Segurtasun Saila

Departamento de Seguridad

AGINDUA, LEHENENGO LEHENDAKARIORDE ETA SEGURTASUNEKO
SAILBURUARENA, SUTEEN PREBENTZIO ETA ITZALKETA ETA
SALBAMENDU
ZERBITZUAK
ARAUTZEN
DITUEN
LEGEAREN
AURREPROIEKTUA EGITEKO PROZEDURARI HASIERA EMATEN DIONA

Apirilaren 27ko 1/2017 Legegintzako Dekretuak onartutako Larrialdiak
Kudeatzeko Legearen V. kapituluak (aurrerantzean, LBLTB) suteen prebentzio
eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuak arautzen ditu (aurrerantzean,
SPISZ), bai eta zerbitzu horietako kideen estatutu-araubidearen berezitasunak
ere.
Lehenengo atalean, kapitulu horretako xedapen orokorretan (44. artikulutik 51.
artikulura),SPISZen eginkizunak arautzen dira, dela zerbitzu horiei dagozkienak,
dela suteen aurkako araudia ikuskatzeari dagozkionak, bai eta babes zibileko
planen aurreikuspenen eta taktika operatiboen arabera, babes zibileko eta
segurtasun publikoko zereginetan beste batzuekin batera parte hartzeari
dagozkionak ere.
Toki-araubideari buruzko legeriaren arabera behartuta dauden udalerrietan
zerbitzuak egoteko betebeharra jasotzen du, eta zerbitzu horiek beren kabuz edo
beste batzuekin elkartuta eman ahal izango dituzte. Horrez gain, foru-aldundiek
lurralde osoan zerbitzua emateko berme subsidiarioa ezartzen du, eta zerbitzu
edo parke batetik artatu beharreko eremu geografikoen zonakatzea, behartuta
dauden udalerriei zerbitzua emateko ahalmena eta hitzartzeko aukera esleitzen
die. Berezko zerbitzuak dituzten udalerriekin, mugarte edo eremu jakin batean
foru-zerbitzuen berezko jarduera materialak kudeatzeko gomendioa ere
aurreikusten du.
Era berean, testu bateginak aurreikusten du suteen prebentzio eta itzalketako eta
salbamenduko zerbitzuen administrazio titularrek elkarri laguntzeko
mekanismoak hitzartu ahal izango dituztela suhiltzaileak eta/edo autobabeserako
taldeak dituzten enpresekin.
Indarrean dagoen araudiak honako hauek ezartzen ditu: parkeetan suhiltzaile
profesional eta boluntarioak egoteko aukera; SPISZetako kideak agintaritzaren
agentetzat hartzea zerbitzuan daudenean edo, zerbitzutik kanpo egonik ere,
edozein ezbehar motatan esku hartzen dutenean, betiere aldez aurretik izaera
hori egiaztatzen badute; eta zerbitzu horien oinarrizko jarduera-printzipioak,
harreman-maila hirukoitzean: herritarrekin, beste administrazio batzuekin eta
SPISZko barnekoekin.
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Bestetik, Lege horren V. kapituluaren bigarren atalak (52. artikulutik 60.era)
zehaztu egiten du SPISZetako langileen estatutu-araubidea kide diren euskal
administrazio publikoetako gainerako langileentzat aurreikusitakoa izango dela,
lege honetan eta legea garatzen duten arauetan berariaz aurreikusita ez dagoen
guztian.
SPISZak azpieskala eta kategoria hauetan egituratzen ditu:
a) Azpieskala teknikoa; ikuskatzaile eta ikuskatzaileorde kategoriak hartzen
ditu.
b) Azpieskala operatiboa; kategoria hauek hartzen ditu: ofiziala, ofizialordea,
sarjentua, kaboa eta suhiltzailea.
Azpieskala eta kategoria horiei honako sailkapen-talde hauek dagozkie:
a)
b)
c)
d)

Ikuskatzaile eta ofizial kategoriei, A taldea.
Ikuskatzaileorde kategoriari, B taldea.
Ofizialorde eta sarjentu kategoriei, C taldea.
Kabo eta suhiltzaile kategoriei, D taldea.

