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EUSKAL SEKTORE PUBLIKOAREN ANTOLAMENDUARI ETA FUNTZIONAMENDUARI BURUZKO 
LEGE-AURREPROIEKTUAREN INGURUKO OHARRAK (2015EKO UZTAILA) 
 
 
Goiburuan aipatutako Aurreproiektua Lehendakaritzan jaso zen, egoki diren alegazioak 
egiteko, eta, ondoren, Lehendakaritzako Koordinaziorako Zuzendaritza honetara bidali zen, 
gaiari buruz bere ikuspegia azal zezan. Ikuspegi hori biltzen dute, bada, honako ohar hauek. 
 
Ohar hauen xede den Aurreproiektuak erlazio estua du «Euskal Administrazio Publikoaren 
Legea» izenarekin izapidetu zenarekin. Hura Gobernu Kontseiluak onartu zuen (2014.09.16), 
Legebiltzarrari bidali zitzaion, eta, azkenik, izapidetzea eten egin zen, Eusko Jaurlaritzak berak 
hala eskatuta (2015.04.23), legealdi honetan bertan. 
 
Esku artean daukagun Aurreproiektu honek beste hartan jorratutako eduki batzuk jasotzen 
ditu, aldaketa batzuekin. Lehenagoko Proiektuaren gainerako edukiak modu paraleloan 
izapidetzen ari den Aurreproiektuan tratatzen ari dira; hots, «Gardentasunari, herritarren 
partaidetzari eta gobernu onari» buruzkoan. 
 
Aurreproiektuko 1. artikuluan, ohikoa den moduan, Administrazioak Legebiltzarrari zuzentzen 
dion lege-proposamenaren xedea edo xedeak zehazten dira. Honako hauek dira: 
 

- Administrazio Publikoaren antolamendu eta funtzionamendua arautzea, bai 
eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren barruan dauden 
erakunde guztiena ere. 
 

- Antolamendu- eta funtzionamendu-baldintza egokienak sortzea, Euskal 
Autonomia Erkidegoan jarduten duten sektore publikoen koherentzian 
hobekuntzak sustatzeko. 

 
Xede horiek, hein berean, azpieremu ugari biltzen dituzte, eta, gure ustez, bazegoen 
azpieremu horiek artikulu honetan hobeto jasotzerik. Ildo horretan, 2. artikulua, «helburuei» 
buruzkoa, II. eta III. tituluetako zenbait alderditan kontzentratzen da (a eta c letren bitarteko 
lerrokadak), d letradun lerrokada batekin, helmen zehaztugabea duela. 
 
Hartara, xedeak zehazteko orduan laburra izateko beharra alde batera utzi gabe –adibidez, 
tituluak desglosatuz, edota titulu horietako kapituluak–, modu argiagoan islatu behar dira 
zenbait alderdi –adibidez, «antolamendu- eta funtzionamendu-baldintzak sortzea...»–, eragile 
juridikoak zehaztasun handiagoz joka dezan gai horiei heltzean. 
 
Xede horien tratamendua zehaztasun handiagoz jasotzeko beharraz gainera, bada, gure ustez, 
konponbidea behar duen beste elementu bat, zailtasunak eragiten baititu Aurreproiektuko 
lehen artikuluak ulertzeko orduan; zehazki, «Euskal Sektore Publikoaren» kontzeptua 
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txertatzeari ematen zaion tratamendua, aurreko Aurreproiektuarekiko berritasun gisa –eta 
tratamendu horrek multzo osorako oinarrizkoak diren manuak jasotzen ditu–1. 
 
«Euskal Sektore Publikoaren» (ESP) kontzeptuan «Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore 
Publikoa» (EAESP) txertatzen denez, eta ESP hori –eta horri buruzko aurreikuspenak– 
Aurreproiektuko 4. artikulutik aurrera txertatzen direnez, 2. artikuluko edukien zati handi bat 
EAESPn zentratu ostean, eta 3. artikuluan EAESPri soilik dagokion «aplikazio-eremu» bat 
konfiguratuz, horrek guztiak, gure ustez, sekuentzia arraroa sortzen du Aurreproiektuaren 
hasierako zati honetan2. 
 
Gauzak horrela, Aurreproiektuaren abiapuntuan egitura berrikustea proposatzen dugu, 
hartara: 
 

- 1. artikuluaren xedean «euskal sektore publikoaren» muga kontzeptuala 
argitzeko, baita horren tratamenduaren helmena ere –lerrokada berean 
formula litezke, hainbat ataletan–; adibidez: «Euskal Autonomia Erkidegoko 
Sektore Publikoa integratuko duen Euskal Sektore Publikoa osatzen duten 
elementuak ezartzea, jarraian zehazten diren baldintzetan» (xede horren 
lehen enuntziatu gisa, alegia). 
 

