonomikoak kudeatzeko eta 
administratzeko funtzioaren eskualdatzea egin ondoren, haren aitorpen eta 
kontrol jarduerak aurreikusteaz gain, alor horretako zehapen-ahalmenaren 
esleipena dakar indarrean dagoen legeriaren terminoetan («Gizarte 
Segurantzaren alorreko arau hausteak», Lan Arloko Arau Hauste eta 
Zehapenei buruzko Legearen III. kapituluan araututakoak). Alorreko zehapen-
prozedurak ofizioz abiarazten dira Laneko eta Gizarte Segurantzako 
Ikuskaritzaren aktaren bidez. Beraz, alor honetako eskumen materiala 
burutzeak ikuskaritza funtzioa gauzatzeko baliabideak onartzea eskatuko du 
(aparteko fitxa batean).  
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36. fitxa: Soldatak Bermatzeko Funtsa. 

 
TRANSFERITU BEHARREKO GAIAREN/ZERBITZUAREN AZALPEN 
LABURRA 
 
Enplegatzailearen kaudimengabezia- edo konkurtso-kasuetan, soldatapeko 
langileen aldeko lan-kredituak babesteko zerbitzu publikoa kudeatzea. 
 
Enplegatzailearen kaudimengabeziarengatik edo konkurtsoarengatik 
ordaintzeko dauden soldaten zenbatekoa eta aipatutako kasuetan 
kaleratzeagatik edo kontratua iraungitzeagatik langileen alde ematen diren 
epaien edo administrazio-ebazpenen ondorioz aitortzen diren kalte-ordainen 
zenbatekoa langileei abonatzeko kudeaketa egitea. Era berean, ordaindutako 
kopuruen itzulketa eskuratzeko xedez, langileek enpresaburu zordunen aurrean 
dituzten eskubideetan eta akzioetan subrogatzeko akzioa egikaritzea. 
 
ESTATUAREN ETA EAE-REN ESKUMEN-TITULUA 
 
Konstituzioaren 149.1.7 artikulua: Estatuaren eskumen esklusiboa laneko 
legeriaren arloan, alde batera utzi gabe autonomia-erkidegoetako organoek 
gauzatzea hura. 
Autonomia Estatutuaren 12.2 artikulua: Autonomia-erkidegoak dauka lanari 
buruzko legeria betearazteko eskumena, bere gain hartuz lan-harremanen 
inguruan Estatuak gaur egun dituen ahalmen eta eskumenak, baita, Estatuaren 
goi-inspekzioarekin batera, lanari buruzko legeak betearazteko zerbitzuak 
eratzeko, zuzentzeko eta babesteko ahalmena ere, langileen kualifikazioa eta 
hezkuntza osoa bultza daitezen lan-baldintzak gizartearen aurrerabide eta 
aitzinamenduari egokitzen saiatuz. 
 
TRANSFERITU BEHARREKO ZERBITZUAK DITUEN ESTATUKO 
ORGANOA 
 
Soldatak Bermatzeko Funtsa erakunde autonomoa (Langileen Estatutuari 
buruzko Legearen 33. art.), Enpleguko eta Gizarte Segurantzako Ministerioari 
atxikia. 
 
ARAUDIA 
 
Lanaren Nazioarteko Erakundearen 173. Hitzarmena, 1992ko ekainaren 3koa, 
enplegatzailearen kaudimengabezia-kasuetan lan-kredituak babesteari 
buruzkoa. Espainiak 1995eko apirilaren 28an berretsia. 
2008/94/EE Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 
2008ko urriaren 22koa, enplegatzailearen kaudimengabezia-kasuetan 
soldatapeko langileak babesteari buruzkoa (Europako Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren 2015eko urriaren 6ko 2015/1794 (EB) Zuzentarauak aldatu zuen, 
itsasoko jendeari dagokionez). 
2/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa, Langileen Estatutuaren 
Legearen testu bategina onesten duena 33 artikulua. 
505/1985 Errege Dekretua, martxoaren 6koa, Soldatak Bermatzeko Funtsaren 
antolaketari eta funtzionamenduari buruzkoa. 
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JURISPRUDENTZIA 
 
Konstituzio Auzitegiaren 124/1989 Epaia, ekainaren 20ko 1314/1984 Errege 
Dekretuaren aurkako gatazka positiboa (1984/1819 lege-bilduma kronologikoa 
eta 12717 lege-hiztegi berriaren gehigarria), Gizarte Segurantzaren Diruzaintza 
Nagusiaren egitura eta eskumenak arautzen dituena (8. oinarri juridikoa): “El 
epígrafe I) encomienda a la Tesorería General «la recaudación de las cuotas 
de desempleo, fondo de garantía salarial y formación profesional, en tanto 
aquélla se efectúe conjuntamente con la de la Seguridad Social». Como 
advierte con acierto el Abogado del Estado, es esta una función que, si bien por 
razones organizativas ha sido atribuida a la Tesorería General (que ya venía 
desempeñándola con arreglo al art. 8.2 del Real Decreto 1235/1981, de 19 de 
junio, sobre transferencia de las funciones y servicios derivados de las 
prestaciones por desempleo) (RCL 1981\1571 y ApNDL 10609), no cabe 
englobarla, sin embargo, en el sector material sobre el que se proyecta el título 
competencial esgrimido en este conflicto por el Consejo Ejecutivo de la 
Generalidad de Cataluña, consistente en la gestión del régimen económico de 
la Seguridad Social que se enuncia en el art. 17.1 b) del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña. Pues, en efecto, las cuotas a que este epígrafe se refiere no son 
recursos de la Seguridad Social, sino del Instituto Nacional de Empleo (art. 1.3 
del Real Decreto 1314/1982, de 18 de junio, sobre organización y funciones del 
Instituto Nacional de Empleo) (RCL 1982\1602, 1837, 1986 y ApNDL 7819) y 
del Fondo de Garantía Salarial (art. 33.5 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, 
reguladora del Estatuto de los Trabajadores) (RCL 1980\607 y ApNDL 3006), 
que no son en puridad entidades gestoras de la Seguridad Social, por lo que el 
órgano promotor del conflicto no puede fundar en el citado precepto estatutario 
su reivindicación competencial”. 
 
ESKUALDATZEAK BESTE ERKIDEGO BATZUEI 
 
Ez da halakorik izan. 
Uztailaren 19ko 6/2006 Lege Organikoak, Kataluniako Autonomia Estatutua 
aldatzen duenak, eta martxoaren 19ko 2/2007 Lege Organikoak, Andaluziako 
Autonomia Estatutua aldatzen duenak, gaiaren inguruko eskumenen zerrendan 
ez dute auzi hori aipatu ere egiten. Hurrenez hurren, 170. artikuluan (lana eta 
lan-harremanak) eta 63. artikuluan (enplegua, lan-harremanak eta gizarte-
segurantza) daude zerrendatuta eskumen horiek. 
 
TRANSFERENTZIAREN BALORAZIOA, ESTATUTUAREN GARAPENARI 
DAGOKIONEZ 
 
Soldatak Bermatzeko Funtsaren kudeaketa eta administrazioa lan-eremuan 
dago bilduta. Autonomia-erkidego honek eskumen betearazleak dauzka eremu 
horretan, eta ezinbestekoa da erakunde autonomikoek kudeatzea eskumen 
horiek, lan-eremuan horien erabateko dimentsioa lortu nahi bada. 
 
Erregulazio horren xede diren kalte-ordainak izaera juridiko laborala daukate, 
ez gizarte-segurantzakoa, finantzaketarako kuota-bilketa Gizarte Segurantzaren 
Diruzaintza Nagusiak egiten badu ere, gizarte-segurantzako kuoten bilketarekin 
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batera. Ondorioz, subrogazio-akzioa egikaritzeak badu lan-arloko izaera juridiko 
hori. 
 
Finantzaketa 
Hau xedatzen du Langileen Estatutuaren Legearen 33.5 artikuluak: “Langileen 
Estatutuari buruzko Legearen 1.2 artikuluan aipatzen diren enpresari publiko 
nahiz pribatu guztiek egiten dituzten ekarpenekin finantzatuko da Soldatak 
Bermatzeko Funtsa”. Gero, hau adierazten du: ”Kotizazio-tipoa Gobernuak 
finkatuko du, laneko istripuetatik, lanbide-eritasunetatik eta langabeziatik 
sortutako arriskuei erantzuteko kotizazioa kalkulatzeko, Gizarte Segurantzaren 
sisteman oinarri diren soldaten gainean”. 
 
Langileen Estatutuari buruzko Legearen aurreikuspen horren arabera, Estatuko 
Aurrekontu Orokorrei buruzko legeetan (2016ko ekitaldiko Estatuaren 
Aurrekontu Orokorrei buruzko urriaren 29ko 48/2015 Legearen 115. artikulua 
eta 2017ko ekitaldiko Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko ekainaren 27ko 
3/2017 Legearen 106. artikulua), enplegatzaileek Soldatak Bermatzeko Funtsari 
egin beharko dioten ekarpena jasotzen da, eta kalkulua egiteko balio duten 
soldaten gaineko ehuneko batean zehazten da hori. Gizarte Segurantzaren 
Diruzaintza Nagusiak biltzen du kotizazio hori, Gizarte Segurantzaren 
kotizazioekin batera, eta urtero transferitzen da, Soldatak Bermatzeko Funtsa 
erakunde autonomoaren diru-sarreren artean. Ez da Gizarte Segurantzarako 
kotizazio-izaera duen “kotizazioa”, prestazioak ere ez baitira Gizarte 
Segurantzaren prestazioak. Dagokion oinarrizko soldataren % 0,20koa da 
kotizazio hori, eta enplegatzailearen kargu dago, oso-osorik. 
 
Enpleguko eta Gizarte Segurantzako ministroaren agindu baten bidez, urtero 
zehazten dira soldata-oinarrien kotizazioa eta zenbatekoak, eta horiei 
aplikatzen zaie zehaztutako ehunekoa. 2017an, otsailaren 9ko ESS/106/2017 
Aginduak jasotzen du eginkizun hori (horren bidez, Gizarte Segurantzarako 
kotizazioko lege-arauak, langabezia, jarduera eteteagatiko babesa, Soldatak 
Bermatzeko Funtsa eta 2017ko lanbide-heziketa garatzen dira, 32. art.). 
 
Soldatak Bermatzeko Funtsaren aurrekontuan enpresa-kuota gisa jasotzen 
diren diru-sarrerak, gutxi gorabehera, diru-sarrera guztien % 47 dira (2016ko 
aurrekontuan % 45,40 izan zen, eta 2017ko aurrekontu-proiektuan % 47,41 
izan zen). Funtsaren subrogazioak lortutako itzulketak, berriz, % 10,50ekoak 
izan ziren. Beste alde batetik, Enpleguko eta Gizarte Segurantzako Ministerioak 
osatzen du, behar diren diru-sarrera guztien transferentzia egokia eginez, 
ekitaldi bakoitzeko gastu aurreikusiei aurre egiteko xedez (gutxi gorabehera, 
guztizko diru-sarreren % 35). 
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37. fitxa: Ikerketa eta laguntza teknikoko zentroak 

 
TRANSFERITU BEHARREKO GAIAREN/ZERBITZUAREN AZALPEN 
LABURRA 
 
Egitateen bidez, hau da, antolaketa-arauak (577/82 Errege Dekretua eta 
1985eko urtarrilaren 25eko Agindua) asaldatu gabe, “mutazio organikoa” egin 
da Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutu Nazionalean. Horrek 
eskualdatze-fitxa honetan egiten den transferentziari (Barakaldoko Ikerketa eta 
Laguntza Teknikoko Zentroa) eragin diezaioke, egiteko dagoen eskualdatze 
gisa desagertzeraino. 
 
Mutazio hori gertatu izan ez balitz, 1985ean egin zen eskualdatzea (Laneko 
Segurtasun eta Higieneko probintzia-kabineteena) osatzea izango litzateke 
kontua, EAEko (Barakaldoko) Ikerketa eta Laguntza Teknikoko Zentroa 
transferituz. Zentro horrek garatzen ditu probintzia-kabinete teknikoak 
koordinatzeko eginkizunak, bai estatu-eremuko programak betearazteko unean, 
bai, beren erantzun-gaitasuna gainditzen duten arazoak ebazte aldera, 
kabineteei laguntza teknikoa ematean (577/1982 Errege Dekretua, martxoaren 
17koa, Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutu Nazionalaren egitura eta 
eskumenak arautzen dituena, 8. artikulua). 
 
Aurrerago azalduko den bezala, erregelamenduzko arauak aldatu ez diren 
arren, Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutu Nazionaleko organoen 
izendapenean aldaketa egin dela ikus daiteke, ez baita “Ikerketa eta Laguntza 
Teknikoko Zentro” izendapena ikusten Madrileko, Bartzelonako, Sevillako eta 
Bilboko unitateetan, “zentro nazional” esaten baitzaie. Horren ondorioz, beren 
izaera juridikoa aldatu egin da, Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutu 
Nazionalaren lurralde-organo izatetik erakunde autonomo horren organo zentral 
izatera igaro dira-eta (577/1982 Errege Dekretuaren 3. artikulua). 
 
Horrela, bada, 1986ko martxoaren 14ko BOEn ikus daiteke dagoeneko 
izendapen-aldaketa hori, 1986ko martxoaren 7ko Ebazpenean. Ekonomia eta 
Ogasuneko idazkariordearena da hori, eta 1986ko otsailaren 21eko Ministro 
Kontseiluaren erabakia argitaratzea agintzen du. Erabaki horretan, Laneko 
Segurtasun eta Higieneko Institutu Nazionala erakunde autonomoko lanpostuei 
dagozkien osagarri espezifikoak finkatzen dira. Beste batzuen artean, unitate 
organiko hauen izendapena jasotzen da lanpostuen katalogoan: 
Bartzelonako Lan Baldintzen Zentro Nazionala. 
Madrileko Teknologia Berrien Zentro Nazionala. 
Sevillako Babes Bitartekoen Zentro Nazionala. 
Bilboko Makineria Egiaztatzeko Zentro Nazionala. 
1989ko urriaren 26ko Ebazpenean, gai berari buruzko aipamen bera jasotzen 
da (1990eko martxoaren 20ko BOE). 
 
Horrela, Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutu Nazionalaren egituran 
desagertu egiten da Madrileko, Bartzelonako, Sevillako eta Bilboko ikerketa eta 
laguntza teknikoko zentroei egiten zaien aipamena (Laneko Segurtasun eta 
Higieneko Institutu Nazionalaren egitura arautzen duten errege-dekretuan eta 
aginduan jasotzen dira lau zentro horiek). 
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ESTATUAREN ETA EAE-REN ESKUMEN-TITULUA 
 
Konstituzioaren 149.1.7 artikulua: Estatuaren eskumen esklusiboa laneko 
legeriaren arloan, alde batera utzi gabe autonomia-erkidegoetako organoek 
gauzatzea hura. 
Autonomia Estatutuaren 12.2 artikulua: Autonomia-erkidegoak dauka lanari 
buruzko legeria betearazteko eskumena, bere gain hartuz lan-harremanen 
inguruan Estatuak gaur egun dituen ahalmen eta eskumenak, baita, Estatuaren 
goi-inspekzioarekin batera, lanari buruzko legeak betearazteko zerbitzuak 
eratzeko, zuzentzeko eta babesteko ahalmena ere, langileen kualifikazioa eta 
hezkuntza osoa bultza daitezen lan-baldintzak gizartearen aurrerabide eta 
aitzinamenduari egokitzen saiatuz. 
 
TRANSFERITU BEHARREKO ZERBITZUAK DITUEN ESTATUKO 
ORGANOA 
 
Laneko Segurtasun, Osasun eta Ongizaterako Institutu Nazionala 
(Enpleguko eta Gizarte Segurantzako Ministerioari atxikitako erakunde 
autonomoa)9. 
 
ARAUDIA 
36/1978 Errege Lege Dekretua, azaroaren 16koa, Gizarte Segurantzaren, 
osasunaren eta enpleguaren kudeaketa instituzionalari buruzkoa. Laneko 
Segurtasun eta Higieneko Institutu Nazionala sortzea (5.4 artikulua). 
577/1982 Dekretua, martxoaren 17koa, Laneko Segurtasun eta Higieneko 
Institutu Nazionalaren egitura eta eskumenak arautzen dituena. 
1985eko urtarrilaren 25eko Agindua, Laneko eta Gizarte Segurantzako 
Ministerioarena, Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutu Nazionalaren 
egitura organikoa garatzen duena. 
31/1995 Legea, azaroaren 8koa, Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzkoa (8. 
artikulua). 
255/1985 Errege Dekretua, abenduaren 18koa, Estatuko Administrazioak 
Euskal Autonomia Erkidegora laneko segurtasun eta higienearen esparruko 
zerbitzuak eskualdatzeari buruzkoa. 
43/1986 Dekretua, urtarrilaren 28koa, laneko segurtasun eta higienearen arloan 
Transferentzien Bitariko Batzordeak 1985eko azaroaren 28an hartutako 
erabakia argitaratzea onesten duena. 

                                                           
9 703/2017 Errege Dekretua, uztailaren 7koa, Enpleguko eta Gizarte Segurantzako Ministerioaren oinarrizko egitura organikoa 

garatzen duena eta azaroaren 11ko 424/2016 Errege Dekretua, ministerioetako sailen oinarrizko egitura organikoa ezartzekoa, 

aldatzen duena.- 

(Zioen azalpena)  «Era berean, Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutu Nazionalaren izendapena eguneratzen du Errege 

Dekretuak, laneko segurtasunarekin eta osasunarekin gero eta sentsibilizatuago dagoen gizartearen eskariari (gizartearen 

ongizatearen ezinbesteko zatitzat jotzen baititu laneko segurtasuna eta osasuna) eta urriaren 1eko 40/2015 Legeari egokitzeko 

xedez». 

Hamaikagarren xedapen gehigarria. Laneko Segurtasun, Osasun eta Ongizaterako Institutu Nazionala, Enplegu eta Gizarte 
Segurantzako Ministerioari atxikitako erakunde autonomoa. 

1. Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutu Nazionalak izen hau hartu du: Laneko Segurtasun, Osasun eta Ongizaterako 

Institutu Nazionala, Enplegu eta Gizarte Segurantzako Ministerioari atxikitako erakunde autonomoa. 

2. Legeetan edo erregelamenduetan Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutu Nazionalari egiten zaizkion aipamenak Laneko 
Segurtasun, Osasun eta Ongizaterako Institutu Nazionalari (Enplegu eta Gizarte Segurantzako Ministerioari atxikitako 

erakunde autonomoari) egiten zaizkiola ulertuko da. 
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ESKUALDATZEAK BESTE ERKIDEGO BATZUEI 
 
Ez da halakorik izan. 
 
TRANSFERENTZIAREN BALORAZIOA, ESTATUTUAREN GARAPENARI 
DAGOKIONEZ 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko (Barakaldoko) Ikerketa eta Laguntza Teknikoko 
Zentroaren kudeaketa eta administrazioa lan-eremuan gauzatzen da. 
Autonomia-erkidego honek eskumen betearazleak dauzka eremu horretan, eta 
ezinbestekoa da erakunde autonomikoek kudea ditzatela eskumen horiek, lan-
eremuan horien erabateko dimentsioa lortu nahi bada. 
 
Autonomia-erkidegotik kanpo kokatutako zerbitzuei eta kabineteei eman behar 
zaizkien laguntza-zerbitzuak zerbitzu eta kabinete horien titularrak diren 
autonomia-erkidegoekin sinatutako lankidetza-hitzarmenekin bat eginez 
emango dira. 
 
Zerbitzua lurraldez gaindikoa denerako oharra 
Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legearen 8. artikuluak eta 577/1982 
Errege Dekretuaren 2. artikuluak Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutu 
Nazionalari esleitzen dizkioten eginkizunen balorazioa albo batera utzita, eta, 
beraz, baita zerbitzuen zerrendaren eta web-orrialdearen edukia bazter utzita 
ere, eginkizun horietako batzuk gehiegizkotzat jo baitaitezke eskumen-
banaketari dagokionez (izan ere, izaera guztiz betearazlea duten ekintzak dira), 
eta transferentzia honen planteamendu zuzena egiteko xedez, Ikerketa eta 
Laguntza Teknikoko Zentro izendatutakoen egungo egoera juridikoa eta 
antolaketari dagokiona aipatzea komeni da. 
 
Azaroaren 16ko 36/1978 Errege Dekretuak zentro horiek sortu ondoren, 
martxoaren 17ko 577/1982 Errege Dekretuak arautzen ditu Laneko Segurtasun 
eta Higieneko Institutu Nazionala erakunde autonomoaren egitura eta 
eskumenak. Xedapen horrek jasotzen ditu, hirugarren artikuluan, berori 
egituratzeko organoak. Hauek dira: 
Organo zentralak: 
Institutu Nazionaleko Zuzendaritza. 
Kontseilu Nagusia 
Laneko Segurtasun eta Higieneko zentro nazionalak 
Lurralde-organoak: 
Ikerketa eta Laguntza Teknikoko zentroak 
Probintzia-kabinete teknikoak. 
 
Organo zentralei dagokienez, honako hau dio 7. artikuluak: “Los Centros 
Nacionales de Seguridad e Higiene en el Trabajo, actualmente en número de 
dos, realizarán, con ámbito nacional, las funciones que la Dirección del Instituto 
les confiera o delegue, desarrollando técnicas especializadas de información y 
documentación, homologación y normalización, medio ambiente y ergonomía”. 
Xedapen horrekin bat etorriz, 1985eko urtarrilaren 25eko Aginduak, Laneko eta 
Gizarte Segurantzako Ministerioarenak, Laneko Segurtasun eta Higieneko 
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Institutu Nazionalaren egitura organikoa garatzen duenak, 7. eta 8. artikuluetan 
aipatzen du zeintzuk diren Laneko Segurtasun eta Higieneko bi zentro 
nazionalak. Bi zentroek dute egoitza Sevillan, eta izendapen hau daukate bi 
artikulu horietan: “Centro Nacional de Información y Documentación” da bata, 
eta “Centro Nacional de Medios de Protección” bestea. 
 
Bestalde, eta lurralde-organoen edo organo periferikoen eremuan jada, hau 
xedatzen du 577/1982 Errege Dekretuaren 8. artikuluaren 1. zenbakiak: “Los 
Centros de Investigación y Asistencia Técnica realizarán, en el ámbito 
geográfico que reglamentariamente se determine, funciones de coordinación 
entre los Servicios Centrales del Instituto y los Gabinetes Técnicos 
Provinciales, en materia de ejecución de programas de ámbito nacional y de 
prestación de apoyo técnico a los Gabinetes para la resolución de problemas 
que excedan de su capacidad de respuesta”. 2. zenbakiak, berriz, hau 
zehazten du: “Existirán cuatro Centros de Investigación y Asistencia Técnica 
ubicados en Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla”. 
 
1985eko urtarrilaren 25eko Aginduaren 9. eta 10. artikuluetan garatzen da 
erregelamenduzko aurreikuspen hori. Horietan, hainbat unitatetan egituratzen 
da Institutu Nazionala, eta dagokion eremu geografikoa esleitzen dio Madrileko, 
Bartzelonako, Sevillako eta Bilboko Ikerketa eta Laguntza Teknikoko zentro 
bakoitzari, koordinazio- eta laguntza-lanak egin ditzan. 
 
Bada, autonomia-erkidego hauen eremuan kokatutako probintzia-kabinete 
teknikoak esleitzen zaizkio Bilboko Ikerketa eta Laguntza Teknikoko Zentroari, 
horietan egin ditzan koordinazio- eta laguntza-eginkizunak: Euskal Autonomia 
Erkidegoa, Asturias, Kantabria, Errioxa eta Nafarroa (10.d artikulua). 
 
Azkenik, hau ezartzen du Errege Dekretuaren 8. artikuluak: “A los Gabinetes 
Técnicos Provinciales les incumbe la ejecución de las competencias del 
Instituto en el ámbito provincial”. 
 
Transferentzien Bitariko Batzordearen 1985eko azaroaren 28ko akordioak 
gauzatu zuen Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutu Nazionalaren 
probintzia-kabinete teknikoen esparruan Estatuak zituen eginkizunak eta 
zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegora eskualdatzeko prozesua, eta 
autonomia-erkidego horrek bere gain hartu zituen kabinete horien eskumenak, 
577/1982 Errege Dekretuak ezarritakoarekin bat eginez (577/1982 Errege 
Dekretua, martxoaren 17koa, Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutu 
Nazionalaren egitura eta eskumenak arautzen dituena, “zeintzuen xedea den 
Institutuaren eskumenak probintzia-eremuan betearaztea”) (B atala). 
 
Hau adieraztera mugatzen da Bitariko Batzordearen akordioa: “Laneko 
segurtasun eta higienearen arloan Estatuko Administrazioak Laneko 
Segurtasun eta Higieneko probintzia-kabinete teknikoen bidez egiten zituen 
eginkizunak transferitzen dira”, eta, horretarako, “Euskal Autonomia Erkidegora 
eskualdatzen dira Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutu Nazionalaren 
probintzia-kabinete teknikoak Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian, zeintzuen xedea 
den Institutuaren eskumenak probintzia-eremuan betearaztea”. 
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Hala, eskualdatze-akordioak ez ditu aipatzen 1985eko urtarrilaren 25eko 
Aginduaren 10.d) artikuluko aurreikuspenaren arabera Barakaldoko Ikerketa eta 
Laguntza Teknikoko Zentroaren bidez garatu behar diren lankidetza- eta 
koordinazio-lanak. 
 
Hala ere, Transferentzien Bitariko Batzordearen akordioak berariazko aipamena 
egiten dio eskualdatu diren lokalen ondoko lokaletan (Gurutzeta-Barakaldon) 
dagoen Ikerketa eta Laguntza Teknikoko Zentroari. 
 
Zentzu horretan, akordioaren C atalean, eskualdatzen diren ondasunei, 
eskubideei eta betebeharrei buruzkoan, berariazko aipamena egiten zaio 
Bilboko (Barakaldoko) Ikerketa eta Laguntza Teknikoko Zentroari, hau 
adieraztean: “Gurutzeta-Barakaldoko eraikineko zerbitzuei dagokienez, 1. 
zenbakia duen zerrenda erantsiarekin batera dagoen akordioak arautzen du 
horien erabilera eta eskualdatzea”. Zerrenda horretan, hainbat lokal eta zerbitzu 
“Ikerketa eta Laguntza Teknikoko Zentroarekin eta Administrazio Zentralarekin” 
batera erabiltzeko adostu den formula banakatzen eta zehazten da 
(akordioaren 6. atala). 
EAEren akordioan ez bezala, urriaren 15eko 2947/1982 Errege Dekretuak, 
Laneko Segurtasun eta Higieneko kabinete teknikoen esparruko zerbitzuak 
Estatutik Kataluniako Generalitatera eskualdatzeari buruzkoak, berariazko 
aipamena egiten dio, B.2 atalean, administrazioen arteko lankidetzari, hau 
adierazten duenean: 
2. Por medio de un convenio entre el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo y el Departamento competente de la Generalitat de Cataluña se 
establecerán las bases de cooperación entre ambos, en relación con el Centro 
de Investigación y Asistencia Técnica de Barcelona. 
Ildo berean, arlo honetako eskualdatzea apirilaren 11ko 898/1986 Errege 
Dekretuaren bidez egin zitzaion Nafarroako Foru Komunitateari; beraz, 
EAErako transferentzia egin eta Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutu 
Nazionalaren egitura garatzen duen ministerio-agindua onartu ondoren. Bada, 
Nafarroako eskualdatzeak berariazko aipamena egiten dio bi administrazioen 
arteko lankidetzari, hau adierazten duenean, 4. zenbakian: 
a) Por medio de un Convenio entre el INSHT y la Administración de la CRFN se 
establecerán las bases de cooperación entre ambos. 
b) El INSHT, a través de los Centros Nacionales de Investigación y Asistencia 
Técnica a que se refiere el Real Decreto 577/1982, de 17 de marzo, prestará a 
la CFN el apoyo técnico necesario para el ejercicio de las funciones del 
Gabinete Provincial que se traspasa. 
Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko 31/1995 Legea, azaroaren 8koa, 
onartu arte, 8. artikuluak Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutu Nazionala 
aipatzen baitu, ez zaio aipamen garrantzitsurik egiten erakunde autonomo horri. 
Legeak honela definitzen du  Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutu 
Nazionala: “Órgano científico técnico especializado de la Administración 
General del Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo 
a la mejora de las mismas”. Horretarako, “establecerá la cooperación necesaria 
con los órganos de las comunidades autónomas con competencia en esa 
materia”. Bestalde, erakunde horren eginkizunak zerrendatzen ditu. Bertan, 
administrazio publiko ezberdinen arteko koordinazio-lanak nabarmentzen dira, 
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bai eta Europar Batasuneko erakundeen aurrean duen erreferentzia nazionala 
ere. 
 
Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Lege horrek ez dio inolako aipamenik 
egiten erakundearen barruko antolaketari; hortaz, oso-osorik eusten zaio bere 
egitura funtzional eta antolaketakoari, eta indarrean jarraitzen dute 577/1982 
Errege Dekretuaren 7. eta 8. artikuluek eta 1985eko urtarrilaren 25eko 
Ministerio Aginduaren 7., 8., 9. eta 10. artikuluek. 
 
Dena dela, erregelamenduzko arau horiek aldatu ez badira ere, Laneko 
Segurtasun eta Higieneko Institutu Nazionaleko organoen izendapenean 
aldaketa egin dela ikus daiteke, ez baita “Centro de Investigación y Asistencia 
Técnica” izendapena ikusten Madrileko, Bartzelonako, Sevillako eta Bilboko 
unitateetan, “Centro Nacional” esaten baitzaie. Horren ondorioz, beren izaera 
juridikoa aldatzen da, Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutu Nazionalaren 
lurralde-organo izatetik erakunde autonomo horren organo zentral izatera 
igarotzen dira-eta (577/1982 Errege Dekretuaren 3. artikulua). 
 
Horrela, bada, 1986ko martxoaren 14ko BOEn ikus daiteke dagoeneko 
izendapen-aldaketa hori, 1986ko martxoaren 7ko Ebazpenean. Ekonomia eta 
Ogasuneko idazkariordearena da hori, eta 1986ko otsailaren 21eko Ministro 
Kontseiluaren erabakia argitaratzea agintzen du. Erabaki horretan, Laneko 
Segurtasun eta Higieneko Institutu Nazionala erakunde autonomoko lanpostuei 
dagozkien osagarri espezifikoak finkatzen dira. Beste batzuen artean, unitate 
organiko hauen izendapena jasotzen da lanpostuen katalogoan: 
Bartzelonako Lan Baldintzen Zentro Nazionala. 
Madrileko Teknologia Berrien Zentro Nazionala. 
Sevillako Babes Bitartekoen Zentro Nazionala. 
Bilboko Makineria Egiaztatzeko Zentro Nazionala. 
 
1989ko urriaren 26ko Ebazpenean, gai berari buruzko aipamen bera jasotzen 
da (1990eko martxoaren 20ko BOE). 
 
Horrela, Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutu Nazionalaren egituran 
desagertu egiten da Madrileko, Bartzelonako, Sevillako eta Bilboko ikerketa eta 
laguntza teknikoko zentroei egiten zaien aipamena (Laneko Segurtasun eta 
Higieneko Institutu Nazionalaren egitura arautzen duten errege-dekretuan eta 
aginduan jasotzen dira lau zentro horiek). 
 
Transferentzia Euskal Autonomia Erkidegora egin eta hamar urtera, 934/1995 
Errege Dekretua onartu zen 1995eko ekainaren 9an, Laneko Segurtasun eta 
Higieneko Institutu Nazionalaren probintzia-kabinete teknikoen arloan Estatuko 
Administrazioak zituen eginkizunak eta zerbitzuak Madrileko Komunitateari 
eskualdatzeari buruzkoa. Eskualdatze-akordio horrek berariazko aipamena 
egiten dio administrazioen arteko koordinazioari, baina ez da Kataluniako 
Autonomia Erkidegoari eta Nafarroako Foru Komunitateari egindako 
eskualdatzeetan jasotzen dena bezalakoa, ez baitu Ikerketa eta Laguntza 
Teknikoko Zentroaren irudia hartzen, Zentro Nazionalena baizik, D.a) atalean 
hau adierazten duenean: 
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a) El Instituto, a través de los Centros Nacionales de Condiciones de Trabajo 
de Barcelona, de Nuevas Tecnologías de Madrid, de Medios de Protección de 
Sevilla y de Verificación de Maquinaria de Baracaldo, prestará a la Comunidad 
Autónoma el apoyo técnico necesario para el ejercicio de las funciones de los 
Gabinetes Provinciales que se traspasan. 
Garai bertsuan beste autonomia-erkidego batzuetara egindako eskualdatzeek 
aipamena egiten diote administrazioen arteko lankidetzari, Madrileko 
Komunitatekoaren berdin-berdina (guztietarako, 1902/1996 Errege Dekretua, 
abuztuaren 2koa, Kantabriako Autonomia Erkidegorako transferitzeari 
buruzkoa, D.a) atala). 
 
Bestalde, Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutu Nazionalaren web-
orrialdeak, xedea eta eginkizunak azaldu eta gero, eta Laneko Arriskuen 
Prebentzioari buruzko Legearen 8. artikuluan zerrendatuta dagoena hitzez hitz 
hartu gabe, antolaketa-egitura irudikatzen du, eta Zerbitzu Zentralen ondoan 
irudikatzen ditu lau “zentro nazional” hauek, nazioko eta nazioarteko 
ordezkaritza-eginkizunekin, jarduera tekniko eta espezifikoetarako: 
Teknologia Berrien Zentro Nazionala (Madril). 
Lan Baldintzen Zentro Nazionala (Bartzelona). 
Babes Bitartekoen Zentro Nazionala (Sevilla). 
Makineria Egiaztatzeko Zentro Nazionala (Bizkaia). 
 
Bizkaiko Makineria Egiaztatzeko Zentro Nazionalari buruzko atalak “Centro 
Nacional del INSHT” kalifikatzen du hori, eta, hortaz, erakundearen organo 
zentraletako bat dela dio. Hau adierazten du web-orrialdeak: 
En su calidad de Centro Nacional del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo (INSHT), el Centro Nacional de Verificación de Maquinaria 
(CNVM) participa en el desarrollo de las funciones, actividades y tareas 
generales del Instituto. 
Además tiene asignadas líneas específicas en los siguientes campos de 
actuación: 
En el campo de seguridad de las máquinas y equipos de trabajo, investigación 
y apoyo técnico dirigido a la integración de la seguridad en el diseño y a la 
utilización segura de los equipos de trabajo. 
En el campo de la metrología de agentes químicos, investigación, desarrollo y 
validación de metodologías para evaluar la exposición laboral a agentes 
químicos y desarrollo de herramientas para la calidad de las mediciones. 
 
Lau zentro nazional horien kalifikazioaren inguruko zalantzarik sortzen bada, 
Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutu Nazionalaren 2015/2018 Zerbitzuen 
Zerrendak, Enpleguko eta Gizarte Segurantzako Ministerioko 
Idazkariordetzaren 2014ko azaroaren 26ko Ebazpenaren bidez onartutakoa 
hori, hau adierazten du 9. orrialdean: “Su estructura orgánica, según el Real 
Decreto 577/1982, se compone de: Órganos Centrales (Dirección, Consejo 
General y Centros Nacionales) y Territoriales (Gabinete Técnico de Ceuta y 
Gabinete Técnico de Melilla), y se desarrolla por Orden de 25 de enero de 
1985”. Ikus daitekeen bezala, Ikerketa eta Laguntza Teknikoko zentroak 
ahazten ditu lehen azaldutako arauei egiten dien aipamenean, eta zentro 
nazional bihurtzen ditu Ikerketa eta Laguntza Teknikoko zentroak, laurak. 
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Horrela, bada, lurralde-organoak (beraz, “transferitu daitezkeenak”) izatetik 
organo zentral izatera igarotzen dira. 
 
Egitateen bidez, hau da, antolaketa-arauak (577/82 Errege Dekretua eta 
1985eko urtarrilaren 25eko Agindua) asaldatu gabe, “mutazio organikoa” egin 
da Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutu Nazionalean. Horrek 
eskualdatze-fitxa honetan egiten den transferentziari (Barakaldoko Ikerketa eta 
Laguntza Teknikoko Zentroa) eragin diezaioke. 
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2. eranskina.- Erabakitzeko ahalmenaren ebaluazioa, zerrendatzen diren 
esparruetan, eta politika publikoak ezartzeko mugen azterketa, oinarrizko 
arauditik hasi eta betearazpen-araudiraino. 
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EUSKO JAURLARITZAREN TXOSTENA, EUSKADIREN AUTOGOBERNUA 
EGUNERATZEKO EUSKO LEGEBILTZARREKO BATZORDE 
TXOSTENGILEAK ESKATUA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO 
ERAKUNDEEN ESKUMENEN BENETAKO IRISMENARI BURUZKOA: 
 
“ERABAKITZEKO AHALMENAREN EBALUAZIOA, ZERRENDATZEN 
DIREN ESPARRUETAN, ETA POLITIKA PUBLIKOAK EZARTZEKO MUGEN 
AZTERKETA, OINARRIZKO ARAUDITIK HASI ETA BETEARAZPEN-
ARAUDIRAINO”. 
 

ATARIKOA 
 
Eusko Legebiltzarraren Autogobernurako Batzorde Txostengileak hauxe 
aztertzea eskatu du: “EAEko instituzioen eskumen subiranoen benetako 
irismena, oinarrizko arauditik betearazpen-araudiraino”.  Eta eskaera hori 
zorrotzago murriztu da hurrengo lerroan. Zehatz-mehatz, hauxe eskatzen zaio 
Eusko Jaurlaritzari: “[...] zerrendatzen diren esparruetan erabakitzeko ahalmena 
ebaluatzea, eta politika publikoak ezartzeko dauden mugak aztertzea, 
oinarrizko arauditik betearazpen-araudiraino”.  
 
Batzorde Txostengileak eskatzen duen bezala, EAEko instituzioen erabakitze-
ahalmena eta “politika publikoak” ezartzeko mugak aztertzea eta ebaluatzea a 
priori helburu ikaragarri handia eta zehaztugabea da. Gainera, askotariko 
planteamendu teorikoen eta metodologia-aukeren ikuspegietatik jorratu ahal da. 
Bestalde, horrelako lan batek xede eta helmuga oso ezberdinak izan ditzake. 
Horrenbestez, eskaeran bereizi den esparru material bakoitzari dagokionez, 
komeni da atariko atal honetan zehaztea segidan azalduko diren gogoeten 
irismena, zentzua eta orientazioa. 
 
Politika-zientziari buruzko gidaliburuetan honela deskribatzen dira “politika 
publikoak”: gobernuko ekintzak dira, eta interes publikoko helburuekin diseinatu 
eta betearazten dira. Aldez aurretik egin den bideragarritasunari buruzko 
diagnostiko- eta azterketa-prozesu batean oinarrituta daude, arazo publiko 
espezifikoei eraginkortasunez erreparatzeko. Herritarrek parte hartzen dute 
politika publikoetan, arazoak eta konponbideak zehaztuz. 
 
Halaber, literatura espezializatuan honela definitzen dira “politika publikoak”: 
Estatu batek gobernu baten eta administrazio publiko baten bidez diseinatzen 
dituen proiektuak eta jarduerak dira, gizarte baten beharrei erantzutea helburu 
dutenak. 
 
Beste ikuspegi baten arabera, politika publikoak gai bati buruzko ekintzak, 
neurri arautzaileak, legeak eta gastu-lehentasunak dira, eta gobernu-erakunde 
batek ematen ditu. 
 
Hona hemen testuinguru akademikoan proposatu diren definizio batzuk, politika 
publikoen ezaugarriak zehazteko: 
 
Dye-k (2008) uste du politika publikoa “gobernuek egitea edo ez egitea 
erabakitzen duten guztia” dela. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Administración_pública
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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Aguilar Villanuevak (1996) honela laburbiltzen du politika publiko bat zer den: 
“a) nazioarteko ekintza kolektibo baten diseinua; b) ekintza baten bilakaera, 
barne hartzen dituen erabaki eta elkarrekintza ugarien ondorioz; eta, hartara, c) 
ekintza kolektiboak sortzen dituen egitate errealak”. 
 
Oszlak-ek eta O´Donnell-ek (1981) honela ulertzen dute: “gure definizioaren 
arabera, egiten diren edo egiten ez diren ekintza batzuen multzoak osatzen du 
politika publiko bat (edo estatu-politika bat); multzo horrek Estatuaren esku-
hartze modalitate bat adierazten du; eta esku-hartzea lotzen zaio gizarte 
zibileko eragileen arreta, interesa edo mobilizazioa pizten dituen gai bati”. 
 
Omar Guerrero-ren aburuz (1988) ... “antzinako pergaminoak erabiltzen zituen 
gobernu-portaera bat dira politika publikoak”. 
 
Frohock-ek (1979) honela ulertzen du: “... politika publiko bat praktika soziala 
da, ez da ekitaldi berezia edo isolatua; praktika sozial hori eskaera 
gatazkatsuak bateratu beharraren ondorioz egiten da, edo ekintza kolektiborako 
pizgarriak ezarri behar direlako, baldin eta pertsona batzuek, beste pertsona 
batzuekin helburu berak partekatu arren, haiekin elkarlanean aritzea 
irrazionaltzat hartzen badute”. 
 
Kraft-ek eta Furlong-ek (2006) pentsatzen dute politika publiko bat gobernuak 
erabakitako ekintza ala ez-ekintza baten bidea dela, eta ekintza edo ez-ekintza 
hori arazo publikoei erantzuna emateko proposatzen dela: “Politika publikoek 
gizarte baten baliorik garrantzitsuenak eta balioen arteko gatazka erakusten 
dituzte. Politikek erakusten dute, askotariko balioak egon arren, lehentasun 
handiena zer baliori eman zaion, erabaki bat hartu behar izan denean”. 
 
Azkenik, Denhi Rosas Zaratek (2014) uste du politika publikoa arrazoizko 
logikoa dela, politika- eta administrazio-adierazpen batean erakutsita; 
gobernuak beste eragile batzuekin —enpresaburuekin, herritar zibilekin, elkarte 
pribatuekin, emakumeekin, gazteekin, pertsona helduekin, desgaitasunen bat 
duten pertsonekin, indigenekin, etorkinekin, eta abarrekin— zerbait egiteko edo 
ez egiteko oinarria definitzen edo egituratzen du, logika horri jarraikiz; eta 
eragileok elkarri eragiten diote une eta leku espezifiko batzuetan. 
 
Terminoaren bilakaera lotuta dago gizarte-, kultura-, politika-, ekonomia-, 
psikologia- eta instituzio-eremu bakoitzaren behar espezifikoei. XX. mendean, 
gure artean, gobernuak erabakiak hartzeko eskumen esklusiboa zeukan; hori 
dela-eta, gobernuak boterea zuen, politika publiko baten ziklo osoa sortzeko, 
egituratzeko eta, behar izanez gero, aldatzeko. XXI. mendean, ordea, gobernua 
eragileetako bat da, hau da, ez da eragile bakarra, garrantzitsua izan arren. 
Hori horrela, erabakietan ezinbestekoa da zenbait eragileren parte-hartzea; 
hortaz, maila anitzeko gobernantzaren esparrua osatzen da, eta gobernantza 
horretan adostasunak lortzen dira. Horri esker, legitimitate handiagoa ematen 
zaie lurralde-eremu batean hartzen diren neurri publikoei, eta neurriok hartzen 
dira, gizartearen arazoei aurre egiteko edo herritarren eskaerei erantzuna 
emateko. 
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Oraindik ere funtsezkoa da gobernuaren rola, baina gaur egun zailagoa da 
gobernuaren egitekoen parametroak zehaztea. Hala eta guztiz ere, nazioarteko 
eta nazioko aldaketen bidez zehazten ari dira portaera-gidalerroak; hortaz, gure 
ustez, Estatuak honako alderdi hauek sendotu eta garatu beharko ditu: 
 
- Gizartearen antolaketa, bizitza publikoari, nazioari eta herrialdeari dagokienez. 
 
- Bizitza soziala bermatzea, hori funtsezkoa baita bizitza pribatuaren eta 
publikoaren arteko harremana arduratsua izan dadin. 
 
- Gizarteari eta instituzio zibilei egonkortasuna bermatzea, ahalik eta hoberen 
gara daitezen. 
 
- Aurkakoen antagonismo amorratuari aurrea hartzea, eta haiekin soziabilitate-
harremanak izatea babestea. 
 
Uvalle-ren ustez (1997): “Estatuaren bidez, instituzioen ordena heltzen zaio 
gizarteari, eta ordena hori arauen, agintaritzen, gobernu-baliabideen, 
administrazio-baliabideen, adostasunen eta gizarte-eragileen bidez integratzen 
da”. 
 
 
TXOSTEN HONEN ESKEMA: AZTERKETAREN ESPARRUA ETA 
GALDEREN ERANTZUNAK 
 

AZTERKETAREN ESPARRUA 
 
Agerikoa denez, Legebiltzarraren Batzorde Txostengileak egin duen eskaeraren 
edukiak eta ezaugarriek baldintzatzen dute txosten hau. Horren harira, komeni 
da eskaeraren bi alderdi nabarmentzea. 
 
Lehen alderdia txostenean garatu behar diren esparruei buruzkoa da. Eskaeran 
hainbat “politika publiko” zehaztu dira, 10 arlotan banatuta; horrekin batera, 
politika publiko horietan eragina izaten duten lerroak lau multzotan antolatu, eta 
politikak lerro horien arabera ere aztertu dira.  
 
“Politika publiko” horietako askori eman zaizkion izenek hainbat diziplinari 
buruzko ikuspegi askea erakusten dute: batzuk indarreko ordenamendu 
juridikoari lotuta daude; beste batzuk ingurune konparatu hurbileko gobernuen 
ohiko ekintzen sektoreei buruzkoak dira; eta beste batzuk Espainiako 
Konstituzioaren araberako eskumenen banaketan erabiltzen den araubide 
juridikoari lotuta daude.  
 
Horren ondorioz, arloen multzo handia osatu dugu, eta, gainera, azpiarlo asko 
ere baditu; hala eta guztiz ere, ez dio heltzen ekintza politikoaren espektro 
osoari. 
 
Bigarren alderdia esparru bakoitzean egiten diren galderei buruzkoa da. 
Galdera bakoitza bere dimentsioaren arabera aztertu behar da, erantzunaren 
irismena zehaztu ahal izateko. 
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Ezinezkoa izango litzateke EAEko instituzioak gaur egun garatzen ari diren 
politika guztien ahalmenak eta jarduteko esparruak zehaztea; gainera, esparru 
horietan berezko politika publikoak ere ezarrita daude; eta horiei gehitu behar 
zaizkie egunero eta minutu batetik bestera ager daitezkeen beharren arabera 
sortutako potentzialtasun kontaezinak. 
 
Horregatik, erantzunari eskema zentzuduna, erabilgarria eta bideragarria emate 
aldera, esparru zehatzak nabarmendu ditugu “politika publiko” bakoitzean; 
Eusko Jaurlaritzaren antolaketa-arauetan identifikatuta daude esparru horiek, 
hain zuzen ere. Esan daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan 
identifikatu diren jardun-arloetako bakoitzean politika publiko bat egon 
daitekeela. 
 
Txosten honetan ez dira jaso beste politika batzuen potentzialtasunak eta 
mugak; hortaz, politika horiek oso orokorrean jorratu ditugu. Zehazki, honako 
hauek dira: 
 
- Industria 
- Azpiegiturak eta garraioa 
- Ingurumena 
- Baliabide naturalen antolamendua eta naturzaintza 
- Lurraldearen eta itsasertzaren antolamendua 
- Lurzorua, etxebizitza eta hirigintza 
- Turismoa 
- Merkataritza 
- Kontsumoa 
- Polizia eta segurtasuna 
- Hauteskunde-administrazioa 
- Babes zibila eta larrialdiei aurre egitea 
- Errepideko zirkulazioa Euskal Autonomia Erkidegoan 
- Jokoak, apustuak eta ikuskizunak 
 
Jardun-arlo horiek guztiek beren tokia daukate Euskal Autonomia Erkidegoan, 
eta, askotan, eskumen-tituluak ere osatzen dituzte; beraz, EAEko instituzioek 
baimena daukate arlo horietan politika publikoak egiteko, nahiz eta Estatuaren 
botereek mugatu ahal dituzten. Dena den, txosten honetan ez ditugu azalduko, 
Autogobernurako Batzorde Txostengileak ez baitu arlo horiei buruzko interesik 
adierazi. 
 
EAEko instituzioek politika publiko bakoitza guztiz zehaztu ahal duten galderari 
erantzutean kontuan hartu behar da Euskal Autonomia Erkidegoa ez dela ente 
publiko subirano bat, baizik eta erakunde publiko bat, zehazki, autonomia 
politikoko kuota jakin batzuk dituen lurralde-erakunde publiko bat. Txostenaren 
eskaeraren zioen azalpenean hauxe jaso da: “EAEko erakundeen ahalmen 
subiranoak”; baina agerikoa da ordenamendu juridikoak aitortzen dizkion 
eskumenak ez direla subiranoak. Hori dela eta, ezin da aldarrikatu erakunde 
publikoek politika publikoak guztiz erabaki ahal dituztenik. Ildo horretatik, 
Gernikako Autonomia Estatutuan ezarrita dauden eskumen-tituluak aipatuko 
ditugu, titulu horiek baimena ematen baitute dagokien esparruan jarduteko. 
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Hirugarren galderan Espainiako Estatuak berarentzat gordetzen dituen 
ahalmenei buruz galdetzen da, eta ñabardura bikoitza egin dugu: batetik, 
Estatuak esku hartzeko baliatzen dituen tituluez galdetu baita; eta, bestetik, 
titulu horiek, aurreko galderari lotuta, EAEko instituzioei aitortu zaizkien 
tituluetan duten eraginaz ere galdetzen baita. Zentzuzkoa denez, gai horren 
alderdi teorikoa eta praktikoa ezin dira guztiz jorratu; beraz, berriz ere ezin 
izango dugu hori guztia zehaztu. Kasu honetan, Espainiako Konstituzio 
Auzitegiak bere doktrinan eta jurisprudentzian aztergai horiei buruz egin duen 
irakurketa ezinbestean jaso behar izan dugu. Izan ere, praktikan, Konstituzio 
Auzitegiak baliatzen du Espainiako Konstituzioa interpretatzeko funtzio teorikoa. 
 
Europar Batasunaren eta EBren zuzenbidearen eraginari buruz gogoeta ugari 
egin daitezke, hainbat norabidetan, eta haietako asko, gainera, oso berriak dira. 
Gaiaren muina Europar Batasunaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren 
erabakitze-ahalmenen arteko lotura-puntuak aztertzea da. 
 
Europako Erkidegoko zuzenbidearen nagusitasunak eta eraginkortasunak 
nabarmen aldatzen dute EAEko ordenamendu juridikoaren iturrien sistema; eta 
ordenamendu juridikoa Espainiako konstituzio-ordenamenduan autonomia-
erkidegoen alde eginda dagoen banaketa bertikaletik eratortzen da. 
 
Aipatutako printzipioa Konstituzioaren 93. artikuluan aldarrikatzen da. 
 
Atxikitzeko prozesua burutzeko fasea subiranotasunari eta zuzenbidearen 
iturrien sistemari lotzen zaie: eratzeko tratatuak eta zuzenbide eratorria barneko 
zuzenbidearen osagaiak dira, eta berorietan ezarrita dauden mailarik 
handieneko derrigortasuna eta eraginkortasuna dauzkate. Horixe da, hain 
zuzen ere, Europar Batasunak autonomia-estatuan duen eragin nagusia: 
Europako Erkidegoaren zuzenbidearen nagusitasuna, aldi berean bete behar 
diren gainerako arauen maila edozein izanda ere (Konstituzioa bera ere barne). 
 
Batasun politikoaren esparruan aurrerapen txikiak egin dira; diru-batasunean, 
ordea, indar handiagoz egin da aurrera, honako gertakari hauek direla-eta: 
 
- 1986ko EUROPAKO AKTA BAKARRA 
- MAASTRICHT, 1982. urtean. Europako herritarren printzipioa sortu zen, bai 
eta subsidiariotasun-printzipioa ere. 
- AMSTERDAMGO TRATATUA; eta geometria aldakorreko Europa eragiten 
duen integrazio-klausula indartua sortzea.  
- NIZAKO TRATATUA; horren bidez, funtsezko eskubideen gutuna onartu zen, 
eta haien izaera juridikoa gaur egun ere eztabaidan dago. 
- LISBOAKO TRATATUA garrantzitsua da lankidetza judizialaren arloan; 
zehazki, Eurojust eta Europol indartu ziren. 
 
Europar Batasunaren Tratatuaren 4/3 artikuluan jasota dagoen bezala, Europar 
Batasunaren zuzenbideak EBko estatu guztiak behartzen ditu EBren 
zuzenbidearen ondoriozko eginbeharrak betetzeko hartu behar diren neurri 
guztiak hartzera. 
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Komeni da Tratatuaren 4/2 artikulua aztertzea. Artikulu horretan ezartzen da 
estatuaren politika-egiturak errespetatu behar direla, eskualdeko eta tokiko 
autonomia barne hartuta. Horrek esanahi poliedrikoa ematen die Europako 
Erkidegoaren zuzenbidearen transposiziotik eratorritako eskumenen gaineko 
alderdiei. 
 
Honako hauek dira Europako Erkidegoaren zuzenbidearen hiru iturriak: 
erregelamenduak, zuzentarauak eta erabakiak. 
 
Erregelamenduen eta zuzentarauen artean hautatzean, honako alderdi hauek 
aztertu behar dira: erregelamenduaren emaitza eta irismen orokorra 
derrigorrezkoak dira; zuzentarauaren irismena zuzenean aplika daiteke, 
transposizioaren bidez; eta erabakia derrigorrezkoa da hartzaileentzat, esparru 
zehatzetan edo berezietan. 
 
Europar Batasunak zenbait tresna dauka, zuzenbidearen osotasuna 
bermatzeko: Batzordeari jakinarazi behar zaio akordio jakin batzuk indarrean 
jartzeko arauen onarpena (UE Pilot); Europako Auzitegiaren berme 
jurisdikzionala; eta diru-erantzukizuna (260. artikulua), manu bat bete ez dela 
ezartzen duen epai bat ez betearazteagatik, edo zuzentarauaren transposizioa 
egiteko neurrien berri ez emateagatik. 
 
Konstituzio Auzitegiaren jurisprudentzian jasota dago konstituzionaltasunaren 
blokeak ezarritako eskumenen banaketa ez aldatzeko printzipioa bete behar 
dela estatu bat Europar Batasuneko egituretan integratzeko prozesuan: 
Konstituzio Auzitegiaren 236/1991 Epaia (9. oinarri juridikoa); Europar 
Batasuneko Justizia Auzitegiaren 1991ko otsailaren 28ko Epaia. 
 
Hala eta guztiz ere, egitateei erreparatzen badiegu, Europar Batasunaren 
eraginak Estatuaren boterea indartu du, autonomia-erkidegoen aldean. Horren 
harira, ohartzekoa da, konstituzio-doktrinak Europako Erkidegoaren 
zuzenbidearen neutraltasuna aldarrikatzen badu ere,  de facto Estatuak bere 
gain hartzen duela Europako Erkidegoaren zuzenbidearen transposizioa 
egiteko lanaren zatirik handiena. Horretarako, Konstituzioak ematen dizkion 
titulu horizontal zabalak erabiltzen ditu; eta, bereziki, 149.1.13 artikuluan 
ezarritako eskumen-ahalmen prototipikoa, hau da, instituzio zentralentzat 
gordetzea “jarduera ekonomikoa antolatzeko plangintza orokorraren oinarriak 
eta koordinazioa erabakitzeko eskumen esklusiboa”. Transposizioa behar duten 
arauen zerrendan —zerrenda hori Europar Batasunari jakinarazi behar zaio, eta 
arauak legezkoak edo erregelamenduzkoak izan daitezke (azken horiek, 
errege-dekretu bidez onartzen dira, banaka)— azken urteotan ikusi da 
Konstituzioaren 149.1.13 artikulua eta 149.1 artikuluan jasotako beste titulu 
horizontal batzuk maiz erabili direla. Titulu horietan oinarritu da Estatuaren 
eskumen arauemailea, autonomia-erkidegoaren eskumenaren ordez; eta hala 
egin da, autonomia-erkidegoak arlo horretan eskumen esklusiboa eduki arren. 
 
Europar Batasunaren arauak ez betetzeagatik sortzen den diru-erantzukizunak 
garrantzi handiko arazoa ere eragiten du, baldin eta araua betetzen ez dena 
Estatua bada, autonomia-erkidego bat edo batzuk badira, edo, hirugarren 
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aukeraren arabera, pertsona guztiak badira; azken kasu horretan auzi-
iheslarien jarrera hartzen da, Europar Batasunaren zuzenbidearen aurrean. 
 
