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I.LEHENDAKARIORDETZA ETA SEGURTASUN SAILA 

 

1.Suteen Prebentzioa eta Itzalketa eta Salbamendua: Gure lanetik sortutako arau honen 
bidez lortu nahi da suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuen garrantzi 
soziala azaleratzea eta horretarako, lege mailako berezko araudi bat eman nahi diegu, 

zerbitzuen titularrak diren administrazioen autonomiari kalterik egin gabe, lurralde osoan 
zerbitzua emango dela bermatuko duena, zerbitzu horiek haien artean zein beste batzuekin 

modu bateratu eta koordinatuan jarduteko baliabideak aurreikusten dituena eta, lege-
erreserba duten kasuetan, langileei aplikagarri zaizkien berezitasunak jasotzen dituena. 
Lege-proiektua Jaurlaritzaren Kontseilura bidaltzeko aurreikusitako data: 2020ko 

lehen seihilekoa 

 
 

II. LEHENDAKARITZAORDEA ETA LANA ETA ENPLEGU SAILA 

 

2.Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Legearen aldaketa: Gizarteratzeko 
eta Diru Sarrerak Bermatzeko Euskadiko sistema eguneratzea eta indartzea, sistema 
autonomo gisa, modu koherente eta integratu batean osatua eta enpleguko zerbitzuen 

barruan txertatuta dagoena, baina gizarteratzeko politikari dagokionean zeharkako 
ikuspegia daukana, beste sektore batzuetako sistemek esku hartuko baitute, esaterako, 

gizarte zerbitzuek, osasunak, hezkuntzak eta etxebizitzak, pobrezia egoera berriei erantzun 
ahal izateko eta, bide batez, babesteko ahalmena hobetzeko, larrialdi sozialeko egoerak 
kronifikatu ez daitezen. Lege-proiektua Jaurlaritzaren Kontseilura bidaltzeko 

aurreikusitako data: 2021eko bigarren seihilekoa 
 

 
3.Euskal Enplegu Sistemaren Legea: Euskal Enplegu Sistema arautzea eta antolatzea, 
hau da, enpleguko politika aktiboak planifikatzeko eta garatzeko tresnak zein egiturak 

arautzea, horren guztiaren ardatz gisa Lanbide - Enplegu Zerbitzu Publikoa hartuta, 
Lanbidek, zuzenbide pribatuko erakunde publiko bihurtuta, enpleguko politika aktiboak 

aurrera eramateko malgutasun eta dinamismo handiagoa izan dezan. Lege-proiektua 
Jaurlaritzaren Kontseilura bidaltzeko aurreikusitako data: 2022ko bigarren 

seihilekoa 
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GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNU SAILA 

 
4.Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Kidego eta Eskalen Legea: 

Arauaren xede nagusiak enplegatu publikoak antolatzea eta egituratzea, herritarren beharrei 
erantzungo dien administrazio arrazional eta eraginkorra lortzeko eta euskal administrazio 

publiko guztietan enplegua finkatzeko prozesu bereziak abian jartzeko arau-estaldura 
gaitzea, Enplegu Publikoaren Lege Proiektuan aurreikusitako diseinuaren arabera dira. Lege 
proiektua onartzeko Gobernu Kontseilura bidaltzeko aurreikusitako data: 2020ko 

bigarren seihilekoa 
 

5. Euskal Enplegu Publikoaren Legea.:Arauaren xede nagusiak, alde batetik, Euskadiko 

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

publikoa kudeatzeko tresnak garatzea, Euskal Administrazio Publikoetan 
aplikagarriak.Lege proiektua onartzeko Gobernu Kontseilura bidaltzeko 

aurreikusitako data: 2021eko lehen seihilekoa 

6. Gardentasun eta Herritarren Parte Hartzeari buruzko Legea: Euskal sektore 

publikoaren funtzionamendua gidatu behar duten oinarri orokorrak ezartzea, “administrazio 
on bat izateko eskubidearekin” lotuta, Oinarrizko Eskubideei buruzko Europar Batasunaren 

