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2017. URTEARI DAGOKION URTEKO ARAUGINTZA PLANAREN BETETZE‐

MAILAREN MEMORIA 
 
2017ko maiatzaren 9an Eusko Jaurlaritzak erabaki zuen 2017. urteari zegokion Urteko 
Araugintza Plana argitaratzea.   
 
Erabaki horren arabera,  Jaularitzako  sail bakoitzak bere araugintza planaren betetze‐
mailari  buruzko memoria  bat  egingo  du,  eta  Lehendakaritzaren  Idazkaritza Nagusira 
bidaliko du 2018ko urtarrilean.  
 
2017. urteari dagokion Urteko Araugintza Planaren  (UAP) betetze‐mailaren memoria 
hau  egiteko  Sailek  bidalitako  informazioa  –bakoitzaren  araugintza‐plangintzaren 
betetze‐mailari buruzkoa‐ erabili da.    
 
Hain  zuzen,  2017ko  UAPean  dauden  dekretu‐proiektuei  buruzko  informazio 
kuantitatiboa  jasotzen  du  memoria  honek,  Sailka  banatuta  (ikus  I.  eranskina): 
onartutako  proiektuen  kopurua;  izapidean  dauden  proiektuen  zenbakia;  izapidetzen 
hasi  ez  diren  proiektuen  kopurua;  eta  2018  UAP‐ean  sartzen  diren    proiektuen 
kopurua.  

 
Halaber,  Sailka  zehazten  da  (ikus  II.  Eranskina)  zein  tramitazio‐egoeratan  dauden 
2017ko  UAPeko  dekretu‐proiektu  guztiak,  eta  zergatik  ez  diren  tramitatzen  hasi 
tramitatu gabe gelditu diren dekretu‐proiektuak.   
 
2017ko UAParen betetze‐maila laburtzen duten datuak honako hauek dira:  
 
 2017an,  37  dekretu  onartu  ziren,  hau  da,  2017ko  UAPean  dauden  dekretu‐

proiektuen %38,5.  
 44  dekretu‐proiektu  izapidetzen  ari  dira,  hau  da,  2017ko  UAPean  dauden 

dekretu‐proiektuen %45,8.  
 Orotara,  onartuak  izan  diren  edota  izapidetzen  ari  diren  dekretu‐proiektuak 

2017ko UAPean dauden dekretu‐proiektuen %84,3 dira.  
 
 
 
 
Vitoria‐Gasteizen, 2018ko urtarrilaren 31an. 

 
 

Lehendakaritzaren idazkari nagusia 
     Jesús Peña            
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I. ERANSKINA: 2017KO UAP‐AREN BETETZE‐MAILA OROKORRA 
 
 
 

Saila  Proiektuak  Onartuak 
Izapidean 

(**) 
Hasi gabe 

2018 UAP 
sartuak (*) 

Lehendakaritza  6  2  3  1  4 

Gobernantza Publikoa eta 
Autogobernua 

7  3  3  1  4 

Ekonomiaren Garapena eta 
Azpiegiturak 

12  4  7  1  5 

Enplegua eta Gizarte Politikak  6  4  2  0  2 

Ingurumena, Lurralde 
Plangintza eta Etxebizitza 

8  1  4  3  7 

Ogasuna eta Ekonomia  5  3  0  2  2 

Hezkuntza  19  6  13  0  13 

Osasuna  12  3  6  3  8 

Turismoa, Merkataritza eta 
Kontsumoa 

6  1  3  2  3 

Kultura eta Hizkuntza Politika  5  3  1  1  0 

Segurtasuna  7  6  1  0  1 

Lana eta Justizia  3  1  1  1  2 

OROTARA  96  37  
44  15 

51 
59 

 
 
* 2018ko UAPean sartu dira 2017an izapidean eta hasi gabe zeuden dekretu‐proiektu guztiak, 8 izan ezik 
(identifikaturik 2. eranskinean).   
 
** 2018ko urtarrilean Ekonomiaren Garapena eta Azpiegitura Saieko 2 dekretu‐proiektu eta Hezkuntza 
Saileko beste 2 dekretu‐proiektu onartu dira (zehaztasunak 2. eranskinean). 
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II. ERANSKINA: 2017KO UAP‐AREN BETETZE‐MAILA SAILKA 

 
 

1. LEHENDAKARITZA 
 
 

 
Onartutako Dekretuak 2017 UAP 

 
70/2017 DEKRETUA, apirilaren 11koa,  Lehendakaritzaren egitura organikoa eta  funtzionala ezartzeko 
dena. EHAA, 76. zk., 2017ko apirilaren 21ekoa.  

62/2017 DEKRETUA, martxoaren 21ekoa, zeinaren bidez arautzen baitira Garapenerako Lankidetzaren 
arloan profesionalak espezializatzeko eta prestatzeko bekak. EHAA, 59. zk., 2017ko martxoaren 24koa.  

 

 
Izapidetzen ari diren Dekretu‐proiektuak 2017ko UAP 

 
Egoera 

 
Motibazio politikoko indarkeria egoeran giza eskubideen urraketak 
jasan dituzten biktimei errekonozimendua eta erreparazioa emateko 
prozedura garatzen duen Dekretu‐proiektua. 
 

