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BESTELAKO XEDAPENAK
JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA

2140
EBAZPENA, 2012ko apirilaren 23koa, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko zuzendariarena, 

euskal autonomiarekin zerikusia izanik edo horren azterketarako eta sakontzerako balioa izanik, 
hainbat aztertze eta ikerkuntza ikuspuntutatik egindako ikerlanetarako «Jesús María Leizaola» 
2012 sarirako deia egiten duena.

1983ko uztailaren 27ko Lege arautzaileak eginkizun ugari aitortzen dizkio Herri Arduralaritzaren 
Euskal Erakundeari. Besteak beste, azpimarratzekoa da gure autonomi sistemak lege eta 
ekonomiaren arloetan dituen berezitasunei buruzko azterlanak sustatu eta zabaltzeko eginkizuna.

Helburu hori lortu nahian, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak «Jesús María Leizaola» 
ikerketa-saria sortu zuen 1990ean, inolako zalantzarik gabe, gure herriaren eredu eta ordezkari izan 
genuen gizon ospetsu horren omenez. Baina izan genuen beste asmorik ere saria eratzerakoan: 
hamar urte betetzen ziren Euskal Herriak autonomia lortu zuela eta gertaera hori behar bezala 
ospatu nahi genuen.

Autonomia-estatutua indarrean jarri zeneko hiru hamarkada baino gehiago iragan ondoren, 
egin beharreko hausnarketa ezin da aurreko historialdien tratamendura bakarrik mugatu behar. 
Gaur egun, dagoeneko, bada zertaz hausnarketa egin, eta baita egin beharra ere; esate baterako, 
sortu diren erakunde berrien hasierak eta abian jartzeak, eta geroztik harremanen finkatzeak 
suposatu dutenari buruz, eta, baita etorkizuna eraikitzen lagunduko duten eredu, parametro eta 
proposamenen ekarpen eta aurreratzeari buruz ere.

Hori guztia kontuan hartuta, honako hau

EBAZTEN DUT:

Artikulu bakarra.– Euskal autonomiarekin zerikusia izanik edo horren azterketarako eta 
sakontzerako balioa izanik, hainbat aztertze eta ikerkuntza ikuspuntutatik egindako ikerlanetarako 
«Jesús María Leizaola» 2012 sarirako deia egitea, I. eranskinean aipatzen diren oinarrien arabera.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa.– Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta 
biharamunean eragina izango du.
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Bigarrena.– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko zuzendariaren ebazpen honen aurka, 
gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio 
Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 114. artikuluaren eta hurrengoen arabera. Horretarako, 
hilabete bat izango da ebazpen honen argitalpena egiten den eta hurrengo egunetik kontatzen 
hasita. Errekurtso hori ebazpena hartu zuen organoari aurkez dakioke edota, bestela, Justizia 
eta Herri Administrazioko sailburuari. Errekurtsoari erantzuna ematen ez bazaio, ezezkotzat hartu 
beharko da.

Vitoria-Gasteiz, 2012ko apirilaren 23a.

Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko Zuzendaria,
MARIA ENCARNACIÓN ECHAZARRA HUGUET.
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I. ERANSKINA

EUSKAL AUTONOMIAREKIN ZERIKUSIA EDO HORREN AZTERKETARAKO ETA 
SAKONTZERAKO BALIOA IZANIK, HAINBAT AZTERTZE ETA IKERKUNTZA IKUSPUNTUTATIK 

EGINDAKO IKERLANETARAKO «JESÚS MARÍA LEIZAOLA» 2012RAKO DEIALDIA EGITEN 
DUEN EBAZPENARENA

OINARRIAK

Lehenengoa.– Sarira aurkez daitezke, Euskal autonomiarekin zerikusia izanik edo horren 
azterketarako eta sakontzerako balioa izanik, hainbat aztertze eta ikerkuntza ikuspuntutatik 
egindako eta argitaratu gabeko ikerlanak, euskaraz zein gaztelaniaz idatzitakoak.

