


I ERANSKINA: 2019KO UAP BETETZE-MAILA OROKORRA 

SAILAK 
Proiektuak 

Guztira 
2019 UAP 

(1+2+3) 

Onartutako 
proiektuak 

2019 UAP(1) 

Proiektuak 
izapidean 

(2) 

Proiektuak 
Tramitazioak 

Hasi Gabe 
(3) 

2019an onartutako 
proiektuak 

(UAPtik kanpo) 
(*) (4) 

Lehendakaritza 9 6 3 0 0 

Gobernantza Publikoa 
eta Autogobernua 10 7 2 1 0 

Ekonomiaren 
Garapena eta 
Azpiegiturak 

28 9 15 4 1 

Enplegua eta Gizarte 
Politikak 

12 4 3 5 0 

Ingurumena, Lurralde 
Plangintza eta 
Etxebizitza 

10 7 3 0 2 

Ogasuna eta 
Ekonomia 

11 5 4 2 0 

Hezkuntza 29 9 12 8 1 

Osasuna 13 4 6 3 0 

Turismoa, 
Merkataritza eta 
Kontsumoa 

7 3 2 2 0 

Kultura eta Hizkuntza 
Politika 

4 2 2 0 0 

Segurtasuna 8 6 1 1 2 

Lana eta justizia 4 2 1 1 0 

GUZTIRA 145 64 54 27 6 

GUZTIRA ONARTUTAKO ARAUAK 2019KO URTEKO ARAUGINTZA PLANA (2+4) 70 

(*) Ez zeunden 2019ko Urteko Araugintza Plana aurreikuspenetan jasota 
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II. ERANSKINA: 2019KO UAPREN BETETZE-MAILA SAILKA 
 

1. LEHENDAKARITZA 

 

2019 Urteko Araugintza Plana Onartutako Arauak Egoera  

1.1. EAEko kultu-leku edo-zentroei eta erlijio-aniztasunari 
buruzko Lege-aurreproiektua 

Euskal Autonomia Erkidegoko kultu-leku edo -zentroei eta erlijio-
aniztasunari buruzko Lege-proiektua (GKA 2019/06/25) 

 

Legebiltzarrean Izapidetzen 

1.2. Emakume eta gizonen arteko berdintasunerako Legea 
aldatzeko den Lege-aurreproiektua 

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako Legea 
aldatzeko den Lege-proiektua. (GKA 2020/01/28) 

Legebiltzarrean Izapidetzen 

1.3. 12/2019 Dekretua, urtarrilaren 29koa, Kanpo-harremanen 
eremuan gazteak prestatzeko bekak arautzen dituena 

12/2019 Dekretua, urtarrilaren 29koa, Kanpo-harremanen 
eremuan gazteak prestatzeko bekak arautzen dituena 

 

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

 Izapidean. Txostenen fasean 
(EABJ). 

http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:ESTA_INICIATIVAS::::SESSION:RESETBRCRMB,P34_LEGISLATURA,P34_ANO_EXPTE,P34_TIPO_INICIATIVA,P34_TIPO_SITUACION:Y,,,2,/E/&p_lang=eu
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:ESTA_INICIATIVAS::::SESSION:RESETBRCRMB,P34_LEGISLATURA,P34_ANO_EXPTE,P34_TIPO_INICIATIVA,P34_TIPO_SITUACION:Y,,,2,/E/&p_lang=eu
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:ESTA_INICIATIVAS::::SESSION:RESETBRCRMB,P34_LEGISLATURA,P34_ANO_EXPTE,P34_TIPO_INICIATIVA,P34_TIPO_SITUACION:Y,,,2,/E/&p_lang=eu
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:ESTA_INICIATIVAS::::SESSION:RESETBRCRMB,P34_LEGISLATURA,P34_ANO_EXPTE,P34_TIPO_INICIATIVA,P34_TIPO_SITUACION:Y,,,2,/E/&p_lang=eu
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000540
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000540
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1.5. Atzerrian dauden euskal gizataldeetako partaideak diren 
eta egoera larrian eta asistentzia faltan dauden pertsonei 
laguntzeko, euskal etxeei emango zaizkien dirulaguntzak 
arautzeko dekretua aldatzeko den Dekretu- proiektua 

 Izapidean. Hasteko agindua 
emana. 

1.6. Dekretu-Proiektua,zeinaren bidez dirulaguntzak arautzen 
baitira ikerketa-proiektuak aurkez daitezen bultzatzeko, 
Horizonte 2020 Europako Ikerketa Esparru Programaren 
bigarren fasean, Zientziaren, Teknologiaren eta 
Berrikuntzaren Euskal Sareko kide diren agenteak buru direna 

92/2019 DEKRETUA, 2019ko ekainaren 25ekoa, zeinaren bidez 
dirulaguntzak arautzen baitira ikerketa-proiektuak aurkez daitezen 
bultzatzeko, Horizonte 2020 Europako Ikerketa Esparru 
Programaren bigarren fasean, Zientziaren, Teknologiaren eta 
Berrikuntzaren Euskal Sareko kide diren agenteak buru direla 

 

1.7. Dekretu-proiektua, Kanpoko Bazkide Estrategikoen 
Sareko eskualdeekin lankidetza teknikoko proiektuetarako 
laguntzak ematea arautzen duena 

47/2019 Dekretua, martxoaren 26koa, Bazkide Estrategikoen 
Sareko kanpoko eskualdeekin lankidetza teknikoan aritzeko 
proiektuei laguntzak ematea arautzen duena. 

 

1.8. «Euskadi Basque Country Laguna» erakunde-aitorpena 
eratzeko eta arautzeko den Dekretu-proiektua  

89/2019 Dekretua, ekainaren 18koa, «Euskadi Basque Country 
Laguna» erakunde-aitorpena eratzen eta arautzen dituena 

 

1.9. Ekintza humanitarioko esku-hartzeetarako laguntzak 
arautzen dituen Dekretu-proiektua 

90/2019 Dekretua, ekainaren 18koa, ekintza humanitarioko esku-
hartzeetarako laguntzak arautzen dituena 

 

 
 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003243&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003243&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003243&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003243&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003243&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001625
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001625
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001625
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003098&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003098&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003129&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003129&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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2.  GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA 

 

2019. Urteari dagokion  Araugintza Plana Onartutako Arauak Egoera 

2.1. Lege-proiektua, euskal enplegu publikoari buruzkoa Lege-proiektua, euskal enplegu publikoari buruzkoa (JKA 
2019/01/29) 

Legebiltzarrean Izapidetzen 

2.2. Lege- proiektua, xedapen orokorrak egiteko prozedurari buruzkoa Lege- proiektua, xedapen orokorrak egiteko prozedurari 
buruzkoa (JKA 2019/01/22) 

Legebiltzarrean Izapidetzen 

2.3. Dekretu-proiektua, Euskadiko toki erakundeetan hizkuntza 
ofizialen erabilera instituzionala eta administratiboa normalizatzeari 
buruzkoa 

179/2019 DEKRETUA, azaroaren 19koa, Euskadiko toki-
erakundeetan hizkuntza ofizialen erabilera instituzionala eta 
administratiboa normalizatzeari buruzkoa. 

 

2.4. Dekretu-proiektua, bikoiztasun-txostena izapidetzeko prozedura 
arautzen duena, Euskadiko toki erakundeei buruzko 2/ 2016 Legearen 
16. artikulua garatuz 

93/2019 DEKRETUA, ekainaren 25ekoa, udal-eskumenen 
klausula unibertsalaren ondoriozko jardueren, zerbitzuen 
edo prestazioen egikaritzea arautzeko dena. 

 

2.5. Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Toki 
Erakundeen Erregistroa arautzen dueña 

 

 Izapidetzen hasi gabe. 
ETELen beste arau-garapen 
batzuk onartzea lehenetsi da. 
Ez da 2020ko Urteko 
Araugintza Planaren parte 
izango. 

