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Aztertu da idazpuruan adierazitako proiektuari buruzko espedientean jasotako 

dokumentazioa, eta, ondoren, honako hau ondorioztatu da: 

1. Izapidetzen den proiektua lotuta dago 2020ko otsailaren 25eko Gobernu 

Kontseiluaren Erabakiaren eranskineko Hezkuntza arloari buruzko apartatuaren 2. 

puntuarekin (Erabaki horren bidez aribideko ekitaldiko Urteko Araugintza Plana onartzen 

da). 

2. Erreferentziako proiektua egitean [haren helburua "EUNEIZ" Unibertsitate pribatua 

aitortzea da], gaur egun arte nahiko ondo bete dira bete beharreko legeak, hala nola 

6/2001 Lege Organikoa, abenduaren 21ekoa, Unibertsitateena, eta 420/2015 Errege 

Dekretua, maiatzaren 29koa, unibertsitateak eta unibertsitate-zentroak sortu, aitortu, 

baimendu eta egiaztatzeari buruzkoa, honako lege hauetan aurreikusitakoaren 

esparruan: 3/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Euskal Unibertsitate Sistemarena; 3/2003 

Legea, abenduaren 22koa, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurarena, eta 39/2015 

Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.  

3. Nolanahi ere, eta bat etorriz Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko azaroaren 

24ko 9/2004 Legearen 3.1.a) artikuluan ezarritakoarekin, aurreproiektua Euskadiko 

Aholku Batzorde Juridikoaren irizpen pean jarri behar da onartu aurretik. Horren ildotik, 

gogorarazi behar da ezen, bat etorriz Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari 

eta Kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legearen 27.1 artikuluan 

ezarritakoarekin (lege horren testu bategina urriaren 19ko 2/2017 Legegintza Dekretuz 

onartu zen), Kontrol Ekonomikoko Bulegoari jakinarazi behar zaiola zer aldaketa sartzen 

diren lege-aurreproiektuetan eta xedapen arautzaileen proiektuetan, horiek Euskadiko 

Aholku Batzorde Juridikoaren iradokizunen eta irizpen-proposamenen ondorio direnean 

(horiek betetzeko, Kontrol Ekonomikoko Bulegoko zuzendariaren 2005eko urriaren 14ko 2/2005 

zirkularrean ezarritakoari jarraituko zaio) 

4. Espedientean agertzen den dokumentazioaren arabera, ondorioztatzen da aintzat 

hartu direla orain arteko erabakiak, araua egin bitartean prozeduran nahitaez parte hartu 

duten hainbat instantziek harturikoak. 

Aurkeztutako testuari dagokionez, proiektuaren xedera egokitzen dela uste da. Hala 

ere, egokitzat jotzen da adieraztea ez duela behar bezala betetzen Euskal Unibertsitate 

Sistemari buruzko otsailaren 25eko/2004 Legearen 109.2 artikuluan eskatutakoa, zeinak 

ezartzen baitu: "Onarpena emateko legeak ezarriko du unibertsitate berriak nahitaez utzi 
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https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/200401349_vigentea.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/200401349_vigentea.pdf
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beharko duela bere jarduerak Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatu eta 

Egiaztatzeko Agentziak ebaluatzea“; hain zuzen ere, ez du ezer esaten horretaz. 

Proiektuak, beraz, horri buruzko berariazko estipulazio bat jaso beharko luke, hau da, 

adierazi behar luke Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziak EUNEIZ 

unibertsitatearen jarduerak ebaluatu beharko dituela [13/2012 Legea, ekainaren 28koa]. 

5. Aztertutako proiektuak ez du inolako aldaketarik eragingo Euskal Autonomia 

Erkidegoko Administrazio Orokorraren antolaketa-egituran (ez haren administrazio 

instituzionalean, ez hari lotutako sektore publikoko entitateetan), ez baitu organo berririk 

sortuko, ez eta lehendik dagoen bat ezabatuko edo aldatuko ere. 

6. Ez du eragiten Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren berezko gaietan, 

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu 

bateginaren 1.2. artikuluan jasotakoetan (Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun 

Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina, azaroaren 17ko 1/1997 

Legegintza Dekretuz onartua)  

7. Erreferentziako espedientean dagoen dokumentazioa aztertuta, ondorioztatzen da 

aztertutako proiektuak ez dakarrela giza baliabideen eta baliabide materialen premia 

berririk, eta Autonomia Erkidegoko Administrazio honi ez diola sortzen zuzeneko 

betebehar ekonomikorik, erabilgarri dauden aurrekontu-baliabide arruntez gain 

finantzaketa gehigarria behar duenik. Beraz, gastuaren aldetik ez du, printzipioz, 

zuzeneko eta berehalako aurrekontu-eraginik Euskal Autonomia Erkidegoko 

Administrazio Orokorraren aurrekontuetan. 

8. Sarreren aldetik ere ez da eraginik duenik ikusten. 

 

Orain arte azaldutakoa da erreferentziako proiektuari buruz esan beharrekoa. 
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