Kartan agertzen den modura, eta honako obligazio hauetan gauzatzen direnak: politika 
publikoak planifikatu eta ebaluatzea; administrazio jardueraren gardentasun eta 
publizitatea zabaldu eta indartzea; euskal sektore publikoa osatzen duten erakunde eta 

entitateei dagokienez, bereziki, Autonomia Erkidegoaren sektore publikoan, zuzenean edo 
zeharka, interes publikokoak diren erabakietarako eta diseinurako, herritarren parte 

hartzea txertatzea. Lege proiektua onartzeko Gobernu Kontseilura bidaltzeko 

aurreikusitako data: 2022ko bigarren seihilekoa 

 
7.Euskal Sektore Publikoari buruzko Legea: Politika publikoak aurrera eramateko, 

Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioek, erakunde autonomoek, zuzenbide 
publikoko edo pribatuko erakunde publikoek, sozietate publikoek eta erkidego, foru eta 
tokiko gobernu maila desberdinek erabiltzen dituzten gainerako erakunde instrumentalek 

osatzen duten Euskal Sektore Publikoa arautzea, modu antolatu eta kohesionatuan, 
indarreko legearen mende, eta interes orokorra eta guztion ongia helburu izanik. Lege 

proiektua onartzeko Gobernu Kontseilura bidaltzeko aurreikusitako data:2020ko 

bigarren seihilekoa. 

 

8.Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurari buruzko Legea aldatzen duen Legea: 
Gardentasun, gobernantza onaren printzipio, politika publikoen ebaluazio, edo herritarren 
parte hartzearen ikuspegitik, inpaktua ebaluatzeko eta xedapen orokorrak egiteko 

prozeduretan, herritarrek eta Europako instantziek (europar gobernantzaren kontzeptuen 
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eta “smart regulation” izenekoaren eskutik) erreklamatzen dituzten aurrera pausuak direla-

eta, indarrean dagoen arauak lantzeko prozedura arautzen duen testua egokitu beharra 
dago. Lege proiektua onartzeko Gobernu Kontseilura bidaltzeko aurreikusitako 

data: 2021eko lehen seihilekoa 

 

9.Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen zigortzeko ahalmenari 

buruzko 2/1998 Legea aldatzen duen Legea:Euskal Administrazio Publikoen zehapen 
prozedura Estatuko oinarrizko legearen aldaketa berrienetara egokitzea (batez ere 40/2015 

Legea, gure 2/1998 Legeak arautzen duen zehapen prozedurari dagokionez, baina baita 
39/2015 Legea ere, beste administrazio prozedura berezi batzuei dagokienez), ondoren 
agertutako inkonstituzionaltasuna eta ez aplikatzea ekiditeko, eta euskal herritarren 

segurtasun juridikoa bermatzeko.  Lege proiektua onartzeko Gobernu Kontseilura 

bidaltzeko aurreikusitako data: 2021eko bigarren seihilekoa 

 
10.EAEko kasazio-errekurtso zibilari buruzko Legea: Muntaren betekizuna kentzea 

eta, kasazio-interesik badute, kasazio-errekurtsoak aurkeztu ahal izatea onartzea, baldin 
eta kasazio-interesa badute. Horrenbestez, betekizun horrek ez du eragotziko kasaziora 

iristea euskal zuzenbide zibilaren interpretazioari begira duten garrantzia edo kasazio-
interesa gorabehera, kuantifikazio ekonomiko eskasekoak edo ezinezkoak izan daitezkeen 
gaiak, askotan familia-zuzenbidearen arloan gertatzen den bezala, eta kasazio-interesa 

sinplifikatzea, hura konfiguratzeko balio duten elementuak zabalduz. Hartara, Justizia 
Auzitegi Nagusira jo ahal izango da, betiere gaiari buruzko jurisprudentziarik ez badago, 

edo probintzia-auzitegiek ebazpen kontrajarriak eman badituzte. Lege proiektua 
onartzeko Gobernu Kontseilura bidaltzeko aurreikusitako data: 2021eko lehen 

