
GUFEREN JARDUERA ARAUTZEKO KANPOKO ARAUTEGI NAGUSIEN ZERRENDA

ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN ARAUTEGIA

 LEY 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

 LEY 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

 REAL DECRETO 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la
calidad en la Administración General del Estado.

 19/2013 LEGEA, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta
gobernu onari buruzkoa.

 1/2016 FORU ARAUA, otsailaren 17koa, Bizkaiko Gardentasunari buruzkoa.

 ZIRKULARRA, 2014ko martxoaren 11koa, Toki Administrazioekiko Harremanetarako eta
Administrazio Erregistroetako zuzendariarena, gai honi buruzkoa: Euskal Autonomia Erkidegoko udal-
eskumenen antolamendu-sistema eta foru-erregimena Toki-administrazioaren Arrazionalizazio eta
Iraunkortasunari buruzko abenduaren 27ko 27/2013 Legea indarren sartu ostean.

 Bizkaiko Foru Aldundiaren 62/2015 FORU DEKRETUA, maitzaren 5ekoa, Administrazio Elektronikoari
buruzkoa.

 Bizkaiko Foru Aldundiaren 19/2014 FORU DEKRETUA, martxoaren 4koa, honen bidez sortzen eta
arautzen baita Bizkaiko Foru Aldundiaren administrazio-prozeduren eta zerbitzuen katalogoa.

GIZARTE EKINTZAREN ARAUTEGIA

 12/2008 LEGEA, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa.

 185/2015 DEKRETUA, urriaren 6koa, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen
zorroari buruzkoa.

 64/2004 DEKRETUA, apirilaren 6koa, zeinaren bidez onartu baita euskal autonomia erkidegoko gizarte
zerbitzuen erabiltzaileen eta profesionalen eskubide eta betebeharren gutuna, eta iradokizunen eta
kexen araubidea.

 LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia.

 41/1998 DEKRETUA, martxoaren 10ekoa, adintsuentzako etxeetako gizarte zerbitzuei buruzkoa.

 125/2005 DEKRETUA, maiatzaren 31koa, adintsuentzako etxeetako gizarte-zerbitzuei buruzko
dekretua aldatzen duena.

 195/2006 DEKRETUA, urriaren 10ekoa, adintsuentzako etxeetako gizarte-zerbitzuei buruzko
Dekretua bigarren aldiz aldatzen duena.

 40/1998 DEKRETUA, martxoaren 10ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte zerbitzuen baimena,
erregistroa, homologazioa eta ikuskapena arautzeko dena.

 Abenduaren 16ko 2005/11. FORU-ARAUA, inoren laguntza behar duten adinekoentzako egoitzen foru
zerbitzu publikoa arautzen duena.

 Gizarte Ekintzako foru diputatuaren 5414/2016 FORU AGINDUA, urtarrilaren 29koa, mendetasuna
duten adinekoentzako egoitzetako plazen prezio publikoak eta banakako laguntza ekonomikoak
(egoitzak eta eguneko zentroak) eguneratzeko.

 Bizkaiko Foru Aldundiaren 17/2014 FORU DEKRETUA, otsailaren 25koa; honen bidez, mendetasuna
duten pertsonentzako egoitzen foru zerbitzu publikoan sartzeko araubidea eta zerbitzu hori egonaldi
iraunkorrean emateko baldintzak arautzen dira.
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 Bizkaiko Foru Aldundiaren 87/2017 FORU DEKRETUA, ekainaren 28koa, zeinaren bidez aldatzen
baita 17/2014 Foru Dekretua, otsailaren 25ekoa, mendetasuna duten pertsonentzako egoitzen foru
zerbitzu publikoan sartzeko araubidea eta zerbitzu hori egonaldi iraunkorrean emateko baldintzak
arautzen dituena.

 138/2006 FORU DEKRETUA, abuztuaren 23koa, Bizkaiko Foru Aldundiarena, besteren laguntza behar
duten adinekoentzako egoitzen foru sareko zentroen barne erregimeneko araudiaren eredua onesten
duena.

 Bizkaiko Foru Aldundiaren 103/2012 FORU DEKRETUA, ekainaren 5ekoa. Honen bidez, Bizkaiko
Lurralde Historikoan mendetasuna duten pertsonentzako egoitzen foru sareko egoitza-unitate
soziosanitarioetara sartzeko araubidea ezartzen da.