Transposizioak arau juridiko substantiboen bidez edo beste aukera batzuen 
bidez egiteko modalitateak ere beste arazo bat dira: jasotzeko eredu literala; 
kopia bakuna; transkripzio literala; eta aukerako sormen-eredua. 
 
Hori guztia horrela bada ere, Europar Batasunaren zuzenbidea —eratze-
prozesuak bere garaian izan zuen porrot eta guzti— ia konstituzio-dimentsioa 
hartzen ari da askotariko esparruetan. Honako hauek dira esparru horietako 
batzuk: euroa sendotzeko prozesua, nahiz eta hainbat adituk (besteak beste, 
Paul Krugman-ek) diru bakarra ez erabiltzea gomendatu ere egin duten; 
Luxenburgoko eta Estrasburgoko Auzitegien aurrean eraman daitezkeen 
oinarrizko eskubideak sendotzeko prozesua; lankidetza judiziala; kontratuei 
buruzko europar zuzenbidea (kontratazio publikoari buruzkoa ere barne); 
garapenerako lankidetza sustatzeko Europako Erkidegoaren politikaren 
instituzionalizazioa (EuropeAid bidez lortu nahi da garapen-nozioa atzerri eta 
segurtasun- politika erkidearen helburuekin bat etortzea); lurraldearen 
antolamendua eta lurralde erkidea garatzeko eskemaren formulazioa; Europako 
Esparru Judiziala (legegintzako tresnak Kontseiluaren eta Parlamentuaren 
erabaki adostuaren bidez ezarriko dira, egun arte lehen zutabean aplikagarriak 
ziren legegintzako egintzen tipologiaren bitartez); Atzerri eta Segurtasun 
Politika Erkidea; Barne Merkatua eta askatasun ekonomikoak. 
 

GALDEREN ERANTZUNAK 
 
Atal honetan erantzuna emango diogu galdera bakoitzari. Galderaren 
literaltasun zorrotzari jarraituko diogu, handiak baitira galderei antzeman 
dizkiegun zehaztasunik eza eta zuhurtzia. 
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1.- LAN-HARREMANEN ETA ENPLEGUAREN ERREGIMENA 
-Negoziazio kolektiboa 
-Gutxieneko soldata 
-Enplegu-politika aktiboak eta pasiboak 

 
1.1.- Zer politika publiko dauzkate ezarrita eta indarrean EAEko 
erakundeek? 
 
Eusko Jaurlaritzaren jarduketa-arloak eta antolaketa-aurreikuspenak zehazten 
dituen arauarekin bat, honako esparru hauetan bereizten dira politika publikoak 
taxutzeko egiturak: 
 
a) Enplegu-politika eta enplegurako lanbide-prestakuntza, Lanbide Heziketaren 
eta Etengabeko Ikaskuntzaren arloarekin lankidetzan. Arlo horren ardura da, 
hain zuzen ere, lanbide-heziketa osoaren plangintza estrategikoa, diseinua eta 
gidalerroak egitea, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak laguntzen dio 
horretan, zerbitzu horren erantzukizunak aintzat hartuta. 
b) Lan-arloko legeria betearaztea; zehazki, lan-harremanen arloan. 
c) Ekonomia soziala: kooperatibak, lan-sozietate anonimoak eta ekonomia 
solidarioa. 
d) Enpresen gizarte-erantzukizuna. 
 
1.2.- Bere osoan diseinatu, onartu, garatu eta ebaluatu al dezakete 
aipatutako esparruko politika publikoa? 
 
EAEko instituzio publikoek ezin dute guztiz erabaki esparru horietako politika 
publikoa, ordenamendu juridikoak erabakitze-ahalmena mugatzen dielako. 
 
Estatuak ezartzen dituen arauak EAEn betearazi eta aplikatu behar dira, eta 
arlo horretako politika publikoak egiteko ahalmena atxikita dago betearazpen 
horren ahalmen mugatuari (Gernikako Autonomia Estatutuaren 12.2 artikuluan 
ezarrita) eta azken finean mugatuta dagoen jarduera ekonomikoa EAEn 
ezartzeko ahalmenari (Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 
10.25 artikuluan ezarrita), ekonomiaren antolamendu orokorrarekin bat etorrita. 
 
Beraz, EAEk arlo horretan dituen eskumen-tituluak bertako jarduera 
ekonomikoaren proportzioa sustatzeko duen eskumen teorikoki esklusibotik 
eratortzen dira, orokorrean aztertuta. Horrez gain, Gernikako Autonomia 
Estatutuaren 12.2 artikuluan Estatuaren lan-arloko legeria betearaztea ezarrita 
dago, eta Estatuak lan-arloko legeria betearazteko dituen zerbitzuak 
antolatzeko, zuzentzeko eta gainbegiratzeko ahalmena, Estatuaren goi-
ikuskaritzarekin batera, langileen trebakuntza eta prestakuntza osoa bultzatuz. 
 
Lan-arloa aztertzean, kontuan hartu behar da lan-arloko arauak sortzeko 
dauden askotariko iturrien bikoiztasuna. Badaude legezko arauak eta arau 
konbentzionalak, negoziazio kolektiboaren bidez sortuta. Erga omnes efektua 
dutenez, erabateko eta beharrezko eskubideen mende, beharrezko eskubideen 
mende edo hautazko eskubideen mende egon daitezkeen lan-harremanen 
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nahitaezko edukia jaso behar dute. Lan-harremanak hitzarmen kolektiboen eta 
lan-kontratuen bidez alda daitezke. 
 
Kontuan hartzen bada arauak betearazteko eta aplikatzeko ahalak mugatuta 
daudela, politika publiko bat diseinatzeko benetako ahalmenari buruz esan 
behar da, arlo bakoitza zer ikuspegitatik aztertzen den, eta, bereziki, dagokion 
zuzenbidearen altxorrean ohikoak diren jarduketen tipologia zein den, 
desberdinak izan daitezkeela esku-hartze publiko bakoitzak gizartean duen 
eraginkortasunaren edo eraginaren indarraren hedadura eta kalitatea. 
 
1.3.- Estatuak ahalmena baldin badu aipatutako esparruan eragiteko, zein 
da esku hartzeko baimena ematen dion titulu juridikoa, eta zer muga 
ezartzen dizkie EAEko erakundeei? Zein politika publiko ezin ditu EAEk 
onartu eta aplikatu aipatutako esparruan? 
 
Lan-harremanen eta enpleguaren erregimenean Espainiako Estatuari EAEn 
esku hartzeko baimena ematen dion titulu juridiko nagusia Espainiako 
Konstituzioaren 149.1 artikulua da; eta, zehazki, 7. eta 13. artikuluetan ezartzen 
duena. Horren arabera, EAEko instituzioei ezartzen die lan-arloko legeriaren 
alderdi laxoena (legeak eta legeak betearazteko araubideak). Halaber, EAEko 
instituzioei inposatzen dizkie ekonomiaren antolamendu orokorraren helburuari 
laguntzen dioten arau eta neurri mota guztiak; tartean, enplegu-politikak ere bai. 
 
Aurreko guztiarekin bat etorrita, eta, bereziki, aipatutako azpiarloei dagokienez, 
EAEk ezin du eman negoziazio kolektiboa arautzeko araurik (Konstituzio 
Auzitegiaren 8/2015 Epaia), gutxieneko soldata ezartzeko araurik (Konstituzio 
Auzitegiaren 128/2009, 119/2002 eta 239/2002 epaiak), enplegu-politika 
aktiboak antolatzeko araurik (Konstituzio Auzitegiaren 8/2015 Epaia), ezta 
enplegu-politika pasiborik ere (Konstituzio Auzitegiaren 68/2007 Epaia). 
Aipatutako jurisprudentziak jokalekua aztertu eta mugatzen du, eta Estatuko 
instituzioentzat gordeta dauden botereetan aplikagarria den konstituzio-doktrina 
ezartzen du. 
 
Esparru horietan guztietan, politika publikoak estatu-arauetan zehaztuta daude, 
nagusiki. EAEko instituzioek aplikatu egiten dituzte EAEko lurraldean, 
Autonomia Estatutuak Euskal Autonomia Erkidegoarentzat gordetzen dituen 
betearazpen- eta aplikazio-eskumenekin bat etorrita. Laburbilduz, EAEko 
instituzioek ezin dute aplikatu politika publiko bat, baldin eta aipatutako 
esparruei buruzko indarreko estatu-arauetan politika publiko hori ezarrita ez 
badago. 
 
1.4.- Nola eragiten dio Europar Batasunaren erabakitze-ahalmenaren 
esparruak? Zer muga ezartzen dizkio EAEren erabakitze-ahalmenari? 
 
Europar Batasunaren Tratatuaren artikulu hauetan aipatzen dira arlo horiek: 
45. artikulua (antzinako EETren 39. artikulua) 
1. Langileei bermatu egiten zaie zirkulazio askea, Batasunaren barruan. 
2. Estatu kideetako langileen artean, nazionalitatean oinarritutako bereizkeria 
guztien abolizioa dakar zirkulazio askeak, enpleguari, soldatei eta gainerako 
baldintzei dagokienez. 
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3. Ordena publikoa, segurtasun publikoa eta osasun publikoa arrazoi direla 
jarritako mugapenei kalterik egin gabe, langileen zirkulazio askeak eskubide 
hauek dakartza: 
a) benetako lan-eskaintzei erantzuteko eskubidea; 
b) Erkidegoko estatuetako lurraldean aske ibiltzeko eskubidea, helburu 
horretarako; 
c) Erkidegoko estaturen batean egoitza finkatzeko eskubidea, bertan lan egin 
ahal izateko, estatu horretako langileen enpleguari aplika dakizkiokeen legezko, 
erregelamenduzko eta administraziozko xedapenen arabera; 
d) Erkidegoko estaturen bateko lurraldean enplegua eduki ondoren, bertan 
jarraitzeko eskubidea, Batzordeak ezarrita aplikatzekoak diren 
erregelamenduetan aurreikusitako baldintzetan. 
4. Artikulu honetako xedapenak ezin izango zaizkie aplikatu administrazio 
publikoko enpleguei. 
46. artikulua (antzinako EETren 40. artikulua) 
Europako Parlamentuak eta Kontseiluak, legegintzako prozedura arruntaren 
arabera eta Ekonomia eta Gizarte Komiteari kontsulta egin ondoren, langileen 
zirkulazio askea benetan gauzatzeko beharrezko neurriak hartuko dituzte, 
zuzentarau edo erregelamendu bidez, 45. artikuluan zehaztutako modukoa izan 
dadin; bereziki: 
a) estatuetako lan-administrazioen artean lankidetza estua ziurtatuko du; 
b) langileen mugimenduak askatzeko eragozpen diren heinean, kendu egingo 
ditu administrazioaren prozedurak eta jarduerak, baita, aukeran dauden 
enpleguetara sartzeko, estatuko legedietatik edo estatuen artean aurrez 
lotutako akordioetatik sortutako sarrera-epeak ere; 
c) estatuko legedietan edo estatuen artean aurrez lotutako akordioetan 
aurreikusitako epe guztiak eta gainerako murrizpenak kendu egingo ditu, baldin 
eta Erkidegoko beste estatuetako langileei, enpleguren bat askatasunez 
aukeratzeko, estatu horretako langileei ezarritako baldintzen ordez bestelakoak 
ezartzen badizkiete; 
d) enplegu-eskaintzak eta enplegu-eskariak elkarren artean lotzeko eta 
orekatzeko egoki diren tresnak ezarriko ditu, eskualde eta industria batzuetako 
eta besteetako bizitza-maila eta enplegu-maila arrisku larrian jar ez daitezen. 
47. artikulua (antzinako EETren 41. artikulua) 
Estatu kideek, programa erkide batean, langile gazteak elkarren artean 
trukatzeko aukerak zabalduko dituzte. 
48. artikulua (antzinako EETren 42. artikulua) 
Europako Parlamentuak eta Kontseiluak, legegintzako prozedura arruntaren 
arabera, langileen zirkulazio askea ezartzeko beharrezko neurriak hartuko 
dituzte gizarte-segurantzako gaietan, eta, bereziki, langile etorkinei, inoren 
kontura zein beren kontura lanean dihardutela, eta beren eskubidedunei 
ondorengo puntuak bermatzeko sistema sortuko dute: 
a) estatu bakoitzeko legedietan kontuan hartutako lan-aldi guztiak metatzea, 
gizarte-prestazioetarako eskubidea sortu eta gordetzeko, baita prestazioak 
kalkulatzeko ere; 
b) Erkidegoko estatuetako lurraldeetan egoitza daukaten pertsonei prestazioak 
ordaintzea. 
Kontseiluko kide batek deklaratzen badu lehenengo lerrokadan aurreikusitako 
lege-egintzako proiekturen batek bere gizarte-segurantzako osagai 
garrantzitsuei kalte egiten diela –hala nola, aplikazio-eremuari, kostuari edo 
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finantza-egiturari– edo sistema horren finantza-orekari eragiten diola, gai hori 
Europako Kontseilura bidaltzea eskatu ahal izango du; hori gertatuz gero, 
legegintzako prozedura arrunta etenda geratuko da. Gaia eztabaidatu ondoren, 
prozedura eten eta lau hilabeteko epean, Europako Kontseiluak: 
a) proiektua berriz ere Kontseiluari itzuliko dio, eta, horrela, legegintzako 
prozedura arruntaren etenaldia bukatuko da; edo, bestela, 
b) ez du erabakirik hartuko edo Batzordeari beste proposamen bat aurkezteko 
eskatuko dio. Horrelakoetan, hasieran proposatutako egintza onartugabetzat 
joko da. 
 
Askotariko gaiei buruzko hainbat zuzentarauk osatzen dute tratatuetan jasotako 
eskakizunak. Honako zuzentarau hauek dira haietako batzuk: 
Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko esparru-zuzentaraua 
Languneak, ekipamenduak, seinaleak, norbera babesteko ekipamenduak  
Agente kimikoen eraginpean egotea eta segurtasun kimikoa 
Arrisku fisikoen eraginpean egotea eta arriskuaren eraginpean egotea 
Agente biologikoen eraginpean egotea 
Arriskuen arloko xedapenak, lan-zamari, arrisku ergonomikoei eta arrisku 
psikosozialei buruzkoak 
Sektoreko xedapen espezifikoak eta langileei buruzkoak. 
 
1989ko ekaineko esparru-zuzentaraua arreta bereziz aztertu behar da, bai eta 
zuzentarauaren aplikazio-eremu zabala ere. Horrez gain, zenbait zuzentarauk 
osasun- eta segurtasun-alderdi espezifikoak arautzen dituzte. Europako 
Erkidegoaren zuzenbidearen oinarrizko arauak dira, osasun- eta segurtasun-
arloetan. 
 
Azken urteotan, Europako Batasunaren zuzenbideari buruzko doktrina juridiko-
laboralistan, eta, zehazki, negoziazio kolektiboaren esparruan, bereziki 
deigarria izan da aztergai berri bat. Estatuak betearazten eta arautzen du 
negoziazio kolektiborako eskubidea, eta, bestetik, zirkulaziorako askatasun 
ekonomikoak arautzen dituzten arauak ditugu. Bi faktore horien arteko 
harremanak gizarte-eskubideak babestearen eta barne-merkatua gauzatzearen 
arteko borroka luzea erakusten du, hain zuzen ere; eta, are gehiago, Europako 
integrazioaren etapa honetan. Aspaldiko gatazka da, eta zenbait hamarkadatan 
estatu-eremuan kontrolatu ondoren, gaur egun berriro suspertu da Europako 
Batasunaren jardun ziztatzaileagatik. Lehen ziztada hauxe izan da: hitzarmen 
kolektiboek eta sindikatu-askatasunak justifikaziorik gabe barne-merkatuaren 
funtzionamendua, lehia askea eta zenbait askatasun ekonomiko —besteak 
beste, zerbitzuak aske ezartzea eta ematea— oztopatu ahal dituztela onartzea. 
Erreakzio-bide hori irekita, zenbait enpresak tratatuetan jasotako traba 
juridikoak barne-merkatuaren oinarri gisa erabili dituzte, hitzarmen kolektibo 
jakin batzuk aplikatzearen aurka. Horrek eragin ditu Justizia Auzitegiaren epai 
batzuk, eta, ondorioz, hitzarmenen edukia ez ezik, aplikazio-eremua ere 
murriztuz joan dira. 
 
Aurreko guztia dela-eta, funtsezkoa da Europar Batasuneko Justizia 
Auzitegiaren jurisprudentziaren altxorra eta Giza Eskubideen Europako 
Auzitegiaren jurisprudentziarena baliatzea. 
 

https://osha.europa.eu/es/legislation/directives/the-osh-framework-directive/the-osh-framework-directive-introduction
https://osha.europa.eu/es/legislation/directives/workplaces-equipment-signs-personal-protective-equipment
https://osha.europa.eu/es/legislation/directives/exposure-to-chemical-agents-and-chemical-safety/
https://osha.europa.eu/es/legislation/directives/exposure-to-physical-hazards/
https://osha.europa.eu/es/legislation/directives/exposure-to-biological-agents/
https://osha.europa.eu/es/legislation/directives/provisions-on-workload-ergonomical-and-psychosocial-risks/
https://osha.europa.eu/es/legislation/directives/provisions-on-workload-ergonomical-and-psychosocial-risks/
https://osha.europa.eu/es/legislation/directives/sector-specific-and-worker-related-provisions/
https://osha.europa.eu/es/legislation/directives/the-osh-framework-directive/1
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Hona hemen beste zuzentarau garrantzitsu batzuk: 
Kontseiluaren Zuzentaraua, 1989ko ekainaren 12koa, langileen segurtasuna 
eta osasuna lantokian hobetzeko neurriak aplikatzeari buruzkoa 
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren Zuzentaraua, 2006ko uztailaren 
5ekoa, gizonen eta emakumeen artean tratu- eta aukera-berdintasunaren 
printzipioa aplikatzeko enpleguarekin eta okupazioarekin zerikusia duten 
gaietan (testu bategina)  
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren Zuzentaraua, 2008ko urriaren 
22koa, soldatako langileak kaudimengabeziaren egoeran babesteari buruzkoa 
(Testu egokia, EEEren ondoreetarako) 
 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Directivas_de_la_Unión_Europea_en_materia_de_protección_social#Directivas
https://es.wikipedia.org/wiki/Directivas_de_la_Unión_Europea_en_materia_de_protección_social#Directiva_del_Consejo_de_12_de_junio_de_1989_relativa_a_la_aplicaci.C3.B3n_de_medidas_para_promover_la_mejora_de_la_seguridad_y_de_la_salud_de_los_trabajadores_en_el_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Directivas_de_la_Unión_Europea_en_materia_de_protección_social#Directiva_del_Consejo_de_12_de_junio_de_1989_relativa_a_la_aplicaci.C3.B3n_de_medidas_para_promover_la_mejora_de_la_seguridad_y_de_la_salud_de_los_trabajadores_en_el_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Directivas_de_la_Unión_Europea_en_materia_de_protección_social#Directiva_del_Parlamento_Europeo_y_del_Consejo.2C_de_5_de_julio_de_2006.2C_relativa_a_la_aplicaci.C3.B3n_del_principio_de_igualdad_de_oportunidades_e_igualdad_de_trato_entre_hombres_y_mujeres_en_asuntos_de_empleo_y_ocupaci.C3.B3n_.28refundici.C3.B3n.29
https://es.wikipedia.org/wiki/Directivas_de_la_Unión_Europea_en_materia_de_protección_social#Directiva_del_Parlamento_Europeo_y_del_Consejo.2C_de_5_de_julio_de_2006.2C_relativa_a_la_aplicaci.C3.B3n_del_principio_de_igualdad_de_oportunidades_e_igualdad_de_trato_entre_hombres_y_mujeres_en_asuntos_de_empleo_y_ocupaci.C3.B3n_.28refundici.C3.B3n.29
https://es.wikipedia.org/wiki/Directivas_de_la_Unión_Europea_en_materia_de_protección_social#Directiva_del_Parlamento_Europeo_y_del_Consejo.2C_de_5_de_julio_de_2006.2C_relativa_a_la_aplicaci.C3.B3n_del_principio_de_igualdad_de_oportunidades_e_igualdad_de_trato_entre_hombres_y_mujeres_en_asuntos_de_empleo_y_ocupaci.C3.B3n_.28refundici.C3.B3n.29
https://es.wikipedia.org/wiki/Directivas_de_la_Unión_Europea_en_materia_de_protección_social#Directiva_del_Parlamento_Europeo_y_del_Consejo.2C_de_5_de_julio_de_2006.2C_relativa_a_la_aplicaci.C3.B3n_del_principio_de_igualdad_de_oportunidades_e_igualdad_de_trato_entre_hombres_y_mujeres_en_asuntos_de_empleo_y_ocupaci.C3.B3n_.28refundici.C3.B3n.29
https://es.wikipedia.org/wiki/Directivas_de_la_Unión_Europea_en_materia_de_protección_social#Directiva_del_Parlamento_Europeo_y_del_Consejo.2C_de_22_de_octubre_de_2008.2C_relativa_a_la_protecci.C3.B3n_de_los_trabajadores_asalariados_en_caso_de_insolvencia_del_empresario_Texto_pertinente_a_efectos_del_E.E.E
https://es.wikipedia.org/wiki/Directivas_de_la_Unión_Europea_en_materia_de_protección_social#Directiva_del_Parlamento_Europeo_y_del_Consejo.2C_de_22_de_octubre_de_2008.2C_relativa_a_la_protecci.C3.B3n_de_los_trabajadores_asalariados_en_caso_de_insolvencia_del_empresario_Texto_pertinente_a_efectos_del_E.E.E
https://es.wikipedia.org/wiki/Directivas_de_la_Unión_Europea_en_materia_de_protección_social#Directiva_del_Parlamento_Europeo_y_del_Consejo.2C_de_22_de_octubre_de_2008.2C_relativa_a_la_protecci.C3.B3n_de_los_trabajadores_asalariados_en_caso_de_insolvencia_del_empresario_Texto_pertinente_a_efectos_del_E.E.E
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2.- BABES OSORAKO ETA SOZIALERAKO SISTEMA 
 -Gizarte Segurantza 
 -Pentsioak 
 -Gizarte-prestazioak 

 
2.1.- Zer politika publiko dauzkate ezarrita eta indarrean EAEko 
erakundeek? 
 
Eusko Jaurlaritzaren jarduketa-arloak eta antolaketa-aurreikuspenak zehazten 
dituen arauarekin bat, honako esparru hauetan bereizten dira politika publikoak 
taxutzeko egiturak: 
 
a) Gizarte Segurantza, Autonomia Estatutuan ezarritako baldintzetan. 
b) Gizarteratzearen sustapena. 
c) Familia babestea eta lan-bizitza eta familia bateragarri egitea. 
d) Komunitate-garapena. 
e) Gizarte-ongizatea eta gizarte-zerbitzuak. 
f) Familia-bitartekotza. 
g) Haurrak. 
h) Gazteria. 
i) Askatasun afektibo-sexuala errazteko baldintzak sustatzea. 
j) Immigrazioa. 
k) Boluntariotza. 
l) Osasun-plangintza eta antolamendua. 
m) Osasun publikoa eta elikaduraren higienea. 
n) Jagoletza epidemiologikoa 
ñ) Farmazia-antolamendua. 
o) Droga-mendekotasuna. 
 
2.2.- Bere osoan diseinatu, onartu, garatu eta ebaluatu al dezakete 
aipatutako esparruko politika publikoa? 
 
EAEko instituzio publikoek ezin dute guztiz erabaki esparru horietako politika 
publikoa, ordenamendu juridikoak erabakitze-ahalmena mugatzen dielako. 
 
Estatuak ezartzen dituen arauak Euskal Autonomia Erkidegoak garatu, 
betearazi eta aplikatu behar ditu. Bestalde, arlo horretan, eta, zehazki, “gizarte-
segurantza”ren, “pentsio”en eta “osasun”aren arloei lotutako gai guztietan, 
EAEk duen politika publikoak egiteko ahalmena Euskal Autonomia 
Erkidegoaren Autonomia Estatutuaren 18. artikuluan ezarritako ahalmen 
mugatua da. Halaber, Euskal Autonomia Erkidegoaren Autonomia Estatutuaren 
10.12 artikuluan EAEko instituzioei baimen esklusiboa ematen zaie “gizarte-
laguntza”ren arloan (eta eskatzaileak aipatzen duen “gizarte-prestazioak” 
terminoan sartuta dagoela jo daiteke). 
 
Arlo material horietan, EAEko instituzioek ahalmena daukate arauak egiteko 
(legeak garatzeko eskumena), arauak betearazteko eta aplikatzeko (estatu- eta 
ekonomia-arauak). Hortaz, kontuan hartu behar da aukera handiagoa dagoela, 
EAEren politika publikoa diseinatzeko eta onartzeko. 
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Hala eta guztiz ere, adierazpen generiko hori hainbat baldintzatzaileren arabera 
zehaztu behar da. 
 
Lehenik eta behin, “gizarte-segurantzaren araubide ekonomiko”aren bazterketa 
(kantonamendua ere esaten zaio), Estatuaren alde. Horrek azpiarlo bat osatzen 
du, eta azpiarlo horretan “kudeaketa” egiteko eskumena besterik ez zaio 
aitortzen EAEri. Baldintza hori eta baliabide publikoak erabili beharra direla-eta, 
ezin da planteamendu propiorik egin, Estatuaren Administrazioan tradizioz 
zentralizatu diren eta zentralizaturik dauden egitura-baliabideen transferentzia 
hobetu ezean. 
 
Gai horiei buruzko ordenamendu juridikoa eta honako baldintzatzaile hau lotu 
ohi dira: prestazio-ekintza publikoa da, eta horren inguruan giza baliabideen eta 
baliabide materialen sistema osoa biltzen da, eta sistema horren artikulazioa 
historikoki zentralizatuta egon da. Kasu batzuetan, ordea, deszentralizaziorantz 
jotzen ari da (osasunaren eta gizarte-laguntzaren arloetan, adibidez), eta 
zentralizazio iraunkorrari eusten zaio herritarrek jatorriz gizarte-segurantzaren 
sistemaren onuradun gisa duten baldintzaren edo sistema finantzatzen duten 
baliabide ekonomikoen inguruko gaietan (“kutxa bakarra” esaten ohi diote). 
 
Azkenik, arlo horietan berdintasun-printzipioaren baldintzatzailea sortu da, eta 
Konstituzio Auzitegiaren doktrinan gero eta gehiago babesten da; hortaz, 
berdintasun hori bermatzeko edozein neurri zentralizatzeko bidea aztertzen da. 
 
Aipatutako esparruetan, honako arlo hauek daude EAEren esku, Euskal 
Autonomia Erkidegoaren Autonomia Estatutuaren artikulu hauekin bat etorrita: 
 
10.12 art.: bakarreko eskumena, gizarte-laguntzan 
 
18 art.: Euskal Herriari dagokio, barne-osasun arloan, Estatuko oinarrizko 
legeria lege bidez garatu eta betearaztea. 
 
2. Euskal Herriari dagokio, Gizarte Segurantzaren arloan: 
a) Estatuko oinarrizko legeria lege bidez garatu eta betearaztea, Gizarte 
Segurantzaren araubide ekonomikoa mamitzen duten arauak izan ezik. 
b) Gizarte Segurantzaren araubide ekonomikoaren kudeaketa. 
 
3. Euskal Herriari dagokio, batik bat, produktu farmazeutikoei buruzko Estatuko 
legeria betearaztea. 
 
4. Xede horiek lortzeko, bere barrutian, Komunitate Autonomoak organizatu eta 
administratu ahalko ditu goian aipaturikoez zerikusirik duketen zerbitzu guztiak; 
Osasun eta Seguru Sozialari dagozkienetan instituzio, erakunde eta fundazioei 
bere babesa emango dielarik, artikulu honetan aurkitzen diren funtzioak eta 
konpetentziak betetzen diren ala ez jakiteko goren gorengo inspekzioa 
Estatuaren eskutan egongo delarik. 
 
5. Osasun eta gizarte-segurantza arloan beregana ditzaten eskumenak 
erabiltzerakoan, euskal herri-aginteak lotuko zaizkie interesdun guztien 
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partaidetza demokratikoaren irizpideari eta langile-sindikatuen eta enpresari-
elkarteenei ere, legeak finka dezan moduan. 
 