- 1. artikulu horretan bertan, atal bat sartzeko, sektore publiko horietako 
bakoitzaren kontzeptua argitze aldera (Aurreproiektuaren 1.1 artikuluan, 
EAESP kontzeptua agertzen da3); hartara, zehaztasun hori egin ostean, 
ondorengo artikuluetan helmena ongi ezagutuz egin litezke haien aipamenak. 

 
Tratamendu horri esker, gure ustez, Aurreproiektuaren 3. artikuluan aplikazio-esparru gisa aipa 
litezke honako hauek: aurreneko atal batean, «Euskal Sektore Publiko osorako printzipioak, I. 
tituluko bigarren kapitulukoak, lege honetan zehaztutako moduan» –horri esker, 1. xedapen 
gehigarria kendu liteke–; eta, ondorengo batean, «Lege honen gainerako edukiak; batez ere, 
antolamenduari buruzkoak, Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoa osatzen dutenei 
dagokienez, ezartzen diren baldintzetan, eta Euskal Sektore Publikoko beste subjektu 
batzuetara hedatzen direla, bigarren xedapen gehigarrian ezartzen diren baldintzetan» –edo 
lehenengoan, aurrekoa ezabatzen bada–. 
 

                                                 
1
 Ildo horretan, nabarmentzekoa da Aurreproiektu honek aurrekoarekiko duen berritasun esanguratsuenetako bat 

zehaztasun kontzeptuala dela, «Euskal Sektore Publikoa» terminoaren barruan sartzeko Euskadiko lurralde-
administrazioek eta «instituzionalek» Legeak esleitzen dizkien funtzioak betetzeko dituzten erakundeen multzoa. 
 
2
 Nahiz eta, Aurreproiektuaren 1.2 artikuluan, «Euskal Autonomia Erkidegoan jarduera duten sektore publikoen» 

erreferentzia generikoa egin. Kontzeptu horrek, zentzu hertsian, Estatuko sektore publikoari ere eragiten dio, 
aurreproiektu bereko 2. artikuluaren d) letran aipatzen denez. 
 
3
 Nolanahi ere, 1.1 artikulu horretan, azken enuntziatuan, «Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa» aipatu 

behar da, soilik «sektore publikoa» aipatu ordez. 
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Konturatuta gaude Euskal Sektore Publikoa hainbesteko xehetasunez konfiguratzea oztopo 
izan daitekeela proposamen hau onartzeko; dena den, konfigurazio hori laburbildu daitekeela 
kontuan hartuta, beharrezkoa iruditzen zaigu bikoiztasun hori testuaren hasieratik argitzea. 
 
4. artikuluari dagokionez, deigarria da zeinen xehetasun handiz jorratzen den. Batetik, bertako 
3. lerrokadan, tratamendu minimoa aurreikusten eta ezartzen da «Euskal Sektore Publikoa» 
zuzenean osatzen duten subjektuek sustaturiko erakundeei dagokienez; sustatzaile guztien 
arteko oreka-egoerak posizio zehaztugabe batean uzten zituen –edo, zuzenean, kanpoan–, 
arau juridiko eta publiko oinarrizkoekiko. 
 
Bestalde, 4. lerrokadaren helmenak, 3. zenbakian aurreikusten diren kasuekin lotuta 
hautemandako beharraz haratago, beharbada desio ez diren egoeretara eraman gaitzake. 
Zehazki, e) letra litzateke baloratu eta, egoki izanez gero, berrikusi beharrekoa (adibidez, eta 
hipotesi soil gisa, gerta liteke Euskaltzaindiaren kasuan, ESPn integratzeko inolako asmorik ez 
badago ere). 
 
Gure iritzian, kontuan hartzekoa da azken 4. lerrokada hori berraztertzeko aukera; hartara, 
kasu horiek euskal sektore publikoan integratu gabe ere, sektore publikoaren 
legezkotasunaren zenbait bloke aplikatzeko aukera jaso liteke. Aurreikuspen horri esker, bloke 
horiek agindu gisa aplikatu ahalko lirateke, bai eta homogeneizatu ere. Kontuan hartu behar da 
gaur egun bloke horietako batek lege-aurreikuspen espezifikoa duela (Sektore Publikoaren 
Kontratuen Estatuko eta oinarrizko legediaren kasuan, funtsen jatorria dela eta), edota 
baldintza gisa ezartzen direla laguntza publikoak jasotzeagatik (zenbait muga gastu 
arruntetarako, publizitate- eta objektibotasun-printzipioak aplikatzea pertsonak kontratatzean 
edo, hala dagokionean, gardentasunari eta publizitateari loturik). 
 