 1/2013 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 29koa, desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta
haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren Testu Bategina onartzen duena.

 204/2003 FORU DEKRETUA, urriaren 28koa; beraren bidez ezinduak zaintzeko zentro propioetako,
itunpekoetako, hitzarmenpekoetako eta kontratupekoetako prezio publikoak aplikatzea erabaki da eta
haiei buruzko arauak garatu dira.

 Ekainaren 13ko 108/2006 FORU DEKRETUA; honen bidez urrituak Bizkaiko Foru Aldundiaren
zentroetan eta hark itunduetan edo kontratatuetan ematen den eguneko arretadun egoitzara, aldi
baterako egonaldian, sartzeko sistema orokorra arautu da.

 Bizkaiko Foru Aldundiaren 173/2015 FORU DEKRETUA, azaroaren 24koa, zeinaren bidez aldatzen
baita 2005eko ekainaren 13ko 108/2006 foru dekretua, desgaitasuna duten pertsonak eguneko arreta
duten egoitzetara, aldi baterako egonaldian, sartzeko sistema orokorra arautzen duena.

 LEY ORGÁNICA 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del
Código Civil y de Enjuiciamiento Civil.

 LEY ORGÁNICA 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia.

 LEY 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia.

 LEY 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

 131/2008 DEKRETUA, uztailaren 8koa, gizarte babesik gabeko haur eta nerabeentzako egoitza
harrerako baliabideak arautuko dituen dekretua.

 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2014, de la Subsecretaría de Presidencia del Gobierno, por la que
se publica el Acuerdo para la aprobación del Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en
relación con los Menores Extranjeros No Acompañados.

 Bizkaiko Foru Aldundiaren 82/2013 FORU DEKRETUA, ekainaren 11koa; horren bidez, autonomia
pertsonala sustatzeko orientazioa emateko eta sustapen horretan laguntzeko produktuei buruzko
informazioa emateko foru zerbitzu publikoari (Gizatek-eri) nola heldu araupetu da eta otsailaren 17ko
24/2009 Foru Dekretua aldatu da, «Autonomia pertsonala sustatzeko orientazioa emateko eta
sustapen horretan laguntzeko produktuak mailegatzeko foru zerbitzu publikoa (Gizatek)» jasotzeko
araubideari buruzkoa..



3

GIZA BALIABIDEEN ARAUTEGIA

 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores.

 6/1989 LEGEA, uztailaren 6koa. Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa.

 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público.

 Lan-kontratuko langileen hitzarmenaren testu bateratua (DFB/BFA eta EEAA, 2008-11).

 Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.

 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

 4/2005 LEGEA, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.

EKONOMIA KUDEAKETAREN ARAUTEGIA

 Abenduaren 29ko 5/2006 FORU-ARAUA, Aurrekontuei buruzkoa.

 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA 5/2013, abenduaren 3koa, Aurrekontuei buruzko abenduaren 29ko
5/2006 Foru Arauaren testu bategina onartzen duena.

 Bizkaiko Foru Aldundiaren 169/2014 FORU DEKRETUA,abenduaren 16koa. Honen bidez, Bizkaiko
Lurralde Historikoko Aurrekontuei buruzko Araudi Orokorra onesten da, Aurrekontuei buruzko Foru
Arauaren testu bategina garatzen duena.

 Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 1305/2015 FORU AGINDUA, ekainaren 18koa; honen bidez,
Bizkaiko Foru Aldundiak eta Foru Erakunde Autonomoek lankidetzahitzarmenak eta gomendioak
egiteko eta diru-laguntzak emateko espedienteak izapidetzeko prozedurak ezartzen dira, hitzarmenak,
gomendioak eta diru-laguntzak fiskalizatu eta kontabilizatzeko.

 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena, Europako Parlamentuaren eta
Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen transposizioa
egiten duena Espainiako ordenamendu juridikora.

DATUEN BABESERAKO ARAUTEGIA

 LEY ORGÁNICA 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

 2/2004 LEGEA, otsailaren 25ekoa, Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak
Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzkoa.

 308/2005 DEKRETUA, urriaren 18koa, datu pertsonaletarako jabetza publikoko fitxategiei eta Datuak
Babesteko Euskal Bulegoa sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legea garatzen duena.

 REGLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de
protección de datos).