Hau da, sarirako aurkez daitezkeen ikerlanek esparru horiek jorra ditzakete: autonomietako 
estatuaren konfigurazioa eta Euskal Autonomia Erkidegoa; Euskal Autonomia Erkidegoko eraketa, 
errealitatea eta etorkizuna; beraren gobernu-erakundeak, maila politiko-administratibo guztietan; 
historia, kultura, bibliografia, zuzenbide, ekonomia, aurrekontu, fiskalitate eta beste arloen inguruko 
berariazko berezitasunak; eta euskal administrazioetako diseinu, antolaketa eta etorkizuna.

Bigarrena.– Norbanakoak zein horretarako eratutako lantaldeak aurkez daitezke sarira. 
Lantaldea aurkezten bada, argi eta garbi adieraziko da nor izango den ikertalde horren arduraduna.

Ezin izango dute deialdi honetan parte hartu:

a) Diru-laguntzak edo laguntza publikoak eskuratzea galarazten duen debekuren bat duten 
edo administrazio-zehapen penalpean dauden pertsona fisikoek, emakume eta gizonen arteko 
berdintasunari buruzko 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 Legean sartutako debekuak eta zehapenak 
ere barruan direla.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta bere erakunde autonomiadunek 
ematen dituzten izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen eremuan izapidetzen ari den itzultze 
edo zigortze-jardunbidean sartuta dauden pertsonak.

c) Aurreko hiru deialdietakoren batean Leizaola saria edo bere akzesita lortu dutenek.

d) Funtsean aurreko urteetan aurkeztutako beste ikerlan batzuekin identitate handia duten 
ikerlanek.

Hirugarrena.– Sariaren zenbatekoa 14.000 eurokoa izango da eta zientzia-ikerlanik hoberenari 
emango zaio.

Laugarrena.– Eskabideak, eta horiekin datozen ikerlanak, aurkeztu ahal izango dira bulegoetara 
bertaratuta edo baliabide telematikoen bidez, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian 
argitaratu eta hurrengo egunetik hasita 2012ko ekainaren 18ra arte.

A) Bulegoetara bertaratuta aurkezten diren eskabideak.

Eskari-orriak deialdi honen II. eranskinean dagoen ereduaren arabera egingo dira eta Herri 
Arduralaritzaren Euskal Erakundean aurkeztu behar dira, helbide hauetako edozeinetan:

a) Donostia kalea, 1. 01010 Vitoria-Gasteiz.

b) Errekalde zumarkalea 18. 48009 Bilbao.
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c) San Bartolomé, 28. 20007 Donostia-San Sebastián.

d) Unibertsitatea z/g. 20560 Oñati (Gipuzkoa).

Jendaurreko ordutegia hurrengoa da:

Astelehenetan eta azteazkenetan: 09:00etatik 14:30era.

Asteartetan eta ostegunetan: 09:00etatik 13:00etara eta 15:00etatik 16:30era.

Ostiraletan: 09:00etatik 14:00etara.

Udako ordutegia (ekainaren 4tik irailaren 30era): astelehenetik ostiralera, 09:00etatik 14:00etara.

Halaber, eskabideak aurkeztu ahal izango dira Eusko Jaurlaritzako Herritarren Arretarako 
Bulegoetan, Lurralde Ordezkaritzetan eta beste erakunde laguntzaile batzutan, edo Herri 
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 
30/1992 Legearen 38.4 artikuluan aipaturiko edozein eratan.

B) Baliabide telematikoen bidez aurkezten diren eskabideak.

Hurrengo helbide elektronikoan: www.ivap.euskadi.net/r61-2347/eu/contenidos/ ayuda_
subvencion/premio_leizaola_2012/eu_leizaola/premio_leizaola.html.

Norberaren burua identifikatzeko ezinbestekoa da NAN elektronikoa edo ONA Txartela (Osasun 
Nortasun Agiria) erabiltzea.

Norberaren espedientean sartzeko eta haren jarraipena eta izapideak egiteko www.ivap.euskadi.
net sede elektronikoko «Nire Gestioak» atal berezira jo behar da.