seihilekoa 

EKONOMIAREN GARAPENA, JASANGARRITASUNA ETA INGURUMEN SAILA 

 
11.EAEko Natura Ondarea Kontserbatzeari buruzko Legea: Funtsezko prozesu 
ekologikoen eta oinarrizko bizi-sistemen jarraitutasuna bermatzea, ekosistemen zerbitzuak 

babestuz, natura-ondarearen dibertsitate biologikoa eta geologikoa kontserbatzea eta 
lehengoratzea, bai eta haren ahalmen produktiboa ere, ekosistema naturalak eta ondare 

geologikoaren eta paisaiaren barietate, berezitasun eta edertasuna kontserbazio-egoera 
onean gordetzea. Dibertsitate genetikoaren kontserbazio-egoera ona bermatzea, bai eta 
basafauna eta basafloraren populazioen babesa ere eta bere habitatak. Natura-ondareko 

ondasunak, baliabideak eta zerbitzuak era jasangarrian erabiltzen direla ziurtatzea, bereziki 
basa espezieak eta ekosistemak, biodibertsitate galera garbia saihestuz. Natura-ondarea 

kontserbatzera zuzendutako ezagutza, prestakuntza eta ikerkuntza sustatzea. Natura-
ondareari buruzko datuen eta informazioaren antolaketa, trukea eta ezagutarazpena 

erraztea eta kontserbatu behar diren naturaguneen kudeaketa bizkortu eta erraztea . Lege 
proiektua onartzeko Gobernu Kontseilura bidaltzeko aurreikusitako data: 2020ko 

bigarren seihilekoa  
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12.EAEko Ingurumen-administrazioari buruzko Legea: Ingurumen-babes handia 

bermatuko duen esparru juridikoa ezartzea, egungo errealitate ekonomiko eta sozialera 
egokituta. Lege proiektua onartzeko Gobernu Kontseilura bidaltzeko 

aurreikusitako data: 2020ko bigarren seihilekoa.  
 
 

13.Trantsizio energetikoari eta Klima-aldaketari buruzko Legea: Berotegi-efektuko 
gasen emisioetan neutroak izateko esparru juridikoa ezartzea 2050eko horizontearekin, eta 

lurraldea klimarekiko erresilienteagoa egiteko aurrerapenak egitea, erakundearteko 
koordinaziorako mekanismoak eta organismoak sortuz klima-aldaketako gaietan. Klima-
aldaketaren eraginetara egokitzea, euskal industria sustatzeko garapen teknologikoaz 

baliatuta, klima-helburuak energia-estrategiarekin eta industria-politikarekin lotuta egon 
daitezen. Lege proiektua onartzeko Gobernu Kontseilura bidaltzeko aurreikusitako 

data: 2021eko bigarren seihilekoa 
 

 
14.Landa Garapenaren Legea: Euskal landa ingurunearen garapen iraunkorrerako 
jarduketak gidatuko duen arau esparrua erregulatzea eta ezartzea, lurraldearen 

gainerakoaren maila berean posizionatu dadin, herrialdearen garapenean eta kohesio 
ekonomiko, sozial eta lurraldekoan funtsezko faktore gisa. EAEko landaguneetan politika 

sektorialak aplikatzeko gobernantza eta erakundeen arteko koordinaziorako mekanismoak 
ere ezarri nahi ditu, lurraldearen garapenaren eremuan ekintza publiko koordinatua eta 
osagarria lortzeko. Lege proiektua onartzeko Gobernu Kontseilura bidaltzeko 

aurreikusitako data: 2021eko bigarren seihilekoa 
 

 
15.Abereen babeserako Legea: Lege honen helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko 
etxeko abere, hiriko basa abere edo itxian daudenen babeserako eta ongizaterako eta 

abereak edukiteko eta salerosteko arauak ezartzea, berdin dela Euskal Autonomia 
Erkidegoan erroldatuta edo erregistratuta egon zein ez eta berdin dela, halaber, abereen 

titularrak edo arduradunak non bizi diren. Lege honen azken helburua izan behar da abereek 
izaki bizidunak diren heinean dagokien babes eta ongizate mailak edukitzea, sentsibilitate 
fisikoa eta psikikoa eta premia etologikoak baitituzte. Lege proiektua onartzeko Gobernu 

