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EKONOMIAREN GARAPEN
ETA AZPIEGITURA SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

EBAZPENA, ENERGIA, MEATEGI ETA INDUSTRIA ADMINISTRAZIOKO 

ZUZENDARIARENA. HORREN BIDEZ, AURRETIAZKO KONTSULTAREN IZAPIDEA EMAN 

ZAIO INDUSTRIA-SEGURTASUNAREN ARLOAN PARTE HARTZEN DUTEN 

PROFESIONALEN PRESTAKUNTZAREN ANTOLAMENDU JURIDIKOA HOBETUKO ETA 

EGUNERATUKO DUEN XEDAPEN OROKORRA PRESTATZEARI.

Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren Zuzendaritzak beharrezkotzat jotzen du 

xedapen orokor bat egitea, industria-segurtasunaren arloan parte hartzen duten profesionalen 

prestakuntzaren antolamendu juridikoa hobetzeko eta eguneratzeko. 

Aurretiko kontsultaren xede izango dira etorkizuneko arauak uki ditzakeen pertsona fisiko eta 

juridiko guztiak, nortasun juridikorik gabeko erakundeak, interes ekonomiko eta sozialak 

ordezkatzen dituzten elkarte eta antolakundeak, erakunde publikoak eta eskubide edo interes 

legitimo indibidualen nahiz kolektiboen titularrak.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 

133. artikuluko 1. zenbakiak ezartzen duenez, kontsulta publikoa bideratuko da legearen edo 

erregelamenduaren proiektua edo aurreproiektua prestatu baino lehen, administrazio 

eskudunaren webgunearen bitartez. Kontsulta horretan, jasoko da zer iritzi duten etorkizuneko 

arauak uki ditzakeen subjektuek eta antolakunderik ordezkagarrienek puntu hauei buruz:

a) Ekimenaren bitartez konpondu nahi diren arazoak.

b) Arau hori onestea beharrezko eta egoki den.

c) Arauaren helburuak.

d) Izan litezkeen bestelako aukera erregulatzaile eta ez-erregulatzaileak.

Gobernu Kontseiluak 2017ko abenduaren 12an hartu zuen Akordioaren bitartez, izaera 

orokorreko xedapenak Idazteko Prozedura Aplikatzeko Jarraibideak onartu ziren. Horien arabera, 

aurretiko kontsulta hori Izaera Orokorreko Xedapenaren izapidetzea sustatu duen organoak edo 

zuzendaritza-zentroak gauza dezake, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioaren 

Egoitza Elektronikoaren Iragarki-taula erabiliz horretarako. 

Gobernu Kontseiluak xedapen orokorrak egiteko prozedura ezartzeari buruzko jarraibideak 

onartu zituen erabaki baten bidez, eta bertan ezarritakoarekin bat eginez, Legegunean esekiko 

da eranskinean jasotzen den informazioa. Ondoren, ekarpenik jasotzen bada, banaka edo 

multzoan gaineratuko dira horiek. Halaber, gobernu irekiaren Irekia plataformara eraman beharko 

da informazio hori, eta, bertatik, egoitza elektronikoan argitaratutako iragarkirako esteka egon 

beharko da, alegazioak modu formalean aurkeztu ahal izan daitezen xedapen orokorrak egiteko 

prozeduraren barruan. Horrela, sarbide elektroniko duten askotariko guneen artean informazioa 

bi noranzkotan konektatzea ahalbidetuko da.

J0D0Z-T2556-7GNC en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador
La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador

ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: http://euskadi.eus/lokalizatzailea
Nahi izanez gero, J0D0Z-T2556-7GNC bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den



Kontsultaren hartzaileek Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari helarazi ahalko 

dizkiote beren iritzia, iradokizunak edo oharrak, eta hamar eguneko epea izango dute hori 

egiteko, kontsulta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren web-atarian 

argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegituretako Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen 

dituen apirilaren 11ko 74/2017 Dekretuak esleitutako eskumenen arabera jardunez, eta Gobernu 

Kontseiluaren lehen aipaturiko erabakiarekin bat eginez (erabaki horren bidez, xedapen 

orokorrak egiteko prozedura ezartzeari buruzko jarraibideak onartzen dira, eta Jaurlaritzaren 

Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariaren abenduaren 12ko 

132/2017 Ebazpenean jarri zen jendaurrean), honako hau 

E B A Z T E N  D U T

Lehenengoa.- Aurretiko kontsultaren mende uztea industria-segurtasunaren arloko xedapen 

orokor bat egiteko proiektua. Bada, Ebazpen honen eranskinean aipatzen diren irismena, oinarria 

eta xedea izango ditu kontsultak.