Behin‐behineko onarpena  
Ebazpen judizialaren zain.  
 
2018ko UAP‐ean sartu da. 

Genero  ekitatearen  aldeko  antolakuntza‐aldaketak  sustatzeko, 
lankidetza erakundeei emango zaizkien diru‐laguntzak arautzeko den 
Dekretu‐proiektua. 
 

Legezkotasun‐txostenaren 
zain 
 
2018ko UAP‐ean sartu da. 
 

Garapenerako lankidetzaren esparruan profesionalak
espezializatzeko  eta  prestatzeko  bekak  arautzen  dituen  Dekretu‐
proiektua.  
 

ABJ
 
2018ko UAP‐ean sartu da.  
 

 

 
Hasi gabeko Dekretu‐proiektuak 2017ko UAP 

 
Atzerrian  dauden  euskal  gizataldeetako  partaideak  diren  eta  egoera  larrian  eta  asistentzia  faltan 
dauden  pertsonei  laguntzeko,  euskal  etxeei  emango  zaizkien  diru‐laguntzak  arautzeko  dekretua 
aldatzeko den Dekretu‐proiektua.  
 
Justifikazioa: asistentziarako laguntzen berdefinizio‐prozesua bukatuta. 
 
2018ko UAP‐ean sartu da.  
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2. GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA 
 
 

 
Onartutako Dekretuak 2017ko UAP 

 
71/2017 Dekretua, apirilaren 11koa, Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailaren egitura organikoa 
eta funtzionala ezartzekoa. EHAA, 78. zk., 2017ko apirilaren 21ekoa.  

144/2017  Dekretua,  apirilaren  25ekoa,  Eusko  Jaurlaritzaren  Zerbitzu  Juridikoarena.  EHAA,  82.  zk., 
2017ko maiatzaren 3koa. 

217/2017 Dekretua, irailaren 12koa, zeinaren bidez onartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko kargu 
publikoen katalogo eguneratua. EHAA, 177. zk.,  2017ko irailaren 15ekoa. 

 

 
Izapidetzen ari diren Dekretu‐proiektuak 2017ko UAP 

 
Egoera 

 
Dekretu‐proiektua, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legean 
(apirilaren 7ko 2/2016 Legean) jasotzen diren hizkuntza‐alderdiak 
garatzekoa. 

Aurretiazko kontsulta. 
 
2018ko UAP‐ean sartu da. 

Dekretu‐proiektua,  Autonomia  Erkidegoko  Administrazio  Orokorrak 
duplizitate‐txostenak  emateko  prozedura  eta  irizpideei  buruzkoa 
(Euskadiko  Tokiko  Erakundeen  apirilaren  7ko  2/2016  Legearen  16. 
Artikuluan aurreikusita daude txosten horiek). 

Aurretiazko kontsulta. 
 
2018ko UAP‐ean sartu da. 

Dekretu‐proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio 
Publikoaren argitaratze‐jarduerari buruzkoa 

Kontratazio  Publikoaren 
Aholku  Batzordearen 
txostenaren zain. 
 
2018ko UAP‐ean sartu da. 

 

 
Hasi gabeko Dekretu‐proiektuak 2017ko UAP 

 
Dekretu‐proiektua, 156/2016 Dekretua, azaroaren 15ekoa, kargu publikodunen betebeharrei eta 
eskubideei buruzkoa aldatzeko dena. 
 
Justifikazioa:  XI.  Legegintzaldia  abian  jartzea  2017.  urtean  zehar  luzatu  da,  hain  zuzen,  Gobernuko 
Sailen egiturak eta ekipoak sortzea, eta berariaz, kargu publikooen  izendapena. Hori dela eta, Euskal 
Autonomia  Erkidegoko  kargu  publikoen  katalogo  eguneratua  onartzen  duen  217/2017  Dekretuaren 
tramitazioa irailaren 12ra arte luzatu da. Hori dela eta, hobetsi da 2017an 156/2016 Dekretuaren testu 
originala mantentzea, eta aldatzeari ekitea kargu publikoen egitura finkatutakoan.   
 
2018ko UAP‐ean sartu da. 
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3. EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA 
 
 

 
Onartutako Dekretuak 2017ko UAP 

 

74/2017 Dekretua, apirilaren 11koa, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren egitura organikoa 
eta funtzionala ezartzen duena. EHAA, 76. zk., 2017ko apirilaren 21ekoa.  

43/2017 Dekretua, otsailaren 14koa, zeinaren bidez 2015‐2020 aldirako Euskadiko Landa Garapenerako 
Programan  jasota dauden  laguntzen esparru‐araudia ezartzen baita. EHAA, 34. zk., 2017ko otsailaren 
17koa.  

167/2017  Dekretua,  ekainaren  13koa,  nekazaritzako  eta  ur  eta  arrantzako  prestakuntzaren  arloko 
batzorde mistoen eta segimendu‐batzordeen osaera eta funtzionamendu‐araubidea zehaztekoa. EHAA, 
123. zk., 2017ko ekainaren 29koa.  