Era berean, lan-kontratuko langileak kontratatu ahal izango dira
laguntza-unitateak edo zerbitzu teknikoko unitateak osatzeko edo sasoiko
kanpainak egiteko.
SPISZetan sartzeko modua arautzen du, kategoria bakoitzaren espezialitateak
eta barne-sustapeneko txandan parte hartzeko baldintzak ezarriz. Hala ere,
Eusko Jaurlaritzari ahalmena ematen dio sartzeko araubidearen berezitasun
komunak arautzeko, langileen prestakuntzan eta hobekuntzan laguntzeko, edo
ekipoen eta materialen normalizazioa eta homologazioa lortzeko.
Azkenik, SPISZen zerbitzura dauden langileen estatutu-araubidearen
berezitasunak osatzen ditu, bigarren jarduerako egoera eta haien
diziplina-araubidearen berezitasunak arautuz, eta falta oso astunak, astunak eta
arinak sailkatuz.
Ekimen honen aurrekari hurbilena SPISZen lege-aurreproiektua da,
Jaurlaritzaren Kontseiluak 2015eko uztailaren 27ko bileran onetsi zuena
(gai-zerrendako 37. puntua).
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Jaurlaritzaren Kontseiluak onetsi ondoren, Eusko Legebiltzarrera bidali zen
lege-proiektu gisa, baina Legebiltzarrean izapidetzen ari zen bitartean erretiratu
egin zen, 2016ko maiatzean.
Egungo XII. Legegintzaldiko (2020-2024) legegintza-programa Jaurlaritzaren
Kontseiluak onetsi zuen 2020ko azaroaren 10eko erabakiaren bidez, eta
hurrengo lau urteetan Eusko Jaurlaritzaren legegintza-ekintzaren plangintza
zehazten duen funtsezko dokumentua izango da. Programa horretan, Suteak
Prebenitzeko eta Itzaltzeko eta Salbamenduko Legea onartzea aurreikusten da.
Arau honen bidez, prebentzioko, suteak itzaltzeko eta salbamenduko zerbitzuen
gizarte-garrantzia azpimarratu nahi da. Horretarako, lege-mailako araudi propioa
emango zaie, zerbitzuen titular diren administrazioen autonomiari kalterik egin
gabe, lurralde osoan zerbitzua ematea bermatuko duena, zerbitzu horiek
elkarrekin eta beste zerbitzu batzuekin batera jardutea ahalbidetuko duten
mekanismoak aurreikusiko dituena eta lege-erreserbaren mende dauden
langileei aplikatu beharreko araubidearen berezitasunak aintzat hartuko dituena.
Horrela, SPISZak lege propio batean arautuko lirateke, eta ez, partzialki, arau
orokor batean, hala nola Larrialdiak Kudeatzeko Legean (gaur egun, LBLTB),
zeinak larrialdien plangintzarekin eta eraginkortasunarekin lotutako gaiak
jorratzen baititu, larrialdietan esku hartu behar duten baliabide zehatzen
antolamendua baino gehiago. Izan ere, aipatutako legean SPISZei buruzkoa
baino ez da arautzen, eta gainerako zerbitzuek, hala nola osasun-zerbitzuek,
polizia-zerbitzuek eta abarrek, araudi propioa dute.
Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren abenduaren 22ko 8/2003 Legeak 4.1
artikuluan ezartzen duenez, xedapen orokorrak egiteko prozedurak xedapen
horien gaiaren gainean eskumena duen saileko sailburuaren aginduz hasiko dira.
Era berean, lege horren 5.1 artikuluak ezartzen ditu hasteko agindu horrek bete
beharreko baldintzak eta gutxieneko edukia.
Horren arabera, eta agindu honen edukia eta aurretiazko kontsulta publikoan
egin daitezkeen ekarpenak kontuan hartuta, lege-aurreproiektuaren testua
prestatuko da, eta, horren ondoren, bidezkoak diren izapideak egingo dira,
proposamena Jaurlaritzaren Kontseiluari helarazi aurretik, onets dezan eta
ondoren Eusko Legebiltzarrera bidal dezan.
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Ondorioz, honako hau
EBAZTEN DUT
LEHENENGOA. – Prozeduraren hasiera
Suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuak arautzen dituen
lege-aurreproiektua egiteko prozedura has dadin agintzea.
BIGARRENA. – Proiektuaren xedea eta zertarakoa
Arauaren xedea da Euskadiko Autonomia Erkidegoan suteak prebenitzeko eta
itzaltzeko eta salbamenduko jarduera antolatzea, bai eta euskal administrazio
publikoen
izaera
horretako
zerbitzuak
eta
bertako
langileen
estatutu-araubidearen berezitasunak arautzea ere. Horrela, SPISZei
lege-esparru propioa emango zaie, haien oinarrizko konfigurazioari eta langileen
araubideari heltzeko.
Zerbitzu horien izaera eta eginkizunak arautu nahi dira; EAE osoan zerbitzu
horien estaldura eta gutxieneko prestazio-maila bermatzea; administrazioen
arteko lankidetza eta laguntza erraztuko duten antolaketarako eta
funtzionamendurako oinarrizko jarraibide homogeneoak ezartzea, erantzun
azkarra eta eraginkorra bermatzeko, tokiko autonomia errespetatuz; langileen
prestakuntzaren eta erabilitako material eta tekniken homogeneizazioa
bultzatzea, lankidetza errazteko, eta langileen estatutu-araubidearen
berezitasunak arautzea.
Haren helburua da Euskadiko Autonomia Erkidegoko lurralde osoan suteen
prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuak ematea bermatzea,
legeak zehaztutako moduan, eta zerbitzu horiek elkarrekin eta beste
larrialdi-zerbitzu batzuekin koordinatuta jarduteko mekanismoak aurreikustea.
Hori guztia, arlo horretan eskumena duten administrazioen autonomia
errespetatzeari kalterik egin gabe.
HIRUGARRENA. – Bideragarritasun juridikoa eta materiala
Lege-aurreproiektuaren gaikuntza Euskadiko Autonomia Erkidegoak segurtasun
publikoaren, babes zibilaren eta larrialdien arloan dituen eskumenetan dago, bai
eta funtzio publikoaren erregulazioan ere, kontuan hartuta, batetik,
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toki-autonomia, eta, bestetik, Lurralde Historikoen Legeak Foru Aldundiei suteen
aurkako defentsarako araudi autonomikoa betearazteko ematen dien eskumena.
Autonomia Estatutuaren 17. artikuluaren arabera, Euskadiko Autonomia
Erkidegoak ordena eta segurtasun publikoaren arloko eskumenak ditu, eta,
horren arabera, Euskadiko segurtasun publikoa modu integralean kudeatzen du,
Estatutuan bertan jasotako erkidegoaz gaindiko edo kanpoko gaiak salbu.
Gaikuntza hori baliatuta, Larrialdiak Kudeatzeko Legea aldarrikatu zen.
Euskadiko Segurtasun Publikoaren
15/2012 Legeak prebentzio, suteak
hartzen ditu larrialdiei aurre egiteko
funtsezko edo oinarrizko zerbitzutzat,
beharrezkotzat jotzen duelako.