2.6. Dekretu-proiektua, Estaturako gaikuntza duten toki-
administrazioko langileei buruzko araudia ezartzen duena 

 Izapidean. Negoziazio 
fasean. Testu artikulatua Foru 
Aldundiei bidali zaie, 
eskumenak banatzeko. 

http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:ESTA_INICIATIVAS::::SESSION:RESETBRCRMB,P34_LEGISLATURA,P34_ANO_EXPTE,P34_TIPO_INICIATIVA,P34_TIPO_SITUACION:Y,,,2,/E/&p_lang=eu
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:ESTA_INICIATIVAS::::SESSION:RESETBRCRMB,P34_LEGISLATURA,P34_ANO_EXPTE,P34_TIPO_INICIATIVA,P34_TIPO_SITUACION:Y,,,2,/E/&p_lang=eu
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:ESTA_INICIATIVAS::::SESSION:RESETBRCRMB,P34_LEGISLATURA,P34_ANO_EXPTE,P34_TIPO_INICIATIVA,P34_TIPO_SITUACION:Y,,,2,/E/&p_lang=eu
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019005415&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019005415&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019005415&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003362&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003362&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003362&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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2.7. Dekretu-proiektua, Euskadiko Fundazioen Erregelamendua 
onesteko dena 

115/2019 DEKRETUA, uztailaren 23koa, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Fundazioen Babesletzaren eta Erregistroaren 
Erregelamendua onartzen duena. 

 

2.8. Dekretu-proiektua, kargu publikodunen betebeharrei eta 
eskubideei buruzko azaroaren 15eko 156/ 2016 Dekretua aldatzeko 
dena 

194/2019 DEKRETUA, abenduaren 3koa, kargu 
publikodunen betebeharrei eta eskubideei buruzko dekretua 
aldatzekoa. 

 

2.9. Dekretu-proiektua, zeinaren bidez onartzen den 2019 urteko 
Euskal Autonomia  Erkidegoko kargu publikoen katalogo eguneratua 

51/2019 DEKRETUA, martxoaren 26koa, zeinaren bidez 
onartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko kargu 
publikoen lanpostuen katalogo eguneratua. 

 

2.10. Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore 
publikoko informazioaren eta komunikazioaren teknologien kudeaketa-
eredua arautzen duena 

 Izapidean. Azken memoria 
egiteke dago, Gobernu 
Kontseiluak onartu aurretik. 

 

  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003680&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003680&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003680&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019005646&BOPV_HIDE_CALENDAR=tr
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019005646&BOPV_HIDE_CALENDAR=tr
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019005646&BOPV_HIDE_CALENDAR=tr
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001750
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001750
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001750
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3. EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA 

 

2019. Urteari dagokion  Araugintza Plana  Onartutako Normak Egoera  

3.1. Mugikortasun jasangarriaren legearen 
aurreproiektua. 

Euskadiko Mugikortasun jasangarriari buruzko Legearen 
Proiektua (GKA 2019/12/03) 

Legebiltzarrean izapidetzen 

3.2. Lege aurreproiektua, apirilaren 8ko Landa 
Ingurunearen Garapenaren 10/1998 Legea 
aldatzekoa. 

 Izapidean. Txostenen fasean. 

3.3. Dekretu-proiektua, zeinaren bidez arautzen 
baitira ikertzaile eta teknologoei nekazaritza-, 
arrantza- eta elikadura-sektoreko zientzia-, 
teknologia- eta enpresaingurunean prestakuntza 
emateko laguntzak. 

 Izapidean. Gobernu Kontseilura 
bidaltzeko prest. 

 

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

 Izapidean. Aurretiko kontsulta fasean. 

3.5. Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia 
Erkidegoko nekazaritza- eta arrantzasektoreetako 
ikerketa, garapen eta berrikuntzarako laguntzei 
buruzkoa. 

 Izapidean. Hasteko agindua fasean. 

3.6. Dekretu-proiektua, EAEn txakurrak edukitzeari 
buruzko 101/2004 Dekretua aldatzekoa. 

 Izapidean. Txostenen fasean. 

3.7. Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia 
Erkidegoko itsasoko eta ur kontinentaletakoturismo-

 Izapidean. Txostenen fasean 

http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:ESTA_INICIATIVAS::::SESSION:RESETBRCRMB,P34_LEGISLATURA,P34_ANO_EXPTE,P34_TIPO_INICIATIVA,P34_TIPO_SITUACION:Y,,,2,/E/&p_lang=eu
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:ESTA_INICIATIVAS::::SESSION:RESETBRCRMB,P34_LEGISLATURA,P34_ANO_EXPTE,P34_TIPO_INICIATIVA,P34_TIPO_SITUACION:Y,,,2,/E/&p_lang=eu
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arrantzari, arrantzako eta akuikulturako turismoari 
eta arrantza-erakustaldiei buruzkoa 

3.8. Dekretu-proiektua, mahastiak berregituratzeko 
eta birmoldatzeko planei laguntzeko europar 
batasunak emandako neurriak EAEn garatzeko eta 
aplikatzeko. 

 

26/2019 DEKRETUA, otsailaren 26koa, Euskal Autonomia 
Erkidegoan mahastiak berregituratzeko eta birmoldatzeko 
eragiketetarako Europako laguntza-neurria garatu eta aplikatzeari 
buruzkoa. 

 

3.9. Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Ordaintzeko Erakundea osatzen duen 
dekretuaren bigarren aldaketa egiteko dena. 

56/2019 DEKRETUA, apirilaren 2koa, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Erakunde Ordaintzailea eratzen duen Dekretua 
bigarrenez aldatzen duena. 

 

3.10. Dekretu-proiektua, nekazaritza sektoreko 
zerbitzuak eskaintzen dituzten aldi baterako 
langileentzako ostatuak sortzeko, egokitzeko edo 
hornitzeko laguntzak emateko dena. 

 Izapidean. Txostenen fasean.  

3.11. Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia 
Erkidegoko eraikinen efizientzia energetikoaren 
ziurtapenaren, ziurtagirien kontrolaren eta haien 
erregistroaren gainekoa  

 

25/2019 DEKRETUA, otsailaren 26koa, Euskal Autonomia 
Erkidegoko eraikinen eraginkortasun energetikoaren ziurtapenari 
eta ziurtapenaren kontrol-prozedurari eta erregistroari buruzkoa. 

 

3.12. Dekretu-proiektua, kanalizatutako gasaren 
zerbitzu publikoaren instalazioei baimena eman eta 
horiek jardunean jartzeari buruzko ekainaren 9ko 
107/1998 Dekretua aldatzen duena. 

 Izapidean. Txostenen fasean.  

3.13. Dekretu-proiektua, Euskadiko Segurtasun 
Industrialari buruzkoa. 

 Izapidean. Txostenen fasean.  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001221&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001221&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001221&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001221&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001751
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001751
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001751
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001272&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001272&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001272&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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3.14. Dekretu-proiektua, Industria Segurtasuneko 
eta Meategietako gaietan trebatzeko banakako 
karnetak, baimendutako enpresak eta aitortutako 
erakundeak arautzeko dena. 

 Izapidetzen hasi gabe. Inplikatutako 
alderdien arteko adostasunak bilatzeak 
(Hezkuntza Saila eta EEI) moteldu egin 
du hura izapidetzen hastea. 

3.15. Dekretu-proiektua, energia produkzitzeko, 
garraiatzeko eta banatzeko instalazioen 
administrazio baimenen prozedura arautzen duena. 

 Izapidean. Txostenen fasean. 

3.16. Dekretu-proiektua, gasa garraiatzeko eta 
banatzeko instalazioen administrazio baimenen 
prozedura arautzen duena. 

 Izapidetzen hasi Gabe Identitatearen 
aurrean xedean 3.12 Dekretu-
proiektuarekin bat egiten du. 