Eduki berri horren tratamenduari eta doitzeari buruzko oharrak egin ostean, 
Aurreproiektuaren gainerako alderdiei dagokienez, beharrezkoa iruditzen zaigu Euskal 
Administrazio Publikoaren aurreko proiektua izapidetzean adierazitako oharrak kontuan 
hartzea; zehazki, bi txosten hauek: Lehendakaritzak berak Aurreproiektu hura izapidetzean 
eman zuen txostena (2014.06.09), bai eta, gauzatutako prozeduraren sintesi orokorra jasotzen 
zuelako, eta garrantzi handikoa zelako, Euskadiko Aholkularitza Batzorde Juridikoaren Txostena 
ere (120/2014 Irizpena). 
 
Hartara, esan dezagun aztertutzat ematen ditugula aurreproiektu hura izapidetzean adierazi 
ziren alderdiak, ontzat eman ez zirenak. Dena den, orain izapidetzen ari den aurreproiektuan 
badira alderdi haietako zenbait, eta batzuetan sakondu nahi genuke: 
 

- Batetik, zehaztasunez argitzea Eusko Legebiltzarraren beste lege batzuekiko 
duen harremana; zehazki, indarrean dauden eta zuzenean edo zeharka 
eragindako lege batzuen edukia berrikusteko asmorik baden. Ildo horretan, 
eta ohar hauen helmena kontuan hartuta, egokia da Gobernuari buruzko 
7/1981 Legeko zenbait manuren gainean arreta deitzea, zati batean edo 
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aldaketa txiki batzuekin erreproduzitzen baitira –eta helmen esanguratsua 
baitute EAEko Ondare Legean edota LHLn4 5–. 
 

- Aurrekoarekin loturik, aipatu besterik ez dugu egingo tratamendu espezifikoa 
eman behar zaiola, Konstituzioaren parametroekin bat, oinarrizko legedia 
integratzeari –gure ustez, zalantzazko kasuak daude ildo horretan; zehazki, 
kasu batzuetan legeria hori aipatzen delako eta, beste batzuetan, manu horien 
literaltasuna zaintzen delako–. 
 

- Lege-manuen argitasuna indartzeko aukera. Gure ustez, aurreproiektu mardula 
da hau, dentsitate handikoa, eta nahasirik ageri dira haren benetako xedea 
osatzen duten manuak eta azalpen-formulak –ez beti mugak ezartzeko, baizik 
eta adibide ireki gisa, «erabilera-eskuliburu» gisa, edota beste lege-arau 
batzuetan aurreikusita daudenak; zehazki, proposatutako V. tituluan–, bai eta 
normalean garapen-erregelamenduetan jasotzen diren arauak ere –kasu 
honetan, ondo aztertu behar da izaera horretako zenbait eduki lege-mailara 
igotzea komeni den, edota malgutasun minimo bat bermatzeko beharra 
dagoen, testuinguruaren berezko eboluziora egokitzeko, erregelamendu-
tratamendua duten edukiak maila horretan izoztea ezinbestekoa ez denean–6. 

 
Ikuspegi zehatzago batetik, eta zuzenean Lehendakaritzari dagozkion alderdietan, honako 
hauek nabarmentzen dira: 
 

- Gobernu Lege horren edukiaren bolumen handi bat erreproduzitzea egoki den 
aztertzea, alderdi berritzaileak gehitzen ez dituztenean edo aurreikuspen 
baten oinarria azaltzen dutenean (hala, Aurreproiektuko 12. artikulua). Gure 

                                                 
4
 2/2007 LEGEGINTZAKO DEKRETUA, azaroaren 6koa, Euskadiko Ondareari buruzko Legearen testu bategina 

onartzeko dena. Kasu honetan, aldaketez haratago, edukien errepikapena; zehazki, merkataritza-sozietateen 
tratamenduari buruzkoak (ondare-ikuspegiaz haratago, antolamenduaren eta zuzendaritzaren alderditik jorratu 
zen). Kasu honetan, deigarria da aztertzen ari garen Aurreproiektuko 8.3 artikuluari egiten zaion erreferentzia; izan 
ere, Legegintzako Dekretuko seigarren xedapen gehigarriaren edukia errepikatzera mugatzen da. 
5
 Zentzu horretan, Aurreproiektuko 35.1 artikuluan salbuespen bat txertatzen da LHLko 13. artikuluari dagokionez, 