240/2017 Dekretua, urriaren 24koa,  Euskal Autonomia Erkidegoko  arraza  garbien  abeltzain‐elkarteei 
diru‐laguntzak emateko modua arautzen duena. EHAA, 210. zk., 2017ko azaroaren 3koa.   

 

 
Izapidetzen ari diren Dekretu-proiektuak 2017ko UAP 

 
Egoera 

 

*Dekretu‐proiektua,  industria  segurtasunari  buruzko 
erregelamentazioa  bete  behar  duten  instalazio  eta  ekipoak  aldizka 
ikuskatzeko kudeaketa‐prozedurari buruzkoa. 

Bukatuta.
2018ko  urtarrilaren  30ean 
onartua.   
2018ko UAP‐ean sartu da. 

*Dekretu‐proiektua,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  nekazaritza  eta 
basogintzako  ekoizleen  elkarteei  eta  haien  batasun  edo  federazioei 
buruzkoa. 

Bukatuta.
2018ko  urtarrilaren  30ean 
onartua.   
2018ko UAP‐ean sartu da. 

Dekretu‐proiektua,  nekazaritza,  abeltzaintza  eta  basogintzako 
ustiategiei aholkuak emateko entitateen gainekoa. 

Izapidetzen amaitu da. 
Foru‐aldundiek  proiektua 
baztertzeko  eskatu  dute,  eta 
eskaera hori aztertzen ari da. 

Dekretu‐proiektua,  fauna  basatiaren  gutxi  gorabeherako  kopurua 
ezartzen duena. 

Euskadiko  Aholku  Batzorde 
Juridikoak  kontrako  irizpena 
eman  du  (foru‐aldundien 
eskumenak) 
Foru‐aldundiek  argitaratzea 
erabaki da. 

Dekretu‐proiektua,  zeinaren  bidez  arautzen  baitira  ikertzaile  eta 
teknologoei nekazaritza‐, arrantza‐ eta elikadura‐sektoreko  zientzia‐, 
teknologia‐ eta enpresa‐ingurunean prestakuntza emateko laguntzak. 

Behin‐behineko testua prest. 
2018ko UAP-ean sartu da. 

Dekretu‐proiektua,  Euskal  Autonomia  Erkidegoan  urpeko  jarduerak 
eta  urpekaritzako  lanbide‐jarduera  baimendu  eta  kontrolatzeko 
baldintzak ezartzen dituena. 

Behin‐behineko testua prest. 
2018ko UAP‐ean sartu da. 
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Dekretu‐proiektua,  indarrik  gabe  uzten  duena  azaroaren  21eko 
235/2000  Dekretua,  zeinaren  bitartez  behi‐okela  edo  abelgorrien 
haragia  eta  haren  ondoriozko  produktuak  etiketatzeko  aukerako 
sistema  ezartzeko  arauak  eman  baitira  Euskal  Autonomia 
Erkidegorako. 

Kontrol  Ekonomikoko 
Bulegoaren txostenaren zain. 
2018ko UAP‐ean sartu da. 

 
 

 
Hasi gabeko Dekretu-proiektuak 2017ko UAP 

 

Sendotu Abere programarako laguntzen Dekretu‐proiektua. 
 
Justifikazioa: behin‐behineko testua erabaki behar da. 
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4. ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA 
 
 

 
Onartutako Dekretuak 2017koUAP 

 
75/2017 DEKRETUA, apirilaren 11koa, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura organikoa eta
funtzionala ezartzen duena. EHAA,76. zk., 2017ko apirilaren 21ekoa. 

76/2017 DEKRETUA, apirilaren 11koa, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailaren Estatistikarako 
Organo Espezifikoa sortzeko eta haren antolaketa eta funtzionamendua zehazteko Dekretua aldatzen 
duena. EHAA, 77. zk., 2017ko apirilaren 24koa. 

155/2017 DEKRETUA, maiatzaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Izatezko Bikoteen 
Erregistroaren Erregelamendua onartzeko dena. EHAA, 100. zk., 2017ko maiatzaren 29koa. 

152/2017 DEKRETUA, maiatzaren 9koa, Euskal Autonomia Erkidegoan haurrak eta nerabeak zaintzeko 
eta babesteko udal‐ eta lurralde‐mailako gizarte‐zerbitzuetan arrisku‐ eta desanparo‐egoeren 
larritasuna balioesteko Balora tresnaren eguneraketa onesten duena. EHAA, 125. zk., 2017ko uztailaren 
3koa. 

 

 
Izapidetzen ari diren Dekretu‐proiektuak 2017ko UAP 

 
Egoera 

 
 
Dekretu‐proiektua, desgaitasunen bat duten pertsonentzako egoitza‐
zentroei buruzkoa.  

Behin‐behineko onarpena.   
 
Hainbat erakunde eta elkartek 
egindako  txosten  eta 
alegazioak izan dira. 
 
2018ko UAP‐ean sartu da. 

 
Dekretu‐proiektua, adinekoentzako egoitza‐zentroei buruzkoa.  
 