3.17. Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Energiaren Jasangarritasun Legea 
garatzen duena. 

 Izapidean. Txostenen fasean. 

3.18. Dekretu-proiektua, energiaaren informazioa eta 
gardentasunari buruzkoa. 

 Izapidetzen  hasi Gabe. Jasangarritasun 
Energetikoari buruzko otsailaren 21eko 
4/2019 Legearen azken edukiak egin 
beharreko dekretua birplanteatzea ekarri 
du, eta bertan islatu beharreko alderdi 
berriak sartu ditu. 

3.19. Dekretu-proiektua, Energia autokudeari 
buruzkoa. 

 Izapidetzen  hasi gabe. Ez da 2020ko 
Urteko Araugintza Planaren parte izango. 

3.20. Ekainaren 23ko 109/2015 Dekretuaren 
aldaketa, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako 
Euskal Sareko Agenteen berrantolatzeko eta 
eguneratzeko dena. 

147/2019 DEKRETUA, irailaren 24koa, zeinaren bidez 
hirugarrenez aldatzen baita Zientzia, Teknologia eta 
Berrikuntzaren Euskal Sarearen osaera arautzen eta gaurkotzen 
duen Dekretua. 
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3.21. Dekretu-proiektua, zeinaren bidez 
indargabetzen baita ekainaren 6ko 104/2000 
Dekretua, Zumalakarregiko igogailuaren ustiapena 
Euskotreni esleitzen diona. 

24/2019 DEKRETUA, otsailaren 26koa, indarrik gabe lagatzeko 
ekainaren 6ko 104/2000 Dekretua, Zumalakarregiko igogailua 
eramateko ardura «Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A» 
sozietate publikoari eman ziona.  

 

3.22. Dekretu-proiektua, 2018ko abenduan Estatuko 
Administrazio Orokorraren eskutik, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrera 
transferitutako Basurtuko Ospitalea-Ariz eta Irauregi-
Lutxana-Barakaldoko trenbide azpiegiturak 
kudeatzea,Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide 
Sareari kudeaketa-gomendioa egiteko. 

76/2019 DEKRETUA, maiatzaren 14koa, zeinaren bidez Red 
Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sareari agintzen eta 
adskribatzen baitzaio Basurtuko Ospitalea-Ariz eta Irauregi-
Lutxana-Barakaldo trenbide-lineen kudeaketa eta administrazioa. 
Linea horiek Estatuko Administrazioak eskualdatu zizkion Euskal 
Autonomia Erkidegoari. 

 

3.23. Bigarren Dekretuaren proiektua, 2018ko 
abenduan Estatuko Administrazio Orokorraren 
eskutik, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio 
Orokorrera transferitutako Basurtuko Ospitaleko 
trenbide azpiegiturak kudeatzea, Recalde-Irala 
azpiegitura lurperatu berrian, ADIFek Bilboko Ría 
2000eri kudeaketa-gomendioa egindakoa, Red 
Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sareari 
kudeaketa-gomendioa egiteko. 

143/2019 DEKRETUA, irailaren 17koa, zeinaren bidez Red 
Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sareari agintzen eta 
adskribatzen baitzaio Basurtu-Ariz linearen –2. bide-zatia: 
Rekalde-Irala– lurperatzean integratutako trenbide-azpiegituraren 
administrazioa. Linea hori Estatuko Administrazioak eskualdatu 
zion Euskal Autonomia Erkidegoari. 

 

3.24. Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia 
Erkidegoan garatutako gidaridun ibilgailuak 
alokatzeko zerbitzuak eragiketa-neurriak 
erregulatzeko. 

200/2019 DEKRETUA, abenduaren 17koa, Euskal Autonomia 
Erkidegoan Estatu-mailako baimena (VTC-N) duten ibilgailuak 
gidari eta guzti alokatzeko zerbitzua emateko baldintzei buruzkoa. 

 

3.25. Dekretu-proiektua, Itsas Garraioko 
Operadoreen Erregistroarena Dekretu-proiektua, 
Itsas garraioa erregulatzeko dena. 

 Itsas garraioa arautzeko dekretu-
proiektuarekin bat egiten du (3.26 
Dekretua). 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001128&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001128&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001128&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001128&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019002392&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019002392&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019002392&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019002392&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019002392&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019002392&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019004279&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019004279&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019004279&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019004279&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019004279&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019004279&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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3.26. Dekretu-proiektua, itsas garraioa erregulatzeko 
dena. 

 Izapidean. Aldez aurreko onarpearen 
zain dago. 

3.27. Dekretu-proiektua, Euskal Kirol Portua 
zuzenbide pribatuko erakunde publikoaren 
estatutuak onartzeko dena. 

 Izapidean. Txostenen fasean.  

3.28. Dekretu-proiektua, Ekonomiaren Garapen eta 
Azpiegitura Sailaren egitura organikoari eta 
funtzionalari buruzko dekretuaren bigarren aldaketa. 

 Izapidean. Gobernu Kontseilura 
bidaltzeko prest. 

 

ONARTUTAKO BESTE ARAU BATZUK, 2019KO URTEKO ARAUGINTZA PLANAREN MARJINA 

 

Onartutako Dekretuak 

62/2019 DEKRETUA, apirilaren 9koa, animalien elikaduraren sektorearen erregistroari eta kontrol ofizialari buruzkoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019002003
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4. ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKAK 

2019. Urteari dagokion  Araugintza Plana Onartutako Normak Egoera 

4.1. Gazteriaren Euskal Legearen proiektua.  Izapidean. Txostenen fasean. (EABJ) 

4.2. Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialari buruzko maiatzaren 12ko 6/2016 
Legea aldatzeko lege-proiektua. 

 Izapidea hasi Gabe. Gizarte itunari 
buruzko Dekreatuari eman diogu 
lehentasuna, Euskadiko Hirugaren 
Sektore Sozialarentzat 
inportanteagoa delako. 

4.3. Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteari buruzko otsailaren 18ko 
3/2005 Legea bigarren aldiz aldatzeko lege- proiektua. 

 Izapidean Prozedura hasteko 
agindua fasean. Haur eta nerabeen 
eskubideei eta horien bermeari, 
prebentzioari eta babesari buruzko 
Lege-aurreproiektu gisa izapidetu da.  

4.4. Desgaitasunen bat duten pertsonen enplegu-programa arautzen dituen 
dekretuaren proiektua eta Euskadiko Enplegu Zentro Berezien erregistroa, 
inskripzioa eta kalifikazioa arautzen dituena. 

168/2019 DEKRETUA, urriaren 29koa, 
zeinaren bidez arautzen baitira Euskal 
Autonomia Erkidegoan desgaitasuna duten 
pertsonen enplegagarritasunarekin loturiko 
programak eta zerbitzuak eta enplegu zentro 
berezien Euskal Erregistroa. 

 

4.5. Haur eta Gazteen Aisialdirako Hezitzaileak Trebatzeko Eskolak eta Haur 
eta Gazteen Aisialdi Jardueretarako Begirale eta Zuzendariak Trebatzeko 
Ikastaroak izendapen ofizialez onartzeko eta bertan parte hartzeko moduari 
buruzko, azaroaren 2ko 419/1994 Dekretua aldatzeko dekretu-proiektua. 

 Izapidetzen  hasi Gabe. Lehentasuna 
eman zaio Gazteen Euskal Legea 
izapidetzeari, haren edukian 
egindako aldaketek dekretu hori 
baldintzatu baitezakete. 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019005502
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019005502
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019005502
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019005502
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019005502
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019005502
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4.6. Adinekoentzako egoitza-zentroen dekretu-proiektua. 126/2019 DEKRETUA, uztailaren 30ekoa, 
Euskal Autonomia Erkidegoko 
adinekoentzako egoitza-zentroei buruzkoa. 

 

4.7. Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren 
sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituen dekretu-
proiektua. 

