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Osoko bilkura: 
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Lehiaren Euskal Kontseiluak (aurrerantzean KEB), arestian adierazitako osaera duela, 
2022ko irailaren 26an egindako bileran, txosten hau eman du, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Hezkuntza Legearen Aurreproiektuari buruz. 
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I. AURREKARIAK 

1. 2022ko irailaren 15ean, LEA/AVCn, Tramitagune plataformaren bidez, Hezkuntza 
Sailaren txosten-eskaera bat sartu da, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza 
Legearen Aurreproiektuari buruzkoa. 

2. Txosten hau Legeak erakunde honi ematen dion ahalmenaren arabera eman da, 
zehapenik gabeko ekintzen bidez merkatuetan benetako lehia sustatzekoa. Zehazki, 
LEA/AVCren Legearen 3.5 artikuluan araututako araugintza-laguntzaren arloko 
eskumena. 

"(...) Era berean, Lehiaren Euskal Agintaritzak lehiari eragiten dioten araugintzako egitasmoei 
buruzko irizpena emango du, baina ez da loteslea izango". 

Txostenak lege-aurreproiektua aztertu du, merkatuen benetako lehiaren eta erregulazio 
ekonomiko eraginkorraren ikuspuntutik. 

II. HEZKUNTZARAKO ESKUBIDEA 

3. 1978ko Konstituzioak hezkuntzarako eskubidea jasotzen du 27. artikuluan: 

1.- Guztiek dute hezkuntzarako eskubidea. Irakaskuntza-askatasuna aitortzen da. 
2.- Giza nortasuna oso-osorik garatzea da hezkuntzaren helburua, betiere bizikidetasunaren 
printzipio demokratikoak, eta oinarrizko eskubideak eta askatasunak errespetatuz. 
3.- Botere publikoek gurasoei dagokien eskubidea bermatzen dute, hauen seme-alabek heziketa 
erlijioso eta morala har dezaten, beraien uste sendoei dagokien bezalaxe. 
4.- Oinarrizko hezkuntza nahitaezko eta doakoa da. 
5.- Botere publikoek bermatzen dute gizabanako guztien hezkuntza-eskubidea, hezkuntzari 
buruzko programazio orokorraren bidez, sektore interesdun guztien parte-hartze 
eragingarriarekin eta ikastetxeak sortuz.  
6.- Pertsona fisiko eta juridikoei ikastetxeak sortzeko askatasuna aitortzen zaie, konstituzio-
printzipioei dagokien begirunearen barruan. 
7.- Irakasleek, gurasoek eta, hala denean, ikasleek ere, parte hartuko dute Administrazioak diru 
publikoarekin ordaindutako ikastetxe guztien kontrol eta kudeaketan, legeak ezartzen dituen 
mugekin. 
8.- Botere publikoek hezkuntza-sistema ikuskatu eta homologatuko dute, legeen betetzea berma 
dadin. 
9.- Botere publikoek laguntza emango diete legezko betekizunak dituzten ikastetxeei. 
10.- Unibertsitateen autonomia aitortzen da, legeak ezartzen duenaren arabera. 

4. Era berean, Euskal Autonomia Estatutuko 16. artikuluak hezkuntza arloko eskumen 
esklusiboa aitortzen dio EAEri.: 

Konstituzioaren lehen Erabaki Gehigarrian erabakitzen dena aplikatzeko, irakaskuntza, zabalera, 
maila, gradu, era eta espezialitate guztietan, Euskal Herriko Komunitate Autonomoaren 
konpetentziapean dago, Konstituzioaren 27. artikuluaren eta berori zehaztuko duten Lege 
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Organikoei, haren 149-1-30. artikuluak Estatuari ematen dizkion ahalmenei eta guztiori 
betetzeko eta bermatzeko behar den goi inspekzioari kalterik egiteke. 

5. Era berean, Konstituzioaren hurrengo artikuluak hezkuntzaren esparruan ere aplika 
daitezke, zehazki, sektore pribatuak hezkuntzarako eskubidearen erabileran duen 
partaidetzan: 

33. artikulua 
1.- Jabetza pribaturako eta jarauntsirako eskubideak aitortzen dira. 
2.- Eskubideon gizarte-eginkizunak legeen arabera mugatuko du haien edukia. 
3.- Inori ez zaio bere ondasun eta eskubiderik kenduko, onura publikoko edo gizarte-intereseko 
arrazoi justifikaturik izan ezean, betiere kalte-ordain egokia emanez eta legeetan 
xedatutakoaren arabera. 
 