Sistema Antolatzeko ekainaren 28ko
itzaltzeko eta salbamenduko zerbitzuak
eta babes zibilerako euskal sistemaren
larrialdi-egoeretan zerbitzu horiek egotea

Funtzio publikoaren arloan, Euskadiko Autonomia Estatutuaren 10.4 artikuluak
Euskadiko Autonomia Erkidegoari aitortzen dio eskumen esklusiboa gai honetan:
"Euskal Autonomia Erkidegoko eta toki-administrazioko funtzionarioen estatutua,
Konstituzioaren 149.1.18 artikuluan ezarritakoari kalterik egin gabe. Azken manu
horrek Estatuari erreserbatzen dio, besteak beste, administrazio publikoetako
funtzionarioen estatutu-araubidearen oinarriak ezartzea. Oinarrizko esparru hori
errespetatuz, Euskadiko Autonomia Erkidegoari dagokio lege bidez garatu eta
betearaztea, bai estatutuen aldetik, bai antolatzeko ahalaren aldetik, bere
zerbitzura dauden langileak antolatzeko.
Oinarrizko araubide hori Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren (EPOE)
Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako
Errege Dekretuan dago jasota, eta funtzionarioei aplikatzen zaie, bai eta, hala
dagokionean, besteak beste, autonomia-erkidegoetako eta toki-erakundeetako
administrazioko langileei ere. 2.1), eta, zehazki, 3.1 artikuluan honako hau
xedatzen du: "Toki-erakundeetako funtzionarioek aplikatzekoa den Estatuko
legeria izango dute arau (Estatutu hau horren parte da), bai eta
autonomia-erkidegoetako legeria ere, toki-autonomia errespetatuz".
Ildo beretik, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen
40. artikuluak ezartzen duenez, Eusko Legebiltzarraren lege bidez sortu, aldatu
edo kenduko dira kidegoak eta eskalak, eta lege horrek zehaztu behar ditu kidego
eta eskala horien izena, sartzeko eskatzen den titulazioa, bete beharreko
eginkizunen definizioa, eta, hala badagokio, kidego eta eskala horien
eginkizunen espezialitatea dela-eta, tratamendu espezifikoa behar duten
funtzioak erregelamendu bidez garatzeko irizpideak.
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Beste euskal erakunde-maila batzuen eskumenei dagokienez, Autonomia
Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Kondaira-Lurraldeetako Foruzko
Ihardutze-Erakundeen Arteko Harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983
Legeak, oro har Lurralde Historikoen Legea esaten zaionak, 7.c.4 artikuluan
erakunde horiei ematen die erakunde erkideen suteetatik babesteko legeria
beren lurraldean betearazteko eskumena.
Era berean, LLOTBren 12. artikuluak ezartzen duenez, lurralde historikoek babes
zibilaren garapenean parte hartzen dute, beren eskumenen esparruan eta lege
honen printzipioak errespetatuz, eta, besteak beste, honako hauek dagozkie: d)
Suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuak sortu, antolatu
eta mantentzea, lege honetan eta gainerako legeria aplikagarrian
xedatutakoaren arabera. e) Erakunde komunek defentsaren arloan emandako
legeria eta arau-garapena betearaztea.
Bestalde, Langileen Babesari buruzko Legearen testu bateginak, 13.2 artikuluan,
udalei esleitzen die suteak prebenitzeko eta itzaltzeko eta salbamenduko
zerbitzuak sortzea, antolatzea eta mantentzea, lege honetan eta toki-araubideari
buruzko legerian xedatutakoaren arabera.
Ildo beretik doa Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016
Legearen 17.1.1 artikulua. Artikulu horren arabera, lege honetan eta aplikatu