Lehen aipaturiko manuak betetze aldera, Legegunean esekiko da eranskinean jasotzen den 

informazioa, eta, ondoren, ekarpenik jasotzen bada, banaka edo multzoan gaineratuko dira 

horiek. Halaber, gobernu irekiaren Irekia plataforman ere esekiko da informazioa, eta 

plataformatik egoitza elektronikoan argitaratutako iragarkirako esteka egon beharko da.

Bigarrena.- Etorkizuneko arauak uki ditzakeen subjektu eta antolakunde adierazgarrienek hamar 

eguneko epean helarazi ahalko dute Ebazpenaren eranskinean garatzen diren alderdiei buruzko 

iritzia, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren web-atarian argitaratu eta 

hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Egun horiek igarotakoan, xedapen orokorrak egiteko 

prozedura osatzen duten gainerako izapideak egiten jarraituko da.

Vitoria-Gasteiz, sinadura-data.

IÑAKI ALDEKOGARAI LABAKA

ENERGIAREN, MEATEGIEN ETA INDUSTRIA ADMINISTRAZIOAREN ZUZENDARIA



ERANSKINA

a) Ekimenaren bidez konpondu nahi diren arazoak

Dekretu-proiektuak martxoaren 14ko 63/2006 Dekretua (industria-segurtasunaren alorrean 

norbanakoaren prestakuntzako txartelak eta enpresa baimenduak arautzeko dena) ordezkatuko 

du. Horrez gain, dekretu-proiektu horrek bermatu egingo du industriaren arloan esku hartzen 

duten profesionalen kualifikazioaren erregulazio juridikoa ordenamenduaren sektore horretan 

eragina izan duten aldaketetara egokitzen dela. 

b) Ekimena onartzeko premia eta aukera

Administrazioaren arloko antolamendu juridikoan eragina izan duten aldaketetara egokitu behar 

da industriaren esparruan parte hartzen duten profesionalen prestakuntzaren antolamendu 

juridikoa, eta, antolamendu horren barruan, industria-sektorearen berezko esparruetan 

prestakuntza eskuratzeko eta emateko gai zehatzera. 

Organo honek azkenaldian abiarazitako arautze-ekimenak, batez ere industria-segurtasunari 

buruzko dekretu-proiektua (Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2019ko 

ekainaren 14ko Aginduaren bidez hasi zen prestatzen, eta gaur egun onartzeko fasean dago), 

aukera emango du etorkizuneko arauaren edukia arrazionalizatzeko eta bertan jasotako 

erregulazioa kongruenteagoa eta sistematikoagoa izan dadin.

c) Arauaren xedeak

Eragindako ekonomia-eragileek jardutea eta erabakiak hartzea errazteko arauzko esparru 

egonkor eta ulergarria eratzea eta, ukitutako interesak hobeto zaintzeko eta sustatzeko xedez, 

antolamendu juridikoa berritzea dira etorkizuneko arauaren xedeak. 

d) Egon daitezkeen ordezko irtenbide erregulatzaileak eta ez-erregulatzaileak

Arau berri bat onartzea egokitzat jotzen da, arautu nahi diren alderdiak kontuan hartuta, eta, oro 

har, aldatu nahi den arauarekiko izan litekeen aldea kontuan hartuta. Ez da beharrezkotzat jotzen 

sartu nahi diren erregulazio-berrikuntzak etorkizunean lege-mailako arau batean islatzea, horiek 

indarrean dagoen legerian oinarritzen baitira.
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