 Izapidetzen hasi Gabe. Hausnarketa 
Sakondu behar da Dekretua 
bideratzeko. 

4.8. Euskadiko hirugarren sektore sozialeko erakundeen erroldari buruzko, 
dekretuproiektua. 

 Izapidetzen hasi gabe. Asmoa da 
prozedura hasten duen Agindua 
urtarrillean onartzea  

4.9. Gizarte itunari buruzko dekretu-proiektua.  Izapidean. Aldez aurreko onarpena. 

4.10. Telelaguntza-zerbitzu publikoari buruzko, ekainaren 28ko 144/2011 
dekretua aldatzeko dekretu-proiektua. 

 Izapidetzen hasi gabe. Beste dekretu 
batzuk egitea lehenetsi da. 

4.11. Arreta goiztiarraren arloko lanbide-kualifikazioa egiaztatzeko balio duten 
tituluen, ikasketen eta lanbide-gaitasunen katalogoari buruzko 13/2016 
Dekretuaren dekretuproiektua 

110/2019 DEKRETUA, uztailaren 16koa, 
arreta goiztiarraren arloko lanbide-
kualifikazioa egiaztatzeko balio duten tituluen, 
ikasketen eta konpetentzia profesionalen 
katalogoari buruzkoa. 

 

4.12. Lana eta familia bateragarri egiteko laguntzei buruzko Dekretua bigarren 
aldizaldatzen duen dekretu-proiektua. 

164/2019 DEKRETUA, urriaren 22koa, familia 
eta lana bateragarri egiteko laguntzei 
buruzkoa. 

 

 

 

 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019004108&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019004108&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019004108&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003606&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003606&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003606&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003606&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003606&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019005022&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019005022&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019005022&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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5. INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA 

 

2019. Urteari dagokion Araugintza Plana Onartutako Normak Egoera 

 

5.1. Euskadiko Ingurumen Administrazioari buruzko Lege-
aurreproiektua 

Euskadiko Ingurumen Administrazioari buruzko 
Lege-Proiektua (GKA 2019/07/23) 
 

Legebiltzarrean izapidetzen 

5.2. Euskadiko Natura Ondarea Kontserbatzeko Lege-aurreproiektua Euskadiko Natura Ondarea Kontserbatzeko 
Lege-proiektua (GKA 2019/07/23) 
 

Legebiltzarrean izapidetzen 

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

Tramitazioa etenda egongo da, harik eta 
beharrezko giza baliabide gehigarriak 
lortzeko gaia ebatzi arte 

5.4. Kreditu-erakundeekin 2018-2020 bitartean finantza-lankidetzan 
aritzeko Dekretu-proiektua 

210/2019 Dekretua, abenduaren 26koa, kreditu-
erakundeen eta Euskadiko Autonomia 
Erkidegoko Administrazioaren arteko 
etxebizitzaren eta lurzoruaren arloko finantza-
lankidetzakoa, eta etxebizitzaren arloko 
erregelamendu-xedapenak aldatzekoa 

 

5.5. Arkuko labe elektrikoen zepen erabilpena arautzeko Dekretu-
proiektua 

64/2019 Dekretua, apirilaren 9koa, arku 
elektrikoko labeetako altzairugintzako zepa 
beltzak balorizatzeko jardueretarako araubide 
juridiko aplikagarriari buruzkoa. 

 

5.6. EAEko lurzoru kutsatuei buruzko 4/2015 Legea garatzeko 
Dekretu-proiektua 

209/2019 Dekretua, abenduaren 26koa, 
zeinaren bidez garatzen baita Lurzorua 
kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko 
ekainaren 25eko 4/2015 Legea 

 

5.7. Urdaibaiko Biosfera Erreserbako baso ustiategien titularrak 
ekonomikoki konpentsatzeko dirulaguntza-sistema bat onartzeko 
Dekretu-proiektua 

83/2019 Dekretua, ekainaren 4koa, zeinaren 
bidez arautzen baitira Urdaibai Biosfera 
Erreserban izandako errentagarritasun 
finantzarioaren galera konpentsatzeko eta 

 

http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:ESTA_INICIATIVAS::::SESSION:RESETBRCRMB,P34_LEGISLATURA,P34_ANO_EXPTE,P34_TIPO_INICIATIVA,P34_TIPO_SITUACION:Y,,,2,/E/&p_lang=eu
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:ESTA_INICIATIVAS::::SESSION:RESETBRCRMB,P34_LEGISLATURA,P34_ANO_EXPTE,P34_TIPO_INICIATIVA,P34_TIPO_SITUACION:Y,,,2,/E/&p_lang=eu
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:ESTA_INICIATIVAS::::SESSION:RESETBRCRMB,P34_LEGISLATURA,P34_ANO_EXPTE,P34_TIPO_INICIATIVA,P34_TIPO_SITUACION:Y,,,2,/E/&p_lang=eu
http://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=CTP:ESTA_INICIATIVAS::::SESSION:RESETBRCRMB,P34_LEGISLATURA,P34_ANO_EXPTE,P34_TIPO_INICIATIVA,P34_TIPO_SITUACION:Y,,,2,/E/&p_lang=eu
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/01/2000220e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/01/2000220e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/01/2000220e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/01/2000220e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/01/2000220e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/01/2000220e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019002045&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019002045&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019002045&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019002045&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/01/2000279e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/01/2000279e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/01/2000279e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/01/2000279e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019002779&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019002779&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019002779&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019002779&BOPV_HIDE_CALENDAR=true


 

15 

zaintza-akordioen bidez ingurumen-kudeaketa 
egokia egiteko dirulaguntzak. 

5.8. Merkatu libreko etxebizitzen alokairurako ASAP bitartekaritza 
programa (alokairu asegurua, arrazoizko prezioa) arautzen duen 
Dekretu-proiektua 

144/2019 Dekretua irailaren 17koa, Merkatu 
libreko etxebizitzak alokatzeko ASAP (Alokairu 
Segurua, Arrazoizko Prezioa) bitartekaritza-
programa arautzeko dena. 

 

5.9. Jenderik gabeko etxebizitza arautzeko eta neurri batzuk 
ezartzeko den Dekretu-proiektua, horrelako etxebizitzak benetan 
okupatu eta bere funtzio soziala bete dezaten 

 
Izapidetzen.Txostenen fasean. 

 

5.10. Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko kartografiaren 
eta informazio geografikoaren antolamendua arautzen duen Dekretu-
proiektua 

 
Izapidetzen.Txostenen fasean. 

 

 

 

ONARTUTAKO BESTE ARAU BATZUK, 2019KO URTEKO ARAUGINTZA PLANAREN MARJINA 

 

Onartutako Dekretuak 

63/2019 Dekretua, apirilaren 9koa, komunitateko konpostaje-instalazio eta -jardueren araubide juridikoa eta baldintza teknikoak ezartzen dituena 

 

128/2019 Dekretua, uztailaren 30ekoa, zeinaren bidez behin betiko onesten baitira Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019002779&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019002779&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019004423&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019004423&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019004423&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019004423&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/04/1901920e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019004315
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6. OGASUNA ETA EKONOMIA 
 
 

2019. Urteari dagokion Araugintza Plana  Onartutako Arauak Egoera  

6.1. 2019ko Presazko aurrekontu-neurriei buruzko legearen 
aurreproiektua 

 Erretiratutako lege-proiektua. Haren 

ordez, 6.2, 6.3 eta 6.4. 

6.2. 1/2019 Legea, otsailaren 14koa, diru-sarrerak bermatzeko 
errentaren arloan 2019ko ekitaldirako presako aurrekontu-neurriei 
buruzkoa. 

1/2019 Legea, otsailaren 14koa, diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren arloan 2019ko 
ekitaldirako presako aurrekontu-neurriei 
buruzkoa. 