Derrigorrezko txostenen zain 
 
2018 UAP‐ean sartu da. 

 
 

 
Hasi gabeko Dekretu‐proiektuak 2017ko UAP 

 

 
Ez dago 
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5. INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA 
 
 

 
Onartutako Dekretuak 2017ko UAP 

 
77/2017 DEKRETUA, apirilaren 11koa,  Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren egitura 
organikoa eta funtzionala ezartzen duena. EHAA,76. zk., 2017ko apirilaren 21ekoa. 

 

 
Izapidetzen ari diren Dekretu‐proiektuak 2017ko UAP 

 
Egoera 

 
Etxebizitza  duin  eta  egoki  bat  legez  okupatzeko  eskubide 
subjektiboari buruzko Dekretu‐proiektua. 

Alegazioen  epea  amaituta 
dago.  Txostenak  eskatzeko 
zain dago.   
2018ko UAP‐ean sartu da. 

Euskal  Autonomia  Erkidegoko  eraikinen  azterketa  teknikoa  eta 
azterketa horien erregistroa arautzeko 
den Dekretu‐proiektua. 

Alegazioen  epea  amaituta 
dago.  Txostenak  eskatzeko 
zain dago.   
2018ko UAP‐ean sartu da. 

Lurzoruaren ondare publikoari buruzko Dekretu‐proiektua. 2017ko  maiatzaren  23ko 
hasierako Agindua. 
2018ko UAP‐ean sartu da. 

Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoru kutsatuei buruzko 4/2015 Legea 
garatzeko Dekretu‐proiektua. 

2017ko  ekainaren  27ko 
hasierako Agindua. 
2018ko UAP‐ean sartu da. 

 

 
Hasi gabeko Dekretu‐proiektuak 2017 UAP 

 
Arkuko labe elektrikoen zepen erabilpena arautzeko Dekretu‐proiektua.
Justifikazioa: beste lehentasun batzuk daudenez, ezin izan zaio ekin. 
2018ko UAP‐ean sartu da. 

Urdaibaiko Biosfera Erreserbako baso ustiategien titularrak ekonomikoki konpentsatzeko diru‐laguntza 
sistema bat onartzeko den Dekretu‐proiektua. 
Justifikazioa:  Natura  Ondare  eta  Klima  Aldaketa  Zuzendaritzak  lan  teknikoa  amaitu  ondoren  eta 
Dekretuak eragindako eragileei erakusteko fasea bukatu ostean, 2018ko  lehen zatian zehar hasierako 
Aginduari ekitea dago aurreikusita. 
2018ko UAP‐ean sartu da. 

Kreditu‐erakundeekin 2018‐2019 bitartean finantza‐lankidetzan aritzeko Dekretu‐proiektua. 
Justifikazioa:  Kreditu‐erakundeekin  2015‐2016  bitartean  finantza‐lankidetzan  aritzeko  Dekretuaren 
aldaketa tramitatu eta onetsi da. Abenduaren 26ko EHAAn argitaratu da. 
2018ko UAP‐ean sartu da. 
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6. OGASUN ETA EKONOMIA SAILA 
 
 

 
Onartutako Dekretuak 2017ko UAP 

 
 
64/2017  DEKRETUA, martxoaren  21ekoa,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  sektore  publikoaren  kontratazioaren 
araubidea ezartzen duen Dekretua aldatzen duena. EHAA, 59. zk., 2017ko martxoaren 24koa. 

 
168/2017 DEKRETUA, ekainaren 13koa, Ogasun eta Ekonomia Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen 
duena. EHAA, 114. zk., 2017ko ekainaren 16koa. 

 
221/2017  DEKRETUA,  irailaren  19koa,  enpresa  txiki  eta  ertainentzako,  banakako  enpresaburuentzako  eta 
profesional  autonomoentzako  finantza‐laguntzaren  2017ko programa  garatzen duena.  EHAA,  183.  zk., 2017ko 
irailaren 25ekoa. 

 

 
Hasi gabeko Dekretu‐proiektuak 2017ko UAP  

 
 
Aseguru bitartekarien jarduera antolatzeari eta ikuskatzeari buruzko Dekretu‐proiektua. 
 
Justifikazioa: Estatuko oinarrizko araudia behin betiko onartzeko zain. 
 
2018ko UAP‐ean sartu da. 

   
Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Diru‐bilketa Erregelamendua onartzeko Dekretu‐proiektua. 
 
Justifikazioa: Estatuko oinarrizko araudia behin betiko onartzeko zain. 
 
2018ko UAP‐ean sartu da. 
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7. HEZKUNTZA SAILA 
 
 

 
Onartutako Dekretuak 2017ko UAP 

 
25/2017 DEKRETUA, urtarrilaren 24koa, zeinaren bidez ezartzen baita Arte Bitxigintza lanbide‐arloaren 
barruan, Bitxigintza Artistikoko Arte Plastiko eta Diseinuko goi‐mailako teknikariaren tituluari dagokion 
curriculuma. EHAA, 30. zk, 2017ko otsailaren 13koa. 

79/2017 DEKRETUA,  apirilaren 11koa, Hezkuntza  Sailaren egitura organikoa eta  funtzionala ezartzen 
duena. EHAA, 76. zk., 2017ko apirilaren 21ekoa. 