Ikerlanen gutxieneko luzapena ehun orrialdekoa izango da, orrialdeak idazmakinaz eta bi 
hutsarte utzita idatziak izanik. Bulegoetan bertaraturiko eskaeretan Ikerlanen bi ale, enkuadernatu 
gabe, aurkeztuko dira.

Sarira aurkezten direnen nortasuna isilpean gordeko da, eta bakar bakarrik argitaratuko dira 
sariaren irabazleen izenak.

Bosgarrena.– Hona hemen epaimahaikideak:

Epaimahaiburua:

– Justizia eta Herri Administrazioko sailburua edo berak izendatutako ordezkoa.

Kideak:

– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko zuzendaria edo berak izendatutako ordezkoa.

– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko idazkari nagusia edo berak izendatutako ordezkoa.

– Autonomia Garapenerako zuzendaria edo berak izendatutako ordezkoa.

– Sarirako aurkeztutako ikerlanen gaien inguruan entzute handiko aditu bi. Horiek, Justizia 
eta Herri Administrazioko sailburuak izendatutakoak, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko 
zuzendariaren proposamenez.

Idazkaria:
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– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko Azterlan eta Argitalpen zerbitzuburua edo berak 
izendatutako ordezkoa, IVAPi atxikitakoa izan behar duela. Hizpidea eta botoa emateko eskubidea 
izango du.

Epaimahaia osatzerakoan, ahaleginak izango dira trebakuntza, gaitasun eta prestakuntza 
egokia duten emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua egon dadila bermatzeko. Ondorio 
horretarako, ordezkaritza orekatua izango da sexu bakoitzak gutxienez % 40ko ordezkaritza baldin 
badu.

Edozein sexuri dagokionez, aurrean adierazitako ehunekoa betetzea ezinezkoa edo oso zaila 
gertatzen bada, ezintasuna edo zailtasun hori zurituko da epaimahaia osatzen duten aditu biak 
izendatzen dituen Aginduan.

Saria emateko, epaimahaia bildu eta daudenen gehiengoaren aldeko botoa beharko da. 
Berdinketarik gertatuz gero, epaimahaiburuak izango du ebazteko botoa.

Seigarrena.– Deialdia indarrean jartzen den egunetik sei hilabete igaro baino lehenago hartuko 
du erabakia Epaimahaiak. Saria nori eman proposatzeko ondorengo alderdi hauek begiratuko ditu 
Epaimahaiak: aurkeztutako ikerlanen kalitatea eta zuzentasuna, teknikaren eta zientziaren aldetik; 
adierazitakoaren orijinaltasuna; eta arlo bakoitzeko ikerketa-eremuari ekarritako berrikuntza. Saria 
eman gabe gera daiteke.

Zazpigarrena.– Sarien esleipena, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen zuzendariaren 
ebazpenaren bidez, epaimahaiaren proposamena jarraituz, egingo da, eta gero Euskal Herriko 
Agintaritzaren Aldizkarian argitara emango da.

Deialdia indarrean jartzen den egunetik sei hilabete igarota, sariaren esleipen ebazpena 
interesatuei jakinarazi ez bazaie, interesatuek ezezkotzat hartu beharko dute beren eskaera. 
Hori dena Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 
30/1992 Legearen 44.1 artikuluaren arabera.

Zortzigarrena.– Sariaren ordainketa, aldi bakar batez egingo da, esleipena egin eta gero. Zergei 
buruzko arauekin bat etorriz, hirugarren oinarrian aipatzen den diru kopurutik aplika dakizkiokeen 
atxikipenak egingo dira.

Halaber, saria lortzen duen ikerlanak Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen edozein 
motatako diru-laguntza jaso badu, sariaren zenbatekotik jasotako diru-laguntzari dagokion diru-
kopurua kenduko zaio.