 

6.3. 2/2019 Legea, otsailaren 14koa, lansarien arloan 2019ko 
ekitaldirako presako aurrekontu-neurriei eta luzapenaren beste 
alderdi batzuei buruzkoa. 

2/2019 Legea, otsailaren 14koa, lansarien 
arloan 2019ko ekitaldirako presako aurrekontu-
neurriei eta luzapenaren beste alderdi batzuei 
buruzkoa. 

 

6.4. 3/2019 Legea, otsailaren 14koa, hezkuntza alorrean 2019ko 
ekitaldirako presako aurrekontu-neurriei buruzkoa. 

3/2019 Legea, otsailaren 14koa, hezkuntza 
alorrean 2019ko ekitaldirako presako 
aurrekontu-neurriei buruzkoa. 

 

6.5. Ekarpenen Lege-aurreproiektua  Izapidean. Lege-aurreproiektua egiteko, 
Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak 
dagokion erabakia hartu behar du. 

6.6. Laguntzen Araubidea arautzen duen Lege-aurreproiektua  Izapidean. Jendaurreko informazioan 
eta sailen alegazioetan.  

6.7. Dekretu-proiektua, Euskadiko ondareari buruzko legearen testu 
bategina garatzeko. 

 Izapidean. Jendaurreko informazioaren 
eta alegazioen fasean. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000867
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000867
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000867
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000867
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000868
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000868
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000868
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000868
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000869
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000869
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000869
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6.8. Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun 
Nagusiaren Diru-bilketari buruzko Erregelamendua onartzen duena. 

 Izapidean. Jendaurrean jartzeko fasean, 
alegazioak eta txostenak.i 

6.9. Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoak aseguru 
pribatuen bitartekaritza arloan dituen eskumenak arautzen dituena. 

 Izapidetzen hasi gabe. Aseguru eta 
berraseguru pribatuen banaketari 
buruzko Estatuko Legearen zain, 
oinarrizko araua. 

6.10. 15/2019 Dekretua, otsailaren 5ekoa, 2019ko ekitaldirako 
zorpetze-eragiketak egitea erabaki eta baimentzen duena. 

15/2019 DEKRETUA, otsailaren 5ekoa, 2019ko 
ekitaldirako zorpetze-eragiketak egitea erabaki 
eta baimentzen duena. 

 

6.11. Dekretu-proiektua, 2019ko Urteko Estatistika Programa 
erabakitzen duena. 

 Izapidetzen hasi gabe. Duela gutxi 
onartu da ekainaren 27ko 8/2019 Legea, 
2019-2022 Euskal Estatistika 
Planarena, eta, ondorioz, egokiagotzat 
jo da 2020ko Urteko Estatistika 
Programa egitea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000720
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000720
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000720


 

18 

7. HEZKUNTZA 

 

2019. Urteari dagokion  Araugintza Plana  Onartutako Arauak Egoera  

7.1. Hezkuntza legearen aurreproiektua  Izapidean. Hasteko agindua emana 

7.2. Dekretua, otsailaren 12koa, zeinaren bidez onartzeko baita 
Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoetan, Euskal 
Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako 
irakasle-kidegoetako –maisu-maistren kidegoetako izan ezik– lan-
legepeko eta funtzionario diren irakasleentzat gordetako lanpostuen 
zerrenda. 

20/2019 Dekretua, otsailaren 12koa, zeinaren 
bidez onartzeko baita Euskal Autonomia 
Erkidegoko ikastetxe publikoetan, Euskal 
Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko 
irakaskuntzako irakasle-kidegoetako –maisu-
maistren kidegoetako izan ezik– lan-legepeko 
eta funtzionario diren irakasleentzat gordetako 
lanpostuen zerrenda. 

 

7.3. 11/2019 Dekretua, urtarrilaren 22koa, Euskal Autonomia 
Erkidegoan emango diren Oinarrizko Lanbide Heziketako 7 tituluri 
dagozkien curriculumak ezartzen dituena 

11/2019 Dekretua, urtarrilaren 22koa, Euskal 
Autonomia Erkidegoan emango diren Oinarrizko 
Lanbide Heziketako 7 tituluri dagozkien 
curriculumak ezartzen dituena. 

 

7.4. Dekretu-proiektua, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 
Unibertsitateko irakasle eta ikertzaileen gehigarrizko ordainsari 
osagarriei buruzkoa 

 Izapidetzea geldiarazi da, eta ez da 
sartuko 2020ko Urteko Araugintza 
Planean. 

7.5. Dekretu-proiektua, unibertsitatez kanpoko erregimen orokorreko 
zein erregimen bereziko irakaskuntza arautuak emateko ikastetxe 
pribatuak baimentzeko prozedura ezartzen duena (arte eta kirol 
irakaskuntzak) 

 Izapidetzen hasi gabe. Aurretiazko 

azterketa-fasean. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000898&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000898&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000898&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000898&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000898&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000898&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000898&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000898&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000798&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000798&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000798&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000798&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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7.6. Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko arte-
irakaskuntza ez arautuen zentroak sortzeko eta funtzionatzeko 
oinarrizko arauak ezartzen dituena 

 Izapidetzen hasi Gabe. Aurretiazko 
azterketa-fasean. 

7.7. Dekretu-proiektua, zeinaren bidez aldatzen baita Euskal 
Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan hezkuntza-premia bereziak 
dituzten ikasleei laguntzeko irakasle ez diren lan-kontratudun 
langileen lanpostuen zerrenda onartzen duen uztailaren 4ko186/2017 
Dekretua. 

 Izapidean. Lanpostu zerrenda 
izapidatzeko beharrezkoa zen 
Aurrekontu Legearen onarpena. Iaz 
luzapena egonda, aurten berriz hasi 
dugu tramitazioa. 

7.8. Dekretu-proiektua, unibertsitatez kanpoko irakasle funtzionarioen 
lanpostuak betetzeko dena 

 Izapidetzen hasi Gabe. Kontsulta- eta 
kontraste-aldi luze eta bizia. 

7.9. Apirilaren 3ko 7/2012, dekretua aldatzen duen dekretu-proiektua, 
euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-
maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik 
salbuesteko dena 

28/2019 DEKRETUA, otsailaren 26koa, 
zeinaren bidez aldatzen baita euskaraz 
egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta 
euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien 
bidez egiaztatzetik salbuesteko den Dekretua. 

 

 

7.10. Maiatzaren 15eko 73/2012 Dekretua aldatzen duen dekretua-
proiektua. 73/2012 dekretu hori, hain zuzen, atzerriko hizkuntzen 
titulu eta ziurtagiriei buruzkoa da, euskal autonomia erkidegoko 
unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako ikastetxe publiko eta 
pribatuetan irakasgaiak edo irakats-arloak atzerriko hizkuntzetan 
emateko hizkuntza-gaitasunaren betekizunak ezartzen dituena 

AGINDUA, 2019ko ekainaren 3koa, 
Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez 
eguneratzen baita maiatzaren 15eko 73/2012 
Dekretuaren eranskina (dekretu horrek ezartzen 
ditu Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez 
kanpoko irakaskuntzako ikastetxe publiko eta 
pribatuetan irakasgaiak edo irakats-arloak 
atzerriko hizkuntzetan emateko hizkuntza-
gaitasunak, eta titulu eta ziurtagiriak 
errekonozitzen). 

Aholku Batzorde Juridikoak bere 
irizpenean emandako gomendioari 
jarraituz, agindu gisa amaitu zen 
izapidetzea.. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001153&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001153&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001153&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001153&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001153&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019002780
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019002780
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019002780
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019002780
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019002780
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019002780
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019002780
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019002780
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019002780
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019002780
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7.11. Dekretu-proiektua, Hezkuntza sailburuarena, Helduen 
Oinarrizko Hezkuntzako ikasketen antolaketa, berariazko curriculuma 
eta haren ebaluazioa Euskal Autonomia Erkidegoan irakaskuntza 
horiek emateko baimendutako ikastetxeetan ezartzen duena 

 Izapidean. Txostenen fasean. 