186/2017  DEKRETUA,  uztailaren  4koa,  zeinaren  bidez  onartzen  baita  Euskal  Autonomia  Erkidegoko 
ikastetxeetan hezkuntza‐premia bereziak dituzten ikasleei laguntzeko irakasle ez diren lan‐kontratudun 
langileen lanpostuen zerrenda. EHAA, 131. zk., 2017ko uztailaren 11koa.  

261/2017 DEKRETUA, abenduaren 5ekoa,  jarduera zientifikoa sustatzeko asmoz  Ikerkuntzako Euskadi 
Saria arautu eta sari horren Gizarte Zientzien eta Humanitateen modalitateko 2017ko deialdia egiten 
duena. EHAA, 237. zk., 2017ko abenduaren 14koa. 

262/2017  DEKRETUA,  abenduaren  5ekoa,  Hezkuntza,  Unibertsitate  eta  Ikerketa  Sailaren  mendeko 
Euskal  Autonomia  Erkidegoko  unibertsitatez  kanpoko  ikastetxeetako  zuzendariak  aukeratzeko,  eta 
pertsona  bakarreko  beste  gobernu‐organoak  izendatzeko  eta  kargua  uzteko  prozedurari  buruzko 
dekretua  hirugarrenez  aldatzen  duena  eta  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  unibertsitateaz  kanpoko 
ikastetxe  publikoetako  zuzendari‐karguaren  berariazko  ordainsari‐osagarriaren  zati  bat  finkatzeko 
Dekretua aldatzen duena. EHAA, 236. zk., 2017ko abenduaren 13koa.  

274/2017 DEKRETUA,  abenduaren  19koa,  gradu, master  eta  doktorego  tituluak  lortzeko  egin  behar 
diren  unibertsitate‐ikasketa  ofizialak  ezartzeari  eta  kentzeari  buruzkoa.  EHAA,  246.  zk.,  2017ko 
abenduaren 28koa.  

 

 
Izapidetzen ari diren Dekretu‐proiektuak 2017ko UAP  

 
Egoera 

 
*Dekretu‐proiektua,  ikasleak  onartzeko  eta  eskolatzeko  prozedura 
arautzen duena hezkuntza‐arloko eskumena duen sailaren mendeko 
Euskal Autonomia Erkidegoko  ikastetxe publikoetan nahiz  itunpeko 
ikastetxe  pribatuetan  (Haur  Hezkuntza,  Lehen  Hezkuntza, 
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa eta Oinarrizko, Erdi‐
mailako  eta  Goi‐mailako  Lanbide  Heziketako  ikasketetan),  baita 
oinarrizko  lanbide  heziketa  ematen  duten  udal‐titulartasuneko 
ikastetxe publikoetan ere. EHAA, 9 zk., 2018ko urtarrilaren 12a. 

Bukatuta. 
 
2018ko urtarrilaren 9an onartua.  
 
2018ko UAP‐ean sartu da. 

*Dekretu‐proiektua,  koreografia  eta  interpretazioa  espezialitateko 
dantzako  goi‐mailako  arte  irakaskuntzak  eta  Euskal  Autonomia 
Erkidegorako  ikasketa‐plana  ezartzeko  den  Dekretua  aldatzeko 
dena. 

Bukatuta.
2018ko  urtarrilaren  30ean 
onartua.   
2018ko UAP‐ean sartu da. 

Dekretu‐proiektua,  Eusko  Jaurlaritzan  hezkuntzaren  arloko 
eskumena  duen  sailaren  mende  dauden  unibertsitatez  kanpoko 
ikastetxe  publikoetarako  irakasle  espezialista  eta  adituen 
kontratazioa arautzen duena.  

KEBko txostenaren zain 
 
 
2018ko UAP‐ean sartu da. 

Dekretu‐proiektua,  interes publikokotzat  jotzen duena bateragarria 
izatea  arte‐irakaskuntzak  irakastea  eta  irakaskuntzaren  edo 
kulturaren arloko sektore publikoan beste lanpostu bat edukitzea. 

KEBko  txostena  du;  COJUAra 
bidaltzeko prest. 
2018ko UAP‐ean sartu da. 

Dekretu‐proiektua,  Euskal  Autonomia  Erkidegoaren  funts  publikoz 
finantzatzen  diren  ikastetxeetan  unibertsitate‐titulazio  hauen 

Testuaren  azken  bertsioa    eta 
azken  memoria  falta  dira. 
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practicuma egitea arautzen duena: haur hezkuntzako gradua, lehen 
hezkuntzako  gradua  eta  derrigorrezko  bigarren  hezkuntzako  eta 
batxilergoko,  lanbide  heziketako  eta  hizkuntzen  irakaskuntzako 
irakasle  izateko  gaitzen  duen  masterra,  baita  titulazioa  dela‐eta 
masterreko  ikasketak  egin  ezin  dituzten  pertsonentzako 
prestakuntza baliokideari dagokiona ere. 

Gobernu Batzordera eramateko.
 
 
2018ko UAP‐ean sartu da. 

Dekretu‐proiektua,  urrutiko  hezkuntzako  euskal  institutuaren 
antolamendu, funtzionamendu eta autonomiari buruzkoa . 