beharreko legerian xedatutakoaren esparruan, udalerriek eskumen propioak
baliatu ahal izango dituzte babes zibila, larrialdiak, suteak prebenitzea eta
itzaltzea antolatzeko eta kudeatzeko arloan.
Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 25.2
f) artikuluak ezartzen duenez, udalaren berezko eskumena da suteak
prebenitzea eta itzaltzea. Lege horren 26.1 c) artikuluaren arabera, gainera,
20.000 biztanletik gorako udalerriek suteak prebenitzeko eta itzaltzeko zerbitzua
eman behar dute beti. Nolanahi ere, foru-aldundiei dagokie suteak prebenitzeko
eta itzaltzeko zerbitzuak beren gain hartzea 20.000 biztanletik beherako
udalerrietan, baldin eta udalerri horiek zerbitzu horiek ematen ez badituzte.
Azaldutakoagatik, lege-aurreproiektuak, funtsean, eragina izango du udaletako
eta foru-aldundietako suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko
zerbitzuetan, bertako langileengan eta horien administrazio titularretan, bai eta
Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademian eta suteak itzaltzeko zerbitzu
pribatua duten enpresa publiko eta pribatuetan ere.
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LAUGARRENA. – Ordenamendu juridikoaren gaineko ondorioak
Proiektatutako legea indarrean jartzeak Larrialdiak Kudeatzeko Legearen testu
bateginaren V. kapitulua indargabetzea ekarriko du, "Suteen prebentzio eta
itzalketako eta salbamenduko zerbitzuak" izenburua duena.
Bestalde, SPISZen estatutuak eta barne-erregelamenduak onetsiko den
legearen edukira egokitu beharko dira.
BOSGARRENA. – Ukitutako herri-administrazioen aurrekontuetan izango
duen eragina
Espedienteari memoria ekonomiko bat erantsiko zaio. Memoria horretan,
proiektatutako arauak eragingo duen kostuaren zenbatespena adieraziko da, eta
gastuak eta diru-sarrerak kuantifikatuko dira, bai eta eragindako
jarduera-sektoreko administrazio publikoen aurrekontuetan eta kostuetan izango
duen eragina ere.
Hala ere, administrazio autonomikoari dagokionez, ez da aurreikusten
proiektatutako
aldaketa-legea
indarrean
sartzeak
aurrekontu-eragin
esanguratsurik izango duenik.
Aitzitik, uste da erregulazio berriak eragin ekonomikoa izan dezakeela PSISZen
titular diren udalen eta foru-aldundien aurrekontuetan, haien langileen
estatutu-araubidearen erregulazioan gerta daitezkeen aldaketen ondorioz.
SEIGARRENA. - Gaiaren arabera egokitzat jotzen diren izapideak eta
txostenak
Lege-aurreproiektuaren idazketari dagokionez, Xedapen Orokorrak Egiteko
Prozedurari buruzko abenduaren 22ko 8/2003 Legean (aurrerantzean, XOEPL)
eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko
39/2015 Legearen 133. artikuluan xedatutakoa bete behar da, herritarrek
lege- eta erregelamendu-lerruneko arauak egiteko prozeduran parte hartzeari
dagokionez.
Era berean, kontuan hartu behar dira Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko
7/1981 Legearen 56. eta 57. artikuluetan ezarritako prozedura-berezitasunak,
aurrekoa aldatzen duen ekainaren 2ko 8/2016 Legeak sartutako aldaketen
ondoren, eta hori xedapenaren testua Eusko Legebiltzarrera bidaltzeari
dagokionez, hasteko agindua eman duen organoak aldez aurreko onespena
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eman ondoren, baita Aholku Batzorde Juridikoari bidaltzen zaion dokumentazioa
bidaltzeari dagokionez ere, taldeek horren berri izan dezaten.