Kontseilura bidaltzeko aurreikusitako data: 2021eko bigarren seihilekoa 

 

EKONOMIA ETA OGASUNA SAILA 
 

16.Ekarpenen Legea: Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde Komunen eta Lurralde 
Historikoetako Foru Erakundeen arteko finantza-harremanen erreferentzia-esparrua 
eguneratzea, Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuko 41.2 artikuluko e) idatz-

zatiko baldintzak betez. Lege-proiektua onartzeko, jaurlaritzaren kontseilura 
helarazteko gutxi gorabeherako data: 2021eko bigarren seihilekoan. 
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17.Euskal autonomia erkidegoko 2005-2018 ekitaldiei dagozkien aurrekontu 
orokorren likidazioak onartzeko Legea: Maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako 

Dekretuak onartu zuen Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloan indarrean diren lege-
xedapenen testu bateginaren 126. artikuluan aurreikusitakoa betetzea. Artikulu horren 

arabera, Jaurlaritzak Legebiltzarrera bidaliko du aurrekontu orokorren likidazioari buruzko 
dokumentazioa, Autonomia Erkidegoaren finantza- eta ondare-egoeraren beste alderdi 
batzuei buruz eskatzen den informazioarekin batera, eztabaidatu eta onar dezan, dagokion 

lege-proiektuaren bidez. Lege-proiektua onartzeko, jaurlaritzaren kontseilura 
helarazteko gutxi gorabeherako data: 2021eko lehen seihilekoan 

 

18.Euskal autonomia erkidegoko diru-laguntzen araubidea arautzen duen Legea: 
Araudiaren helburu nagusiak laguntzen eta diru-laguntzen araubide orokorra Euskadiko 
Ogasun Nagusiaren berezko gai moduan berariaz erregulatzea eta administrazioaren diru-

laguntza jarduera berrantolatzea, kontuan hartuta indarreko araudiaren aplikazioan orain 
arte pilatutako esperientzia dira. Lege-proiektua gobernu kontseilura bidaltzeko 
gutxi gorabeherako data, hark onar dezan:2021ko bigarren seihilekoan. 

 
19.2023-2026 aldirako euskal autonomia erkidegoko estatistika planaren Legea: 
Araudiaren helburu nagusia  Euskal Autonomia Erkidegoko estatistika-jarduera antolatzea 
2023-2026 laurtekoan da. Plana legez onartzen da, eta Euskal Estatistika 

Erakundea/EUSTATek, Jaurlaritzako sailek eta ekintza-mailako estatistika-organoek (foru 
aldundiek nahiz udalek) indarraldian egin beharko dituzten estatistika-eragiketak eta 

estatistika-jarduerak hartzen ditu barruan. Lege-proiektua onartzeko, jaurlaritzaren 
kontseilura helarazteko gutxi gorabeherako data: 2022eko lehen seihilekoan 
 

20.Finantzen euskal institutuaren legea: Finantzen Euskal Institutuaren jarduera-
eremuari, funtzioei, antolaketari eta araubide juridikoari egiturazko erregulazioa ematea, 

finantzaketa publikoko tresnen kudeatzaile gisa duen eginkizuna sendotzeko. Lege-
proiektua onartzeko, jaurlaritzaren kontseilura helarazteko gutxi gorabeherako 

data: 2022eko lehen  

HEZKUNTZA SAILA 

 

21.Euskal Hezkuntza Legea: Hezkuntzari buruzko euskal lege batek euskal hezkuntza-
sistema erregulatzea du helburu eta, horretarako, gure hezkuntza-sistemaren erronkei eta 

etorkizuneko eraldatzeei erantzuna emateko lagunduko duen markoa ezarriko du, euskal 
hezkuntzaren egonkortasuna eta kalitatea indartuko ditu eta hurrengo hamarkadetan 

bikaintasunerantz emango ditu urratsak. Lege-proiektua onartzeko, jaurlaritzaren 
kontseilura helarazteko gutxi gorabeherako data: 2023eko bigarren seihilekoan. 
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LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA  