«kalterik egin gabe» erabiliz. Baina ez du argitzen manuaren azken asmoa zein den; hau da, LHLn aurreikusitako 
kasua erabat kanpo uztea edo baldintza berriak gehitzea. Iradokitzen dugu xedapen gehigarri baten bidez kasu 
horretarako espezialitateak egituratzea, dagokion kasurako –LHLko 13. artikulu hori berriro idatziz gero, azken 
xedapen baten bidez–. 
6
 Horren harira, kasu zehatz bat aipatu nahi genuke; izan ere, Aurreproiektuko 45.5 artikuluan, etorkizunean 

erregelamendu-garapena egiteko aukera jasotzen da, erakunde autonomoak edo zuzenbide pribatuko erakunde 
publikoak dekretu bidez berregitura daitezen –lege-mailako araua behar da halako erakundeak sortzeko–. 
Aurreikuspen hori are murritzagoa da egungo 1/1997 Legegintzako Dekretuak 13. (erakunde autonomoetarako) eta 
18. (zuzenbide pribatuko erakunde publikoetarako) artikuluetan jasotzen duena baino. Artikulu horiek oso 
birtualtasun mugatua izan dute, ez dutelako gaikuntza irekiagorik xedatu, eragin ahal izan dituzten egoera ugarien 
aurrean berregituratu ahal izateko. Aurreikuspen horrek, bestalde, ez du loturarik Aurreproiektuko 54. artikuluan 
jasotzen denarekin, eta «dagokion erakunde mota sortzeko ezartzen diren prozeduraren eta bestelako baldintzen» 
mende dago –halaber, «enpresa-ondareari» buruzko EAEko Ondare Legeko 114. artikuluan aurreikusitakoari 
loturik–. Gure aburuz, arau-maila desberdinetara lotutako erakundeek elkarrekintzan jarduteko aukera hori 
muturreko kasuetara mugatuta geldituko da, zailtasunak dituelako halako prozedurara jotzeak. Dena den, 
zentzuzkoa dirudi halako kasuetarako «berregituraketa» egiteak. 
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ustez, oso gutxitan jo behar da praktika horretara. Eta, Gobernu Lege horren 
indarraldia eta eremua mantentzea erabaki denez, beharbada egokiagoa 
izango da, edukiak 7/1981 Lege horretako berezko gisa mantentzean, Lege 
hori aldatuz txertatzea, aurreproiektu honetako azken xedapenen bidez. 
 

- Gobernu Legearen eremua eta indarraldia mantentzea erabaki denez, esku 
artean daukagun aurreproiektuari eman nahi zaion helmenetik bereizita —
Euskadiko Aholkularitza Batzorde Juridikoaren txostenak jorratu zuen gai 
hori—, muga hori nabarmentzen duten zenbait alderdi azpimarratzen dira. Ildo 
horretan, nahiz eta badakigun zaila dela muga garbi bat ezartzea, edukiak lege 
batean edo bestean txertatzeari begira, eta Gobernu Legearen indarraldia 
mantentzeko asmoa dagoela ikusita, egokia iruditzen zaigu: 

 

 Argi eta garbi uztea, eta espresuki adieraztea, lege honek ez duela 
eragiten Gobernu Legean jasotzen diren aurreikuspenetan; zehazki, 
lehendakariari, Gobernuari (Lehendakariaren zuzendaritzapeko kide 
anitzeko organo gisa, Gobernu Legeko 16. artikuluko baldintzetan), 
sailburuei eta Administrazioko gainerako goi-kargudunei dagokienez, 
lege horretan konfiguratuta dauden gisan. 

 Legea aldatzeko formula erabiltzea, Gobernu Legeko aurreikuspen 
espezifikoak zuzenean berrikusten dituzten edukien kasuan –jarraian, 
kasu horietako batzuk aipatuko ditugu–. 

 
- Hala, Idazkaritza Orokorrak lege-mailara igotzeak, EAEko Administrazio 

Orokorreko goi-karguak gisa, eragina du Gobernu Legeko laugarren kapituluan 
–printzipioz, 29. artikulua beste batzuetara heda daiteke–. Figura hori 
Lehendakaritzako Sailburuordetza gisa edo, hala badagokio, 
Lehendakariordetza gisa konfiguratzen den heinean –figura horri ematen zaion 
tratamendu globalak indartu egiten du jarraian egiten den proposamena–, 
kontuan hartu behar da beharbada Gobernu Legeko 29. artikulua aldatu dela 
dagokion azken xedapenaren bidez eta, hartara, figura hori goi-karguen artean 
kokatzea ekarriko luke –doikuntzak egin daitezke beste batzuetan, hala nola 
30. artikuluan bis artikulu batekin, Sailburuordetzen eta Zuzendaritzen 
baldintza beretan konfigurazioko oinarrizko elementuak mugatzeko–. 
 

