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Legezkotasun txostenak - 2016 

Atal honetan sartzen ditugu honako hauek: 

 2/2004 Legea garatzen duten xedapen orokorretako egitasmoei buruzko derrigorrezko txostenak, 
17.1.h) artikuluak xedatzen duenaren arabera. 

 Nahitaez erantzun beharreko estatistikak finkatzen dituzten lege-xedapenei buruzko proiektuen 
gaineko txostenak, 2/2004 Legearen 17. 1.l) artikuluak eta DBEBren Estatutua onartzen duen 
urriaren 10eko 309/2005 Dekretuaren 5 a) artikuluak xedatzen dutenaren arabera. 

 Bestelako lege-xedapenei eta hitzarmenei buruzko txostenak, ebazteko ea datu pertsonalei buruzko 
araudiarekin bat datozen. 

2016an 11 legezkotasun txosten egin ziren. Hamar (10) dekretu-aurreproiektu eta agindu bat (1) informatu 
dira. 

Hona informatu ditugun proiektuen zerrenda: 

 IL15-014 Fidantzak jartzeari eta Euskal Autonomia Erkidegoko Hiri Finken Errentamendu 
Kontratuen Erregistroari buruzko Dekretua. 

 IL15-015  Euskadiko zentroetan eta osasun zerbitzuetan osasun asistentzia jasotzen duten 
pazienteen segurtasun neurrien gaineko dekretu-proiektua. 

 IL16-002 Euskal Autonomia Erkidegoko kargu publikoen katalogo eguneratua onartzen duen 
dekretua. 

 IL16-003 Urteko Estatistika Programaren dekretua 2016. 

 IL16-004 EAEko lurralde-esparruko egoitza judizial elektronikoa sortzen duen agindua. 

 IL16-005 Euskal Herriko Poliziaren Datu Bilketarako Zentroaren antolakuntza eta 
funtzionamendua ezartzen duen dekretua. 

 IL16-006 Euskal Zuzenbide Zibilaren Batzordearen Estatutuak onartzeko dekretua. 

 IL16-007 Euskal Autonomia Erkidegoko kargu publikoen betebeharrak eta eskubideak 
zehatzen dituen dekretu-proiektua. 

 IL16-009 Etxebizitza duin eta egoki bat legez okupatzeko eskubide subjektiboari buruzko 
dekretu-proiektua. 

 IL16-010 Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak estatutupeko langileak hautatzeari eta 
lanpostu funtzionalak sortzeari buruzko dekretua. 

 IL16-011 Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridikoari buruzko dekretu-proiektua. 

Informatutako proiektu guztien artetik, azpimarratzekoa da Euskal Autonomia Erkidegoko kargu publikoen 
betebeharrak eta eskubideak zehatzen dituen dekretu-proiektua. 

Dekretu horrek hiru lege garatzen ditu: Kargu publikodunen Jokabide Kodea eta haien interes gatazkak 
arautzen dituen ekainaren 26ko 1/2014 Legea; Goi-kargudunen ordainsariei buruzko urriaren 28ko 14/1988 
Legea eta Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko Legea berritzen duen maiatzaren 30eko 10/2010 Legea, 
pentsioa jasotzeko eskubidea arautzen duen araudi berria ezartzen duena. 

Txostenean, DBEBk azpimarratu du erregelamenduak ez duela nahikoa indarrik dekretu-proiektuan 
aurreikusitako datu-tratamenduen lege oinarri bihurtzeko; eta ukituen adostasuna edo lege mailako arau 
baten gaikuntza behar dela; eta gaikuntza ematen duen legea izan daitekeela dekretuak garatutako legeren 
bat edo  Gardentasunari, Informazioa Eskuratzeari eta Gobernu Onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 
Legea. 
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