 
22.Mugikortasun Jasangarriaren Legea: Mugikortasunari buruzko egungo esparru 
juridiko integratua definitzeak garraio-eredu eraginkorra, behar bezala planifikatua eta 
integrala sustatuko du, premia sozioekonomikoetara egokitua, eta ingurumen-inpaktuak 

eta inpaktu sozialak nabarmen murriztuko ditu egungo sistemarekiko. Lege-proiektua 
gobernu kontseilura bidaltzeko gutxi gorabeherako data, hark onar dezan: 2022ko 

bigarren seihilekoa 
 

 

OSASUN SAILA 
 

23.Euskadiko osasun publikoaren legea: Lege-aurreproiektu honen bidez, Osasun 
publikoaren Sistema konfiguratu eta ordenatu nahi da, osasun publikoaren arloan egun 

dauden erronkei erantzun integrala, egokia eta eraginkorra emateko, eta, horrela, 
Euskadiko pertsonen osasuna, ongizatea eta bizi-kalitatea hobetzen laguntzeko. Euskadiko 
Antolamendu Sanitarioari buruzko ekainaren 26ko 8/1997 Legean ezarritakoaren arabera, 

herritarren eskubideak xehatzen ditu osasun publikoaren arloan, baita Osasun publikoaren 
Sistema osatzen dituzten administrazioei dagozkien laguntzak, jarduketak eta esku-

hartzeak ere (Eusko Jaurlaritza, udalak eta foru-aldundiak). Jarduketa horietan, ardatz 
iradokitzailetzat hartuko da OSASUNA POLITIKA GUZTIETAN printzipioa; eta, horren 
arabera, sektore publiko osoaren ekintzaren zatia izan behar dute pertsonen osasunaren 

aldeko politikek, ez soilik osasun sektorekoa. Lege-proiektua onartzeko, jaurlaritzaren 
kontseilura helarazteko gutxi gorabeherako data: 2021eko bigarren seihilekoan 

 
 
BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA 

 
24.Emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea: Helburu nagusia berdintasun-
politikak eta indarkeria matxistaren biktimentzako laguntzak indartzea da. Beste helburu 
batzuk: Indarkeria matxista mota guztien biktimei arreta emateko sistema handitzen da. 

Hala, bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako indarkeriaren edo familia barruko 
indarkeriaren biktimez eta sexu-indarkeriaren biktimez gain, sexu-esplotaziorako 

salerosketaren biktimak ere artatuko dira. Babes handiagoa ematen zaie indarkeria 
matxistako ingurunea batean bizi diren adingabeei eta mendeko beste pertsona batzuei. 
Legeak indarkeria matxistaren biktimatzat eta indarkeria matxistatik bizirik atera diren 

biktimatzat jotzen ditu. Gainera, indarkeria matxistaren ondorioz, seme-alaba 
umezurtzetarako laguntzak sortzen dira. Biktimen erreparazio-eskubidea aitortzen da. Era 

berean, biktimentzat laguntza ekonomiko berri bat aurreikusten du, lehendik daudenekin 
bateragarria, ebazpen judizial bidez ezarritako kalte-ordainak ordaintzen ez diren 
kasuetarako. Legeak, halaber, salaketaren zentraltasuna eta emakumeen aurkako 

indarkeriaren ikuspegi polizial-judiziala gainditzera jotzen du. Hala, neurrien erdigunean 
kokatzen dira biktimen eta bizirik atera direnen eskubideak eta ahalduntzea, prozedura 
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judizialean duten inplikazio- edo lankidetza-maila edozein dela ere. Legeak berdintasunaren 

alorreko derrigorrezko prestakuntza mailakatu eta iraunkorra aurreikusten du administrazio 
publikoetako langile guztientzat. Bereziki, emakumeen aurkako indarkeria matxistari 

erantzuteko lanetan ibiltzen diren langileentzat, hasierako eta etengabeko prestakuntza 
nahitaezkoa. Euskal administrazioek laguntzak bermatu beharko dizkiete baliabide 
nahikorik ez dutela eta enplegua lortzeko zailtasun bereziak dituztela egiaztatzen duten 