Lanbide  Heziketako  Euskal 
Kontseiluaren  txostena  falta  da, 
baita  ere  Lanbide  eta  saileko 
langileak  kudeatzeko 
zuzendaritzakoa  eta  Lanbide 
Heziketakoa ere.  
2018 UAP‐ean sartu da. 

Dekretu‐proiektua,  Universidad  del  País  Vasco  /  Euskal  Herriko 

Unibertsitateko  irakasle  eta  ikertzaileen  gehigarrizko  ordainsari 

osagarriei buruzkoa. 

Hasierako Agindua 
 
2018ko UAP‐ean sartu da. 

Dekretu‐proiektua  Euskal  Autonomia  Erkidegoaren  kudeaketa‐

eremuan  emango  diren  oinarrizko  lanbide  heziketako  7  tituluren 

curriculumak  ezartzea  helburu  duena:  nekazaritza  eta 

abeltzaintzako  oinarrizko  lanbide  titulua;  baso 

aprobetxamenduetako  oinarrizko  lanbide  titulua;  fabrikazio  eta 

muntaketako  oinarrizko  lanbide  titulua;  instalazio 

elektroteknikoetako eta mekanikako oinarrizko lanbide titulua; itsas 

eta  arrantza  jardueretako  oinarrizko  lanbide  titulua;  tapizatze‐

lanetako  eta  gortinagintzako  oinarrizko  lanbide  titulua; 

beiragintzako eta buztingintzako oinarrizko lanbide titulua. 

Lanbide  Heziketako  Euskal 
Kontseiluaren txostena falta da. 
 
 
 
 
 
2018ko UAP‐ean sartu da. 

Dekretu‐proiektua,  larrialdietako  eta  babes  zibileko  teknikariaren 

tituluari dagokion curriculuma ezartzeko asmoa duena. 

Testuaren  azken  bertsioa    eta 
azken  memoria  falta  dira 
Gobernu Batzordera eramateko. 
2018ko UAP‐ean sartu da. 

Dekretu‐proiektua,  larrialdien koordinazioko eta babes  zibileko goi 

mailako  teknikariaren  tituluari  dagokion  curriculuma  ezartzeko 

asmoa duena. 

Testuaren  azken  bertsioa    eta 
azken  memoria  falta  dira 
Gobernu Batzordera eramateko. 
2018ko UAP‐ean sartu da. 

Dekretu‐proiektua  elektromedikuntza  klinikoko  goi  mailako 

teknikariaren  tituluari  dagokion  curriculuma  ezartzeko  asmoa 

duena. 

Testuaren  azken  bertsioa    eta 
azken  memoria  falta  dira 
Gobernu Batzordera eramateko. 
2018 UAP‐ean sartu da. 

Dekretu‐proiektua, eraikuntza‐obrak antolatzeko eta kontrolatzeko 

goi mailako  teknikariaren  tituluari  dagokion  curriculuma  ezartzea 

asmoa duena. 

Testuaren  azken  bertsioa    eta 
azken  memoria  falta  dira 
Gobernu Batzordera eramateko. 
2018ko UAP‐ean sartu da. 

Dekretu‐proiektua,  zeinaren  bidez  azaroaren  10eko  211/2015 

DEKRETUAren  eranskina  aldatzen  den,  lan‐esperientziaren  bidez 

edo prestakuntzarako bide ez‐formalen bidez eskuratutako lanbide‐

konpetentziak  ebaluatzeko  eta  egiaztatzeko  prozedura  eta 

antolamendua ezartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoan  

Hasierako  fasean.  Espedientea 
irekita 
 
 
2018ko UAP‐ean sartu da. 
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Hasi gabeko Dekretu‐proiektuak 2017ko UAP 

 
Ez dago 
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8. OSASUN SAILA 
 
 

 
Onartutako Dekretuak 2017ko UAP 

 
80/2017 Dekretua, apirilaren 11koa, Osasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena. 
EHAA, 76. Zk., 2017ko apirilaren 21ekoa. 

247/2017  Dekretua,  azaroaren  14koa,  zeinaren  bidez  aldatzen  baita  Euskadiko  osasun  sistemako 
langileek  agindutako  tratamendu medikoak  betetzea  errazteko  laguntzak  arautzen  duen  Dekretua. 
EHAA, 220. Zk., 2017ko azaroaren 17koa. 

252/2017  Dekretua,  azaroaren  21ekoa,  Euskal  Autonomia  Erkidegoaren  eremuan  Osasun  Sistema 
Nazionalaren osasun‐prestazioak emateko araubideari buruzko Dekretua aldatzen duena. EHAA, 226. 
zk., 2017ko azaroaren 27koa. 

 

 
Izapidetzen ari diren Dekretu‐proiektuak 2017ko UAP 

 
Egoera 

 
Dekretu‐proiektua,  ama‐esnearen  bankua  sortzen  duen  eta  ama‐
esnea norberaren  seme edo alaba elikatzeko eta emateko atzeman, 
atera,  prozesatu,  banatu  eta  administratzeko  baldintzak  ezartzen 
dituena. 

Kontrol  Ekonomikoko 
Bulegoak  eta  geroago  Aholku 
Batzorde  Juridikoak  oraindik 
txostena eman behar dute. 
2018ko UAP‐ean sartu da. 