38. artikulua 
Enpresa-askatasuna aitortzen da merkatu-ekonomiaren eremuan. Botere publikoek bermatu 
eta babesten dituzte haren egikaritza eta ekoizgarritasunaren defentsa, ekonomia orokorraren 
eskakizunei kasu eginez, eta, hala denean, plangintza kontuan izanik 

6. Artikulu horietatik ondorioztatzen da botere publikoek hezkuntzarako eskubidea 
bermatu behar dutela, bai zentro propioen bidez, bai ikastetxe pribatuekin egindako 
itunen bidez, eta ezinezkoa dela zentro pribatuak sortzeko askatasuna mugatzea, 
betiere konstituzio-printzipioak errespetatzen badira. 

III. LEGEAREN AURREPROIEKTUA 

7. Txostena egiteko LEA/AVCri igorritako zirriborroak honako hauek ditu: zioen 
azalpena, sei titulu, hiru xedapen gehigarri, bi xedapen iragankor, xedapen 
indargabetzaile bat eta bi azken xedapen. 

8. I. tituluak (“Xedapen orokorrak”) 1etik 23ra bitarteko artikuluak biltzen ditu, bost 
kapitulutan banatuta. 

II. tituluak (“Hezkuntza eta bizikidetza positiborako eskubidea”) 24-34 artikuluak biltzen 
ditu, bi kapitulutan banatuta. 

III. tituluak (“Hezkuntza-sistemaren gobernantza”) 35etik 66ra bitarteko artikuluak 
biltzen ditu, lau kapitulutan banatuta. 

IV. tituluak (“Hizkuntzak euskal hezkuntzan”) 67tik 75era bitarteko artikuluak biltzen 
ditu, lau kapitulutan banatuta. 

V. tituluak (“Berrikuntza, ebaluazioa eta etengabeko hobekuntza”) 76tik 95era bitarteko 
artikuluak biltzen ditu, zazpi kapitulutan banatuta. 
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VI. tituluak (“Ikastetxeen autonomia”) 96tik 103ra bitarteko artikuluak biltzen ditu, hiru 
kapitulutan banatuta. 

IV. AURREPROIEKTUAREN AZTERKETA 

9. 39. artikuluak honela dio: 

39. artikulua.- Ikastetxeen administrazio- eta kudeaketa partekatuko egiturak. 
36 1.- Lege honetan ezarritakoaren arabera, hezkuntzaren arloan eskumena duen sailak 
administrazio- eta partekatutako kudeaketa-egitura sortu ahal izango ditu, eremu geografiko 
jakin bateko edo funtzionalki homogeneoak diren ikastetxeei zerbitzu komunak emateko, Lege 
honen lehen xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera. 
2.- Halaber, Lege honen lehen xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera, hezkuntza-
administrazioak kudeaketa-sistema partekatua (administrazioa) aurreikusi ahal izango du, edo, 
hala badagokio, laguntza- edo laguntza-egiturak eratu ahal izango ditu ikastetxeek kudeaketa-
eginkizunak bete ditzaten, eta egitura horiek kudeaketa-arloko euskarri gisako lurralde-
egituratzat hartuko dira. Egitura horiei, gainera, esleitu dakizkieke ikastetxeen 
digitalizazioarekin, prozeduren sinplifikazioarekin, irakaskuntzaren eta antolamenduaren 
berrikuntzarekin eta datu pertsonalen kudeaketarekin lotutako zereginak, eta eginkizun horiek 
Lege honetan jasotako eta antzeko eginkizun funtzionalak dituzten beste organo eta erakunde 
batzuekin lerrokatu eta koordinatuko dituzte. 
3.- Erregelamendu bidez zehaztuko dira kudeaketa partekatuko egiturak eta laguntzako eta 
lankidetzako egiturak eratu eta horien funtzioak. Egitura horiek, kudeaketa partekatuko edo 
laguntzako egitura horien jardun-eremuan, beren gain hartu ahal izango dituzte eskuduntza 
guztiak edo batzuk honako alor hauetan: integratutako ikastetxeen langileen kudeaketa, 
kontratazioa, teknologia, estatistika eta datuen kudeaketa, eta kudeaketa ekonomiko-
finantzarioa. Laguntza-egitura horietako lanpostuak betetzea hezkuntzaren arloan eskumena 
duen sailari dagokio, Lege honen lehen xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera. 