- Aurreproiektuko 16. artikuluan, mantendu egiten da –aurreko lege-proiektuan 
jasotzen zen moduan– «egiturazko dekretuak» lehendakariaren dekretu bidez 
onartzeko asmoa –tresna hori erabiltzen baita sailak eta horien arloak 
zehazteko–. Horren harira, Gobernu Legeko 26.2 artikuluak eskaintzen dituen 
interpretazio-aukerez haratago –proposatutako aukerak hor lekua izan arren, 
egiturazko Dekretu hauen bidez ebatzi baita, azken Legealdietan Gobernuaren 
Dekretuen bidez–, planteamendu horrek oinarri sendorik ez duenez, planteatu 
behar dugu, hain zuzen ere, aurreproiektuak interpretazio-zalantza hori argitu 
behar duela, eta Gobernu honek aplikatu duen formula berretsi behar duela; 
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hau da, egiturazko dekretuak Gobernuaren dekretu bidez onartu behar direla 
–lege-aukera horrek, lehendakariak Gobernua zuzentzeko duen ahalmenean 
eragin gabe (Gobernu Legeko 1. artikulua), Gobernuaren kide anitzeko izaera 
azpimarratzen du Erakundearen antolamenduan, eta Sailaren dagokion 
titularraren ardura azpimarratzen du, esleitu zaizkion jarduera-esparruen 
antolamenduan–. 
 

- Era berean, Aurreproiektuko 22. artikuluan berriro adierazten da hondar-
eskumenak Lehendakaritzaren esku geldituko direla, eskumen generikoen 
inguruan esleipenik egiten ez den kasuetan –funtzioen «gatazka negatibo» 
moduko bat aurreikusiz, eta Gobernu Legeko 8. artikuluaren f letrako 
aurreikuspena osatuz–. Gure iritzian, aztertu eta berrikusi egin behar litzateke 
aurreikuspen hori, eta argitu. Ildo horretan, bi aukera ikusten ditugu: 
 

 Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari generikoki esleitutako 
eskumenen kasuan, eskumen horietako batzuk ezin zaizkienean 
lehendik dauden organoei esleitu, lehendakariaren dekretu bidez 
sailetako bati esleitu arte, Lehendakaritzako dagokion organoak 
ebatziko ditu hirugarren bati arreta emateko ezinbestekoak diren 
funtzioak, haren egiturari buruzko dekretuarekin bat. 

 Aintzat hartuta aurreikuspen hori Gobernu Legeko 8 f artikulua 
osatzera datorrela, eta, izatez, arauaren osagarria dela –gertatuz gero, 
jazoera puntuala izango litzateke–, iruditzen zaigu Legearen azken 
xedapen baten bidez jasotzeko modukoa dela, Gobernu Legearen 8. 
artikulua aldatzeko edota lerrokada bat gehitzeko. Legea aldatzeko 
formula aukeratzen ez bada ere, aurreikuspen osagarria izatean, 
ezohiko kasu baten aurrean soluzioa argitzeko azken xedapen batera 
eramango gintuzke (eskumenak egoztea, Dekretuan dagozkion 
funtzioak beteko dituen Sailaren arloak berrikusi gabe). 

 
- Aurreproiektuko 76.5 artikuluak zuzenean Administrazioko organo bati 

esleitzen dio, espresuki, jarduera-esparru bat («herritarrekin elkarrekintzan» 
aritzeko esparrua, Administrazio Publikoaren arloan eskumena duen sailari 
dagokionez). Egiteko horiek aipatutako sailak bere gain hartzea egokia den edo 
ez alde batera utzita, iruditzen zaigu lehendakariak eskumenak sailen artean 
banatzeko duen ahalmenean sartzen dela aurreikuspen hori (Gobernu Legeko 
8. artikuluaren c letra), eta, beraz, ez dela lege-testu batean sartzeko modukoa 
–are gutxiago, Exekutiboak berak Legebiltzarrari bidaliko dion proiektu 
batean–. Aurreikuspen zehatz hori kentzea iradokitzen dugu, beraz. 

 
Gasteizen, 2015eko uztailaren 14an 
 
 
 
Iñaki Vaquero Manrique 
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