Euskal Autonomia Erkidegoaren Autonomia Estatutuaren bosgarren xedapen 
iragankorrak arautzen du EAEko instituzioek gizarte-segurantzaren esparrua 
bereganatzeko modua, eta hauxe xedatzen du: 
 
Estatutu honen aplikaziorako sortzen den Bitariko Transferentzia-batzordeak 
finkatuko ditu autonomia erkidegoak Gizarte-segurantzaren araubide 
ekonomikoaren kudeaketa bereganatu dezan hitzarmen aproposak, beti ere 
haren batasunaren eta elkartasun-printzipioarekiko errespetuaren barruan, eta 
zuzen kudeatzeko hitzarmenotan jaso daitezen prozedura, epe eta 
konpromisoen arabera. 
 
2.3.- Estatuak ahalmena baldin badu aipatutako esparruan eragiteko, zein 
da esku hartzeko baimena ematen dion titulu juridikoa, eta zer muga 
ezartzen dizkie EAEko erakundeei? Zein politika publiko ezin ditu EAEk 
onartu eta aplikatu aipatutako esparruan? 
 
Espainiako Konstituzioaren 149.1 artikuluak, zehazki, 1., 2., 7., 13., 16., 17. eta 
18. paragrafo edo klausuletan, baimena ematen dio Espainiako Estatuari EAEn 
esku har dezan, babes osorako eta sozialerako sistemaren esparruan. 
 
Hori horrela, EAEk ezin ditu zehaztu Gizarte Segurantzaren arauak (Konstituzio 
Auzitegiaren 63/2017 epaia) edo pentsio-sistemarenak (Konstituzio 
Auzitegiaren 139/2016 eta 95/2015 epaiak). Horren ordez, Estatuak babes 
sozialaren edo gizarte-prestazioen arloetan ematen dituen oinarrizko legeak 
bete behar ditu, bai gizarte-arretaren arloan (Espainiako herritar guztien babes 
publikoa berdintzeko neurriak bermatzeko), bai ekonomiaren antolamendu 
orokorraren arloan (horrek gizarte-ongizate osoari eragin ahal baitio). 
 
Esparru horietan guztietan, politika publikoak estatu-arauetan zehaztuta daude, 
nagusiki. EAEko instituzioek aplikatu egiten dituzte EAEko lurraldean, 
Autonomia Estatutuak Euskal Autonomia Erkidegoarentzat gordetzen dituen 
betearazpen- eta aplikazio-eskumenekin bat etorrita. Bestalde, aipatzekoa da 
Estatuaren politikak betearazteko eskumen hutsa baino aukera handixeagoa 
dagoela, Autonomia Estatutuak teorikoki eskumen arauemailea ematen baitie 
EAEko instituzioei. Horrek praktikan esan nahi du EAEk jardun-mugak 
zehazteko eta diseinu propioa egiteko eskumena duela osasuna babesteko 
sistemetan (Osakidetza - Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren bidez) eta 
gizarte-arretan (gizarte-prestazioak emateko maila anitzeko sistemen bidez) 
finkatuta dauden erakundeekin antolatu dituen esparruetan. 
 
Nabarmentzekoa da teorian aukera dagoela —Estatutuan ezarrita dago, duda 
barik— gizarte-segurantzaren eta pentsioen euskal sistema osatzeko. 
 
Goi-mailako ordenamenduan kontuan hartzen da estatu-sistema 
deszentralizatua izateko aukera, baina, gaur egun, aukera hori ez dago jasota 
arau arruntetan. Arau arruntetan estatu-agentzien antolaketa zentralizatuta eta 
unitarioa ezarrita dago, eta, politikaren, doktrinaren eta akademiaren 
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ikuspegitik, itxikeria dago, kudeaketa hierarkia-iturri bakartzat hartzeko. Nozio 
hori “kutxa bakarra”ren ideiari lotuta dago, ekonomiaren arloan (baina ez du 
esan nahi “kutxaren kudeaketa bateratua”; hori gaur egun jada ez baita 
existitzen). 
 
EAEk gizarte-segurantzaren eta pentsioen azpisistema propioa artikulatu 
ahalko luke, ordenamendua beteko balitz, eta, aurrez, indarreko estatu-arauak 
aldatuko balira. Ikuspegi horretatik, Autonomia Estatutuaren bosgarren xedapen 
iragankorrean ezarritakoa martxan jarri beharko litzateke; horretan eskatzen da 
Estatuaren Administrazioarekin hitzarmenak sinatzea, eta hitzarmenen bidez 
lurralde horretako sistema deszentralizatzea eta banatzea, ikuspegi unitarioa 
kaltetu gabe. Ikuspegi hori, gainera, bermatuta dago Estatuak eta Autonomiak 
araudi batzuen betetzea partekatzen dutelako; beraz, hori ez da oztopo izango 
Espainiako Estatuaren sistema deszentralizatzeko.  
 
Zehazki, Autonomiaren antolaketa ezarriko litzateke, Estatuaren antolaketako 
probintzia-organoen ordez; EAEko kudeaketa ezarriko litzateke, estatu-agentzia 
bakoitzaren kudeaketa ekonomikoaren ordez; baina, EAEko kudeaketa ezarrita 
ere, EAEk prestazioei buruzko araudi partekatua aplikatuko luke, eta 
konpromiso berberak beteko lituzke, onuradunei dagokienez. Aukera horiek 
Konstituzioaren lehenengo doktrinak eman zirenetik iragarri ziren; 124/1989 eta 
195/1996 epaietan jasota daude. Hala eta guztiz ere, ondoko jurisprudentzian 
gogortu dira zehetasunak, Estatuaren determinaziorik ezarengatik, eta 
politikaren arloan, interpretazio zentralista bultzatzeagatik. 
 
Edonola ere, ondorio gisa, jasota geratzen da EAEko instituzioek ezin dutela 
aplikatu politika publiko bat, baldin eta aipatutako esparruei buruzko indarreko 
estatu-arauetan politika publiko hori ezarrita ez badago. 
 
2.4.- Nola eragiten dio Europar Batasunaren erabakitze-ahalmenaren 
esparruak? Zer muga ezartzen dizkio EAEren erabakitze-ahalmenari? 
 
Tratatu bat akordio loteslea da, Europar Batasuneko estatuen artean. Bertan 
honako hauek ezartzen dira: EBren helburuak, instituzioei aplikatzen zaizkien 
arauak, erabakiak hartzeko modua eta EBren eta EBko estatuen arteko 
harremana. 
 
1978ko Konstituzioan izan dezakeen eragina adibide paradigmatiko bat da. 
Konstituzioak printzipio programatiko hutsaren mende jartzen du Gizarte 
Segurantzaren araubide publikoa (EKren 41. eta 50. artikuluak). Printzipio hori, 
ordea, eskubide unibertsaltzat hartuko zatekeen, Europako Konstituzioaren 
Proiektua EBko kide guztiek berretsi izan balute. Hori lortu ez bazen ere, 
Amsterdamgo Tratatuan eta Erromako Tratatuaren azken bertsioan arrazoi 
indartsuak ematen dira, gizarte-segurantzaren eskubidea funtsezko 
eskubidetzat hartu ahal izateko. Kualifikazio hori ordenamendu juridikoetara 
hedatu behar da, Europar Batasuneko herritarrak sortzeko, herritarren 
funtsezko eskubideak aitortuta eta indartuta. Arlo horretan, Europar 
Batasunaren Tratatuaren 6. artikuluak, printzipioz, amaiera ematen die nazioz 
gaindiko europar erakundeetan funtsezko eskubideak tratatzeko moduaren 
gaineko gorabeherei eta zalantzei. Kasu horretan Espainiako Konstituzioarekin 
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gertatzen dena etorkizunean aztertu eta jorratu beharko litzateke, teorian 
ebazteke dauden kontraesan ugari gerta daitezkeelako. Estatuko sistema 
bakoitzak berea bilatzen du, eta, praktikan, EBren eraginak txikiena izaten 
jarraitzen du. 
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3.- FINANTZA PUBLIKOAK ETA OGASUNA 
 -Ekonomia Ituna 
 -Zorpetze-politika 
 -Zerga-politika 
 -Baliabideen barneko banaketa (Ekarpenen Legea) 

 
3.1.- Zer politika publiko dauzkate ezarrita eta indarrean EAEko 
erakundeek? 
 
Eusko Jaurlaritzaren jarduketa-arloak eta antolaketa-aurreikuspenak zehazten 
dituen arauarekin bat, honako esparru hauetan bereizten dira politika publikoak 
taxutzeko egiturak: 
 
a) Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak zuzendu, landu eta 
horien kudeaketa orokorra egitea, bai eta jarraipena eta kontrola ere. Horrez 
gain, horiei buruzko aurrekontu-programazioa egitea. 
b) Barneko ekonomia-kontrola, kontabilitatea eta kontabilitate-erantzukizunak. 
c) Prezioen politika. 
d) Diruzaintza, zorpetzea eta bermeak ematea. 
e) Ekonomia Ituna, Estatuari ordaindu behar zaizkion kupoak eta lurralde 
historikoen ekarpena. 
f) Transferitu ahal diren eskumenak edota zerbitzuak aztertzea, bai eta 
Estatuarekin egiten diren finantza-fluxuak zehaztea ere, Gizarte Segurantzaren 
finantzaketaren arloan. 
g) Zergen administrazioa eta erreklamazio ekonomiko administratiboak. 
h) Ekonomiaren plangintza. 
i) Eskualdeko politika. 
j) Azterlan eta metodo ekonomikoak. Ekonomiaren koiuntura eta aurreikuspena. 
k) Lehiaren defentsa. 
l) Estatistika. 
m) Ondarea eta kontratazioa. 
 
3.2.- Bere osoan diseinatu, onartu, garatu eta ebaluatu al dezakete 
aipatutako esparruko politika publikoa? 
 
EAEko instituzio publikoek ezin dute guztiz erabaki esparru horietako politika 
publikoa, ordenamendu juridikoak erabakitze-ahalmena mugatzen dielako. 
 
Esparru horietan, EAEri dagozkio bertako autogobernurako erakundeek 
ezartzen dituzten arauak arautzea, betearaztea eta aplikatzea, esklusibotasun 
osoz. Hala eta guztiz ere, aukera teoriko hori Ekonomia Itunaren arabera 
moldatu behar da, horrek dakarren guztiarekin batera; izan ere, txosten honetan 
gainetik baino ezin dugu laburbildu. 
 
Badirudi galdera Ogasunari lotutako EAEren ahalmenari buruzkoa dela, 
barnealdeari begira (zergak, zorpetzea eta baliabide publikoak instituzioen 
barne banatzea). 
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EAEk gai horietan duen ahalmenaren funtsa EAEren Autonomia Estatutuaren 
40. eta 41. artikuluetan jasota dago. Hauxe ezartzen dute: “Euskal Herriak 
autonomia-ogasuna izango du, bere eskumenak egoki gauzatu eta 
finantzatzeko”; eta manu horietako bigarrenean honela hedatzen da: 
“Estatuaren eta Euskal Herriaren arteko zerga-alorreko harremanak tradiziozko 
foruetako ekonomia-itun edo -hitzarmenen bidez bideratuko dira, eta ekonomia-
itunaren araubidearen edukiak honako irizpide eta oinarri hauek errespetatuko 
ditu, eta horiei lotuko zaie: 
a) Lurralde historikoetako erakunde eskumendunek zerga-araubide mantendu, 
ezarri eta arautu ahal izango dute beren lurraldean, Estatuko zerga-egitura 
orokorrari, koordinaziorako, zerga-harmonizaziorako eta Estatuarekiko 
lankidetzarako ekonomia-itunak berak jaso ditzan arauei eta Autonomia 
Erkidegoaren baitan helburu horiexetarako Eusko Legebiltzarrak ematen 
ditzanei loturik. Ekonomia Ituna lege bidez onartuko da. 
b) Foru Aldundi bakoitzak ordainaraziko, kudeatuko, kitatuko, bilduko eta 
ikuskatuko ditu zerga guztiak nork bere lurralde historikoaren barruan, muga-
zergari dagozkionak, eta gaur egun zerga-monopolioen bidez biltzen direnak 
ezik, betiere Estatuarekiko lankidetzari eta bere goi-ikuskaritzari kalterik egin 
gabe. 
c) Lurralde historikoetako erakunde eskumendunek behar bezalako erabakiak 
hartuko dituzte Estatuak lurralde arruntean ezartzea erabaki dezan 
salbuespenezko eta unean uneko zerga-arauak zeinek bere lurraldean 
ezartzeko, arauok izan dezaten indarraldi berbera izango dutela. 
d) Euskal Herriak Estatuari egingo dion ekarpena guztizko kupo bat izango da, 
lurralde bakoitzari dagokionaz osatuta, Autonomia Erkidegoak bereganatu 
gabeko Estatuaren betebehar guztietarako ekarpen gisa. 
e) Aipatutako guztizko kupoa osatzen duten lurralde historiko bakoitzari 
dagokion kupoa finkatzeko, Bitariko batzorde bat sortuko da, alde batetik, Foru 
Aldundi bakoitzaren ordezkari bana eta Eusko Jaurlaritzaren beste 
horrenbestez osatuta, eta, bestetik, Estatuaren Administrazioaren ordezkari-
kopuru beraz. Horrela adostutako kupoa lege bidez onartuko da Itunean 
zehaztuko den aldizkakotasunez, Itunean bertan finkatu dadin jardunbideaz 
urtero eguneratzea gorabehera. 
f) Konstituzioaren 138. eta 156. artikuluetan aipatzen den elkartasun-
irizpidearekin bat aplikatuko da Itun-araubidea”. 
 
3.3.- Estatuak ahalmena baldin badu aipatutako esparruan eragiteko, zein 
da esku hartzeko baimena ematen dion titulu juridikoa, eta zer muga 
ezartzen dizkie EAEko erakundeei? Zein politika publiko ezin ditu EAEk 
onartu eta aplikatu aipatutako esparruan? 
 
Espainiako Konstituzioak berak legitimatzen du Estatuaren esku-hartzea. 
Zehazki, EKren lehenengo xedapen osagarrian baimentzen dizkio, Ekonomia 
Ituna ezarriz eta foru-araubide pribatibo hori babestuz eta eguneratuz, alde biko 
ituna xede duten inplikazio guztiak. 
 
Itunaren sistemak politika publiko propioa artikulatzeko erabakitze-kuotarik 
handienak baimentzen ditu, baina, aldi berean, horren mugak eta mehatxuak 
ere adierazi behar dira. 
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Muga formal primarioa dago: alde biko itunari lotuz gero, alde biek ados jarri 
beharko dute, arauak onartu ahal izateko; hortaz, alde biek —EAEk eta 
Estatuak— ahalmen mugatua dute arauak elkarri ezartzeko. 
 
Bigarrenik, batetik, horren emaitza nagusia da EAEko instituzioek zerga-politika 
propioa ezarri ahal dutela, bai eta zerga-sistema propioa artikulatu ere; baina, 
bestetik, praktikan, Ekonomia Itunak berak muga partekatuak ezartzen ditu, 
zergazko egitura partekatua bete behar delako, eta estatu-sistemarekin 
koordinatzeko printzipioak eta arauak bete behar direlako. Azken urteotan, 
baimena eskatu gabe, sartu den mehatxu bakarra lotuta dago Konstituzio 
Auzitegiaren jurisprudentzia zehatzari (2018/2012 edo 110/2014 epaiak). 
Zehatz-mehatz, zorrotz itundu ez diren zerga-ahalmenaren murrizketak 
interpretatu ditu, ituna argazki finkotzat hartuta, eta arauak emateko autonomia 
sormen-terminoetan existituko ez balitz bezala (adibidez, zerga berriak foru-
arauen bidez sortzea eragotzi da). 
 
Dena den, mehatxu nagusia “Estatutu” terminoaren esanahi literalaren 
irismenari buruzko aspaldiko polemikari lotuta sortu da. Horren arabera, Itunean 
transkribatu dugu ituna “zerga-arloko harreman”en tresna hertsia dela; hortaz, 
zehaztugabe utzi da —edo elkarrekiko ahalmenen segurtasuna falta da— gaur 
egun osotasun banaezina osatzen duen ekonomia- eta finantza-espektro osoa. 
Banaezina izan arren, Konstituzio Auzitegiaren doktrinaren arabera, finantza 
publikoen jasangarritasunaren karakterizazioa itun-sistematik partzialki 
baztertzen da, bai eta jasangarritasunari lotutako prozedurak ere. Kasu 
horretan, Konstituzio Auzitegiaren jurisprudentzia zabalagoa da, eta bertan 
interpretatzen dute EAE estatu-legeriaren (oinarrizko legeriaren) mende 
dagoela, aurrekontuen araubideari, zorpetzeari edo zergadunei lotutako jardun-
prozedurei dagokienez. Hortaz, ziurtatu gabe uzten da Estatuaren alde 
bakarreko ahalmenak noraino hel daitezkeen; eta horretan kontuan hartu behar 
da Estatuak ekonomia-krisian nabarmen erakutsi duela gai dela zergen eta 
finantzen arloko politika publikoa aldebakarreko irizpideei jarraikiz zehazteko 
eta koordinatzeko. Gogora ditzagun Konstituzioaren aldaketa azkarra eta 135. 
artikuluaren gehiegizko interpretazioak. 
 
3.4.- Nola eragiten dio Europar Batasunaren erabakitze-ahalmenaren 
esparruak? Zer muga ezartzen dizkio EAEren erabakitze-ahalmenari? 
 
Ekonomia Itunak Espainiako legerian ezarritako tributuen gaineko ituna 
erabiltzen du jarduteko tresna gisa, zerga zuzenei, zeharkako zergei eta zerga 
bereziei dagokienez. EAEko instituzioei dagozkie tributuen bilketa, tributuen 
arauketa juridikoa eta Ogasun Publiko moderno baten betearazpen-egintza 
guztiak. Hala eta guztiz ere, EBko zuzenbideak gai asko inposatzen ditu. Gai 
horiek aurrerago azaletik jorratuko baditugu ere, jada adierazi ahal dugu 
EAEren erabakien gaineko inposizioa agerikoa dela, eta Espainiaren zerga-
arloko politikaren gaineko inposizioarekin batera egiten dela. 
 
EBren zuzenbidearen irismena gainetik aztertu baino lehen, komeni da gogora 
ekartzea EAEren zerga-ahalmenari eta autogobernuari buruzko Luxenburgoko 
epaian jada EAEren ahalmenaren irismena eta mugak aztertu zirela, eta sakon 
berretsi eta babestu zirela. Izan ere, EAEri buruz onartzen da EAEko zerga-
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sistema erabatekoa eta osoa dela, eta, azken finean, estatu-sistemekin 
parekatu ahal dela. 
 
Hauexek dira Erkidegoko zuzenbidetik zuzenean ezar daitezkeen printzipio 
juridikoak, partikularren eta Erkidegoaren altxorraren gainean zuzeneko 
ondorioa dutenak: printzipio ekonomikoak dira, merkatuko ekonomiari, lehia 
askeari eta elkartasunari dagozkienak. 
 
Erkidegoko Auzitegiaren erabakiek elkarri lotuta dauden hiru elementutan 
artikulatzen dute proportzionaltasun-printzipioa: egokitasunean, beharrean eta 
proportzionaltasunean (zentzu hertsian), bai eta, erakundeen egituren eremuan, 
estatuekiko errespetuan edota Ekonomia Itunarekin eta Konstituzioaren lehen 
xedapen gehigarriarekin dagoeneko konstituzionalak diren barne-mailako 
eskumenen egiturekiko errespetuan ere. 
 
Pertsonen, zerbitzuen eta kapitalen zirkulazio-askatasuna, langileen zirkulazio 
askea, establezimendurako eskubidea, zerbitzuen zirkulazio askea eta 
kapitalen zirkulazio askea bermatzen dituzten arauei dagokienez, Europako 
Justizia Auzitegiaren jurisprudentzia-irizpideak zuzeneko ondorioa dauka, eta, 
hortaz, herritarrek zuzenean aipa ditzakete arau horiek barne-mailako 
auzitegietan (EETren 39.2, 43., 48., 49. eta 56. artikuluak)  
 
EBk ez dauka rol zuzenik zergak ezartzeko eta kobratzeko orduan: estatu 
bakoitzak erabakitzen du, eta ez EBk, zenbat zerga ordaindu behar dituzten 
beren zergapekoek. 
 
Zerga-arau nazionalak gainbegiratzen ditu EBk, Europako politikekin bat egiten 
dutela bermatze aldera. Politika horiek ekonomia haztea eta enplegua sortzea 
sustatzen dute; EBko merkatu bakarrean salgaien, zerbitzuen eta kapitalen 
zirkulazio askea egotea bermatzen dute; herrialde bateko enpresei beste 
herrialde batzuetako lehiakideen gainetik mesede bidegaberik ez egitea 
zaintzen dute, eta zergek EBko beste herrialde batzuetako kontsumitzaileak, 
langileak edo enpresak ez diskriminatzea bermatzen dute. 
 
EBko erabaki fiskalek estatu kide guztien adostasuna behar dute. Horrela, 
herrialde guztietako interesak kontuan hartuko direla bermatzen da. 
 
BEZaren eta gasolioaren, tabakoaren eta alkoholaren gaineko zerga berezien 
kasuan, arauen eta gutxieneko tasen esparru orokorra ezartzea erabaki dute 28 
gobernu nazionalek, EBko herrialdeen arteko lehia desitxuratzea saihesteko. 
 
Sozietateen zergari eta errentaren gaineko zergari dagokienez, merkatu 
bakarrean diskriminaziorik ezaren printzipioa eta zirkulazio askearen printzipioa 
errespeta daitezela bermatzea da EBren lan nagusia. Xede hori lortzeko, gero 
eta beharrezkoagoa da herrialde kide guztien artean koordinatutako ikuspegi 
europarra egotea, erronka komunei (hala nola, zerga-ihesari) aurre egitea 
ahalbidetuko duena. 
 
EBk, era berean, ez du esku hartzen estatu kide bakoitzeko diru-sarrera 
fiskalak nola gastatuko diren erabakitzeko orduan. Alabaina, EBko ekonomiek 
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gero eta mendekotasun handiagoa daukatenez beren artean, gastu oso handia 
duten eta gehiegi zorduntzen diren herrialdeek arriskuan jar dezakete beren 
bizilagunen hazkunde ekonomikoa, eta euroaren eremuaren egonkortasuna 
ahuldu dezakete. 
 
Arrisku hori murrizte aldera, EBko herrialdeek hurbiletik koordinatu nahi dituzte 
beren politika ekonomikoak, eta, hein batean, Batzordearen gomendioetan 
oinarritzen dira. Gomendioetako batzuek zerga-politika nazionalak aipatzen 
dituzte, bidezkoagoak, eraginkorragoak eta hazkundearen aldekoagoak izan 
daitezen. 
 
Berez, estatu kide bakoitzari dagozkio pertsona fisikoei eta sozietateei eragiten 
dieten zergak. Hala ere, EBko arauen arabera, ez diote oztoporik jarri behar 
Europako mugikortasunari. EBko beste herrialde batzuetara lekualdatzen diren 
pertsonek nahiz beren mugetatik hara inbertitzen duten enpresek aukera 
daukate zergak bi herrialdetan edo herrialde gehiagotan ordaindu beharra 
izateko, bai eta administrazio-konplexutasunei aurre egin beharra izatekoa ere. 
 
EBko herrialde gehienen artean, zerga bikoitza deuseztatzeko hitzarmenak 
daude. Dena dela, hitzarmen horiek ez dituzte beti jasotzen zerga guztiak, eta, 
mugez haraindiko egoeretan, egiatan ez dira modu eraginkorrean aplikatzen. 
Arazo horiek konpontzeko, hainbat prozedura aztertzen ditu Batzordeak; 
besteak beste, irtenbide koordinatuak proposatzea gobernuei edo, hala 
badagokio, Europako araudia diskriminatu edo urratu bada, lege-egintzak 
abiaraztea. 
 
EBko barne-mailako mugetan ondasunak eta zerbitzuak libreki trukatzea 
ahalbidetzen du merkatu bakarrak. Enpresen jarduerak errazteari begira, eta 
beren arteko lehia desitxuratzea saihesteko, ondasunen eta zerbitzuen kargen 
gaineko arauak bateratzea hitzartu dute EBko herrialdeek. 
 
Gutxieneko zerga-tasak ezarri dira BEZerako eta zerga berezietarako, eta 
zerga horiek aplikatzeko arau sorta bat ezarri da. Hala nahi badute, Europako 
gutxieneko tasak gainditu ditzakete estatu kideek. 
 
Egun, EBko BEZaren sistema aldatzeko lanean ari da Batzordea, bai errazagoa 
izan dadin, bai iruzurrarekin iragazgaitzagoa izan dadin, bai nazioetako 
ogasunen esku jartzen dituen diru-sarrerekin eraginkorragoa izan dadin. 
 
Herrialde bateko zerga-legeriak ezin du ahalbidetu zergapekoek beste herrialde 
batzuetan beren zerga-betebeharrak saihestea. Zerga-iruzurra eta -ihesa 
mugaz gaindikoa denez, funtsezkoa da EBren mailan jardutea. 
 
Azken urteotan, hainbat ekimeni ekin zaie, eta abian edo garapen-fasean 
daude; hala nola, EBko herrialdeen arteko informazio-trukeari buruzko arauak 
eta BEZean iruzurrari aurre egitean erantzun azkarra emateko mekanismoa. 
 
EBk arreta berezia jartzen du enpresen zerga-sisteman ekitatea egon dadin. 
Herrialdeetako zerga-sistemetan hutsune juridikoak daudenez, enpresa batzuek 
gutxienera murrizten dituzte beren zergak, "abusuzko zerga-plangintza" baten 

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_es.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_es.htm
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bidez. Jarduera horiek saihesteko, zerga-administrazioek koordinazio estua 
eratu dute; datuen trukea horren barruan dago. 
 
EBko estatuek, era berean, beren sozietate-zergaren araubideak irekiak eta 
bidezkoak izan daitezela zaindu behar dute, eta ez daitezela sortuta egon beste 
estatu kide batzuetako enpresak modu desleialean erakartzeko edo horien 
zerga-oinarriak gainbeheratzeko.  
 
EBko hamaika herrialde sistema komun bat ari dira garatzen finantza-
transakzioen gaineko zergaren inguruan. Xedea honako hau da: finantza-
sektoreak bidezko kontribuzioa ekar diezaiela atzeraldiaren kostuei, atzeraldia 
bera izaki kausa nagusietako bat (laguntza publiko handiak jaso behar izan 
zituen). 
 
Diru-sarrera handiak sortzeko dago eratuta sistema, finantza-transakzioek 
nazioarteko mugikortasun handia izan arren. 
 
Hurrengo atalean, finantza pribatuei buruzkoan, atal honetan hasi dugun 
hausnarketa osatuko da; beraz, berori irakurtzeari ekingo diogu, EBko finantza 
orokorren inguruko ildo nagusia jarrai dezagun. 
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4.- FINANTZA PRIBATUAK 
 - Bankuak 
 - Aurrezki-kutxak 
 - Kutxa kooperatiboak 
 - Aseguruak 

 
4.1.- Zer politika publiko dauzkate ezarrita eta indarrean EAEko 
erakundeek? 
 
Eusko Jaurlaritzaren jarduketa-arloak eta antolaketa-aurreikuspenak zehazten 
dituen arauarekin bat, honako esparru hauetan bereizten dira politika publikoak: 
 
a) Finantza-politika eta finantza-erakundeekiko harremanak. 
b) Aseguruen bitartekotza-jarduera baimentzea eta kontrolatzea. 
c) Gizarte-aurreikuspeneko erakundeak. 
 
4.2.- Bere osoan diseinatu, onartu, garatu eta ebaluatu al dezakete 
aipatutako esparruko politika publikoa? 
 
EAEko instituzio publikoek ezin dute guztiz erabaki esparru horietako politika 
publikoa, ordenamendu juridikoak erabakitze-ahalmena mugatzen dielako. 
 
EAEko Autonomia Estatutuaren 10.25 eta 12.2.a) artikuluetan jasotzen diren 
garapen- eta betearazpen-eskumenak dagozkio EAEri, kredituen, bankuen eta 
aseguruen eremu orokorrari dagokionez. 10.23 (kooperatibak) eta 10.26 
(aurrezki-kutxak) artikuluetako aurreikuspen espezifikoak gaineratzen zaizkie 
horiei, Estatuko merkataritza- eta banku-legeriaren mende jasota daudenak. 
 