Lege-aurreproiektua idazteko, hasiera-agindu honen edukia hartuko da kontuan,
eta kontuan hartuko dira bilatzen diren helburuetara ondoen egokitzen diren
aukerak, bai eta aurreikusitako araudiaren egokitasuna eta legezkotasuna
bermatzeko egokitzat jotzen diren kontsulten emaitzak ere.
Lege-aurreproiektua idatzi aurretik, nahitaezkoa da Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 133.
artikuluan aurreikusitako aurretiko kontsulta publikoa egitea. Kontsulta horren
helburua da etorkizuneko arauak uki ditzakeen subjektuen eta haien erakunde
ordezkagarrienen iritzia jasotzea, honako hauei buruz: a) Ekimenarekin
konpondu nahi diren arazoak. b) Onarpenaren beharra eta egokitasuna. c)
Araudia.
Lege-aurreproiektua idatzi ondoren, horri buruzko txosten juridikoa egingo du
araubide juridikoaren, zerbitzuen eta hauteskunde prozesuen zuzendaritzak, eta
bertan aztertuko ditu aurreproiektuaren funts objektiboa, haren edukia legearekin
eta zuzenbidearekin bat datorren eta araugintza-teknikaren jarraibideak betetzen
dituen, XOEPLen 7.3 artikuluak eta Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridikoari
buruzko apirilaren 25eko 144/2017 Dekretuaren 10.1 artikuluak ezarritakoaren
arabera.
Era berean, memoria ekonomiko bat egingo da, proiektatutako arauak eragingo
duen kostuaren zenbatespena adieraziz. Memoria horretan, gastu eta
diru-sarrerak kuantifikatuko dira, eta administrazio publikoaren aurrekontuetan
izango duen eragina, finantzaketa-iturriak eta -moduak adieraziko dira, bai eta
EAEko Administrazioaren ekonomia- eta araudi-kontrola arautzen duen araudian
zehaztutako beste alderdi guztiak ere (urriaren 31ko 464/1995 Dekretuaren 42.1
eta 42.3 artikuluak. Dekretu horrek barne-kontrol ekonomikoa eta kontabilitatea
garatzen ditu EAEren esparruan). Arau horren aplikazioak beste
herri-administrazio batzuei, banakoei eta oro har ekonomiari ekarriko dion kostua
ere neurtuko du.
Generoaren araberako eraginaren ebaluazioari buruzko txosten bat erantsiko da,
oinarri hartuta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko
4/2005 Legearen 19. artikuluan eta Jaurlaritzaren Kontseiluaren 2012ko
abuztuaren
21eko
Erabakian
ezarritakoa.
Erabaki horren
bidez,
genero-eraginaren aurreko ebaluazioa gauzatzeko jarraibideak onartzen dira, eta
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desberdintasunak ezabatzeko eta Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna
sustatzeko neurriak hartzen dira.
Dokumentu horiek egin ondoren, lege-aurreproiektuari aldez aurreko onespena
emango dio lehen lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuak, agindu bidez.
Lege-aurreproiektua aldez aurretik onetsi ondoren, testua Eusko Legebiltzarrera
bidaliko da, Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 56.
artikuluaren 1. idatz-zatian ezarritakoaren arabera, ekainaren 2ko 8/2016 Legeak
sartutako aldaketaren ondoren. Era berean, 8/2016 Legeak 2. zenbaki berri bat
sartzen du 56. artikuluan. Horren arabera, Aholku Batzorde Juridikoari igortzen
zaion dokumentazio bera, aldi berean, Eusko Legebiltzarrari igorriko zaio,
legebiltzar-taldeek horren berri izan dezaten.
Hasteko agindua, aldez aurreko onespen-agindua eta arau-aurreproiektua
Legesarea lankidetza-gunean argitaratuko dira.
Bidezkotzat, nahitaezkotzat eta/edo komenigarritzat jotzen dira izapide eta
txosten-eskaera hauek:
IZAPIDEAK
-