Bederatzigarrena.– Saritutako ikerlanak ustiatzeko eskubideak Euskal Autonomia Erkidegoko 
Herri Administrazioari soilik eta doan emango zaizkio. Saridunek, jabetza intelektualaren eskubideak 
utzi dituztela jendaurrean agertzeko, bidezko agiria eman beharko dute, beharrezkoa denean. 
Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen esku egongo da ikerlan horiek argitaratzea. Saritutako 
ikerlanak beste lan zabalago batzuen atal badira, epaimahaiak osorik argitaratzea erabaki dezake; 
hala eginez gero, egileak obra osoaren ustiapen-eskubideak lagako dizkio administrazioari. 
Edozein modutan, saria irabazi duela adierazteko, izenburu honekin azaldu beharko da: «Herri 
Arduralaritzaren Euskal Erakundearen «Jesús María Leizaola» 2012 saria».

Hamargarrena.– Prozesu honetan jasotako datu pertsonalak «Ikerketen sustapena» fitxategi 
automatizatuan bilduko dira. Fitxategi horren helburua prozesu hau kudeatzea baino ez da izango. 
Fitxategi horren erabilera eta jarduera antolatzeko datu pertsonalak eta datu pertsonalak dituzten 
jabetza publikoko fitxategiak babesteko legeriak zehaztutakoari jarraituko zaio (Datu pertsonalak 
babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa, eta Datu Pertsonaletarako Jabetza 
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Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 
2/2004 Legea, eta garapenerako bestelako arauak). Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko 
zuzendaria da fitxategiaren arduraduna. Hortaz, datuak eskuratzeko, zuzentzeko edo ezabatzeko, 
organo horretara jo beharko da.

Hamaikagarrena.– Ikerlanen bat aurkezteak deialdiaren oinarrietan zehaztutako baldintzak 
onartu beharra dakarkio interesdunari.



ORDEZKARIA

LETRA

-Zenbakia

Izena  /  Erakundearen Izendapena Dokumentu Mota

Lehen Abizena Bigarren Abizena

Tel. Finkoa Tel. Mugikorra Sexua Gizona Emakumea

Tel. Finkoa

LETRA

-Zenbakia *

Tel. Mugikorra

TITULARRA

Izena  /  Erakundearen Izendapena * Dokumentu Mota *

Lehen Abizena * Bigarren Abizena *

Sexua * Gizona Emakumea

“JESÚS MARÍA LEIZAOLA” SARIA, EUSKAL AUTONOMIAREKIN ZERIKUSIA 
IZANIK EDO HORI AZTERTZEKO ETA SAKONTZEKO BALIOA IZANIK, HAINBAT 

AZTERTZE- ETA IKERKUNTZA-IKUSPUNTUTATIK EGINDAKO 
IKERLANETARAKO SARIA

 DATU PERTSONALAK    

Posta elektronikoa (puntu eta koma (;) bitartez bereiziak)

Mugikorraren telefono zenbakia (puntu eta koma (;) bitartez bereiziak)

OrdezkariaTitularra

Posta bidezElektronikoa

Udalerria *PK *

LetraPisuaZkHelbidea *

 HELBURU POSTALETARAKO (Posta bidezko jakinarazpenetarako soilik) *

Herrialdea *

Lurraldea *

Izartxoa (*) duten datu guztiak nahitaez bete behar dira

 ESKABIDEA AURKEZTEN DUENA *

 JAKINARAZPENA *

JAKINARAZPEN ELEKTRONIKOENTZAT

 

NAN

ESPAINIA
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 ERANTZUNKIZUNPEKO ADIERAZPENAK

 JAKINARAZPENAK ETA OHARRAK JASO NAHI DIREN HIZKUNTZA *

GaztelaniaEuskera

Ez nago zigor eta administrazio-arloan diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta, ezta 
hartarako ezgaitzen duen legezko debekuaren eraginpean, ere.

Ez nago sartuta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta horren erakunde autonomoek emandako 
ezaugarri bereko beste laguntza edo diru-laguntza batzuen esparruan hasi zen eta oraindik bideratzen ari den itzultzeko 
edo zigortzeko ezein prozeduratan.

Eskabide honetan bildutako eta eskabideari erantsitako dokumentazioan bildutako datuak egiazkoak dira.

Laguntza hauen onuradun izateko indarrean dagoen legediak ezarritako baldintzak betetzen ditut.