Eremu horietan guztietan, oso konplexua da —ezinezkoa ez bada— politika 
publiko propio eta bereizia edukitzea; izan ere, Estatu, Europa eta are mundu 
mailako ekonomiaren ordenamendu orokorrarekin gurutzatzeaz gain, zuzenbide 
zibilak eta merkataritza-zuzenbideak berezkoak dituzten harremanen (pribatuen 
arteko harremanen) edukietan moldatzen diren gaiak dira, oinarri ekonomikoa 
duten gaiak, eta, hortaz, EAEk oraingoz oso gutxi garatu dituen diziplinak dira. 
EAEri, beraz, foru-zuzenbide pribatuaren eremuaren hedapen zehaztugabea 
baino ez zaio geratzen, ekonomiaren alderdi horietan gehiegi sartu ez dena. 
 
4.3.- Estatuak ahalmena baldin badu aipatutako esparruan eragiteko, zein 
da esku hartzeko baimena ematen dion titulu juridikoa, eta zer muga 
ezartzen dizkie EAEko erakundeei? Zein politika publiko ezin ditu EAEk 
onartu eta aplikatu aipatutako esparruan? 
 
Gai ekonomiko guztietan bezalaxe, EKren 149.1.13 artikuluak eratzen du 
Estatua gaitzen duen titulu juridiko nagusia, ekonomiaren antolamendu 
orokorrean alde bakarreko neurriak ezartzeari dagokionez. Bestetik, 149.1 
artikuluko eskumen-titulu espezifikoak daude, beren klausulak dituztenak. 
Horiek legeria zibila eta merkataritza-legeria osoa erreserbatzen dute, pribatuen 
arteko harremanak daudenean tartean, edo, bestela, Administrazio 
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Publikoekiko bestelako harremanak daudenean tartean, non Estatuak daukan 
gordeta oinarrizko legeria idazteko ahala. 
 
Konstituzio-doktrinari dagokionez, Konstituzio Auzitegiaren 96/1996 eta 
235/1999 epaiek ahalbidetu egiten dute autonomia-erkidegoek kreditu-
erakundeen inguruko eskumenak beren gain hartzea, aurrezki-kutxen eta 
kreditu-kooperatiben inguruko eskumenak ez bezalakoak horiek, eta 
ezinbestekoa izango da legegileak eskumen horiek errespetatuko dituzten 
lotura-guneak arbitratzea.  
 
Beste alde batetik, Konstituzio Auzitegiaren 31/2010 (67. oinarri juridikoa) eta 
182/2013 epaiek, kreditu-erakundeen gaineko eskumenez mintzatzean, 
‘eskumen partekatutzat’ hartzen dute eskumen autonomikoaren konfigurazioa, 
eta, beraz, eskumen mota hori ‘Estatuak adierazitako oinarrien esparruan’ 
konfiguratzen eta erabiltzen dela diote, eta Estatutuak ezin duela zehaztu ‘ez 
Estatuaren eskumen esklusiboak erabiltzeko modua, ez horien irismena zein 
den’. Gero, hau gaineratzen dute: “De la atribución de competencia a la 
Generalitat sobre disciplina, inspección y sanción de las “Cajas de Ahorro con 
domicilio en Cataluña” (art. 120.3 EAC), competencia compartida con el 
Estado, “resulta su sometimiento a las bases que el Estado dicte ex art. 
149.1.11 y 13 CE, que incluirán naturalmente el establecimiento de los puntos 
de conexión que ordenan la materia. Por tanto, el precepto estatutario no cierra 
el paso a que la normativa estatal básica ex art. 149.1.11 y 13 CE enuncie con 
plena libertad de configuración los puntos de conexión que hayan de delimitar, 
en su caso, el alcance supraterritorial de la competencia autonómica en su 
dimensión normativa, asegurando la integración de los subordenamientos 
autonómicos en el seno del Ordenamiento del Estado en su conjunto” 
(Konstituzio Auzitegiaren 31/2010 Epaia). 
 
Kreditu-erakundeak gainbegiratzeko arloan dituzten eskumenak aitortzen dizkie 
Konstituzio Auzitegiak autonomia-erkidegoei, baina eskumen autonomikoek gai 
horretan duten irismena mugatzeko lotura-guneak eratzen dituzten oinarrizko 
arauak emateko eskumena aitortzen dio Estatuari. Aurrezki-kutxekin eta 
kreditu-kooperatibekin egiten da konfigurazio hori, baina ez beste erakunde 
batzuekin; adibidez, bankuekin. 
 
 
4.4.- Nola eragiten dio Europar Batasunaren erabakitze-ahalmenaren 
esparruak? Zer muga ezartzen dizkio EAEren erabakitze-ahalmenari? 
 
EBk esku hartzeko duen gaitasuna zabala eta luzea bezain zehaztugabea da; 
beraz, atal honetan, zertzelada batzuk emango dizkiogu EBri buruzko aurreko 
atalean aipatu direnei. 
 
Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 119. artikulutik 
144. artikulura bitartekoak arduratzen dira EBk ekonomia- eta diru-politikaren 
eremuan dituen gaitasunez.  
 
119. artikulua (antzinako EETren 4. artikulua) 



 

210 
 

1. Europar Batasunaren Tratatuko 3. artikuluan aipatutako helburuak lortzeko, 
estatu kideen eta Batasunaren ekintzak berekin ekarriko du, Tratatuek 
aurreikusitako baldintzen arabera, estatu kideen ekonomia-politiken arteko 
koordinazio estuan, barne-merkatuan eta helburu erkideak adostean 
oinarritutako ekonomia-politika ezartzea; beti ere, lehia askeko merkatu-
ekonomia irekiaren printzipioa errespetatuta. 
2. Ildo beretik joanda, Tratatuetan aurreikusitako prozeduren eta baldintzen 
arabera, ekintza horrek esan nahi du diru bakar bat izango dela, hots, euroa, 
eta diruari buruz zein truke-tasei buruz politika bakarra zehaztu eta aplikatuko 
dela; horren helburu nagusia prezioen egonkortasunari eustea izango da, eta, 
xede horri kalterik egin gabe, Batasunaren ekonomia-politika orokorrari 
laguntzea; beti ere, lehia askeko merkatu-ekonomia irekiaren printzipioen 
arabera. 
3. Estatu kideen eta Batasunaren ekintza horiek berekin dakarte printzipio gidari 
hauek errespetatzea: prezio egonkorrak, finantza publiko eta diru-baldintza 
sendoak eta ordainketa-balantza egonkorra. 
 
EBko herrialdeek beren ekonomia-politika nazionalak koordinatzen dituzte, 
elkarrekin egin ahal izateko aurre hainbat krisiri; esaterako, ekonomia- edo 
finantza-krisiei. Euroa hartu duten 19 herrialdeetan, are harago doa lankidetza 
hori. EBko herrialde guztiak dira (euroaren eremukoak izan ala ez) Ekonomia 
eta Diru Batasunekoak (UDBkoak). Lankidetza ekonomikorako esparrua da 
hori, enplegu-sorkuntza eta hazkunde jasangarria sustatzeko zein mundu 
mailako erronka ekonomikoei eta finantzarioei emango diegun erantzuna 
koordinatzeko sortu dena. 
 
Ekonomia- eta finantza-krisia hasi zenetik (2008ko urritik), gobernu nazionalak, 
Europako Banku Zentrala eta Batzordea elkarlanean aritu dira, xede hauek 
lortzeari begira: 
egonkortasun finantzarioa berreskuratzeko eta enplegua hazteko nahiz 
sortzeko baldintza egokiak sortzeko, gainbegiraketa eta esku-hartzea 
koordinatuz eta bankuei lagunduz, 
aurrezkiak babesteko, estatu kideetako banku-kontuen bermeak gutxienez 
100.000 eurokoak izan daitezen bezero eta banku bakoitzeko, 
enpresetarako eta etxeetarako arrazoizko kredituen fluxuari eusteko, 
EBko gobernamendu ekonomiko eta finantzarioaren sistema hobea ezartzeko. 
 
Banku-sisteman asaldura larriak egotea saihesteko xedez, EBko hainbat 
gobernuk ekin zioten beren bankuak erreskatatzeari, inoiz ez bezalako 
dimentsioa izan zuen premiazko laguntza batekin. 2008tik 2011ra bitartean, 1,6 
bilioi euro injektatu ziren sisteman (bermeen bidez edo zuzeneko kapitalaren 
bidez), EBko urteko BPGd-aren % 13ren baliokidea. 
 
EBko egonkortasun finantzarioari eusteko eta euroaren eremuko zor 
izugarriaren merkatuetako tentsioak konpontzeko, zailtasunetan zeuden estatu 
kideentzako segurtasun-sarea sortu zuen EBk, Egonkortasuneko Europako 
Mekanismoa (MEDE). Ordura arte zeuden aldi baterako instrumentuak 
ordezkatu zituen horrek, eta munduko finantza-erakunde aldeaniztun handiena 
da orain, 500.000 milioi euro arteko mailegu-gaitasun eraginkorra baitauka. 
 

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/emu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/emu/index_es.htm
http://www.esm.europa.eu/
http://www.esm.europa.eu/
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2011tik 2013ra bitartean, arau berri eta zorrotzagoak sartu zituen (baita 
nazioarteko tratatu bat ere), zor eta defizit publikoaren gaineko kontrol 
zorrotzagoa edukitzeko eta gobernuek beren gaitasunen gainetik ez gastatzea 
bermatzeko. 
 
Egonkortasun finantzarioa eta aurrekontu-diziplina babesteko xedez EBk duen 
tresna nagusia gaineratu zen, Egonkortasunerako eta Hazkunderako Ituna, 
zeinak asko indartzen duen horren aplikazioa: 
garrantzi handiagoa emanez zor publikoa murrizteari, 
gehiegizko defizitaren prozedurari ukituak emanez, urte jakin bateko 
defizitarekin ez ezik, zor publikoan aldaketa sakonak gertatzeagatik ere 
abiarazteko moduan, 
ekonomia-politika koordinatzeko urteko zikloa ezarriz Batzordearen aldetik, 
urtero egiten baitu EBko gobernuek ekonomia aldatzeko dauzkaten planen 
gaineko azterketa xehea, eta hurrengo 12 eta 18 hilabeteetarako gomendioak 
ematen baitizkie, 
aurrekontu-araudia zorrotzago betearaziz, are zigor handiak ezarriz berori 
urratzen duten eta euroaren eremukoak diren herrialdeei, 
ekonomia-desorekak (hala nola, higiezinen burbuilak eta lehiakortasunaren 
galera) kontrolatzeko baliabide berriak sartuz, eta herrialde baten edo are 
euroaren eremuaren edo EBren egonkortasun ekonomikorako mehatxua izan 
aurretik jorratuz horiek. 
 
Gorago esan dugunez, Atzeraldi Handian egin diren arau-garapenen ostean 
Europar Batasunak funtsezko eginkizuna betetzen du finantza-politikan. Aspaldi 
honetan zuzentarauak eta erregelamenduak aldarrikatu dira hainbat arlotan: 
bezeroen babesa, bankuen berregituratzea eta suntsiarazpena, gordailuen 
bermea eta zuhurtziazko gainbegiratzea, besteak beste. Europako Banku 
Zentralari dagokio lan nagusia, baina, horretaz gainera, Europako agentzia 
batzuk ere sortu dira gai horiek modu harmonizatuan arautzeko, hala nola 
Banku Agintaritza, Aseguru eta Pentsioen Agentzia, Baloreen eta Merkatuaren 
Agintaritza edo Suntsiarazpen Batzar Bakarra. Gainbegiratze-gaiari 
dagokionez, azpimarratu beharra dago gaur egun Europako Banku Zentralak 
gainbegiratzen dituela adierazgarri deitzen zaien finantza-erakundeak (multzo 
horretan sartzen dira 30.000 milioitik gorako aktiboak dituzten guztiak).  
 
“Bankuen” gai zehatzean, honako hau nahi duela esan du EBk: “banku 
sendoak, hazkundeari laguntzeko eta konfiantza berrezartzeko”. 2016aren 
amaieran, erreformen pakete orokorra aurkeztu zuen Batzordeak. 
 
EBren egungo banku-arauetatik abiatuta, krisi-osteko programa arautzailea 
osatu nahi du proposamenak, esparru erregulatzaileak egonkortasun 
finantzarioaren aurrean ager daitezkeen erronka guztiei erantzungo diela 
ziurtatuz, eta, aldi berean, bankuek benetako ekonomia babesten jarraitu ahal 
izatea bermatuz. 
 
Bankuek funtsezko zeregina betetzen dute ekonomia finantzatzeko orduan eta 
hazkundea zein enplegua sustatzeko orduan. Ezinbesteko finantzazio-iturria 
dira etxeetarako eta enpresetarako. Finantza-krisiaren harira, erregulazio 
finantzarioaren sistema aldatzeko erreforma handia abiarazi zuen EBk, 

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_es.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/the_european_semester/index_en.htm


 

212 
 

egonkortasun finantzarioa eta merkatuekiko konfiantza berreskuratzeari begira. 
Erreforma-programa osatzea da gaurko proposamenen xedea, eta ager 
daitezkeen turbulentzien aurrean bankuek irauteko duten gaitasuna indartze 
aldera oinarrizkoak diren elementu batzuk prestatzen ditu. Hala behar denean, 
esparru erregulatzaile berriaren alderdi batzuk hobetzen dituzte proposamenek, 
gehiago lagundu diezaioten hazkundeari, eta neurri egokiagoa izan dezaten, 
bankuen tamainari, konplexutasunari eta enpresa-profilari dagokienez. Era 
berean, ETE-ei lagunduko dieten eta azpiegituretako inbertsioa babestuko 
duten neurriak ere hartzen dituzte. 
 
Gaur proposatu diren neurriak, aldi berean, Batzordea banku-sektorearen 
arriskua murrizteko egiten ari den lanaren zati dira, «Bankuen batasunaren 
gailurrerantz» izeneko komunikazioan (2015eko azarokoan) adierazitakoaren 
arabera. Bestalde, bat egiten dute Ekonomia eta Finantza Kontseiluaren 
(ECOFINen) ondorioekin, eta proposamenak beranduenez 2016aren amaieran 
aurkezteko gonbita egin zion Batzordeari. 
 
Proposamenek egintza legegile hauek aldatzen dituzte: 
Kapitalaren Eskakizunei buruzko Erregelamendua eta Kapitalaren Eskakizunei 
buruzko Zuzentaraua. 2013koak dira biak, eta kreditu-erakundeei (hau da, 
bankuei) eta inbertsio-enpresei aplika dakizkiekeen zuhurtziazko eskakizunak 
ezarri zituzten, bai eta gobernamenduari eta gainbegiraketari buruzko arauak 
ezarri ere. 
Bankuak Berregituratzeari eta Deuseztatzeari buruzko Zuzentaraua eta 
Deuseztatzeko Mekanismo Bakarrari buruzko Erregelamendua. 2014an sortu 
ziren, eta erakunde bideraezinak berregituratzeko eta deuseztatzeko arauak 
zehazten dituzte. Bestetik, deuseztatzeko mekanismo bakarra ezartzen dute. 
 
Gaur aurkeztu diren neurriek EBko zuzenbidera sartzen dituzte nazioarteko 
arauak; aldi berean, ordea, aintzat hartzen dituzte Europako berariazkotasunak, 
eta benetako ekonomiaren finantzaketaren gainean ondorio kaltegarriak egotea 
saihesten dute. Gainera, kontuan hartzen dituzte datuen deialdiaren emaitzak. 
 
Ondoriorako, hemen aipatu diren politika publikoen inguruan EBk dituen asmo 
eta baliabide handiei erreparatuta, EB modu ia mugagabean gainjartzen zaie 
bere eremuko botere politiko guztiei gai horietan guztietan. 
 
 
  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0059&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0081&from=EN
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5.- LEHEN SEKTOREA 
 -Nekazaritza 
 -Arrantza 
 -Elikadura 

 
5.1.- Zer politika publiko dauzkate ezarrita eta indarrean EAEko 
erakundeek? 
 
Eusko Jaurlaritzaren jarduketa-arloak eta antolaketa-aurreikuspenak zehazten 
dituen arauarekin bat, honako esparru hauetan bereizten dira politika publikoak 
taxutzeko egiturak: 
 
a) Nekazaritza eta abeltzaintza sustatzea eta antolatzea. 
b) Landa-garapena eta haren dibertsifikazio ekonomikoa sustatzea. 
c) Abeltzaintza eta basoak. 
d) Ehiza eta arrantza kontinentala. 
e) Arrantza. 
f) Nekazaritzako, arrantzako eta elikagaigintzako industriak eta merkaturatzea. 
g) Basozaintzako lehen transformazioko industriak. 
h) Nekazaritzako elikagai-politika: nekazaritza-elikagaiak sustatzea, tipifikatzea, 
horiei jatorri-deitura ematea eta kalitatea kontrolatzea. 
i) Mahastizaintza eta enologia. 
j) Nekazaritzarako eta itsas arrantzarako prestakuntza. Nekazaritzako eta itsas 
arrantzako lanbide-gaikuntza sustatzea. 
k) Nekazaritzako eta ozeanografiako ikerketa. 
 
5.2.- Bere osoan diseinatu, onartu, garatu eta ebaluatu al dezakete 
aipatutako esparruko politika publikoa? 
 
EAEko instituzio publikoek ezin dute guztiz erabaki esparru horietako politika 
publikoa, ordenamendu juridikoak erabakitze-ahalmena mugatzen dielako. 
 
EAEri dagokio Estatuak ezartzen dituen oinarrizko arauak garatzea, 
betearaztea eta aplikatzea, aurretik Estatuak aztertu dituen planteamenduetara 
mugatuz, politika publiko bat zehaztean, bai esku artean den sektoreko 
ekonomiaren antolamendu orokorraren amaiera gisa, bai Estatuari esleitutako 
erregulazio sektorial espezifiko gisa, baita nolabaiteko azpi-politika propioa 
ezartzeko aukerak zehaztean ere, nahiz eta oraingoan EAEko Autonomia 
Estatutuak esleipen esklusiboa nahi duela dirudien sektoreei egiten zaien 
aipamena; adibidez, nekazaritzari eta abeltzaintzari (10.9) edo arrantzari 
(10.10). 
 
5.3.- Estatuak ahalmena baldin badu aipatutako esparruan eragiteko, zein 
da esku hartzeko baimena ematen dion titulu juridikoa, eta zer muga 
ezartzen dizkie EAEko erakundeei? Zein politika publiko ezin ditu EAEk 
onartu eta aplikatu aipatutako esparruan? 
 
Oro har, EKren 149.1.13 artikulu errepikatuak soberako estaldura eskaintzen 
dio Estatuari sektore guztietan politika publikoa zehaztu ahal izan dezan; izan 
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ere, ekonomiaren antolamendu orokorrean parte hartzeko ikuspegitik daude 
sortuta gehiago, ekonomiaren fenomenoak ia erabat murrizten eta xurgatzen 
dituen beste planteamendu espezifiko sektorial batzuetatik baino. 
 
EAEk ezin ditzake eremu horietan onartu eta aplikatu legeriaren 
planteamenduaren aurkakoak diren edo are Estatuaren planteamendu 
operatibo eta ekonomiko hutsen aurkakoak diren politika publikoak. Hala ere, 
EAEko eragile ekonomikoekiko eta produktiboekiko erlazio-gaitasun operatibo 
zabala dago, eta tokiko azpi-politika eta politika sektorial propioak eraikitzea 
ahalbidetzen du horrek. 
 
5.4.- Nola eragiten dio Europar Batasunaren erabakitze-ahalmenaren 
esparruak? Zer muga ezartzen dizkio EAEren erabakitze-ahalmenari? 
 
Europaren eremuan, xede ugari betetzen ditu EBren nekazaritza-politika 
komunak: 
Europarako behar beste ekoizten laguntzen die nekazariei, 
elikagaiak seguruak izatea bermatzen du (esaterako, trazabilitatearen bidez), 
prezioen gehiegizko lurrunkortasunetik eta merkatuaren krisietatik babesten ditu 
nekazariak, 
beren ustiapenak modernizatzeko inbertitzen laguntzen die, 
landa-komunitate bideragarriak mantentzen ditu, ekonomia dibertsifikatuekin, 
lanpostuak sortzen eta mantentzen ditu elikagaigintzako industrian, 
eta ingurumena zein animalien ongizatea babesten ditu. 
 
EBko nekazaritza-politikak nabarmen egin du aurrera azken hamarkadetan, 
nekazariei erronka berriei aurre egiten eta herritarren jarreren bilakaerari 
egokitzen laguntzeari dagokionez. Ondoz ondoko erreforma asko egon dira, 
eta, horren ondorioz, merkatuko eskarian oinarritu behar izan dute nekazariek 
beren ekoizpena, eta ez Bruselako erabakietan. 
 
Nekazaritza-politikaren eremuan, beren eskumenak eta behar den finantzaketa 
publikoa guztiz zentralizatzea onartu zuten  EBko herrialdeek. Beraz, erabakiak 
eta laguntzak ez daude herrialde bakoitzaren esku; EB osoaren erantzukizuna 
dira. 
 
Nekazaritza-gasturen ehunekoa izugarri jaitsi da EBren aurrekontuan: 
hirurogeita hamargarren hamarkadan % 70ekoa izan zen ia (historiako 
handiena), baina % 38koa da, gutxi gorabehera, gaur. Horri begiratuta zera 
esan dezakegu, EBren eskumenak handitu egin direla beste sektore batzuetan, 
eta erreformen ondoriozko aurrezpena ere handitu egin dela (adibidez, 2004tik, 
EBk beste hamahiru herrialde kide hartu ditu, nekazaritzako gastua handitu 
gabe). 
 
Funtsean, egiturazko funtsek baldintzatzen dute nekazaritza-politika bateratua; 
kasu honetan, Nekazaritza Bideratzeko eta Bermatzeko Europako Funtsaren 
mende dago. Ezaugarri hauek dauzka: 
 
Nekazaritza Bideratzeko eta Bermatzeko Europako Funtsa (NBBEF). 
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Funts horrekin ziurtatzen da nekazaritza-politika bateratuaren finantzaketa. 
17/64 Erregelamenduak sortu dituen bi sail iraunkor dauzka: bermerako saila 
eta aholku emateko saila. Merkatuko erakunde komunen mekanismo jakin 
batzuen funtzionamendutik eratorritako gastuak (itzulketak eta esku-hartzeak) 
Erkideak finantzatzea baimentzen du bermerako sailak. Aholku emateko saila, 
berriz, Erkidearen partaidetza finantzarioa baimentzera dago zuzenduta, 
nekazaritza-egiturak hobetu ditzan. Nekazaritza-egitura horien artean, hauek 
gailentzen dira: ustiapenak modernizatzeko laguntzak, nekazari gazteen 
Lanbide Heziketa, goi-mendietan dauden ustiapenak eta eremu babesgabeak. 
Bermerako sailak hartzen ditu NBBEFren bitarteko gehienak (1995ean, 
partaidetzaren ehunekoa % 90ekoa izan zen), eta prezioen zein merkatuen 
politika kontrolatzera dago bideratuta. Gutxieneko prezioak eta hirugarren 
herrialdeetara egiten diren esportazioengatiko itzultzeak ziurtatzen dizkie 
nekazariei. Nekazaritza Politika Erkidearen erreformaren ondorioz, nekazaritza-
merkatuak kudeatzearekin zuzenean lotuta ez dauden jarduerak finantzatzeaz 
arduratu da bermerako saila; hala nola, hauek finantzatzeaz: erreformaren 
ordainketa konpentsatzaileak eta ingurumena babesteko neurri laguntzaileak.  
 
Nekazaritza-arrantzaren arloan eta mendien aprobetxamenduaren arloan 
dauden eskumen esklusiboen arabera, eta Bitariko Batzordean EBrako egin 
diren akordioekin bat eginez, Euskadiko erakundeek funts horretarako sarbide 
zuzena eduki behar dute, Erkidegoko erabakiek Euskadiko eskumenei eragiten 
dietenean. 
 
2003an adostutako erreformak aldatu egin zuen EBk nekazaritza-sektoreari 
laguntzeko duen modua (2005etik aurrera); izan ere, ekoizpenarekin lotuta ez 
dagoen ordainketa (banandua) ezartzen du horrek. Hau da, nekazariari 
laguntza abonatzen zaio, ekoizten duen ala ez gorabehera. Ordainketa 
bakarraren araubidea esaten zaio. Baldintza hau betetzearen mende dago 
ordainketa hori: nekazaritza- eta ingurumen-jarduera onak egitea eta legezko 
nahiz kudeaketako eskakizunak betetzea. 
 
Nekazaritza Politika Erkideak hazkunde ekonomikoari lagundu dio, elikagai-
produktuen sorta handia hornitzea bermatzen baitu, prezioak arrazoizkoak izan 
daitezen saiatzearekin bat. Mundu mailan, nekazaritza-produktuen lehenengo 
inportatzailea eta bigarren esportatzailea bihurtu zen EB. 
 
Europar Batasunaren Ildoekin osatzen da aurreko guztia. Nekazaritza- eta 
basozaintza-sektoreetan, Estatuak 2014tik 2020ra bitartean landa-eremuei 
eman edo emango dizkien laguntzetan aplika daitezke ildo horiek, eta 
nekazaritza- eta basozaintza-sektoreei eta Espainiako Estatuan jaso ditzaketen 
laguntzen zenbatekoa neurtzen duen bestelako kalifikazioa duten landa-
eremuei aplika dakizkiekeen arau horizontalak eta laguntza-baliabideak 
aurreikusten dituzte. 
 
Amaitzeko, erregelamendu hauek aipatu behar ditugu: 2016/2226 (EB) 
Erregelamendua, abenduaren 9koa, arrantza-kuoten kenkariei buruzkoa;  
2016/2145 (EB) Erregelamendua, abenduaren 1ekoa, 1370/2013 (EB) 
Erregelamendua, nekazaritza-produktuen merkatuei buruzkoa, aldatzen duena; 
2016/2129 (EB) Erregelamendua, abenduaren 5ekoa, nekazaritza-ustiapenen 
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errentei buruzkoa, eta gaineratu daitezkeen beste batzuk (luzeegi geratuko 
litzateke guztiak zerrendatzea). 
 
Eta, zuzentarauei dagokienez, hauek: 2014/36 (EB) Zuzentaraua, otsailaren 
26koa, sasoikako langileen baldintzei buruzkoa; 2017/159 (EB) Zuzentaraua, 
abenduaren 19koa, Lanaren Nazioarteko Erakundearen 2007ko maiatzaren 
21eko Hitzarmena (arrantzako lanari buruzkoa) aplikatzeari buruzko Akordioa 
aplikatzen duena, 2012an Cogeca, ETF eta Europecheren artean sinatutakoa). 
 
Azkenik, adierazi beharra dago EBk itsaslapurreten aurkako borrokan egin 
duen esku-hartzea (besteren artean, euskal arrantzaleei eragiten die). EBren 
jarduera prebentzioan eta jazarpenean oinarritzen da. Esku hartzeko eredu 
konplexua eratu da, azken lau urteotan ARRANTZAREN esparruan ezarri dena. 
Arauzko hainbat tresnak ezaugarritzen dute. Zehazki, hiru dira: 
2008/749/PESC eta 2008/851/PESC ekintza bateratuak 
2008/918/PESC Erabakia, 2010/766/PESC Erabakiak aldatu duena 
Itsasoko indarren estatutuari buruzko bi akordio, Somaliako Trantsizioko 
Gobernu Federalarekin eta Djibutirekin adostu direnak. EBk gidatzen du 
itsasoko indar hori, aipatutako operazio militarraren esparruan. 
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6.- ENERGIA-ARAUBIDEA 

 
6.1.- Zer politika publiko dauzkate ezarrita eta indarrean EAEko 
erakundeek? 
 
Eusko Jaurlaritzaren jarduketa-arloak eta antolaketa-aurreikuspenak zehazten 
dituen arauarekin bat, honako esparru hauetan bereizten dira politika publikoak 
taxutzeko egiturak: 
 
a) Energia eta meatzeak. 
 
6.2.- Bere osoan diseinatu, onartu, garatu eta ebaluatu al dezakete 
aipatutako esparruko politika publikoa? 
 
EAEko instituzio publikoek ezin dute guztiz erabaki esparru horietako politika 
publikoa, ordenamendu juridikoak erabakitze-ahalmena mugatzen dielako. 
 
Estatuak ezartzen dituen arauak betearaztea eta aplikatzea dagokio EAEri, eta, 
EAEko Autonomia Estatutuaren 11. artikuluak ezartzen duen bezala, honi 
mugatu behar dio bere ahala: 
“2. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumena da gai hauen 
inguruko oinarriak bere lurraldearen barruan legez garatzea eta betearaztea, 
oinarri horiek adierazten dituzten baldintzetan: 
c) Meatze- eta energia-araubidea. Baliabide geotermikoak”. 
 