7.12. Euskal Autonomia Erkidegoan araubide bereziko hizkuntza-
irakaskuntzen ezarpena eta irakaskuntza horietako oinarrizko A1 
mailaren, oinarrizko A2 mailaren, tarteko B1 mailaren, tarteko B2 
mailaren, C1 maila aurreratuaren eta C2 maila aurreratuaren 
curriculumarena helburu duen dekretu-proiektua 

80/2019 DEKRETUA, maiatzaren 21ekoa, 
Euskal Autonomia Erkidegoan araubide 
bereziko hizkuntza-irakaskuntzen ezarpena 
xedatzen duena, irakaskuntza horietako 
oinarrizko A1 mailaren, oinarrizko A2 mailaren, 
tarteko B1 mailaren, tarteko B2 mailaren, C1 
maila aurreratuaren eta C2 maila aurreratuaren 
curriculumarekin batera. 

 

7.13. Dekretu-proiektua, Euskal Autonomi Elkarteko 
Ingurugiroarekiko Irakasbideen Hezkuntza eta Ikerketarako 
Ikastegien (Ingurugela) lanpostuen zerrenda onartzen duen 
otsailaren 13ko 28/2001Dekretua aldatzen duena 

 Izapidean. Txostenen fasean. 

7.14. Dekretu-proiektua Hizkuntza Normalizazioko Ulibarri programa 
arautzen duena. 

84/2019 DEKRETUA, ekainaren 11koa, 
zeinaren bidez arautzen baita hizkuntza 
normalizazioko Ulibarri Programa 
unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetan. 

 

7.15. Dekretu-proiektua, Hezkuntza Sailaren egitura organiko eta 
funtzionala ezartzen duen Dekretua eta HABEren arau organikoak 
onartzen dituen Dekretua aldatzen dituena 

166/2019 DEKRETUA, urriaren 22koa, 
Hezkuntza Sailaren egitura organiko eta 
funtzionala ezartzen duen Dekretua eta 
HABEren arau organikoak onartzen dituen 
Dekretua aldatzen dituena. 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003130&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003130&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003130&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003130&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003130&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003130&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003130&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003130&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019004935&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019004935&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019004935&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019004935&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019004935&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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7.16. Dekretu-proiektua, Hezkutza sailburuarena, ospitaleko eta 
etxeko hezkuntza-arretarako eta arreta terapeutiko-hezigarrirako 
lurralde-zentroen lanpostuen zerrenda arautzen duena 

 Izapidetzen hasi Gabe. Aurretiazko 
azterketa-fasean. 

7.17. Dekretu-proiektua, Hezkutza sailburuarena, Ikusteko 
desgaitasuna duten ikasleen hezkuntza-inklusiorako baliabide-
zentroen lanpostuen zerrenda arautzen duena 

 Izapidetzen hasi Gabe. Aurretiazko 
azterketa-fasean. 

7.18. Dekretu-proiektua, Hezkutza sailburuarena, hezkuntza 
inklusiboaren esparruan aniztasunari ematen zaion erantzuna 
arautzen duena 

 Izapidetzen hasi Gabe. Aurretiazko 
azterketa-fasean. 

7.19. Dekretu-proiektua, zeinaren bidez azaroaren 10eko 211/2015 
Dekretuaren eranskina aldatzen duena, lan-esperientziaren bidez 
edo prestakuntzarako bide ez-formalen bidez eskuratutako lanbide-
konpetentziak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedura eta 
antolamendua ezartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoan 

 Izapidean. Txostenen fasean. 

7.20. Dekretu-proiektua, Lanbide Heziketari Aplikatutako Ikerketa eta 
Berrikuntzako Euskal Autonomia Erkidegoko Zentroa (TKNIKA) 
sortzen eta zentroko lanpostuen zerrenda onartzen duen Dekretua 
aldatzen duena 

 Izapidean. Txostenen fasean. 

7.21. Dekretu-proiektua, bizitza osoan zeharreko ikaskuntzari 
buruzko jarduerak gauzatzeko diru-laguntzak arautzen dituena 
(azaroaren 27ko 248/2012 Dekretua aldatzen duena, bizitza osoan 
zeharreko ikaskuntzari buruzko jarduerak gauzatzeko diru-laguntzak 
arautzen dituena) 

118/2019 DEKRETUA, uztailaren 23koa, 
zeinaren bidez arautzen baitira bizitza osoan 
zehar egiten den ikaskuntzari buruzko jarduerak 
gauzatzeko dirulaguntzak. 

 

7.22. Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluaren dekretu-proiektua.  Izapidean. Txostenen fasean. 

7.23. Dekretu-proiektua, Lanbide Heziketako Koordinazio Organo 
Gorena sortzen duena 

 Izapidean. Txostenen fasean. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003755&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003755&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003755&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003755&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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7.24. Dekretu-proiektua, Talentuaren Euskal Institutua sortzen eta 
lanpostuen zerrenda onartzen duena. 

 Izapidean. Txostenen fasean.  

7.25. Dekretu-proiektua, Etorkizuneko Ikasketen Euskal Institutua 
sortzen eta lanpostuen zerrenda onartzen duena 

 Izapidean. Txostenen fasean. 

7.26. Dekretu-proiektua, Ikaskuntza Aurreratuen eta Digitalizatuen 
Lanbide Heziketako Zentro Integratua sortzen duena 

 Izapidetzen hasi gabe. Aurretiazko 
azterketa-fasean. 

7.27. Dekretu-proiektua, lanbide-heziketako eredu konbinatuan 
espezializatutako ikastetxeak sortzeko dena 

 Izapidetzen hasi gabe. Aurretiazko 
azterketa-fasean. 

7.28. Dekretu-proiektua, zeinaren bidez aldatu egiten baita Euskal 
Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetako 
ikasleen eskola-garraioari –garraioaren arloan eskumenak dituen 
sailak finantzatutakoari– buruzko Dekretua 

186/2019 DEKRETUA, azaroaren 26koa, 
zeinaren bidez aldatzen baita Euskal Autonomia 
Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxe 
publikoetako ikasleen eskola-garraioari –
hezkuntzaren arloan eskumenak dituen sailak 
finantzatutakoari– buruzko dekretua. 

 

7.29. Dekretu-proiektua, unibertsitateaz kanpoko Irakas-sistema 
Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundearen (ISEI) sorkuntza arautzen duen 
Dekretua aldatzen duena 

 Izapidetzea geldiarazi da, eta ez da 
sartuko 2020ko Urteko Araugintza 
Planean. 

 

ONARTUTAKO BESTE ARAU BATZUK, 2019KO URTEKO ARAUGINTZA PLANAREN MARJINA 

Onartutako arauak Egoera (1) 

182/2019 DEKRETUA, azaroaren 19koa, zeinaren bidez onartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe 
publikoetan, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako irakasle-kidegoetako –maisu-maistren 
kidegoetako izan ezik– lan-legepeko eta funtzionario diren irakasleentzat gordetako lanpostuen zerrenda  

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019005589&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019005589&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019005589&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019005589&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019005589&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019005589&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019005479&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019005479&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019005479&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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8. OSASUNA 

 

2019. urteko araugintza-plana Onartutako normak Egoera (1) 

8.1. Dekretu-proiektua, farmazia-zerbitzuak emateari eta botikak 
gordailuan uzteari buruzkoa. 

29/2019 Dekretua, otsailaren 26koa, Euskal 
Autonomia Erkidegoko adineko pertsonentzako 
egoitzetako farmazia-zerbitzuei eta sendagai-
biltegiei buruzkoa. 

 

8.2. Dekretu-proiektua, 447/2013 Dekretua bigarren aldiz aldatzen 
duena. Azken dekretu hori Euskadiko Osasun Sistemako langileek 
agindutako tratamendu medikoak betetzea errazteko laguntzak 
arautzekoa da. 