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak xedatutakoa betez, Eusko 
Jaurlaritzaren HAEE-ko Erakunde Autonomiaduna jakinarazten dizu eman dituzun eta zure eskabidean agertzen diren 
datuak Ikerketen sustapena izeneko fitxategian sartu direla. Eusko Jaurlaritzaren HAEE-ko Erakunde Autonomiaduna 
da fitxategi horren titularra, eta laguntza emateko espedienteak kudeatzea du helburu. Aldez aurretik, Datuak Babesteko 
Agentziari emango zaio horren berri, hark baitauzka datuen segurtasun osoa bermatzeko behar diren 
segurtasun-neurriak. Datu horiek, bestalde, ez zaizkie beste pertsona batzuei jakinaraziko, legeak bideratutako kasuetan 
izan ezik. Datu pertsonalen babesari buruz indarrean dauden arauei jarraiki, eskatzaileak badu sartzeko, zuzentzeko, 
ezerezteko eta aurka egiteko eskubideez baliatzea, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Lege Organikoak berariaz 
aitortzen duen bezala. Horretarako, baduzu Eusko Jaurlaritzaren HAEE-ko Erakunde Autonomiadunera jotzea 
(Donostia kalea, 1, 01010, Gasteiz).  

Administrazio Publikoak erkatu ahal izango ditu adierazitako datuak eta berariazko egiaztapenak egin ahal izango ditu 
laguntzak behar bezala esleitzeko.

 DATU PERTSONALEN BABESA 

(Titularraren edo ordezkariaren sinadura) 

 (e)an (e)n

Aurreko hiru deialdietakoren batean Leizaola saria edo bere akzesita lortu dutenek .
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ESKABIDEAREN ARGIBIDEAK

 ESKABIDEA AURKEZTEN DUENA

Eskatzaileak bere izenean jokatzen badu, "ESKABIDEA AURKEZTEN DUENA" atalean "Titularra" aukeratu behar du eta "DATU 
PERTSONALAK" atalean Titularrari dagozkion datuak bete. Eskabidea titularrak sinatzen du. 
  
Eskatzaileak beste pertsona baten ordezkari gisa jokatzen badu, "ESKABIDEA AURKEZTEN DUENA" atalean "Ordezkaria" 
aukeratu behar du eta, "DATU PERTSONALAK" atalean, Titular bezala ordezkatzen duen pertsonaren datuak bete behar ditu eta 
berea datuak Ordezkarian. Eskabidea ordezkariak sinatzen du. 
  
Pertsona juridikoak, beti jokatzen dute ordezkari gisa, beraz, "ESKABIDEA AURKEZTEN DUENA" atalean "Ordezkaria" aukeratu 
behar du eta, "DATU PERTSONALAK" atalean, Titular bezala ordezkatzen duen pertsonaren datuak bete behar ditu eta berea 
datuak Ordezkarian. Eskabidea ordezkariak sinatzen du.

Eskatzaileak jakinarazpenak zein kanaletik jaso nahi dituen aukera dezake: posta bidez edo elektronikoa.  
  
POSTA BIDEZ: "HELBURU POSTALETARAKO" atalean adierazitako helbidera igorriko zaizkio jakinarazpenak 
  
ELEKTRONIKOA: eskatzaileak jakinarazpenak https://euskadi.net -eko "Nire gestioak" ataleko sarrera ontzian jasotzen ditu. "Nire 
gestioak" atalean sartzeko beharrezkoa izango da eskatzaileak indarrean dagoen ziurtagiri elektroniko bat izatea (ONA, Dnie, 
Herritar Ziurtagiria, Erakunde Ziurtagiria, ...)

 JAKINARAZPENA

Eskatzaileak jakinarazpen elektronikoak jasotzea erabaki badu, admisnitrazioak posta elektroniko edo mugikor bidezko zerbitzu bat 
jartzen du zure eskura, jakinarazpen bat bidaltzen dizun bakoitzean zu ohartarazteko. 
  
Nahi dituzun posta elektroniko edota mugikor zenbaki idatz ditzakezu, kasu bietan datu bakoitza puntu eta koma (;) bitartez bereiziz.

 JAKINARAZPEN ELEKTRONIKOENTZAT
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