Era berean, hau dio EAEko Autonomia Estatutuaren 10.11 artikuluak: EAEk 
eskumen esklusiboa dauka hemen: «…energia ekoizteko, banatzeko eta 
garraiatzeko instalazioak, garraio hori bere lurraldetik ateratzen ez denean eta 
energiaren aprobetxamenduak beste probintzia edo autonomia-erkidego bati 
eragiten ez dionean…» 
 
6.3.- Estatuak ahalmena baldin badu aipatutako esparruan eragiteko, zein 
da esku hartzeko baimena ematen dion titulu juridikoa, eta zer muga 
ezartzen dizkie EAEko erakundeei? Zein politika publiko ezin ditu EAEk 
onartu eta aplikatu aipatutako esparruan? 
 
Eskumen-titulu hauetan oinarritzen da Estatuak esku hartzeko duen gaitasuna: 
-EK, 149.1.25 art.: Meatzaritza- eta energia-araubidearen oinarriak ezartzeko 
Estatuak duen eskumena. 
-EK, 149.1.13 art.: Jarduera ekonomikoaren plangintza orokorraren oinarriak 
zehazteko eta horren koordinazio orokorra egiteko Estatuak duen eskumena. 
 
Konstituzio Auzitegiaren jurisprudentzia zabalean aztertzen dira gaitasun 
horiek. Adibidez, Konstituzio Auzitegiaren 8/2013 eta 106/2014 [8.b) oinarri 
juridikoa] epaiak, «fracking»ari buruzkoak: “[Corresponde al Estado ejercer las 
facultades de planificación en materia de hidrocarburos [art. 3.1 a) de la Ley del 
sector de hidrocarburos] y establecer la regulación básica correspondiente a las 
actividades relativas a su exploración, investigación y explotación [arts. 1.2 a) y 
3.1 b) de la misma Ley], así como la competencia para otorgar las 
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autorizaciones de exploración y los permisos de investigación cuando afecten a 
un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma y en todo caso 
para otorgar las concesiones de explotación de hidrocarburos [art. 3.2 a), 
siempre de la Ley del sector de hidrocarburos].”  
 
Era berean, Konstituzio Auzitegiaren 24/1985 Epaia, Petronorri buruzkoa; 
eskumen-banaketa energian [EAEk energiaren arloan dituen eskumenak 
Autonomia Estatutuaren 10.11 artikuluan kokatu behar dira, eta ez 10.30 
artikuluan; azken hori industriaren arlo osoari buruz dituen eskumenei buruzkoa 
da. Findegien jarduera, oro har, ezin daiteke EAEren eskumen-titulu 
esklusiboan sartu, hau da, EAEko Autonomia Estatutuaren 10.11 artikuluan; 
izan ere, EAEko Autonomia Estatutuaren 11.2.c) artikuluan sartu behar da, 
EKren 149.1.25 artikuluarekin lotuta; Konstituzio Auzitegiaren 108/1996 Epaia, 
energia ekoizteko instalazioei, banaketari eta garraioari buruzkoa, Kataluniako 
oliobidea; Konstituzio Auzitegiaren 197/1996 Epaia, gasolindegien arteko 
gutxieneko distantziei buruzkoa; Konstituzio Auzitegiaren 223/2000 Epaia, 
petroliotik likidotutako gasak banatzeko eta hornitzeko enpresen inguruko 
eskumen-banaketari buruzkoa [Konstituzio Auzitegiak barne-mailako 
merkataritzaren eta energia-araubidearen arloetan kokatzen du petroliotik 
likidotutako gasak banatzeko jarduera, non Estatuak daukan oinarrizko arauak 
emateko eskumena, EKren 149.1.13 eta 149.1.25 artikuluen arabera. Horretan 
oinarrituta, Konstituzio Auzitegiak esleitzen ditu inskripzio- eta erregistroko 
kalifikazio-eskumenak. Handizkako operadoreetan, Estatuari egozten zaio 
eskumen hori, eta, txikizkako hornidura-enpresetan, autonomia-erkidegoei 
esleitzen zaie eskumena]. 
 
Erabakien adibide horietatik ondoriozta daiteke Estatuak finkatzen dituela gai 
horien gaineko politika publikoaren elementu garrantzitsu ia gehienak, bai bere 
oinarrietan, bai ekonomia-politikaren neurri berezietan, baliabide naturalei, 
horien industriei eta horiek energia-politikarekin duten loturari buruzko 
oinarrizko legeriarekin lotuta. 
 
6.4.- Nola eragiten dio Europar Batasunaren erabakitze-ahalmenaren 
esparruak? Zer muga ezartzen dizkio EAEren erabakitze-ahalmenari? 
 
94/22 (EE) Zuzentaraua aipatu behar da, Europako Parlamentuarena eta 
Kontseiluarena, 1994ko maiatzaren 30ekoa, hidrokarburoen prospekzio-, 
esplorazio- eta ekoizpen-baimenak emateko eta erabiltzeko baldintzei 
buruzkoa. 
 
Beste alde batetik, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko 
Tratatuaren (EBFTren) 194. artikuluak energia-politikari eragiten dio. 
 
Xedapen espezifikoak: 
Horniketaren segurtasuna: EBFTren 122. artikulua; 
Energia-sareak: EBFTren 170., 171. eta 172. artikuluak; 
Ikatza: 37. protokoloak erakusten ditu Ikatzaren eta Altzairuaren Europako 
Erkidegoa Tratatua 2002an iraungi izanak eduki dituen ondorio finantzarioak; 
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Energia nuklearra: Energia Atomikoaren Europako Erkidegoa eratzen duen 
Tratatuak (Euratom Tratatua) eratzen du Europak energia nuklearraren 
eremuan egiten dituen ekintza gehienen oinarri juridikoa. 
 
Energia-politikari eragiten dioten beste xedapen batzuk: 
Energiaren barne-merkatua: EBFTren 114. artikulua; 
Energiaren kanpo-merkatua: EBFTren 216.-218. bitarteko artikuluak; 
 
Xedeak 
 
Lisboako Tratatuarekin bat eginez, EBko energia-politikaren xede nagusiak 
hauek dira: 
energiaren merkatuaren funtzionamendua bermatzea; 
energia-horniketaren segurtasuna bermatzea Batasunean; 
efizientzia energetikoa eta energia-aurrezpena sustatzea, bai eta energia 
berrien eta berriztagarrien garapena sustatzea ere, eta 
energia-sareen elkarrekiko lotura sustatzea. 
 
EBFTren 194. artikuluaren arabera, energia-politikaren eremu batzuk eskumen 
partekatua izatera igaro dira, eta energia-politika bateraturanzko urratsa da hori. 
Estatu kide bakoitzak, hala ere, «bere energia-baliabideak ustiatzeko baldintzak 
zehazteko, energia-iturrien artean hautatzeko eta energia-horniketaren egitura 
orokorra erabakitzeko» eskubideari eusten dio (194. artikulua, 2. zenbakia). 
 
Energiaren barne-merkatua egitea 
 
2011ko otsailaren 4an, asmo handiko xedea adostu zuen Europako 
Kontseiluak, energiaren barne-merkatua 2014an osatzeko eta Batasunetik 
isolatutako energia-eskualdeak alde batera uzteko. Europako Kontseiluak 
2014ko martxoan berretsi zuen xede hori. Energiari buruzko neurrien hirugarren 
multzoa, Europaz gaindiko energia-azpiegituren inguruko orientazioei buruzko 
Erregelamendua (347/2013/EB Erregelamendua) eta energiaren handizkako 
merkatuaren osotasunari eta gardentasunari buruzko Erregelamendua 
(1227/2011/EB Erregelamendua) dira energiaren barne-merkatuaren 
funtzionamendua hobetzen lagundu nahi duten tresna legegile nagusietako 
batzuk. 
 
Aurreko guztiari, ordea, EBko herrialde guztiak klimari buruzko akordioetara 
atxiki izana (Kioton lehenengo, Parisen gero) gaineratu behar zaio. 
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7.- HEZKUNTZA ETA UNIBERTSITATEA 

 
7.1.- Zer politika publiko dauzkate ezarrita eta indarrean EAEko 
erakundeek? 
 
Eusko Jaurlaritzaren jarduketa-arloak eta antolaketa-aurreikuspenak zehazten 
dituen arauarekin bat, honako esparru hauetan bereizten dira politika publikoak 
taxutzeko egiturak: 
 
a) Irakaskuntzaren alorrean Autonomia Estatutuan ezartzen diren ahalmenak, 
araubide orokorrekoak zein araubide berezikoak, etapa eta maila desberdinak 
barnean direla, bai eta goi-mailako hezkuntza ere. Bizitza osoan kualifikazioak 
eskuratu edo areagotzea dakarten ikaskuntza-jarduerak ere sartzen dira. 
b) Lanbide-heziketa osoaren plangintza estrategikoa, diseinua eta 
zuzentarauak egitea, zeinaren bidez bizialdi osoan kualifikazioak eskuratu edo 
areagotuko baitira. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren lankidetza estua 
izango du, bere erantzukizunetatik. 
c) Zientzia-politika; ikerketa teorikoa eta aplikatua bultzatu eta koordinatzea. 
 
7.2.- Bere osoan diseinatu, onartu, garatu eta ebaluatu al dezakete 
aipatutako esparruko politika publikoa? 
 
EAEko instituzio publikoek ezin dute guztiz erabaki esparru horietako politika 
publikoa, ordenamendu juridikoak erabakitze-ahalmena mugatzen dielako. 
 
EAEko Autonomia Estatutuaren 16. artikuluak ezartzen du Euskal Autonomia 
Erkidegoak hezkuntzaren arloan duen eskumenaren irismena, hau esaten 
baitu: “Konstituzioaren lehenengo xedapen gehigarrian xedatutakoa ezarriz, 
Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenekoa da irakaskuntza osoa, ezker-
eskuin, maila eta gradu guztietan, modalitate eta espezialitate guztietan, kalterik 
egin gabe Konstituzioaren 27. artikuluari eta berori garatzen duten lege 
organikoei, Konstituzioaren 149.1.30 artikuluak Estatuari esleitzen dizkion 
ahalei eta Konstituzioa betetzen eta bermatzen dela ziurtatzeko behar den goi-
ikuskapenari”.  
 
Eskumen autonomikoa da, Espainiako Konstituzioak babesten eta 
errespetatzen dituen eskubide historikoekin zuzenean lotzen dena.  
 
Estatutuan eskubide horiek eguneratu behar dira; Estatuko legegileak bazter 
utzi izan ditu, baina behar duten arreta eta errespetua erakutsi behar dizkie.  
 
Foru-araubideak hezkuntzaren arloan duen berme instituzionala behar bezala 
mugatu behar da Estatuaren eskumenaren esparruan, horrelaxe esaten 
duelako EAEko Autonomia Estatutuaren 16. artikuluak. Hala ere, kontua da 
foru-araubideak irakaskuntzarekin duen ezin ukatuzko lotura historikoak —eta 
ez iraganean iltzatuta dagoen egitatearen islatzat harturik, bilakaeran dagoen 
kontzeptutzat hartuta baizik— bidezko aldarrikapenak elikatzea ahalbidetzen 
du, Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumen multzoa bereizteari begira, eta 
EKren 27. artikulutik datorrena izango da muga bakarra. 
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Horrela, bada, hizkuntza propioaren irakaskuntzak, ebaluazioaren arloko 
eskumen arautzaileek edo Lanbide Heziketara zein unibertsitatera sartzeko 
baldintzen erregulazioak beste esanahi bat hartzen dute foru-araubidearen 
berme instituzionalaren doktrinari erreparatuta, bai eta eskubide historikoak 
irakurri ostean ere; hau da, une bakoitzaren egoera historikoaren arabera gai 
horietan sartutako alderdi zehatzekin, Konstituzioaren sistema bera babestuz 
horrela.  
 
XIX. mendean, lehen hezkuntzaren eta bigarren hezkuntzaren gaineko 
eskumena zuten foru-aldundiek, baina, mendearen azken bi herenetan, 
eskumenen inguruko etengabeko tentsioa egon zen foru-boterearen eta 
erakunde zentralen artean.  
 
Jaso denez, Arabako Foru Aldundiak eskolan esku hartzeko planak egin zituen 
garai hartan, baita udaletako plan egokituak ere, heziketaren alderdi 
estrategikoak jasotzen zituztenak: eskolen planifikazioa, eskola bakoitzean 
eman behar ziren ezagutzak, haurrak eskoletan nola onartu, ikasgela batetik 
beste batera igarotzea, zentroen jardunaren kontrola eta abar.     
 
1854ko abuztuaren 17ko Errege Aginduarekin, foru-aldundien tutoretzapean 
jarri ziren EAEko udalak. Neurri garrantzitsua izan zen hori; izan ere, besteren 
artean, udalek kontrolatzen zuten hezkuntza publikoa. Hala, autonomia 
ekonomiko handia ematen zitzaien foru-aldundiei, araubide erkidean 
gobernadore zibilari zegokiona. 
 
Hezkuntza Publikoari buruzko Legeak, 1857ko irailaren 9koak —Moyano 
Legeak—, foru-erakundeek irakasleen izendapenean zituzten esleipenak kendu 
zituen. Dena dela, 1859ko uztailaren 4ko Errege Aginduak berriro eman zizkien 
foru-aldundiei Moyano Legeak gobernatzaile zibilei emandako esleipenak, foru-
aldundiek Hezkuntza Publikoko Probintzia Batzarrak kontrolatzea ahalbidetuz. 
 
Irakaskuntza antolatzeko eskumena zuten foru-aldundiek, eta beren planak 
egiten zituzten, antolaketa-irizpide bitxiekin eta irakaskuntzako zuzendaritza 
organiko eta funtzional bakarrarekin, eta irakasleak izendatzeko gaitasuna 
zuten, bai eta gainbegiratzeko ahalak ere. Ahal horiei eta garai horri 
dagokionez, ez da jaso Estatuak Euskadiko probintzietan esku hartu zuenik.  
 
Foru-aldundiek Lehen Hezkuntzari buruzko 1868ko Legearen aurka egin zuten 
idazkiak erakusten duenez, zeina oharrean transkribatzen den10, hezkuntzaren 
arloan zuten eskumen multzoa zabala zen. 

                                                           
10

 “(…) la instrucción primaria ha sido parte integrante de su administración secular y que desde las 
épocas remotísimas en que las Provincias se entregaron voluntariamente a la Corona las Juntas 
generales en el círculo de su acción y las diputaciones en el suyo respectivamente han acordado y 
realizado las providencias relativas al mejoramiento de la enseñanza habiendo sido de su competencia 
exclusiva la expedición de títulos a los Profesores, previo el examen de aptitud e idoneidad de los mismos 
y cuanto concernía al régimen de un ramo tan esencial en la vida de los pueblos: dirán igualmente que 
los nombramientos de maestros y el señalamiento de sus sueldos correspondió a los ayuntamientos, 
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Arabako Foru Aldundia “foru-baimena”11 —men egiten zaio baina ez da 
betetzen— erabiltzera iritsi zen 1868ko Catalina Legeari dagokionez, foruaren, 
usadioaren eta ohitura tradizionalaren aurkakoa baitzen; izan ere, haren ustez, 
hezkuntza publikoa (lehen eta bigarren hezkuntzak) beti izan zen foru-
administrazioaren eta -araubidearen zati.     
  
1880ko hamarkadan, Gobernuaren onespena eduki zuten Euskadiko foru-
aldundiek, irakasleen soldaten ordainketa kudeatzen jarraitzeko eta lehen 
hezkuntzarako aurrekontuez arduratzen jarraitzeko.  
 
1901eko urriaren 25eko Errege Dekretuaren azalpen-zatiak aitortu egiten zuen 
Euskadiko probintziek arlo horretan zuten berezitasuna: «Estatuaren zerbitzuak 
probintzia batzuek duten araubide berezira egokitzeko dagoen beharra ikusita, 
bai eta Euskadiko probintzietako foru-aldundiek egindako eskaera (Lehen 
Hezkuntzako arretak ordaintzea bermatzeko bitartekoak hitzartzeko baimen-
eskaera) ikusita ere, komeni da azken uztailaren 21eko Errege Dekretuan 
(Lehen Hezkuntzako eskola publikoetako langileen eta materialaren 
ordainketari buruzkoan) xedatutakotik salbuestea probintzia horiek eta 
Nafarroa; beti ere, arreta horiek zuzenean ordaintzeko konpromisoa hartzen 
badute Euskadiko probintzietako foru-aldundiek eta Nafarroak, eta Estatuak 
esku hartzen ez badu horiekin sinatuta dagoen Ekonomia Itunaren ondoriozko 
udal-errekarguak kobratzeko orduan; salbuespena guztiz justifikatuta dago 
(...)».  
 
Modu berean, hau xedatzen zuen errege-dekretu horren lehenengo artikuluak: 
«Euskadiko probintzietako eta Nafarroako udalei baimena ematen zaie 
zuzenean asebete ditzaten udaletako eskola publikoetako irakasleei langile- eta 
material-betebeharrak, azken uztailaren 21eko Errege Dekretuaren 3. artikuluan 
xedatutakoarekin bat eginez, eta baita foru-aldundiei ere, arreta horien 
ordainketa osoa bermatzeko bitartekoak adostu ditzaten».  
 
Ondoren, 1901eko abenduaren 31ko Legeak berretsi egin zuen errege-
dekretuaren edukia, baina 1913an eman zitzaion lehenengo aldiz Estatuari —
arrazoi ekonomikoak eta hezkuntza-zerbitzuari eusteko ezintasun materiala 
tarteko— irakasleak hautatzeko eta izendatzeko eskumena, eskola-sistemaren 
kontrola igaroz.  
 
Azkenik, II. Errepublikak erdietsi zuen deszentralizazioari esker, 1936ko 
Autonomia Estatutuaren 4. artikuluan onartu ziren hezkuntzaren arloko 
eskumen zabalak: “Konstituzioaren 50. artikuluan ezarritakoarekin bat eginez, 
(...) irakaskuntza-zentroak espezialitate eta maila guztietan sortzeko eta horiei 
eusteko eskumena, baita unibertsitatea sortzekoa ere; beti ere, oinarrizko 
legearen beraren 48. artikuluan ezinbestean ezarri denari lotzen bazaizkio 
zentro horien orientazioa eta metodoak. Estatuak EAEn jada badauden 

                                                                                                                                                                          
merindades y concejos y que fue tal el celo el interés y el empeño de antiguo desplegados en el fomento 
y desarrollo de la enseñanza primaria que en esta línea las Provincias Vascongadas, (…)”.     
 
11

 Foru Aldundiko Gobernu Batzarraren zirkularra, 1868ko urriaren 3koa.  
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irakaskuntza-zentroei eutsi ahalko die, eta berriak sortu, kultura orokorraren 
mesedetan beharrezkotzat jotzen badu. Titulu akademiko eta profesionalen 
kolaziorako, eta Konstituzioaren 49. artikuluan aurreikusten dena erregulatzen 
duen lege bat idatzi artean, Estatuaren azken proba ezarriko da unibertsitatean 
(sortzen bada) eta Errepublikako Gobernuak adierazten dituen arauak eta 
betekizunak betez eskualde autonomoak eusten dituen gainerako irakaskuntza-
zentroetan. Arte Ederretako, artxibategietako, museoetako, liburutegietako eta 
altxor artistikoko zerbitzuez arduratuko da Euskal Autonomia Erkidegoa”. 
 
Historian zehar erabili izan diren eskumenen zerrenda zabal hori EAEko 
Autonomia Estatutuaren 16. artikuluarekin iritsi zen gorenera, zuzenean 
esleitzen baitio Euskal Autonomia Erkidegoari irakaskuntzaren arloko 
eskumena, horren hedapen, maila, gradu, modalitate eta espezialitate 
guztietan, eskubide historikoekin.  
 
Historiari egin diogun errepasoak agerian uzten du irakaskuntzak lotura duela 
Euskadiko foru-araubidearen berezitasunarekin, eta EAEko Autonomia 
Erkidegoaren 16. artikuluak Konstituzioaren lehen xedapen gehigarriari egiten 
dion deia justifikatzen du, bai eta foru-araubidearen berme instituzionalarekiko 
errespetu-aldarrikapena ere. Berme horren irismena ez da foru-aldundien 
administrazioari eta kudeaketari lotu ohi izan zaizkion azpi-gaietara bakarrik 
iritsi behar, beste batzuk hartu behar baititu, bizi dugun garaiari dagozkionak 
(irakaskuntzen curriculum-zehaztapena eta irakaskuntzak ebaluatzeko 
prozesua).  
 
Gai horiek, Estatuak esku hartzeko duen titulua ukatu gabe, Estatuaren 
eskumenaren erabilera bereziki murriztailea izatea eskatzen dute, “EKren 27. 
artikuluan adierazitako gaiak antolatzeko printzipio arautzaile orokor eta 
uniformeen” definizio komunaren alde egiteko bakarrik justifikatzen dena. 
Funtsezko oinarri komunak bideratuko du hori, baina errespetua erakutsiko dio 
historiatik eratortzen den berezitasunari, zeina esplizituki aitortzen eta babesten 
den EKren lehen xedapen gehigarrian.  
 
Gainerakoan, eta aipatu berri ditugun eskubide historikoekiko loturatik harago, 
EAEko Autonomia Estatutuaren 16. artikuluan zehazten da irakaskuntza-
alorreko eskumena baldintza benetan zabaletan, eta termino horiek babestu 
egiten dute eskumen autonomikoaren aitortza, zeregin hauetarako: 
irakaskuntza programatzeko, curriculuma antolatzeko, hezkuntza-sistema eta 
etapa bakoitzeko irakaskuntzak definitzeko eta ebaluatzeko, eta beste 
batzuetarako; hala nola, hezkuntzara sartzeko araudia, ikasleak irakaskuntza-
zentroetan onartzeko eta eskolatzeko irizpideen erregulazioa, unibertsitateko 
ikasketetara sartzeko irizpideen erregulazioa, funts publikoekin sostengatzen 
diren zentroen araubidearen definizioa, hezkuntza-komunitatearen 
antolaketaren definizioa eta komunitate horrek hezkuntzaren kontrolean eta 
kudeaketan parte hartzeko moduaren definizioa edo hizkuntza propioa 
irakaskuntzan erregulatzea. Horiek guztiek, errekurtso honi egokitu ez arren, 
estatutuan esplizituki aitortzen den berezitasuna dute, eta horrek halabeharrez 
banakatzen du Euskal Autonomia Erkidegoak irakaskuntzaren arloan duen 
eskumenaren irismenaren gaineko interpretazioa.  
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Ahal arautzaile eta betearazleen laburpen horrek ez die kalterik egiten Estatuari 
EKren 149.1.30 artikuluaren arabera dagozkion eskumenei, baina bere markari 
eusten dio, bere berezitasunari; hots, EKren lehen xedapen gehigarriarekin 
lotzen den berezitasunari heltzen dio, zeinak zilegitasun handiagoa ematen 
dion izate autonomikoari.  
 
Multzo horretatik erabaki-eremu propio eta eraginkorra eratortzen da, 
bateraezina erabat 8/2013 Lege Organikoan (LOMCE) hezkuntza-sistemaren 
muineko alderdi askori egiten zaien definizioarekin, Euskal Autonomia 
Erkidegoaren esku-hartzea oso mugatuta geratzen baita hor, subsidiarioa eta 
aipamenezkoa ia. 
 
7.3.- Estatuak ahalmena baldin badu aipatutako esparruan eragiteko, zein 
da esku hartzeko baimena ematen dion titulu juridikoa, eta zer muga 
ezartzen dizkie EAEko erakundeei? Zein politika publiko ezin ditu EAEk 
onartu eta aplikatu aipatutako esparruan? 
 
Espainiako Konstituzioaren 149.1.30 artikulua: estatuaren eskumen esklusiboa 
da titulu akademikoak eta lanbide-tituluak eskuratu, eman eta homologatzeko 
baldintzak arautzea, eta Konstituzioaren 27. artikulua garatzeko oinarrizko 
arauak ematea, botere publikoek alor horretan dituzten betebeharrak betetzen 
direla bermatzeko. 
 
EKren 149.1.30 artikuluak eta EAEko Autonomia Estatutuaren 16. artikuluak 
eratzen dute gaiaren arloko eskumenen banaketa egituratzeko ardatza.  
 
EKren 149.1.30 artikulua manu bat da, funtsean Estatuaren eta autonomia-
erkidegoen artean partekatutako eskumenen agertokia irudikatzen duena. 
Konstituzio Auzitegia agertoki hori mugatzen joan da, jurisprudentzia sendo 
baten bidez. Konstituzio Auzitegiaren epai hauek dira horren erakusle 
berrienak: 111/2012 Epaia, maiatzaren 24koa; 184/2012 Epaia, urriaren 17koa; 
212/2012 Epaia, azaroaren 14koa, eta 24/2013 Epaia, urtarrilaren 31koa. 
 
Hezkuntzaren arloko eskumen estatalaren goiburuan, ongi bereizitako bi zati 
ageri dira:  
 
(1) Titulu akademikoak eta profesionalak eskuratzeko, igortzeko eta 
homologatzeko baldintzen erregulazioa.  
 
Eskumen arautzailea da, materiala, legeek eta erregelamenduek erabil 
dezaketena. Bertan, ahal hau sartzen da: “heziketa-maila eta -ziklo bakoitzari 
dagozkion tituluak ezartzea, modalitate ezberdinetan, balio gaitzailearekin; bai 
ikuspuntu akademikotik begiratuta, bai lanbide tituludunetarako (hots, titulua 
eskatzen duten lanbideetarako)” (Konstituzio Auzitegiaren 184/2012 Epaia, 3. 
oinarri juridikoa, non Konstituzio Auzitegiaren 428/1981 Epaia, abenduaren 
22koa, 3. oinarri juridikoa, eta Konstituzio Auzitegiaren 122/1989 Epaia, 
uztailaren 6koa, 3. oinarri juridikoa, aipatzen diren). 
 
Estatuaren eskumenak gaikuntza ematen du, beraz, DBHko gradudun titulua 
eta Batxilergoko titulua zehazteko (horiei buruzkoak dira, hurrenez hurren, 
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2/2006 Lege Organikoaren 31. eta 37. artikuluak). Titulua eta hura lortzeko 
baldintzak finkatutakoan agortzen da eskumena, hots, titulua eskuratzeko eduki 
behar diren gaitasunak eta funtsezko ezagutzak zehazteko baino ez du 
ahalmena ematen. Geroago berriro helduko diogu kontu horri, EKren 149.1.30 
artikuluko bigarren tartekitik eratortzen den eskumenarekin lotuta baitago.  
 
Eskumen horrek barruan hartzen du, halaber, tituluak emateko prozedura, 
tituluen forma eta eredua, tituluen egiazkotasuna bermatzeko neurriak eta 
tituluen erregistroa arautzea, bai eta tituluak baliozkotzeko baldintzak eta 
ikasketak homologatzeko arauak ezartzea ere. Hortik erraz atera daiteke 
Estatuak duela eskumena Estatuaren lurralde osoan izan behar diren titulu 
ofizialak zehazteko. 
 
Tituluak eman eta homologatzeari dagokionez, araugintzako eskumenaren 
erreserba esklusiboa da, eta ez zaio Euskal Autonomia Erkidegoari inongo 
gaitasunik aitortzen arlo horretan, nahiz eta betearazpen-eginkizuna Euskal 
Autonomia Erkidegoak hartzen duen bere gain, zailtasunik gabe, EAEko 
Autonomia Estatutuaren 16. artikuluan xedatutakoaren arabera (Konstituzio 
Auzitegiaren 184/2012 Epaia, 3. oinarri juridikoa, zeinak Konstituzio 
Auzitegiaren maiatzaren 24ko 111/2012 Epaiaren 5. oinarri juridikora igortzen 
baikaitu).  
 
(2) EKren 27. artikuluaren garapenerako oinarrizko baldintzak arautzeko 
Estatuak duen eskumena.  
 
Eskumen horri lotuta dago “EKren 27. artikuluan azaltzen diren gaiak 
antolatzeko araugintzako printzipio orokor eta uniformeak definitzeko 
eginkizuna” (Konstituzio Auzitegiaren 77/1985 Epaia, ekainaren 27koa, 15. 
oinarri juridikoa); eginkizun hori bat dator bete-betean oinarrien helburu 
materialarekin; izan ere, horiek “orientazio bateratua dute, eta halako 
egonkortasun bat, legegileak une bakoitzean sektore materialaren funtsezko 
alderditzat jotzen duen orotan” (denen ordez, Konstituzio Auzitegiaren 223/2000 
Epaia, irailaren 21ekoa, 6. oinarri juridikoa).  
 