biktimei. Era berean, gizarte- eta lan-arloko orientaziorako eta prestakuntza-ikastaroetara 
sartzeko baliabide publikoetan lehentasunezko tratua bermatu beharko dute, eta 

administrazioek biktima horiek lanetan kontratatuak izan daitezela sustatu beharko dute. 
Indarkeriaren detekzio goiztiarreko sistemak hobetzen dira, hezkuntza-, osasun-, polizia-, 
epaitegi-, lan- eta gizarte-arloetako profesionalentzako protokolo eguneratuen bidez. 

Ikerketa areagotuko da eta indarkeriari buruzko datuen erregistroa eta hedapena hobetuko 
dira. Berdintasunerako Behatokia sortzea ere planteatu da, ikuspegi globala eta iraunkorra 

izateko. Debekatuta dago pertsonen sexuan oinarritutako bereizkeria oro, zuzenekoa zein 
zeharkakoa, edozein dela ere horretarako erabilitako modua. Lege-proiektua onartzeko, 

jaurlaritzaren kontseilura helarazteko gutxi gorabeherako data: 2020eko bigarren 
seihilekoan. 

 
25.Gazteriaren Euskal Legea: Helburua da Euskal Autonomia Erkidegoan gazteria-

politika garatzeko arau- eta eskumen-esparrua ezartzea. Helburua da gazteek beren 
eskubideak erabil ditzaten babestea eta erraztea, eskubide horien izaera edozein dela ere; 
gazteek gizartearen garapen politiko, sozial, ekonomiko, iraunkor eta kulturalean aktiboki 

parte har dezaten sustatzea; eta gazteen autonomia eta emantzipazioa ahalbidetuko duten 
baldintzak sortzea, haurtzaroan hasitako etengabeko prozesu baten amaiera gisa. Lege-

proiektua onartzeko, jaurlaritzaren kontseilura helarazteko gutxi gorabeherako 
data: 2020eko bigarren seihilekoa. 
 

 
26.Garapenerako Lankidetzari buruzko Legea: Euskal Autonomia Erkidegoko 

administrazio publikoek egiten eta bultzatzen duten garapenerako lankidetzaren eta 
nazioarteko elkartasunaren politika arautzea. Lege-proiektua onartzeko, jaurlaritzaren 
kontseilura helarazteko gutxi gorabeherako data: 2021eko bigarren seihilekoa. 

 
 

27.Euskadiko Memoria Historiko eta Demokratikoaren Legea: Euskadiko Memoria 
Historikorako eta Demokratikorako politika publikoak arautzea, Euskadiko Autonomia 
Estatutuaren 9. eta 10.19 artikuluetan xedatutakoaren babesean, gerra zibilean eta 

diktaduran arrazoi politiko, ideologiko edo erlijio-sinesmenekoengatik jazarpena edo 
indarkeria pairatu zutenen erreparazio morala eta memoria pertsonalaren eta familiarraren 

berreskurapena sustatzeko; eta balio eta printzipio demokratikoak sustatzeko; gerra zibila, 
diktadura frankista eta demokraziarako trantsizioa barne hartzen dituen aldian, Euskadiko 
Autonomia Estatutua onartu arte, gertatutakoak eta horren ingurukoak ezagutaraziz. Lege-

proiektua onartzeko, jaurlaritzaren kontseilura helarazteko gutxi gorabeherako 
data: 2021eko lehen seihilekoan 
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28.Haurren eta nerabeen eskubideei buruzko Legea: Haurrak eta nerabeak babesteko 
eremua arautzea, arreta berezia jarriz prebentzioan eta babesgabetasunarekiko 
kalteberatasun-egoeretan. Lege-proiektua onartzeko, jaurlaritzaren kontseilura 
helarazteko gutxi gorabeherako data: 2021eko bigarren seihilekoa 