Dekretu‐proiektua,  elikadura  jarduera  eta  establezimenduen osasun 
baimen  eta  jakinarazpenerako  araubidea  arautu  eta  Euskal 
Autonomia  Erkidegoko  Elikadura  Jarduera  eta  Establezimenduen 
Erregistroa sortzeko dena. 

Aholku  Batzorde  Juridikoak 
oraindik  txostena eman behar 
du. 
2018ko UAP‐ean sartu da. 

Dekretu‐proiektua,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  osasun 
zerbitzuetako erakundeen egituraren antolaketa arautzeko dena. 

Kontrol  Ekonomikoko 
Bulegoak  eta  geroago  Aholku 
Batzorde  Juridikoak  oraindik 
txostena eman behar dute. 
2018ko UAP‐ean sartu da. 

Dekretu‐proiektua,  adikzioen  eta  droga mendekotasunaren  gaineko 
arreta  integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legean  jasotzen den 
egitura instituzionala garatzen duena. 

Aholku  Batzorde  Juridikoak 
oraindik  txostena eman behar 
du. 
2018ko UAP‐ean sartu da. 

Dekretu‐proiektua, adinekoentzako egoitzetako farmaziako zerbitzuei 
eta sendagai‐gordailuei buruzkoa. 

Kontrol  Ekonomikoko 
Bulegoak  eta  geroago  Aholku 
Batzorde  Juridikoak  oraindik 
txostena eman behar dute. 
2018ko UAP‐ean sartu da. 

Dekretu‐proiektua, Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroa sortu 
eta arautzen duen Dekretua aldatzen duena, uztailaren 8ko 11/2016 
legeari,  bizitzaren  amaierako  prozesuan  pertsonen  eskubideak  eta 
duintasuna ziurtatzeari buruzkoari egokitzeko. 

Kontrol  Ekonomikoko 
Bulegoak  eta  geroago  Aholku 
Batzorde  Juridikoak  oraindik 
txostena eman behar dute. 
2018ko UAP‐ean sartu da. 
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Hasi gabeko Dekretu‐proiektuak 2017ko UAP 

 
Dekretu‐proiektua,  erabilera  kolektiboko  igerilekuen  erregelamendua  onartzeari  buruzko  Dekretua 
aldatzen duena. 
 
Zergatia:  Segurtasun  Sailarekin  eskumen‐kontu  bat  ebazteko  dago,  igerilekuen  segurtasuna  dela‐eta 
(sorosleak). 

Dekretu‐proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoa sortzeko den 
Dekretua aldatzeko. 
 
Zergatia: Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoaren osaketa eta eginkizunak berriro konfiguratu behar 
dira  1090/2015  Errege  Dekretuaren  aurreikuspenen  arabera,  eta  eginkizunak  banatu  behar  dira 
Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritzaren eta Farmazia Zuzendaritzaren artean. 
 
2018ko UAP‐ean sartu da. 

Dekretu‐proiektua, Osakidetzako profesionalak era librean aukeratzea ahalbideratzen duena. 
 
Zergatia:  aukeratu  beharreko  profesionalak  medikuak,  erizainak  eta  emaginak  dira.  Erizainek 
sendagaiak agintzearen gaia nola ebazten den ikusi behar da. 
 
2018ko UAP‐ean sartu da. 
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9. TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA 
 
 

 
Onartutako Dekretuak 2017ko UAP 

 
81/2017 DEKRETUA,  2017ko  apirilaren  11koa,  Turismo, Merkataritza  eta  Kontsumo  Sailaren  egitura 
organikoa eta funtzionala ezartzen duena. EHAA 76 zk.. 2017ko apirilaren 21ekoa.  

 

 
Izapidetzen ari diren Dekretu‐proiektuak 2017ko UAP 

 
Egoera 

 
Dekretu‐proiektua,  2012ko  maiatzaren  22ko  81/2012  Dekretua, 
bidaia‐agentziei buruzkoa, bigarrenez aldatzeko dena. 

Aurretiko onarpen‐agindua 
2018ko UAP‐ean sartu da. 

Dekretu‐proiektua,  Euskadiko  Kontsumoko  Kontsulta  Batzordea 
arautzen duena. 

Aurretiko onarpen‐agindua 
2018ko UAP‐ean sartu da. 

Dekretu‐proiektua,  Erabilera  turistikoko  etxebizitzak  eta  etxebizitza 
partikularretako logelak arautzen dituena. 

Jendaurreko  informazio 
fasean  eta  interesdunen 
entzunaldian. 
2018ko UAP‐ean sartu da. 

 

 
Hasi gabeko Dekretu‐proiektuak 2017ko UAP 

 
Dekretu‐proiektua,  kontsumitzaile  eta  erabiltzaileen  esparruan  jardunbide  egokien  kodeak  arautzen 
dituena. 
 
Justifikazioa: enpresak borondatez atxikitzeko sistema diseinatzea egokiago jotzen da. 

Dekretu‐proiektua, apartamentu turistikoena.
 