Eskumen horrek hauexek ditu oinarri nagusiak: eskubide-berdintasuna, 
hezkuntza-sistema Estatuaren lurralde osoan homologatuta eduki beharra, eta 
hura gutxieneko homogeneotasun-maila batekin garatu beharra, ikasle guztiei 
pareko hezkuntza eta gutxieneko kalitate-bermeak eskaini ahal izateko Estatu 
osoan.  
 
Eskakizun horiek bateragarriak dira “autonomia-erkidegoek, bakoitzak bere 
autonomia-estatutuan adierazitako moduan, legegintza- eta betearazpen-
eginkizunetarako duten eskumen osoarekin, zeina «behar bezain zabal eta 
malgu egikaritu behar baita, arloko araugintza-eskumenak dituzten autonomia-
erkidegoek euren aukera politikoak egin ahal izan ditzaten, bakoitzak bere 
inguruabar espezifikoen arabera»”. (Konstituzio Auzitegiaren 131/1996 Epaia, 
uztailaren 11koa, 3. oinarri juridikoa, Konstituzio Auzitegiaren maiatzaren 24ko 
111/2012 Epaiaren 12.b oinarri juridikoan aipatua).  
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EKren 149.1.30 artikuluak ez du abalatzen Estatuak irakaskuntzaren eta 
hezkuntzaren edozein alderdi arautzea, baizik eta, hertsiki, hezkuntzarako eta 
irakaskuntzaren askatasunerako eskubidea garatzeari dagozkion alderdiak 
arautzea. Elementu horiek Estatuaren eskumenaren ardatz dira, eta zuzenean 
loturik daude, batetik, hezkuntza-sistema definitzen duten eta botere publikoen 
betebeharrak betetzea bermatzen duten elementuak zehaztearekin, eta 
bestetik, Konstituzioan jasotako eskubideak erabiltzeko eta betebeharrak 
betetzeko garaian espainiar guztiek izan behar duten berdintasunarekin 
(Konstituzio Auzitegiaren 330/1993 Epaia, azaroaren 12koa, 3. oinarri 
juridikoa).  
 
Horrela taxututako hezkuntza-sisteman “ezinbestez parte hartu behar dute 
Estatuko eta autonomia-erkidegoetako gobernu-mailek, zeinek bere 
eskumenen arabera” (Konstituzio Auzitegiaren 111/2012 Epaia, maiatzaren 
24koa, 5. oinarri juridikoa). 
 
Eskumen hori gauzatze aldera, honako eginbehar hauetarako ahalmenak 
baliatu izan dira: hezkuntza-sistemaren antolamendu orokorra ezartzea, 
irakaskuntzaren programazio orokorra egitea (Konstituzio Auzitegiaren 47/2005 
Epaia, martxoaren 3koa, 11. oinarri juridikoa), gutxieneko irakaskuntzak 
finkatzea, gutxieneko irakaskuntzetako irakasgaietako bakoitzean bildutako gai 
multzoen araberako helburuak finkatzea, Estatu osoan ofizialak diren ikasketa- 
eta lanbide-tituluak lortzeko bete behar diren ikasketa-planen eta programen 
gutxieneko edukiak edo eduki komunak zehaztea, gutxieneko irakaskuntza 
eraginkorra izan dadin bertan gutxienez eman behar diren orduen kopurua 
finkatzea, titulu batera bideratutako ikasketak egin ahal izateko ikasleek bete 
behar dituzten baldintzak zehaztea, edo curriculumaren oinarrizko alderdien 
edukiak eta ebaluazio-irizpideak zehaztea. 
 
Azken batean, EKren 149.1.30 artikuluaren itzalpean, legegintzako funtsezko 
aukera mugatzeko eskumena aitortzen zaio Estatuari, EKren 27. artikuluaren 
oinarrizko garapena zehaztu dezan, izan litezkeenen artetik.  
 
Dena dela, Estatuak EKren 149.1.30 artikuluko bigarren tartekitik eratorritako 
eskumena baliatuz eman dezakeen araudiak oinarrizko arau bati dagozkion 
betekizun formal eta materialak bete beharko ditu, eta azken horiek, izaera 
orokorrarekin, araugintzako eremu bat aitortzeko agintzen diote, autonomia-
erkidegoak bere hezkuntza-politika garatu ahal izan dezan. 
 
Estatuak hezkuntzaren arloan duen eskumena mugatzerakoan aipamena egin 
behar zaio, labur bada ere, hezkuntzarako oinarrizko eskubidearen garapenari. 
Ahalmen hori EKren 149.1.30 artikuluko bigarren tartekian jasota dago.  
 
EKren 149.1.30 artikuluak murriztu egiten du lege organikoaren erreserbaren 
edukia, EKren 81.1 artikuluaren aipamenari dagokionez. Artikulu horretan 
autonomia-erkidegoentzat loteslea den edukiak EKren 27. artikulua garatzeko 
oinarrizko mandatuak bakarrik bilduko ditu. 
 
EKren 81. artikuluko lege organikoaren erreserba berariaz mugatu behar da 
hezkuntzarako eskubideen kasuan, EKren 81.1 artikulua eta Estatuak 149.1.30 
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artikuluaren arabera duen eskumena harmonizatuz. Ezin da egon lege 
organikoari erreserbatutako esparrurik autonomia-erkidegoen eskumen-
eremuaren barruan. EKren 27. artikuluaren garapenak, lege organiko batean 
jaso behar denak, ezin ditu autonomia-erkidegoen eskumenak inbaditu. 
 
Azken batean, lege organikoaren erreserba interpretazio murriztaile bati zor 
zaio, zeinak aipamen egiten baitie EKn jasorik dagoen oinarrizko araugintza 
osatzea zuzeneko helburua duten aurrez aurreko erregulazioei. Konstituzio-
doktrinak bere egin du ikusmolde hori (Konstituzio Auzitegiaren 6/1982 Epaia, 
otsailaren 22koa, 76/1983 Epaia, abuztuaren 5ekoa, eta 160/1987 Epaia, 
urriaren 27koa), honako hau esatean: “Konstituzioaren 81.1 artikuluak aipamen 
egiten dio eskubide horien zuzeneko garapenari”. 
 
Horregatik, EKren 27. artikulua garatzeko oinarrizko arauen edukiak ezingo dio 
erreferentzia egin oinarrizko eskubidearekin nolabaiteko lotura, denik urrunena 
ere, duen irakaskuntzaren edozein alderdiri, baizik eta soil-soilik eskubide 
horrekin lotura estua eta zuzenekoa duten alderdiei. “Konstituzioak ez du 
agintzen oinarrizko eskubideei «eragiten dien» edozein lege-diziplina lege 
organiko baten bidez onartzeko; aitzitik, halako eskubideen «arautze» bat 
ezinbestean barneratzen da Konstituzioaren 81.1 artikuluko erreserban —eta 
ez 53.1 artikuluko lege arruntaren erreserban—, baldin eta zuzeneko eran eta 
oinarrizko eskubidea definitzeko funtsezkoak diren elementuetan «garatzen» 
badu Konstituzioa”. (Konstituzio Auzitegiaren 127/1994 Epaia, maiatzaren 
5ekoa, 3. oinarri juridikoa). 
 
Konstituzio Auzitegiaren uztailaren 23ko 173/1998 Epaiak (7. oinarri juridikoa) 
honako hau adierazten du: “uno de los criterios fundamentales que, junto a los 
ya mencionados, ha orientado la realización de esta tarea de definición 
sistemática ha sido la de reservar al Estado ex art. 81.1 CE la regulación de los 
aspectos esenciales, el desarrollo directo del derecho fundamental considerado 
en abstracto o “en cuanto tal”, en tanto que se atribuye la regulación de la 
materia sobre la que se proyecta el derecho al legislador ordinario, estatal o 
autonómico, con competencias sectoriales sobre la misma”. 
 
Horrela, bada, EKren 81.1 artikuluak berekin dakar Estatuari erreserbatzea, 
legegile organikoa den aldetik, funtsezko alderdiak, abstraktuki hartutako 
oinarrizko eskubidearen zuzeneko garapena; eta eskubidearen xede den gaia 
arautzea, berriz, Estatuko edo autonomia-erkidegoko legegile arruntari dagokio, 
kasuan kasuko arloko eskumenen banaketaren arabera. 
 
7.4.- Nola eragiten dio Europar Batasunaren erabakitze-ahalmenaren 
esparruak? Zer muga ezartzen dizkio EAEren erabakitze-ahalmenari? 
 
Hezkuntza —eta, horrenbestez, goi-mailako hezkuntza— ofizialki onartu zen 
Europar Batasunaren eskumen-esparru gisa 1992ko Maastrichteko Tratatuan. 
 
Lisboako Tratatuak ez du Europar Batasunaren egitekoa aldatu hezkuntzaren 
(goi-mailako hezkuntzaren) arloan, baina aplikazio-eremu zabalagoa aurreikusi 
du politika horretarako, eta lehen baino garrantzitsuagoa izan litekeen 
eginkizuna ezarri dio Europar Batasunari. Arloko bibliografian «klausula sozial» 
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horizontal gisa deskribatu denaren bitartez gauzatu da hori. Izan ere, Europar 
Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren (EBFT) II. tituluko 9. 
artikuluak xedatzen duenez, «politika eta ekintzak zehaztu eta gauzatzeko 
lanetan, Batasunak kontuan hartuko ditu honako arlo hauei lotutako 
eskakizunak: [...] hezkuntzan [eta] prestakuntzan maila handia lortzea». (Goi-
mailako) hezkuntzak Europako politiken esparruan duen garrantzia berresten 
da, gainera, tratatuek adinako balio juridikoa duen Europar Batasuneko 
Oinarrizko Eskubideen Gutunaren II. tituluko 14. artikuluan, bertan bermatu 
egiten baita «hezkuntzarako eskubidea». 
 
Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren (EBFT) 165. 
artikuluko 1. zenbakian ezarrita dagoenez, «Batasunak kalitatezko hezkuntza 
garatzen lagunduko du, estatu kideen arteko lankidetza sustatuz, eta, 
premiazkoa izanez gero, estatuon ekintza bultzatuz eta osatuz, betiere estatuen 
erantzukizunak errespetatuz irakaskuntzaren edukiei eta hezkuntza-sistemaren 
antolamenduari dagokienez, eta kultura- eta hizkuntza-aniztasuna 
errespetatuz». EBFTren 165. artikuluko 2. zenbakiak dioenez, Batasunaren 
ekintzak xede izango du «ikasleen eta irakasleen mugigarritasuna erraztea, 
batez ere tituluen eta ikastaldien onespen akademikoa sustatuz; ikastetxeen 
arteko lankidetza sustatzea, eta Erkidegoko estatuetako heziketa-sistemetan 
dauden arazo berdinei buruzko informazioa eta eskarmentuak elkarren artean 
trukatzeko moduak garatzea». 
 
Xedeak 
 
Helburuak, Europar Batasunaren tratatuen arabera. Batasunaren epe luzerako 
konpromisoa da errealitate bihurtzea irakaskuntza etengabea eta 
mugigarritasuna, hezkuntzaren eta prestakuntzaren kalitatearen eta 
eraginkortasunaren hobekuntza eta sormenaren zein berrikuntzaren indartzea. 
Konpromiso hori oinarri harturik, EBFTren 165. artikuluko 2. zenbakiak zehatz 
azaltzen ditu Batasunaren ekintzaren helmugak hezkuntzaren, lanbide-
heziketaren, gazteriaren eta kirolaren esparruan. Honako helburu hauek 
garrantzi berezia dute goi-mailako hezkuntzari dagokionez: 
irakaskuntzan europartasuna garatzea; 
ikasleen eta irakasleen mugigarritasuna erraztea, batez ere tituluen eta 
ikastaldien onespen akademikoa sustatuz; 
ikastetxeen arteko lankidetza sustatzea; 
Erkidegoko estatuetako heziketa-sistemetan dauden arazo berdinei buruzko 
informazioa eta eskarmentuak elkarren artean trukatzeko moduak garatzea, eta 
urrutiko hezkuntza garatzeko bideak sustatzea. 
 
Egungo lehentasunak hezkuntzaren eta prestakuntzaren arloan 
 
Europa 2020 Estrategiak areagotu egin du goi-mailako hezkuntzari buruzko 
interes politikoa Europan. Estrategia horren helburuek «hazkunde adimentsu, 
jasangarri eta integratzailea» dute ardatz. Helburuok lortu ahal izateko, inbertsio 
eraginkorragoa egin behar da hezkuntzan, ikerketan eta berrikuntzan. Helburu 
nagusietako bat da nabarmen handitzea goi-mailako ikasketak amaitzen 
dituzten gazteen kopurua (gutxienez 30-34 urte bitarteko pertsonen % 40 izatea 
lortu nahi da 2020rako). Helburu handinahi hori bazegoen jasorik jada 
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hezkuntzaren eta prestakuntzaren arloko Europako lankidetzarako esparru 
estrategikoan (ET 2020), zeina 2009ko maiatzean onartu baitzuen Kontseilu 
Europarrak. Esparru horrek oinarritzat hartu du bere aurrekoa, Hezkuntza eta 
Prestakuntza 2010 lan-programa alegia, eta estatu kide guztietarako helburu 
estrategikoak ezarri ditu, bai eta helburuok lortzeko printzipio multzo bat ere. 
 
Estatu kideen ekimenez gainera, Europar Batasunak modu aktiboan 
sustengatzen ditu Bolognako Prozesuaren lehentasunak. Prozesu hori, 1999an 
abiatu zenetik, Europako goi-mailako hezkuntza-sistema konparagarriago, 
bateragarriago eta koherenteagoen alde aritu da, eta lan horren buruan Goi 
Mailako Hezkuntzaren Europako Esparrua (GMHEE) sortu da, 2010eko 
martxoan Budapesten eta Vienan egindako ministro-konferentziaren 
adierazpenaren bitartez. 
 
Europa 2020 Estrategia onartu eta gero, 2011n Batzordeak Europako goi-
mailako hezkuntza-sistemen ahalbideei erreparatu zien «Hezkuntza eta 
enplegua sustatu – Europako goi-mailako hezkuntza-sistemak modernizatzeko 
agenda bat» izenburuko adierazpenean. Erreformak aplikatzeko ardura estatu 
kideei eta goi-mailako hezkuntza-erakundeei dagokiela jakinda ere, Batzordeak 
behar ziren erreformak eskatu zituen giltzarri diren esparru batzuetan, hala nola 
ikerketan edo enpleguan. Funtsezko politika batzuk gauzatzea iradoki zen, bai 
eta Batzordeak hurrengo urteetan hartu beharko zituen erabakien zerrenda ere. 
 
2016an Batzordeak berretsi egin zituen goi-mailako hezkuntzak gaitasunen 
garapenerako duen garrantzia, mugigarritasunak ikaskuntza formalerako eta 
informalerako duen garrantzia, eta goi-mailako hezkuntza etorkizuneko 
enpleguek eskatzen dituzten kualifikazioei egokitzeko modernizatu beharra. 
 
Unibertsitateaz kanpoko hezkuntzari dagokionez, hezkuntza-sistema 
nazionalen deskribapena (orain arte Erypedia deitu zaiona) Eurydice Sareko 
online baliabidea da, Europako hezkuntza-sistemen antolaketaren eta horien 
azkenaldiko erreformen deskribapen zehatz eta eguneratua eskaintzen duena. 
Baditu 5.000tik gora artikulu Europar Batasunaren Erasmus + programan parte 
hartzen duten 33 herrialdeetako 38 hezkuntza-sistemari buruz (parte-
hartzaileak EBko 27 estatu kideak, Kroazia, Islandia, Liechtenstein, Norvegia, 
Suitza eta Turkia dira). 
 
Informazioa 14 kapitulutan antolatuta dago. Hona kapitulu horien gaiak: 
Herrialdearen ingurune politiko, ekonomiko eta soziala. 
Hezkuntza-sistemaren antolaketa eta administrazio orokorra. 
Hezkuntzaren finantzaketa. 
Hezkuntza-etapak. 
Goi-mailako hezkuntza. 
Helduen hezkuntza eta prestakuntza. 
Irakasleak, kudeatzaileak eta hezkuntzako beste langile batzuk. 
Kalitatearen ebaluazioa. 
Hezkuntzako laguntza eta orientazioa. 
Hezkuntzako mugigarritasuna eta nazioartekotzea. 
Egiten ari diren erreformak eta egungo ekimen politikoak. 
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Estatu kideetan hezkuntza-sistemak arautzen dituen oinarrizko legeria 
kontsultatzeko estekak ere eskaintzen ditu. 
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8.- HIZKUNTZA-ARAUBIDEA 

 
8.1.- Zer politika publiko dauzkate ezarrita eta indarrean EAEko 
erakundeek? 
 
Eusko Jaurlaritzaren jarduketa-arloak eta antolaketa-aurreikuspenak zehazten 
dituen arauarekin bat, honako esparru hauetan bereizten dira politika publikoak 
taxutzeko egiturak: 
 
a) Hizkuntza-politika. 
b) Euskararen sustapena. 
c) Ondare historiko-artistikoaren kudeaketa eta babesa; museoak, liburutegiak 
eta agiritegiak. 
d) Arte- eta kultura-jarduerak eta horien zabalkundea. 
 
8.2.- Bere osoan diseinatu, onartu, garatu eta ebaluatu al dezakete 
aipatutako esparruko politika publikoa? 
 
EAEko instituzio publikoek ezin dute guztiz erabaki esparru horietako politika 
publikoa, ordenamendu juridikoak erabakitze-ahalmena mugatzen dielako. 
 
EAEren ahalmena zein den argi jasota dago EAEko Autonomia Estatutuaren 6. 
artikuluan: euskara, Euskal Herriaren hizkuntza propioa, gaztelania bezala 
hizkuntza ofiziala dela dio, eta bi hizkuntzak jakiteko eta erabiltzeko eskubidea 
aitortzen die herritarrei: 
 
“1. Euskara, Euskal Herriaren hizkuntza propioa, hizkuntza ofiziala izango dela 
Euskadin, gaztelania bezala, eta bertako biztanle guztiek dute bi hizkuntzok 
jakiteko eta erabiltzeko eskubidea. 
2. Autonomia-erkidego osorako erakundeek, autonomia-erkidegoaren aniztasun 
soziolinguistikoa kontuan hartuz, hizkuntza bion erabilera bermatuko dute eta 
bion ofizialtasuna arautuko, eta beren ezagutza ziurtatzeko behar diren neurri 
eta baliabideak bideratu eta arautuko dituzte. 
3. Inor ezin izango da hizkuntza dela-eta diskriminatu. 
4. Euskarari dagozkionetan, Euskaltzaindia erakunde aholku-emaile ofizial da. 
5. Euskara beste euskal lurralde eta gizatalderen ondare den aldetik eta 
erakunde akademiko eta kulturazkoak izan ditzaten harreman eta loturez gain, 
Euskal Herriko Autonomia Erkidegoak eskatu ahal izango dio Espainiako 
Gobernuari lurralde eta gizatalde horiek kokaturik dauden edota bizi diren 
Estatuekin kulturazko harremanak bideratzeko itun-hitzarmenak izenpetu eta, 
hala badagokio, Gorte Nagusien aurrean, baimentzeko, aurkeztu ditzala, 
euskara zaindu eta bultzatze aldera”. 
 
Azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legeak, Euskararen erabilera arautzekoak, 
garatu egiten du Autonomia Estatutuan xedatutakoa. (1982ko abenduaren 16ko 
EHAA, 160. zk.) 
 
Euskarak duen lege-estatusa dela-eta, Eusko Jaurlaritzak iritzi dio EAEn 
daukagun araudia legezko tresna nahiko ona izan dela orain arte egindako 
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bidea egiteko, eta etorkizunari begira ere egokia dela, garatzeko aukerak 
ematen baititu. Komenigarria litzateke araudiaren inguruko eztabaidak alde 
batekoen eta bestekoen arteko liskar interesatuetatik kanpo uztea. Edonola ere, 
euskara biziberritzeko prozesuak aurrera egiten duen heinean, eta gizartearen 
ezaugarrien bilakaera kontuan harturik, beti izango da egokia gogoeta eta 
azterketak egitea hizkuntzari buruzko araudiaren mugak edo egokitu beharreko 
alderdiak detektatzeko eta behar diren egokitzapenei ekiteko, betiere 
gizartearen unean uneko borondatearekin bat etorriz, eta ezberdinen arteko 
adostasun zabalean oinarrituta. Euskararen legegintzako garapenean oso 
bereziki zaindu beharko da hizkuntzen tratamendu egokia sartzeko beharra 
lege eta arau sektorialetan, gure legeriak xedatzen duen euskararen eta 
gaztelaniaren arteko estatus-berdintasun hori sektoreetan errazteko eta 
ahalbidetzeko. 
 
8.3.- Estatuak ahalmena baldin badu aipatutako esparruan eragiteko, zein 
da esku hartzeko baimena ematen dion titulu juridikoa, eta zer muga 
ezartzen dizkie EAEko erakundeei? Zein politika publiko ezin ditu EAEk 
onartu eta aplikatu aipatutako esparruan? 
 
Espainiako Estatuan badira estatu-eremuko arau garrantzitsu batzuk 
euskararen erabilerari eragiten diotenak, 1978ko Konstituzioaren oinarritik 
hasita. Esparru publikoan, haren erabileraren araubide juridikoa badago 
araututa Estatuko oinarrizko legeetan, are lege esklusiboetan (administrazio-
prozedura erkidea), zeinak EKren 149.1.18 artikuluaren babesean eman baitira. 
 
Hizkuntza koofizialei buruzko Konstituzio Auzitegiaren doktrinak errefusatu 
egiten du “lehentasunezko hizkuntza” esamoldea, eta zehazten du 
koofizialtasunak normaltasuna dakarrela berekin bizitza sozialaren arlo 
guztietan. Horrelako doktrinaren aurrean, beraz, guztiz justifikatuta dago 
“erabilera normala edo orokorra” esamoldea. 
 
8.4.- Nola eragiten dio Europar Batasunaren erabakitze-ahalmenaren 
esparruak? Zer muga ezartzen dizkio EAEren erabakitze-ahalmenari? 
 
Aipatzekoa da Eskualdeetako eta Eremu Urriko Hizkuntzen Europako Gutuna. 
Agiri hori Espainiako barne-zuzenbidearen parte da, Espainiako gobernuak 
2001eko otsailaren 2an izenpetutako berrespen-tresnaren indarrez (2001eko 
irailaren 15eko BOE, 222. zk.). 
 
Oro har, Estatuko eta Europako esparruei dagokienez, Estatuan eta Europan 
lan egin beharko da hizkuntza txiki eta ertainak babestu eta sustatzeko. 
Europako hizkuntza-aniztasunak etorkizunean hartuko duen norabideak, bizi 
garen ingurune linguistiko eta geopolitikoan, eragina izan dezake euskararen 
bilakaeran, eta, horregatik, sustatu behar genuke hizkuntza txikiek eta ertainek 
estatus eta egoera normalizatuak eskura ditzaten Europako ingurunean. 
Horretarako baliatu behar ditugu egitura politikoak (eskualdeetako, mugaz 
haraindiko eta Europako erakundeak) eta Europan hizkuntza-aniztasuna 
sustatzen diharduten elkarte eta foroak. Espainiako Estatuan itun linguistiko 
berri bat bideratu beharra dago, Estatuko erakundeek egiaz har dezaten aintzat 
Espainiako hizkuntza-aniztasuna, eta gaztelania ez diren hizkuntza ofizialek 
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legezko onespena jaso dezaten Estatuan, adin nagusiko hizkuntza gisa, eta 
Estatuko erakundeetan erabili ahal izan daitezen. 
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9.- DEMOKRAZIAN SAKONTZEA: PARTE HARTZEKO POLITIKAK 

 
9.1.- Zer politika publiko dauzkate ezarrita eta indarrean EAEko 
erakundeek? 
 
Eusko Jaurlaritzaren jarduketa-arloak eta antolaketa-aurreikuspenak zehazten 
dituen arauarekin bat, honako esparru hauetan bereizten dira politika publikoak 
taxutzeko egiturak: 
 
a) Informazioaren eta ezagutzaren gizartea sustatu eta garatzea EAEko 
gizartean, alde batera utzi gabe administrazio eta gobernu elektronikoen arloko 
jarduketak. 
 
9.2.- Bere osoan diseinatu, onartu, garatu eta ebaluatu al dezakete 
aipatutako esparruko politika publikoa? 
 
EAEko instituzio publikoek ezin dute guztiz erabaki esparru horietako politika 
publikoa, ordenamendu juridikoak erabakitze-ahalmena mugatzen dielako. 
 
Izugarri konplexua da EAEren jarduketa-ahalmen teorikoak mugatzea parte 
hartzeko politika deritzen horien esparruan; batez ere, jakina, herritarrek 
administrazio-prozeduretan parte hartzeko mekanismoei buruzko lege arruntek 
eskain ditzaketen gutxienekoetatik harantzago bagoaz. Administrazio-
prozeduran eta izaera orokorreko xedapenak prestatzeko prozeduran parte 
hartzeko hainbat mekanismo ezartzen dituzte lege orokorrek. Entzunaldiaren 
eta jendaurreko informazioaren mekanismoak erabat txertaturik daude EAEko 
administrazioen lanean (are gehiago, gogora ekar litezke herritarrek parte 
hartzearen arloan askotariko ekimenak —legegintzakoak barne— sakonean 
aztertzeko eta gauzatzeko hainbat jarduketa). 
 
Legegintzako herri-ekimena ere aipatu behar da, EAEko Autonomia Estatutuan 
bertan ezarrita eta Eusko Legebiltzarraren lege arrunt baten bidez araututa 
dagoen mekanismoa. 
 
Kontu honek arazo eta ertz gehiago agertzen ditu, ordea, zuzeneko demokrazia 
deritzen formei erreparatzen diegunean. EAEko Autonomia Estatutuak ez zuen 
sakonean jorratu gai hori, noski, eta bera aztertzeko, autonomia-erkidegoetako 
ekimenek Konstituzio Auzitegiaren jurisprudentzian egin duten ibilbide bihurria 
aztertu behar dugu. Horixe egingo dugu jarraian. 
 
9.3.- Estatuak ahalmena baldin badu aipatutako esparruan eragiteko, zein 
da esku hartzeko baimena ematen dion titulu juridikoa, eta zer muga 
ezartzen dizkie EAEko erakundeei? Zein politika publiko ezin ditu EAEk 
onartu eta aplikatu aipatutako esparruan? 
 
Konstituzio Auzitegiaren 31/2015 Epaiak zehatz azaltzen du zeintzuk diren 
herritarrek parte hartzeko bideak:  
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-ordezkaritzako demokrazia, hauteskundeen bidezkoa, oinarria EKren 23.1 
artikuluan duena; 
-zuzeneko demokrazia, oinarria 23. artikuluan duena, subiranotasunaren 
titularrari zuzeneko deia eginez gauzatzen dena: kontzeju irekia, legegintzako 
herri-ekimena eta erreferenduma (92.1 artikulua eta EK-k aurreikusten dituen 
kasuak); 
-eta, azkenik, demokrazia parte-hartzailea (EKren 9.2 art.); hori legegile 
arruntak (Estatukoak edo autonomia-erkidegokoak, bere eskumenen 
esparruan) arautu beharreko tertium genus bat da, eta ez da EKren 23.1 
artikuluaren adierazpena. 
 
Herritarrek parte hartzeko modu horiek herri-galdeketaren (generoa) eta 
erreferendumaren (espeziea) figuren gainean proiektatzen dira kontsulta 
modalitate gisa. EKren 149.1.32 artikuluak, erreferendum bidezko herri-
galdeketez aritzean, erreferendum ez diren beste galdeketa batzuk onartu ditu. 
Erreferenduma zuzeneko parte-hartzearen adierazpena da EKren 23.1 
artikuluaren arabera, eta erreferendum ez diren kontsultak demokrazia parte-
hartzailearen adierazpenak dira EKren 9.2 artikuluaren arabera. 
 