 
29.Aniztasunaren ildotik Berdintasunaren eta  Sexu-orientazioagatiko 

diskriminazioaren aurkako borrokaren Lege Integrala: Gay, lesbiana, bisexual, 
transexual, transgenero eta intersexualen berdintasun erreal eta eraginkorrerako eskubidea 

erabat bermatzeko printzipio, neurri eta bitartekoak arautzea, sexu-orientazioagatiko, 
genero-adierazpen eta -identitateagatiko eta sexu-ezaugarriengatiko diskriminazio oro 
prebenituz, zuzenduz eta ezabatuz, sektore publiko eta pribatuetan, bizitzako edozein 

etapatan eta edozein eremutan, bereziki, arlo zibilean, lan-arloan, sozialean, hezkuntza-
arloan, eta osasun-arloan. Lege-proiektua onartzeko, jaurlaritzaren kontseilura 

helarazteko gutxi gorabeherako data: 2023eko lehen seihilekoan. 

 

30.Kultu lekuen, Zentroen eta Erlijio Aniztasunaren Legea: Gure gizarteko bizikidetza 
eta erlijio-aniztasuna babestea, elkarrizketarako eta akordiorako mekanismoak ezartzea 
kudeaketa positiboa egiteko, eta, kultu-lekuak edo -zentroak irekitzeari eta erabiltzeari 
dagokionez, pertsonek eta elizek, konfesioek eta erlijio-komunitateek erlijio-

askatasunerako duten oinarrizko eskubidearen erabilera bermatzea, eta hori guztia haien 
artean inolako diskriminaziorik gertatu gabe. Lege-proiektua onartzeko, jaurlaritzaren 

kontseilura helarazteko gutxi gorabeherako data: 2021eko bigarren seihilekoa 
 

31.Transexualak genero-identitateagatik ez baztertzeari eta haien eskubideak 
aitortzeari buruzko ekainaren 28ko 14/2012 Legea aldatzea. Helburu nagusia legea 

transexualen benetako behar berrietara egokitzea da. Lege-proiektua onartzeko, 
jaurlaritzaren kontseilura helarazteko gutxi gorabeherako data: 2021eko bigarren 
seihilekoa 

 

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA 
 
32.Kirol-lanbidean Hasteari eta Jarduteari buruzko Legea: Autonomia Estatutuko 
10.36 artikuluaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoak kirolaren arloan eskumen 

esklusiboa du. Eskumen horretaz baliatuta, Eusko Legebiltzarrak ekainaren 11ko 14/1998 
Legea onartu zuen, Euskadiko kirolarena. Lege horrek 62. artikuluan ezartzen zuen aginte 

publikoek, beren eskumen-esparruaren barruan, titulu ofizialak eskatuko dituztela 
kirolarekin zuzenean lotutako zerbitzuak eskaintzeko, hots, irakaskuntza- zuzendaritza-, 
kudeaketa-, entrenamendu- eta animazio-zerbitzuak eta bestelakoak eskaintzeko.  

Kirol-lanbideak gizartean gero eta gehiago direnez, araudi bat izatea ezinbestekoa da eta 
gaur egun oraindik ez dago.  Lanbide-jarduera horiek pertsonen osasunaren eta 

segurtasunaren gainean zuzeneko eragina izaten dute, eta aholkularitza- eta tutoretza-lana 
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behar bezalako prestakuntzarik gabeko pertsonek egin izan dute. Lege-proiektuaren 

helburua da kirol arloko lanbide batzuetan jardutearekin lotutako oinarrizko alderdiak 
arautzea, eta horretarako, lanbide horietan jarduteko behar diren kualifikazioak zehaztea 

eta lanbide bakoitzari dagokion arlo funtzional orokorra esleitzea.  
Legearen ezaugarrietako bat izango da kirol-lanbideetan hastea edo jardutea ez dela 
esklusiboki lotuta egongo goi mailako hezkuntzako titulu akademiko bat izatearekin, kasuan 

kasuko lanbide-kualifikazioak egiaztatzearekin baizik. Kualifikazio horiek egiaztatzeko, 
hainbat mailatako titulu akademikoak ez ezik, beste bide batzuk ere erabili ahal izango dira, 