Era berean, Lehen Xedapen Gehigarriaren 3. apartatuak hau ezartzen du: 

3.- Era berean, hezkuntzaren arloan eskumena duen sailak, saileko buruaren erregelamendu 
bidezko garapenaren bidez zehazten denaren arabera, kudeaketa balioaniztuneko antolaketa-
egiturak ezarri ahal izango ditu, eremu geografiko jakin bateko ikastetxe zehatz batzuei edo 
beren izaeran edo ematen dituzten irakaskuntzetan antzekotasunak dituztenei zerbitzuak 
emango dizkietenak. Administrazio-zerbitzu komun horiek honako eremu hauetan eskaini ahal 
izango dira: 
a) Idazkaritza-zerbitzuak. 
b) Ekonomia- eta finantza-zerbitzuak. 
c) Zerbitzu teknologikoak, digitalak eta automatizaziokoak edo adimen artifizialekoak, baita 
beste teknologia disruptibo batzuk ematekoak ere, kudeaketan, irakaskuntzan edo ikaskuntzan 
erabiltzeko. 
d) Administrazio-zerbitzuak, bereziki ikasleak onartzeko, kontratazio publikoa egiteko eta giza 
baliabideak kudeatzeko zerbitzuak. 
e) Datuak babesteko, gardentasunerako eta kontuak emateko zerbitzuak. 
f) Ikastetxeko zuzendaritzei laguntza teknikoa emateko zerbitzuak. 
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10. Testu horiek ikastetxeetan kudeaketa partekatuko sistemak sortzeari buruzkoak dira, 
baina ez da zehazten ikastetxe publikoak diren edo pribatuak diren, itunduak izan ala ez. 

Ikastetxe pribatuak ere hartu nahi izanez gero, legean bertan zehaztu beharko litzateke 
zergatik esku har dezaketen botere publikoek hezkuntza-sektoreko enpresa pribatu 
baten kudeaketan, hark eskatu gabe. Izan ere, hala egin ezean, enpresa-askatasunari eta 
zentroak sortzeko askatasunari eragingo lioke —biak Konstituzioan aitortuta daude—, 
eta ezin izango da sailaren hain jarduera larri bat erregelamendu bidez zehazten 
denaren mende jarri. 

11. Bestalde, Hirugarren Xedapen Gehigarriak hau ezartzen du: 

Hirugarren xedapen gehigarria.- Ikastetxeak sare publikoan sartzea. 
Hezkuntza-arloan eskumena duen sailak ikastetxe pribatuak titulartasun publikoko sarean ofizioz 
integratzea ahalbidetuko duen araubidea garatuko du, plangintza-premia arruntei erantzunez 
eta Legearekin bat etorriz. 

Xedapen honi esker, ikastetxe pribatuak ofizioz sar daitezke sare publikoan, sail 
eskudunak garatzen duen araubidearen arabera. Ikastetxeak espresuki eskatzen ez 
badu, ofizioz integratzea ikastetxea nahitaez desjabetzea izanen litzateke, eta 
horretarako, haren onura publikoa edo gizarte interesa justifikatu beharko da. Era 
berean, jarduketa honen larritasuna ezin da sail eskudunak garatzen duenaren mende 
egon. Legean bertan horri buruzko jarduketa araubidea garatu beharko da, alderdi 
garrantzitsuenak behintzat. 

V. ONDORIOAK 

LEHENA. - Hezkuntzarako eskubide konstituzionala, EAEren eskumen esklusiboa, 
enpresaren konstituzio-askatasunekin eta ikastetxeak sortzearekin osatzen da. 

BIGARRENA. - 39. artikuluak eta Lehen Xedapen Gehigarriak zehaztu behar dute edukia 
ikastetxe pribatuei ere aplika dakiekeen ala ez, eta, baiezkoa bada, legean bertan 
zehaztu beharko litzateke zergatik esku har dezaketen botere publikoek hezkuntza-
sektoreko enpresa pribatu baten kudeaketan, hark eskatu gabe. Izan ere, hala egin 
ezean, enpresa-askatasunari eta ikastetxeak sortzeko askatasunari modu larrian 
eragingo lieke. 

HIRUGARRENA. - Zentro pribatuen publifikazioa ofizioz egin ahal izango da soilik onura 
publikoko edo gizarte intereseko arrazoi justifikatuengatik. Hori dela eta, ikastetxe 
pribatuak titulartasun publikoko sarean ofizioz sartzea, Hirugarren Xedapen 
Gehigarrian jasotakoa, nahitaezko desjabetzetzat hartu behar da, eta, horretarako, 
haien onura publikoa edo gizarte interesa justifikatu behar da. Era berean, jarduketa 
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honen larritasuna sail eskudunak garatzen duenaren mende egon. Legean bertan horri 
buruzko jarduketa araubidea garatu beharko da, alderdi garrantzitsuenak behintzat. 

LAUGARRENA. - Aurreko ondorioetan jasotako salbuespenekin, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Hezkuntzari buruzko Legearen aurreproiektuaren aldeko txostena egin da. 
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