EKren 23.1 artikuluaren adierazpen diren zenbait erreferendum kasu 
aurreikusten ditu EK-k:  
-EKren 92.1 artikulukoa: garrantzi handiko erabaki politikoak; 
-EKren 151.1 artikulukoa: autonomiarako prozesuaren ekimena; 
-EKren 151.2 artikulukoa: estatutuen onarpena; 
-EKren 152.2 artikulukoa: estatutuen erreformaren onarpena; 
-EKren 167.3 eta 168.3 artikuluetakoak: Konstituzioaren erreforma; 
-EKren 4. xedapen iragankorrekoa: Nafarroa EAEn sartzea. 
 
Horietaz gainera, bestelako erreferendumak ere onar daitezke antolamenduan. 
 
Erreferendumak ezaugarri hauek ditu, herri-galdeketaren generoko espezie 
gisa: 
-Kontsultatutako subjektua: lurralde jakin bateko hautesleria (uti cives). 
-Prozedura: erroldan oinarritutako eta hauteskunde-administrazioak 
kudeatutako hauteskunde-prozedura. EKren 92.3 artikuluak dio lege organiko 
batean ezarri behar direla EKn aurreikusitako erreferendum modalitateen 
baldintzak eta prozedura. Beharrezkoak dira hauteskunde-prozesu bati 
dagozkion bermeak eta sufragio edo botoa. 
-Helburua: arazo publikoetan parte hartzeko oinarrizko eskubidea, EKren 23.1 
artikuluan aitortua, erabili ahal izatea. 
 
Erreferendum ez diren galdeketei dagokienez: 
-Kontsultatutako subjektua: edozein kolektibo. Ezin zaizkio hautesleriari egotzi 
(ez dira orokorrak).  
-Uti singulus edo uti socius parte hartzen da. 
-Prozedura: iritzia agertzeko edozein era, sufragioa izan ezik (sinadurak, 
zundaketak, inkestak…). 
-Helburua: EKren 9.2 artikuluan dago jasota. 
 
Arlo horretako eskumen-banaketa:  
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Erreferendumak lege organiko bat eskatzen du: ardatz bikoitza dago, batetik 
EKren 92.3 artikulua, lege organiko batek arautu behar baititu EKn 
aurreikusitako erreferendum modalitateen baldintzak eta prozedurak, eta 
bestetik EKren 81.1 artikulua, berekin baitakar EKren 23.1 artikuluko oinarrizko 
eskubidea egikaritzea. 2/1980 Lege Organikoa da EKren 92.3 artikuluan 
aipatutako hori, EKn aurreikusitako erreferendum modalitateen baldintzak eta 
prozedura arautzen dituena, eta estaltzen du, halaber, EKren 81.1 artikuluko 
erreserba, EKren 23.1 artikuluan jasota dagoen parte-hartze politikorako 
oinarrizko eskubidea garatzekoa. EKn aurreikusitako erreferendumak baino ez 
dira arautzen lege horretan. 
 
Erreferendum bidezko galdeketak baimentzeko eskumena Estatuari esleitzen 
dio EKren 149.1.32 artikuluak, eta ez da betearazpen-eskumen hutsa, aitzitik, 
erakunde horren ezarpen eta arauketa osoak hartzen ditu barruan.  
 
EKren 149.1.18 artikuluko eskumenak, administrazio publikoen araubide 
juridikoaren oinarrien gainekoak, 2/1980 Lege Organikoaren eremutik kanpo 
utzitako udal-galdeketei eragiten die. Lege horrek Toki Araubidearen Oinarrien 
Legeari egozten dio haien diziplina (71. art.) 
 
Autonomia-erkidegoen eskumenak erreferendum ez diren galdeketetarako 
eskumenak dira, eta muga hauek dituzte: 
-Ezin dituzte ukitu Konstituzioa egiteko prozesuan ebatzitako gaiak, eratutako 
botereen erabakimenetik kanpo daudenak (Konstituzioaren erreformaren 
bitartez soilik berrikus daitezke, Konstituzioan ezarritako prozedurak betez). 
-Ezin da gainditu autonomia- eta toki-erakundeen eskumenen eremua. 
-Erreferendum ez diren galdeketetan, Estatuaren eskumenak mugatu egiten du 
autonomia-erkidegoen eskumena (EKren 149.1.18 artikulua, administrazio 
publikoen araubide juridikoaren oinarriak). 
 
Auzitan jarritako legeari helduz (10/2014 Legea, erreferendum ez diren 
galdeketak arautzen dituena), Konstituzio Auzitegiaren 31/2015 Epaiak 
erreferendum ez diren galdeketen definizioa eta izaera aztertzen ditu. Hala, 
legitimatuta dauden pertsonentzako deialdia dela dio, eta bozketaren bidez 
adierazten dela. Lurralde-irizpide bat eransten du, kontsultak autonomia-
eremukoak edo toki-eremukoak izan daitezkeela, alegia; eta irizpide subjektibo 
bat, galdeketara deitutako subjektuen arabera honako hauek bereizten dituena: 
 
galdeketa orokorrak edo benetako erreferendum-galdeketak: 
 
1.1.- Legitimatutako pertsona hauei edo hautesleria honi egiten zaienean 
galdeketa (sui generis hautesleria izan arren, hor badago sartuta zalantzarik 
gabe Kataluniako hautesleria):  
a) Hamasei urtetik gorakoak izan eta katalan izaera politikoa duten pertsonak, 
atzerrian bizi diren katalanak barne. Azken horiek aldez aurretik eskatu behar 
dute berariaz sortutako erregistroan inskribatzeko. 
b) Hamasei urtetik gorakoak izan eta Europar Batasuneko estatu kideetako 
nazionalitatea duten pertsonak, Kataluniako biztanleen erregistroan inskribatuta 
badaude eta galdeketarako deialdiaren aurreko urtebetean etengabe 
Katalunian bizi izan direla frogatzen badute. 
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c) Hamasei urtetik gorakoak izan eta hirugarren estatuetako nazionalitatea 
duten pertsonak, Kataluniako biztanleen erregistroan inskribatuta badaude eta 
galdeketarako deialdiaren aurreko hiru urteetan etengabe Katalunian legezko 
egoitza izan badute. 
Hauteskunde-prozesu baten bidezko parte-hartze politikorako deiak dira 
galdeketa orokor horiek. Hautesleriari dei egiten zaio sufragio bidez adieraz 
dezan Kataluniako herritarren iritzia, EKren 23.1 artikuluko eskubidea baliatuta. 
Nahiz eta hautesleria hauteskunde-legeriak taxututakoa baino zabalagoa izan, 
hala eta guztiz ere benetan egiten da haustesleriari zuzendutako deia. 
 
1.2.- Galdeketek honako elementu hauen inguruan antolatutako hauteskunde-
prozedura dutenean: 
a) galdeketa egiteko modua eta epea, galderak formulatzeko baldintzak eta 
deialdia onartuko duen dekretuaren edukia ezartzen dira, bai eta berme-
sistema bat eta kontrol- eta jarraipen-batzordearen osaera, hautaezintasun- eta 
bateraezintasun-arrazoiak eta galdeketa-mahaien araubidea ere. 
b) galdeketaren aurreko kanpaina egiteko epea eta moduak mugatzen dira 
c) bozkatzeko prozedura (presentzial arrunta, aurreratua, elektronikoa) eta 
botoak zenbatzeko irizpideak arautzen dira. 
 
Galdeketa orokor horietan zehatz-mehatz arautzen da prozedura, eta 
prozedura horrek badu hauteskunde izaera, herritarren iritziaren formalizazio 
maila hauteskundeetakoen parekoa baita. 
 
Galdeketa orokor edo erreferendum-galdeketa horiek ezin ditu autonomia-
erkidegoko legegileak arautu, ez dituztelako betetzen EKren 23.1 eta 149.1.1 
artikuluak, 81.1,  92.3 eta 149.1.32 artikuluekin lotuta. 
 
Galdeketa sektorialak: euren xede berariazkoa dela-eta, pertsonen kolektibo 
jakin bati zuzentzen zaizkio. Horiexek dira, Konstituzio Auzitegiaren iritziz, 
erreferendum ez diren galdeketak, eta konstituzionalak dira, norbanakoen edo 
taldeen borondateak bideratzen dituztelako, baina ez borondate orokorrak; hau 
da, hautesleriari ezin egotzi zaizkion borondateak bideratzen dituztelako. 
Hautesleria baino subjektu juridiko murritzago bati egiten diote deia. 
 
Hautesleria baino subjektu juridiko murritzago bati dei egiten dioten galdeketa 
sektorialak parte hartzeko bestelako bideak dira eta autonomia-erkidegoko 
legegileak badu eskumena haiek arautzeko. Izan ere, Konstituzio Auzitegiaren 
31/2010 Epaiak dioen moduan, zilegi dira erreferendumik gabeko herri-
galdeketak, zeinen bidez edozein kolektiboren iritzia azaltzen baita, galdeketa 
bat erreferendum bihurtzen duten prozedurak ez diren bestelako bideetatik. 
 
Konstituzio Auzitegiaren epaiak, azkenik, aztergai den legeak toki-galdeketei 
buruz dakartzan manuei heltzen die 2/1980 Lege Organikoaren argitan (lege 
horrek, bere xedapen gehigarrian, TAOLi egotzi zion toki-galdeketen arauketa, 
eta azken horrek 71. artikuluan arautzen ditu), eta Kataluniako legeak galdeketa 
orokorren (erreferendumak) eta sektorialen (erreferendum ez direnak) artean 
egiten duen bereizketa aplikatzen die haiei ere. Beraz, 10/2014 Legean 
araututako galdeketa orokor guztiak, edozein lurralde-eremutan antolatzen 
direla ere (autonomia-erkidegoan, udal-eremuan edo udalez gaindiko 
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eremuan), konstituzio-kontrakoak dira, erreferendumak direlako, eta ez dago 
haiek TAOLekin erkatu beharrik (lege hori beteko balute ere konstituzio-
aurkakoak izaten jarraituko luketelako). Toki-eremuko galdeketa sektorialei 
dagokienez, kontuan hartu behar da autonomia-erkidegoen eskumena, baina 
albora utzi gabe EKren 149.1.18 artikuluaren arabera Estatuak duen eskumena. 
Estatuak, ordea, ez du eskumen hori baliatu TAOLen 71. artikuluan; beraz, ez 
du konstituzio-aurkakotasunik ikusten ezarritako arauetan. 
 
Azken batean, bada erreferendum bidez egiten ez diren herri-galdeketen eremu 
bat, eta EAEk horrelakoak arautu ditzake, toki-araubiderako eta bere burua 
antolatzeko duen eskumena baliatuz. Estatuak herri-galdeketen deialdietan 
esku har dezake baldin eta galdeketa horiek erreferendum bidez egiten badira 
(Estatuak baimendu beharra ondorioztatzen da EKren 149.1.32 artikulutik: 
“Herri-kontsultak erreferendumaren bidez egiteko baimenak”), eta horrek, 
dudarik gabe, EKren 92. artikuluko eta 2/1980 Lege Organikoko guztietara 
bidaltzen gaitu, baina ez litzateke horietan agortuko; izan ere, TAOLek 
Estatuaren esku-hartze hori aipatzen du TAOLen 71. artikuluko udalen herri-
galdeketak deitzen dien kontsultetarako. Hala ere, horri ñabardura eransten 
diote gainerako arau aplikagarriek, ez baitute baimenaren beharra udal-
galdeketa guztiek, baizik eta erreferendum bidez egiten direnek soilik; alegia, 
Konstituzio Auzitegiak, Kataluniako legearen kontrako errekurtsoan, galdeketa 
orokorrak edo erreferendum bidezkoak deitzen dien horiek. 
 
Azkenik, TAOLen 71. artikulua tokiko galdeketa orokorretarako (erreferendum 
bidezkoetarako) soilik aplikatzen da, 2/1980 Lege Organikoaren xedapen 
gehigarriak ez dituelako berariaz arautzen galdeketa horiek (bai ordea 
galdeketa konstituzionalak). Lege Organikoaren lehen zatia (lehen ataleko I. 
kapitulua), aldiz, aplikagarria litzaieke, erreferendum guztietarako aplikagarria 
baita. Gainera, lege organikoak berak zehazten duenez, Estatuaren lege batek 
arautuko ditu (ildo horretatik irakurri behar da tartekia, hots, betiere Estatuaren 
baimena beharko dela, ez betearazpen-egintza gisa, arautzeko eskumen 
osoaren esleipen gisa baino, zeren eta, bestela, haien arauketa autonomia-
erkidegoko legegileak har lezake bere gain, EKren 23. artikuluko oinarrizko 
eskubidea garatuz bere eskumenen esparruan). Baina lege organikoak ondo 
finkatuta uzten du Estatuak arautu behar dituela erreferendum bidezko toki-
galdeketak. Horregatik egin du Estatuak TAOLen 71. artikulua, halako 
galdeketen ezaugarriak azaltzen dituzten ohar labur batzuk marraztuz. 
 
TAOLen 71. artikulua 
Estatuko eta autonomia-erkidegoko legediaren arabera, estatutuan autonomia-
erkidegoari horretarako eskumena aitortzen zaionean, osoko bilkuraren 
gehiengo osoak hala erabaki eta Estatuko Gobernuak baimena eman ondoren, 
auzotarren intereserako berebiziko garrantzia duten udalaren eskumeneko eta 
toki-izaerako arazoei buruzko herri-galdeketa egin ahal izango dute alkateek, 
toki-ogasunari dagokion arazoetan izan ezik. 
 
Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legeak arautzen dituen toki-eremuko herri-
galdeketak ez dira erreferendumak, Konstituzio Auzitegiaren doktrinak 
darabilen kontzeptuaren arabera; herritarrek parte hartzeko tresnak baino ez 
dira. Herritarrek parte hartzea “gobernatzaileen ekintzan parte hartzeko 
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mekanismo bat” litzateke, herritarrengana gehiago hurbiltzeko aukera emango 
liekeena botere publikoei. Autonomia-erkidegoko gobernatzaileek eurek, 
autoantolaketarako eskumena erabiliz, herritarrei bide emango liekete, hainbat 
tresnaren bitartez, erabaki publikoen prozesuetan, kasu honetan toki-
eremukoetan, parte hartzeko, erabaki publikoen legitimazio demokratiko 
handiagoa sustatzeko. 
 
9.4.- Nola eragiten dio Europar Batasunaren erabakitze-ahalmenaren 
esparruak? Zer muga ezartzen dizkio EAEren erabakitze-ahalmenari? 
 
Europar Batasunaren Tratatuaren bertsio kontsolidatuaren 11. artikulua 
demokrazia parte-hartzaileaz ari da, eta bi printzipio jasotzen ditu: 1., 2. eta 3. 
atalek “elkarrizketa zibila” jasotzen dute, hau da, Batzordeak galdeketak 
antolatzea, gizarte zibilarekin batera egituratuak; horietan, nola edo hala, 
herritarrek parte hartzen dute zehar bidez, herritarrek eurek osatzen dituzten 
erakundeen bitartez. Artikulu horretako bigarren printzipioak dio Europar 
Batasuneko milioi bat herritarrek batera eskubidea dutela Batzordeari 
legegintzako proposamen bat egin dezala eskatzeko. 
 
Tratatuak batetik elkarrizketa zibila, zuzenean parte hartzeko bide gisa, eta 
bestetik herri-ekimena onartzea ez da per se kontraesan bat, baina, hori ikusita, 
geure buruari galdetzen diogu ea EBk baduen arrazoibide argirik demokrazia-
eredu osagarrien helburuari buruz. 
 
Elkarrizketa zibilari dagokionez, badirudi Tratatuak aurrez aurre jartzen dituela 
ordezkaritza-elkarteak eta gizarte zibila, edo behintzat bereizi egiten dituela. 
Horren arrazoia, seguruenik, gizarte zibilaren ideiaren erabileraren inguruko 
nahaste terminologikoa izan arren, nolabait ere nahastu egiten du eredua, 
Batzordeari aukera ematen diolako elkarte motaren araberako elkarrizketa-
mekanismo ezberdinak ezartzeko. 
 
Bigarrenik, tresna horren erabileraren koherentziari buruzko galdera sortzen da, 
egiaztatzen denean erakundeek, batez ere Batzordeak, hainbat alditan 
ahaleginak egin dituztela hura oso helburu ezberdinetarako erabiltzeko. Ildo 
horretan, Gobernantzari buruzko Liburu Zuriak (Europako Batzordea 2001) 
logika politikoari jarraitzen dio honako hau ezartzen duenean: Europa mailako 
demokrazia-eredua ez dela eredu nazionalak bezalakoa eta zilegi izan 
daitekeela ordezkaritzako demokrazia osatzen saiatzea parte hartzeko 
mekanismoen bitartez eta, halaber, administrazio hobea eta subsidiariotasun-
printzipioa direla medio. Estrategia horren berehalako aplikazio gisa, 
Batzordeak zenbait arau proposatzen ditu gizarte zibilaren erakundeei kontsulta 
egiteko (Europako Batzordea 2002). Arau horiek printzipio batzuk zehazten 
dituzte kontsulta egin behar zaien erakundeak hautatzeko eta gardentasuna 
sustatzeko. Arau horiek, ordea, “Legeak hobeto egin” izeneko programaren 
barruan daude (Europako Batzordea 2002, adibidez), eta kontsultak, programa 
horren ikusmoldean, ez dira parte-hartzearen bidez legitimotasuna sustatzeko 
modu bat, legegintza-prozesuaren kalitatea hobetzeko modu bat baizik, 
emaitzetara bideratuta dagoena. 
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Batzordeak ez du uste bi helburu horiek bateraezinak direnik; hori ez ezik, 
hirugarren aukera bat ere gehitzen du: beraren iritziz, gizarte zibilaren parte-
hartzea Europako politikei buruzko eztabaidak hedatzeko aukera ere bada, eta 
gizarte zibilaren erakundeek eginkizun garrantzitsua betetzen dute, politikei 
buruzko elkarrizketa zabala bideratzen baitute (Europako Batzordea 2002:5). 
2005ean ezezko emaitza izan zuten erreferendumei buruz gogoeta egitean ere 
Europako Batzordeak elkarrizketa zibilaren eta espazio publiko bat garatzearen 
arteko lotura ezartzen du (Europako Batzordea 2005), eta beste horrenbeste 
azaltzen da Europako Parlamentuaren Grabowska txostenean (Europako 
Parlamentua 2008). 
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10.- JUSTIZIA-SISTEMA PROPIOA 

 
10.1.- Zer politika publiko dauzkate ezarrita eta indarrean EAEko 
erakundeek? 
 
Eusko Jaurlaritzaren jarduketa-arloak eta antolaketa-aurreikuspenak zehazten 
dituen arauarekin bat, honako esparru hauetan bereizten dira politika publikoak 
taxutzeko egiturak: 
 
a) Botere Judizialarekiko harremanez arduratzea. 
b) Justizia Administrazioaren jardunerako baliabideak jartzea. 
 
10.2.- Bere osoan diseinatu, onartu, garatu eta ebaluatu al dezakete 
aipatutako esparruko politika publikoa? 
 
EAEko instituzio publikoek ezin dute guztiz erabaki esparru horietako politika 
publikoa, ordenamendu juridikoak erabakitze-ahalmena mugatzen dielako. 
 
Estatuak ezartzen dituen arauak betearazi eta aplikatzea dagokio EAEri, eta 
Autonomia Estatutuaren 34. eta 35. artikuluetan xedatutakoak mugatzen du 
EAEren ahalmena: 
 
“Euskal Herriko Justizia Administrazioaren antolakuntza Aginte Judizialaren 
Lege Organikoan aurreikusitakoarekin bat egituratuko da eta Auzitegi Nagusi 
bat izango du guztien gaineko, Autonomia Erkidegoaren lurralde osoan 
eskumena izango duena eta prozesu-auzialdi guztiak agortuko dituena. 
 
Autonomia Erkidegoari egokituko zaio, bere lurralde barruan, Justizia 
Administrazioaren zerbitzuko langileria eta bere jardunerako baliabide material 
eta ekonomikoz hornitzea, Aginte Judizialaren Lege Organikoan ahalmen hori 
Gobernuarentzat gorde dadin neurri berean eta langileria hornitzeko sistemetan 
Euskal Foru Zuzenbidea eta euskara jakitea lehentasunez balioetsiz. 
 
Autonomia Erkidegoak eta Justizia Ministerioak Euskal Herriak bereganatutako 
eskumena zuzen kudeatzeko behar besteko lankidetza izango dute”. 
 
Gernikako Estatutuak justizia-politikaren arloan EAEri esleitu zion eginkizuna 
“subrogazio-klausulen parekoa” dela esan izan da, beraren edukia Estatuko 
lege organiko egokian (botere judizialaren lege organikoan) ezarriko zenaren 
zain geratu baitzen. 
 
Labur azalduta, sistema baliabide materialez eta giza baliabide lagungarriz 
hornitzetik harago, gaur egun EAEk ez dauka funtsezko eskumenik. Beraz, ez 
dago aurreikusita, ezta teorikoki ere, sistema berekia izateko aukerarik. 
 
10.3.- Estatuak ahalmena baldin badu aipatutako esparruan eragiteko, zein 
da esku hartzeko baimena ematen dion titulu juridikoa, eta zer muga 
ezartzen dizkie EAEko erakundeei? Zein politika publiko ezin ditu EAEk 
onartu eta aplikatu aipatutako esparruan? 
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Estatuak Konstituzioan beretzat gordetzen du justizia-politika deitu 
genezakeena gobernatzeko eta erabakitzeko ahalmen osoa, eta hainbat 
ikuspegitatik egiten du. 
 
Lehenengo eta behin, EKren 149.1 artikuluko klausula batzuetan 
Zuzenbidearen adar nagusietako legegintzarako erreserba esklusiboak 
ezartzen dira, eta horien eraginkortasuna garrantzitsua da hizpide dugun 
zuzenbide prozesaleko gaiari dagokionez. 
 
Garrantzitsuena, ordea, botere judizial deituari buruz EKn berariaz azaltzen den 
ikusmolde unitarioa da. Ikusmolde horrek oraingoz ez du inola ere onartzen, 
doktrinaren eta politikaren aldetik, ia zirrikitu bakar bat ere zabaltzea 
deszentralizaziorako ildo edo hipotesiren bat begiztatzeko aukera emango 
ligukeena. 
 
10.4.- Nola eragiten dio Europar Batasunaren erabakitze-ahalmenaren 
esparruak? Zer muga ezartzen dizkio EAEren erabakitze-ahalmenari? 
 
EBk hainbat azterketa-esparru sortu zituen, baina bere kanpo-dimentsiorako 
benetako estrategia bihurtu zuen EBko askatasun-, segurtasun- eta justizia-
eremua deritzona. Gai horri lotutako erreferentzia batzuk jasoko ditugu jarraian. 
 
“Zigor arloko Lankidetza Polizial eta Judiziala” Erkidegoaz kanpoko zutabean 
aurreikusitako eskumen-esleipen zaharrean oinarrituta (EBTren 38. art.), 
Europar Batasunak nazioarteko jarduera interesgarria garatu zuen. Orain, behin 
desagertuta, Lisboako Tratatua indarrean jartzeaz batera, kanpoko ad hoc 
eskumen-oinarri hori, eta gai horretara hedatuta Europar Batasunaren kanpo-
ekintzarako irizpide orokorrak, segitu da arlo horretan nazioarteko akordioak 
egiten hirugarren estatuekin, oinarritzat hartuta jada aipatutako kanpo-eskumen 
inplizitua, EBFTren 216.1 artikulutik eta Justizia Auzitegiaren jurisprudentziatik 
(ADR doktrinak eta 1/76 Irizpena) eratorria. Arazo nagusia, noski, araubide 
zaharretik Lisboa osteko araubide berrirako iraganbidea izan da. 
 
Gutxienez horrelako lau akordio egin dira dagoeneko. Horietako bi, Schengen 
altxorra Islandiara eta Norvegiara hedatzeko, bai eta Suitzara eta 
Liechtensteinera ere. Zilegi da, Europako Justizia Auzitegiaren jurisprudentzia 
aztertuta, estatu kideen barneko lurralde-egiturei zor zaien errespetuarekin eta 
Gernikako Autonomia Estatutuaren 17. artikuluan aurreikusitakoarekin lotuta 
(artikulu horrek segurtasunaren arloko eskumen osoak esleitzen dizkio 
Ertzaintzari, polizia integrala den aldetik), Ertzaintza eta Euskal Autonomia 
Erkidegoa bete-betean integratzea Schengen altxorrean. 
 
Aztertzen ari garen politikak Oinarrizko Eskubideen Gutunean daude araututa, 
Lisboako Tratatuaren 3.2 artikuluan, eta helburu dute askatasun-, segurtasun- 
eta justizia-eremu bat eratzea, barruko mugarik gabekoa, bertan bermatzea 
pertsonen zirkulazio askea eta, horrekin batera, neurri egokiak hartzea honako 
gai hauek direla-eta: kanpoko mugen kontrola, asiloa, immigrazioa, 
delinkuentziari aurrea hartzeko eta aurka egiteko borroka, Maastrichteko 



 

243 
 

Tratatua, eta Batasunaren zutabe hori pixkanaka sendotzea Amsterdamgo eta 
Nizako tratatuetan, Lisboako Tratatura arte. 
 
Kontseiluak 2010eko ekainaren 3an onartutako ekintza-planak, Stockholmeko 
Plana taxutzen duenak, 2014ra arteko ibilbide-orria ezartzen du, eta bertan 
neurriak jaso dira, besteak beste, kanpo-mugen kontrolarekin edo asilo-
politikarekin eta Frontex-ekin (lehen Tampere, 1999an) zerikusia duten gaiei 
buruz. Neurri horiek eta Hagako Programak jarduketa-sare bat eratzen dute; 
gainera, osagarri gisa, terrorismoari buruzko batzorde bat sortu da eta haren 
eskumenak zehaztu dira (Europako Parlamentuaren 2017ko uztailaren 6ko 
Erabakia). Azkenik, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2017ko 
martxoaren 15eko 2017/541 (EB) Zuzentaraua dugu, terrorismoaren kontrako 
borrokari buruzkoa, Kontseiluaren 2002/475/JAI Esparru Erabakia ordezten eta 
Kontseiluaren 2005/671/JAI Erabakia aldatzen duena. 
 
Badago, beraz, EBren altxor garrantzitsu bat estrategiei eta politika publikoen 
zehaztapenari dagokienez, justizia-sistemen garapenari estu lotuta dauden 
gaietan, hala nola terrorismoaren gaian edo atzerritarren, immigrazioaren, 
babesaren eta asiloaren ingurukoetan. 
 
Bestalde, hori guztia EAEren gainetik inposatzen da dudarik gabe, eta bere 
erabakiak hartzeko ahalmen oso murritzak ditu EAEk esparru horietan 
guztietan. Ez du inolako aukerarik bere justizia-sistema eraikitzeko. 
 
EBk justiziaren arloan dituen erregelamendu eta zuzentarauek ez diete 
eskumenei eragiten, eta, izaera instrumentala dutenez, ez dituzte Euskal 
Autonomia Erkidegoko erakundeek betearazten, non eta ez ditugun aztertu nahi 
erregelamendu eta zuzentarau horien edukia eta benetako babes judizialerako 
eskaintzen dituzten aukerak, baina horrek infinituraino luzatuko luke dokumentu 
hau. Hona erregelamendu eta zuzentarau horietako batzuk: 2016/1148 (EB) 
Zuzentaraua, uztailaren 6koa (Europar Batasuneko informazio-sare eta -
sistemen segurtasun-maila handia eta bateratua bermatzeko neurriak); 
2016/800 (EB) Zuzentaraua, maiatzaren 11koa (adingabe susmagarri edo 
akusatuen berme prozesalak zigor-arloko prozesuetan); 2016/680 (EB) 
Zuzentaraua, apirilaren 27koa (pertsona fisikoen babesa, agintaritza eskudunek 
arau-hauste penalei aurrea hartzeko, horiek ikertzeko, detektatzeko edo 
epaitzeko datu pertsonalak erabiltzeari dagokionez); 2016/1823 (EB) 
Erregelamendua, urriaren 10ekoa (655/2014/EB Erregelamenduaren 
inprimakiak; erregelamendu horrek kontuen atxikipenari buruzko Europako 
aginduari dagokion prozedura ezartzen du, arlo zibilean eta merkataritza-arloan 
zorren mugaz haraindiko kobrantza sinplifikatzeko), edota  2017/586 (EB) 
Erregelamendua, uztailaren 14koa (osatu egiten du 2014/65/EB Zuzentaraua, 
agintaritza eskudunen arteko informazio-trukerako arau teknikoak, lankidetzan 
aritzen direnean gainbegiratze-jardueretan, in situ egiaztapenetan eta 
ikerketetan). 
 
 