esaterako profesionaltasun-ziurtagiriak. 
Lege honek arautuko dituen lanbideek arlo hauek guztiak barne hartuko dituzte: hezkuntza, 
aisialdia, lehiaketa eta zuzendaritza. Hori dela eta, hauei guztiei buruz ari gara:Irakasleak, 

monitoreak, entrenatzaileak, kiroleko zuzendariak. Lege-proiektua onartzeko, 
jaurlaritzaren kontseilura helarazteko gutxi gorabeherako data: 2021eko lehen 

seihilekoan 
 

33.Euskadiko Kirolaren eta Jarduera Fisikoaren Legea:Autonomia Estatutuko 10.36 
artikuluaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoak kirolaren arloan eskumen esklusiboa 
du. Eskumen horretaz baliatuta, Eusko Legebiltzarrak ekainaren 11ko 14/1998 Legea 

onartu zuen, Euskadiko kirolarena. 2018. urtean lege horrek 20 urte bete zituen eta onartu 
zenetik gure gizartean kirol-jardueraren kontzeptua asko aldatu da. Aurreko legegintzaldian 

sektore horretako eragileekin hausnarketa sakona egin da, batetik legearen gaur egungo 
alderdiei buruz, hau da, funtzionatu duten artikuluei zein garatu ez diren artikuluei buruz. 
Eta bestetik, hurrengo 20 urtean gure gizartean jarduera fisikoa eta kirola nolakoa izatea 

nahi dugun ere hausnartu da, gaur egungo errealitatearekin bat datorren lege bat egiteko 
asmoz, gaur egungo espektatibak eta beharrak jasoko dituen lege bat. Lege-proiektua 

onartzeko, jaurlaritzaren kontseilura helarazteko gutxi gorabeherako data: 
2022ko lehen seihilekoan. 
 

34.Dopinaren aurkako legea eguneratzea: Dopinaren aurkako Legea Aldatzeko Lege-
proiektuaren helburua da Euskadiko dopinaren aurkako legea Dopinaren Aurkako Munduko 

Agentziaren (DAMA) Dopinaren Aurkako Mundu Kode berrira egokitzea. DAMA (WADA 
ingelesez), dopinari aurre egiteari dagokionean, mundu mailako erreferentzia bat da, 
horregatik Eusko Jaurlaritzak oinarrizkotzat jotzen du Euskadiko Legea haren irizpideetara 

egokituta egotea. Lege-proiektua onartzeko, jaurlaritzaren kontseilura helarazteko 
gutxi gorabeherako data: 2021eko bigarren seihilekoa 

 
 

35.Agirien Kudeaketa Integralaren eta Euskadiko Dokumentu Ondareari buruzko 
Legea: Euskadiko dokumentu kudeaketa integralaren legearen helburu nagusia da honako 
hauek lortzeko oinarriak ezartzea: batetik, dokumentu publikoak digitalki eta analogikoki 

kudeatzeko sistema koherente eta koordinatu bat antolatzea, modu horretan bermatuz hala 
balio iraunkorra duten dokumentuen kontserbazioa, nola haietarako irispidea, betiere 

irispide hori erregulatzen duen araudi osatuago baten esparru orokorraren arabera; 
bestetik, antolatzea Euskal Autonomia Erkidegoko artxibo-sistema, gure erkidegoarentzat 
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interesa duten dokumentazio publiko eta pribatua zaindu behar duena. Zein datatan 

bidaliko da lege proiektua gobernu bilerara, onar dezan: 2021eko lehen 
seihilabetekoa 

 
TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA 
 

36.Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen estatutua: Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen 
Estatutuari buruzko Legearen Aurreproiektua hasteko Agindu horretan honako xedea 

adierazten da: Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan kontsumitzaileen eta 
erabiltzaileen eskubideak babestea, defendatzea eta sustatzea, eta indarrean dagoen 

Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuari buruzko abenduaren 22ko 6/2003 Legea 
ordeztuko du, gaiari buruzko erregulazio osoa eskainiz. Lege-proiektua onartzeko, 
jaurlaritzaren kontseilura helarazteko gutxi gorabeherako data:2021eko 

bigarren seihilekoa 

 
 