16/2019 Dekretua, otsailaren 5ekoa, zeinaren 
bidez bigarren aldiz aldatzen baita Euskadiko 
osasun-sistemako langileek agindutako 
tratamendu medikoak betetzea errazteko 
laguntzak arautzen dituen Dekretua. 

 

8.3. Dekretu-proiektua, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan 
profesionalak era librean aukeratzeari buruzkoa. 

 Izapidean. Txostenen fasean. 

8.4. Dekretu-proiektua, Osasun-profesionalen informazio-sistemari 
buruzko 153/2011 Dekretua aldatzen duena 

 Izapidean. Txostenen fasean. 

8.5. Dekretu-proiektua a, erizaintzako langileen preskripzioari 
buruzkoa. [Agindu moduan izapidetu da] 

 

AGINDUA, 2019ko abenduaren 10ekoa, 
Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez, onartu 
egiten baita Euskal Autonomia Erkidegoan 
erizainek giza erabilerako sendagaiak eta 
produktu sanitarioak indikatzeko, erabiltzeko eta 
ematea baimentzeko baldintzak betetzen 
dituztela akreditatzera bideratutako prozedura 

Agindu gisa izapidetua. 

8.6. Dekretu-proiektua, Osasun Sailak osasun-zerbitzuak ituntzeko 
oinarriak ezartzen dituen 77/1997 Dekretua aldatzen duena. 

 Izapidean. Arauaren zirriborroa egitea. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001180&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001180&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001180&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001180&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000707&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000707&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000707&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000707&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000707&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020000031
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020000031
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020000031
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020000031
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020000031
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020000031
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020000031
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8.7. Dekretu-proiektua, uztailaren 16ko 178/2002 Dekretua aldatzen 
duena. Azken dekretu horrek, hain zuzen, edateko uraren kalitatea 
kontrolatzeko eta zaintzeko nahiz horri guztiari buruz informatzeko 
sistema arautzen du. 

 Izapidetzen hasi gabe. Ez da 2020ko 
Urteko Araugintza Planaren parte 
izango. 

8.8. Dekretu-proiektua, adikzioen eta droga mendekotasunen gaineko 
arreta integralari buruzko 1/2016 Legean aurreikusten diren adikzioen 
arloko sariak arautzen dituena. 

5/2020 dekretua, urtarrilaren 21ekoa, adikzioen 
arloko jardunbide egokien eta ibilbide 
profesionalaren aintzatespenak sortu eta 
zehazten dituena. 

Onartua (GKA 2020/01/21). 

8.9. Dekretu-proiektua, adikzioen eta droga mendekotasunen gaineko 
arreta integralari buruzko 1/2016 Legean aurreikusten diren debekuen 
kartelen ezaugarri teknikoak arautzen dituena. 

187/2019 DEKRETUA, azaroaren 26koa, edari  
alkoholdunen,  tabako-produktuen  eta  nikotina  
aska dezaketen gailuen seinaleztapenari 
buruzkoa. 

 

8.10. Dekretu-proiektua, Osasun Saileko aholku-batzordeen 
araubideari buruzko 121/2015 Dekretua aldatzen duena. 

 Izapidetzen hasi gabe. Proposamena 
egin zuen zuzendaritzak memoriak eta 
proposamenak prestatu behar ditu. 

8.11. Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Ikerketa 
Klinikoetarako Batzorde Etikoa sortzeko dekretua aldatzen duena. 

 Izapidean. Txostenen fasea (KEB) 

8.12. Dekretu-proiektua a, Erabilera kolektiboko igerilekuen 
erregelamendua onartzen duen dekretua aldatzen duena. 

 Izapidetzen hasi gabe. Ez da 2020ko 
Urteko Araugintza Planaren parte 
izango. 

8.13. Dekretu-proiektua, Arreta Soziosanitarioko Euskal 
Kontseiluaren 69/2011 Dekretua aldatzen duena. 

 Izapidean. Aldez aurreko onarpenaren 
fasean. 

 

 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020000424&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020000424&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020000424&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020000424&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2019/12/1905590e.pdf
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2019/12/1905590e.pdf
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2019/12/1905590e.pdf
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2019/12/1905590e.pdf
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9. TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA 

 

2019. Urteari dagokion  Araugintza Plana  Onartutako Normak Egoera 

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

 Izapidean. Aurretiazko kontsulta 
fasean. 

9.2. Dekretu-proiektua, Euskadiko Kontsumoko Kontsulta 
Batzordea arautzen duena. 

204/2019 Dekretua, abenduaren 17koa, Euskadiko 
Kontsumoko Kontsulta Batzordearen osaera eta 
funtzionamenduari buruzkoa. 

 

9.3. Dekretu-proiektua, Euskadiko Enpresa eta Jarduera Turistikoen 
Erregistroa arautzen duena. 

112/2019 Dekretua, uztailaren 16koa, Euskadiko 
Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroari 
buruzkoa. 

 

9.4. Dekretu-proiektua, Euskadiko Turismo Mahaia sortzen duen 
Dekretua aldatzen duena. 

59/2019 Dekretua, apirilaren 2koa, Euskadiko 
Turismo Mahaia sortzen duen Dekretua aldatzen 
duena. 

 

9.5.Dekretu-proiektua, hotel-establezimenduei buruzkoa.  Izapidetzen hasi gabe. Euskadiko 
hotelen sailkapenari buruzko 
aurretiazko ikerketaren balorazioren 
zain.  

9.6. Dekretu-proiektua, turismo-gidari zerbitzua gaitzeko.  Izapidean. Hasteko Aginduaren 
fasean. 

9.7. Dekretu-proiektua, landa-ingurunean turistei ostatu emateko 
establezimenduak arautzen dituen dekretua aldatzen duena. 

 Izapidetzen hasi gabe. Egin nahi den 
aldaketa. Eusko Legebiltzarrean 
izapidetzen ari den Lege-proposamen 
batean sartu da. 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020000043
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020000043
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020000043
https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/eli/es-pv/d/2019/07/16/112/dof/eus/html/
https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/eli/es-pv/d/2019/07/16/112/dof/eus/html/
https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/eli/es-pv/d/2019/07/16/112/dof/eus/html/
https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/d/2019/04/02/59/dof/eus/html/x59-contfich/eu/
https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/d/2019/04/02/59/dof/eus/html/x59-contfich/eu/
https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/d/2019/04/02/59/dof/eus/html/x59-contfich/eu/
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10. KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA 

 

2019. Urteari dagokion  Araugintza Plana  Onartutako Norrmak Egoera 

10.1. Agirien kudeaketa integralerako lege-egitasmoa  Izapidean. Txostene fasean (KEB-OCE) 

10.2. Lege Gordailuaren Dekretua 139/2019 Dekretua, irailaren 10ekoa, Euskadin 
lege-gordailuaren kudeaketa arautzen duena. 

 

10.3. Euskararen Aholku Batzordeari buruzko urriaren 16ko 
176/2007 Dekretua berritzeko Dekretua 

 Izapidean. Txostenen fasean. 

 

10.4. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren egitura organikoa eta 
funtzionala ezartzen duen 82/2017 Dekretua aldatzeko Dekretua 

44/2019 Dekretua, martxoaren 20koa, zeinaren 
bidez aldatzen baita Kultura eta Hizkuntza Politika 
Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen 
dituen Dekretua. 

  

 

BESTE SAIL BATZUEKIN LANKIDETZAN ONARTUTAKO BESTE ARAU BATZUK  

Onartutako Dekretuak 

179/2019 Dekretua, azaroaren 19koa, Euskadiko toki-erakundeetan hizkuntza ofizialen erabilera instituzionala eta administratiboa normalizatzeari buruzkoa. 