XOEPLren 9. artikuluaren arabera, Jaurlaritzako sailei helaraziko zaie
proiektua, parte har dezaten eta kontsulta dezaten.

-

Era berean, eta XOEPLren 9. artikuluak eskatzen duen bezala,
beharrezkotzat jotzen da beste administrazio batzuek parte hartzeko eta
haiei kontsulta egiteko izapidea; izan ere, lege-aurreproiektu honen
erregulazioak zuzenean eragiten die Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako
Foru Aldundiei, Gasteizko, Bilboko eta Donostiako Udalei eta Euskadiko
Udalen Elkarteari (EUDEL), Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio eta
Justiziako sailburuaren 2016ko maiatzaren 26ko Aginduaren arabera.

-

Suhiltzaileen elkarte profesionalei, suhiltzaile-zerbitzua duten enpresei eta
SPISZen eremuan ordezkaritza handiena duten sindikatuei entzuteko
izapidea.

-

Jendaurreko informazioaren izapidea, EHAAn iragarrita; Eusko
Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan argitaratzearekin osatuko da.

-

Ez da beharrezkotzat jotzen Europar Batasunaren aurrean izapiderik
egitea.
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TXOSTENAK
-

Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordearen txostena, Euskadiko Toki
Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 91.1 artikuluan
xedatutakoari jarraikiz.