Justifikazioa:  erabilera  turistikoko  etxebizitzen  araubide  juridikoa  aurretik  zehaztea  komenigarritzat 
jotzen da. 
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10. KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA                      
 
 

 
Onartutako Dekretuak 2017ko UAP 

 
82/2017  DEKRETUA,  apirilaren  11koa,  Kultura  eta  Hizkuntza  Politika  Sailaren  egitura  organikoa  eta 
funtzionala ezartzen duena. EHAA, 76. Zk., 2017ko apirilaren 21ekoa. 

187/2017  DEKRETUA,  uztailaren  4koa,  euskararen  jakite‐maila  egiaztatzen  duten  tituluak  eta
ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzeko 
Dekretua aldatzen duena. EHAA, 105. zk.. 2017ko ekainaren 5ekoa. 

162/2017 DEKRETUA, maiatzaren 30ekoa, Bikain‐Euskararen Kalitate Ziurtagiria arautzen duena. EHAA, 
138. Zk., 2017ko uztailaren 20koa. 

 

 
Izapidetzen ari diren Dekretu‐proiektuak 2017ko UAP 

 
Egoera 

 
Dekretu‐proiektua,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  izen  geografiko 
ofizialen erregistroa sortzeko dena. 

Bertan  behera  utzi  da, 
bestelako  ekintzen  bitartez 
bideratzea erabaki baita. 

 
 

 
Hasi gabeko Dekretu‐proiektuak 2017ko UAP 

 
Dekretu‐proiektua, offline zein online banatzen diren argitalpenen gordailua arautzen duena.  
 
Justifikazioa: bertan behera utzi da 2017an, aldez aurretik beharrezkoa ikusi zelako zehaztea zein 
Euskadiko Liburutegi eredu motari erantzun behar dion lege gordailuaren ereduak. Gaur egun, 
lankidetzan oinarritutako eredua badago zehaztuta Euskadiko Liburutegirako nahiz Lege Gordailurako. 
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11. SEGURTASUN SAILA 
 
 

 
Onartutako Dekretuak 2017ko UAP 

 
83/2017 DEKRETUA, apirilaren 11koa, Segurtasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen 
duena. EHAA, 76. zk.. 2017ko apirilaren 21ekoa. 

1/2017 LEGEGINTZAKO DEKRETUA, apirilaren 27koa, Larrialdiak Kudeatzeko Legearen testu bategina 
onartzen duena. EHAA, 84. Zk.. 2017ko maiatzaren 5ekoa. 

151/2017 DEKRETUA, maiatzaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskunde‐batzordeko burua 
eta kideak izendatzen dituena. EHAA, 84. zb., 2017ko maiatzaren 5ekoa. 

253/2017 DEKRETUA, azaroaren 21ekoa, Eusko Jaurlaritzaren larrialdien eta babes zibilaren arloko 
sariei buruzkoa. EHAA, 230. zk. 2017ko abenduaren 1ekoa. 

245/2017 DEKRETUA, azaroaren 7koa, Suteen Prebentzio eta Itzalketako eta Salbamenduko 
Zerbitzuetarako Erakundeen arteko Batzordea sortzen duena. EHAA, 216. zk., 2017ko azaroaren 13koa.  

267/2017 DEKRETUA, abenduaren 5ekoa, Ertzaintzan jasotzen diren ordainsarien eta konpentsazioen 
araubidea zati batean aldatzen duena. EHAA, 247. Zk., 2017ko abenduaren 29koa. 

 
 

 
Izapidetzen ari diren Dekretu‐proiektuak 2017ko UAP 

 
Egoera 

 
Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren Erregelamenduaren 
Dekretua. 

Kontrol  Ekonomikoko 
Bulegoaren  Aholku  Batzorde 
Juridikoaren  txostenak  falta 
dira. 
 
2018ko UAP‐ean sartu da. 

 

 
Hasi‐gabeko Dekretu‐proiektua 2017ko UAP 

 
 
Ez dago. 
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12. LAN ETA JUSTIZIA SAILA 
 
 

 
Onartutako Dekretuak 2017ko UAP 

 
84/2017  DEKRETUA,  apirilaren  11koa,  Lan  eta  Justizia  Sailaren  egitura  organikoa  eta  funtzionala 
ezartzen duena. EHAA, 76. zk., 2017ko apirilaren 21ekoa.  

 

 
Izapidetzen ari diren Dekretu‐proiektuak 2017ko UAP 

 
Egoera 

 
Dekretu‐proiektua, Doako laguntza juridikoari buruzkoa. Kontrol  Ekonomikoko 

Bulegoaren  eta  Euskadiko 
Aholku  Batzorde  Juridikoaren 
txostenen zain.  
 
2018ko UAP‐ean sartu da. 

 

 
Hasi gabeko Dekretu‐proiektuak 2017ko UAP 

 
Dekretu‐proiektua, EAEn prebentzio sistemako laneko medikuntzaren diziplina prebentiboari buruzko 
auditoria edo kanpo‐ebaluazioa egiteko prebentzioko zerbitzuek edo baimendutako erakunde 
espezializatuek bete beharreko jarduera sanitarioa arautzen duena. 
 
Justifikazioa: zeharkako gai konplexua denez bere eduki arauemailea berrikustearen zain Osasun 
Sailarekin elkarlanean.  
 
2018ko UAP‐ean sartu da. 
 

 