Gobernantza Sailarekin batera egindakoa 

166/2019 DEKRETUA, urriaren 22koa, Hezkuntza Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duen Dekretua eta HABEren arau organikoak onartzen dituen 
Dekretua aldatzen dituena. 

Hezkuntza Sailarekin batera egindakoa 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019004424&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019004424&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001507
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001507
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001507
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001507
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2019/11/1905415e.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2019/10/1904935e.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2019/10/1904935e.pdf
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11. SEGURTASUNA 

 

2019. Urteari dagokion  Araugintza Plana  Onartutako Normak Egoera 
  

11.1. 17/2019 Dekretua, otsailaren 5ekoa, jendaurreko 
ikuskizunen eta jolas-jardueren Legea garatzeko Erregelamendua 
onartzen duena. 

17/2019 Dekretua, otsailaren 5ekoa, jendaurreko 
ikuskizunen eta jolas-jardueren Legea garatzeko 
Erregelamendua onartzen duena.(Honako 
dekretu honek eraldatuta: 119/2019 Dekretua, 
uztailaren 23koa, zeinaren bidez aldatzen baita 
jendaurreko ikuskizunen eta jolas jardueren 
Legea garatzeko Erregelamendua onartzen duen 
Dekretua) 

 

11.2. 18/2018 Dekretua, otsailaren 5ekoa, Ertzaintzako 
funtzionarioen ordezkari sindikalen hauteskundeak, Ertzaintzako 
Kontseiluaren osaketa eta erakunde sindikalei dagozkien 
ordezkariak hautatzeko bidea arautzen dituen dekretua bigarren 
aldiz aldatzeko dena. 

18/2018 Dekretua, otsailaren 5ekoa, Ertzaintzako 
funtzionarioen ordezkari sindikalen 
hauteskundeak, Ertzaintzako Kontseiluaren 
osaketa eta erakunde sindikalei dagozkien 
ordezkariak hautatzeko bidea arautzen dituen 
dekretua bigarren aldiz aldatzeko dena. 

 

11.3. 21/2019 Dekretua, otsailaren 12koa, zeinaren bidez 
bigarrenez aldatzen baita larrialdi-egoerei aurre egiteko jarduera, 
zentro edo establezimendu zehatz batzuei ezartzen zaizkien 
autobabeserako betebeharrak arautzen dituen Dekretua. 

21/2019 Dekretua, otsailaren 12koa, zeinaren 
bidez bigarrenez aldatzen baita larrialdi-egoerei 
aurre egiteko jarduera, zentro edo 
establezimendu zehatz batzuei ezartzen zaizkien 
autobabeserako betebeharrak arautzen dituen 
Dekretua. 

 

11.4. Dekretu-proiektua, herritarrek Larrialdiei Aurre Egiteko 
Euskal Sisteman duten borondatezko parte-hartzeari buruzko 
Dekretua aldatzen duena. 

30/2019 Dekretua, otsailaren 26koa, zeinaren 
bidez aldatzen baitira herritarrek larrialdiei aurre 
egiteko euskal sisteman duten borondatezko 
parte-hartzeari buruzko Dekretua eta Eusko 
Jaurlaritzaren larrialdien eta babes zibilaren 
arloko sariei buruzko Dekretua. 
 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000922
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000922
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000922
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003622&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003622&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003622&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003622&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003622&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000738
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000738
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000738
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000738
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000738
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000738
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000955
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000955
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000955
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000955
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000955
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000955
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001121&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001121&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001121&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001121&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001121&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001121&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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11.5. Dekretu-proiektua, Jokoaren Erregelamendu Orokorra zati 
batean aldatzen duena. 

 
 
 

Izapideak geldiarazi dira eta Euskadiko 
Aholku Batzorde Juridikoaren irizpen-
eskaera erretiratu da. Jokoaren 
Behatokiaren azterlanak ezagutu arte 
itxarongo da dekretu berri bat egiteko. 

11.6. Dekretua, Segurtasun Sailaren egitura organikoa eta 
funtzionala ezartzen duen Dekretua aldatzen duena. 

60/2019 Dekretua, apirilaren 2koa, Segurtasun 
Sailaren egitura organikoa eta funtzionala 
ezartzen duen Dekretua aldatzen duena. 

 

11.7. Dekretua, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetarako 
udalen eta hauteskunde administrazioaren funtzionamendu- eta 
pertsonal-gastuak arautzen dituen Dekretua aldatzen duena. 

100/2019 Dekretua, uztailaren 2koa, zeinaren 
bidez aldatzen baita Eusko Legebiltzarrerako 
hauteskundeen antolaketan esku hartuko duten 
norbanakoen haborokinak eta hauteskunde-
administrazioarekin lotutako bestelako 
funtzionamendu-gastuak arautzen dituen 
Dekretua 

 

11.8. Dekretu-proiektua, Euskadiko Poliziaren Datuak 
Prestatzeko Zentroari Buruzko Dekretua aldatzen dueña. 

 2016/680 (EB) Zuzentaraua garatzeko 
zain 

 

ONARTUTAKO BESTE ARAU BATZUK, 2019KO URTEKO ARAUGINTZA PLANAREN MARJINA 

Onartutako Dekretuak 

61/2019 DEKRETUA, apirilaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskunde-batzordeko burua eta bokalak izendatzen dituen Dekretua aldatzeko dena. 

154/2019 DEKRETUA, urriaren 1ekoa, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan erabili beharreko hautestontzi, kabina, boto-paper, bozkatzeko gutun-azal eta 
hauteskundeetarako gainerako dokumentazioaren eredu ofizialak eta ezaugarriak eta material hori entregatzeko prozedura zehazten dituen Dekretuaren hirugarren 
aldaketari buruzkoa 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001753
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001753
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001753
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003325&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003325&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003325&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003325&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003325&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003325&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003325&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.google.com/search?hl=es&q=http%3A%2F%2Fjakina.ejgv.jaso%2Fz10-hasiera%2Fes%2F&lr=&gws_rd=ssl#spf=1576833313484
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019004693
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12. LANA ETA JUSTIZIA 

 

2019 Urteko Araugintza Plana Onartutako dekretuak Egoera  

12.1. 3/2019 Dekretua, urtarrilaren 15ekoa, Euskal Autonomia 
Erkidegoan Elkarrizketa Sozialaren Mahaia sortzekoa. 

3/2019 Dekretua, urtarrilaren 15ekoa, Euskal 
Autonomia Erkidegoan Elkarrizketa Sozialaren 
Mahaia sortzekoa. 

 

12.2. Dekretu-proiektua, 207/2008 Dekretua, abenduaren 9koa, 
Euskadiko Lan Autonomoko Elkarteen Erregistro Berezia eratu 
eta arautzen duena aldatzen duena. 

 Izapidean. Txostenen fasean. Gizarte Ekonomia 
Zuzendaritzak edukia behar bezala aztertu eta 
gero dekretu berri bat egingo du, 207/2008 
Dekretua, abenduaren 9koa, indargabetuko 
duena, ez bakarrik aldatzeko. 

12.3. Dekretu-proiektua, EAEn prebentzio sistemako laneko 
medikuntzaren diziplina prebentiboari buruzko auditoria edo 
kanpoebaluazioa egiteko prebentzioko zerbitzuek edo 
baimendutako erakunde espezializatuek bete beharreko 
jarduera sanitarioa arautzen duena. 

 Izapidetzen hasi gabe. Bere edukia eta eragina 
behar bezala aztertzen ari da. Horregatik, 2020. 
Urteko Araugintza Planan ez da azalduko. 

12.4. Dekretu-proiektua, 84/2017 Dekretua, apirilaren 11koa, 
Lan eta Justizia Sailaren egitura organikoa eta funtzionala 
ezartzen duena aldatzen duena 

81/2019 Dekretua, maiatzaren 28koa, Lan eta 
Justizia Sailaren egitura organikoa eta funtzionala 
ezartzen duen Dekretua aldatzeko dena. 
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