-

Euskadiko Babes Zibilerako Batzordearen txostena, Euskal Autonomia
Erkidegoko Babes Zibilerako Batzordearen osaera, eginkizunak eta
antolamendua arautzen dituen otsailaren 17ko 24/1998 Dekretuaren 2.c)
artikuluan xedatutakoaren arabera.

-

Funtzio Publikoko Zuzendaritzaren txostena, uztailaren 6ko 6/1989
Legeak, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoak, 6.1.a) artikuluan
zuzendaritza horri ematen dion eskumena erabiliz, urtarrilaren 19ko
8/2021 Dekretuak, Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailaren egitura
organikoa eta funtzionala ezartzekoak, 18.a) artikuluan xedatzen
duenarekin lotuta.

-

Funtzio Publikoaren Euskal Kontseiluaren txostena, Euskal Funtzio
Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 8. artikuluaren
arabera.

-

Emakunde – Emakumearen Euskal Erakundearen txostena, Emakumeen
eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 19.
artikulutik 22. artikulura bitartean ezarritakoa betetzeko.

-

Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko Zuzendaritzaren
txostena, xedapen orokorrek euskararen erabileraren normalizazioan zer
eragin duten eta hizkuntza arloan indarrean dagoen araudia betetzen
duten ala ez argitzekoa, xedapen orokorrak egiteko prozeduran
euskararen erabileraren normalizazioaren ikuspegia txertatzeko
araubidea ezartzen duen azaroaren 6ko 233/2012 Dekretuaren 2.
artikuluan eskatutakoaren arabera.

-

Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritzaren txostena,
Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailaren egitura organikoa eta
funtzionala ezartzen dituen urtarrilaren 19ko 8/2021 Dekretuaren 12.1.d)
artikulua.
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-

Enpresan izango duen eraginari buruzko txostena, Euskadiko Ekintzaileei
eta Enpresa Txikiari Laguntzeko ekainaren 28ko 16/2012 Legearen 6.
artikuluan ezarritakoaren arabera.

-

Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen txostena, Euskadiko
Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeari buruzko maiatzaren 17ko
8/2012 Legearen 3.1.a) artikuluan xedatutakoaren arabera.

-

Ekonomiaren eta arauen kontrolari buruzko txostena, Kontrol
Ekonomikoko Bulegoak egin beharrekoa, otsailaren 23ko 69/2021
Dekretuak, Ekonomia eta Ogasun Sailaren egitura organikoa eta
funtzionala ezartzen duenak, 4 a) artikuluan ezarritakoaren arabera,
Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari
buruzko Legearen testu bateginak, Legegintzako Dekretuaren bidez
onetsitakoak, III. tituluko IV. kapituluan jasotako aurreikuspenei
dagokienez. 2/2017 Dekretua, urriaren 19koa; eta 464/1995 Dekretua,
urriaren 31koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren
barneko ekonomiaren kontrola eta kontabilitatea garatzen dituena.

-

Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren irizpena, batzorde hori arautzen
duen azaroaren 24ko 9/2004 Legearen 3.1.a) artikulua aplikatuz.

Lege-aurreproiektuaren izapideak amaitu ondoren, eta Jaurlaritzaren
Kontseiluak onetsi baino lehen, prozedura osoaren memoria laburra egingo da,
aurrekariak eta egindako izapideak zehaztuz, aipatutako abenduaren 22ko
8/2003 Legearen 10.2 artikuluan ezarritakoa betez. Memoria horrek berariaz
aipatuko du proiektaturiko arauak ekarriko dituen administrazio-kargen eragina.
ZAZPIGARRENA.- Idazketa-sistema
Euskararen erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko
Legearen 8.1 artikuluan xedatutakoa betez, lege-aurreproiektua bi hizkuntzetan
idatziko da publizitate ofizialaren ondorioetarako.

Vitoria-Gasteiz, sinadura elektronikoaren egunean.
Josu Iñaki ERKOREKA GERVASIO
Lehen Lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburua
(Sinadura elektronikoa)
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