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HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 

Erabaki, 2009 urtea ikerketa-jarduera gehitu eta areagotzea sustatzeko 
programari buruzko protokolo orokorra garatzeko Zientzia eta Berriztapen 
Ministerioaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio 
Orokorraren artean lankidetza-hitzarmen espezifiko bat izenpetzeko 
baimena ematen duena. 

 

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA 

ETEei eta langile autonomoei laguntzeko programa onetsi da, 600 milioi 
euroko zenbatekoa duela. 

Txostena, 2010. urteko Auditoria Planari buruzkoa. 

 

JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA 

Erabakia, dekretu-mailako xedapen orokorrak gauzatzeko prozedurako 
izapidetze-jarraibideak eta prozedura antolatzeko beste neurri batzuk 
onartzen dituena. 

 

ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA 

Erabakia, EAE-ko Administrazioak, Asociación Agrupación de Usuarios 
del Puerto de Pasaia/Pasaiako Portuaren Erabiltzaileen Elkartea, GIPORT-
en sartzeko duen elkartzeko gogoa adierazi eta zuzendaritzako batzordean 
ordezkaria izendatzen duena. 

Erabakia, Bilboko Hiri Trenbidearen 2. lineako Ariz-Basauri bide-zatirako 
instalazio elektrikoen eta ekipamenduen obrak egiteko bost milioi euro 
baino gehiagoko kontratua egiteko baimena emateko. 

Erabakia, Bilboko Hiri Trenbidearen 2. lineako Uribarri eta Arizgotiko 
geltokietarako sarbide mekanizatuen obrak egiteko bost milioi euro baino 
gehiagoko kontratua egiteko baimena emateko. 
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ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA 

Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako gastua egiteko baimena ematekoa. 
Kontzeptua: Diru-sarrerak bermatzeko eta gizarte bazterkeriaren aurkako 
abenduaren 23ko 18/2008 Legean ezarritako diru-sarrerak bermatzeko 
errenten prestazio ekonomikoak. 

 

OSASUN ETA KONTSUMO SAILA 

Agindua, Tokiko Entitateei eta eurek bultzatutako Entitateei laguntza 
ekonomikoak emateko programa garatzen duena, kontsumitzaileen eta 
erabiltzaileen eskubide eta interesak bultzatzeko eta defendatzeko. 
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Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 

420.000 € IKERKETA-JARDUERA AREAGOTZEKO 
 
 
Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 
proposamenez, hartu du Zientzia eta Berriztapen Ministerioarekin lankidetza-
hitzarmen espezifiko bat izenpetzeko erabakia, irakasle eta ikertzaileak sartzea 
sustatzeko eta ikerketa-jarduera areagotzeko programari buruzko protokolo 
orokorra garatzeko (I3. programa). 
 
Hitzarmen horren bidez Zientzia eta Berriztapen Ministerioak bere gain hartzen 
du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari 420.000 € 
transferitzeko konpromisoa, ikerketa-jarduera nabarmena duten 4 irakasle 
ikertzaile era egonkorrean sar daitezen sustatzeko.  
 
Ekarpena horrela emango da: 260.000 € 2010. urtean eta 160.000 € 2011. 
urtean. 
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Ekonomia eta Ogasun Saila 
 

 
 

ENPRESA TXIKI ETA ERTAINENTZAKO, BANAKAKO 
ENPRESABURUENTZAKO ETA PROFESIONAL AUTONOMOENTZAKO 

FINANTZA-LAGUNTZAREN PROGRAMA. 
 
 
 

 ETEei eta langile autonomoei laguntzeko programa onetsi da, 
600 milioi euroko zenbatekoa duela. 
 

 Elkarrekiko berme-baltzuek abalatuko dituzte gauzatutako 
mailegu-eragiketak. 

 
 

Autonomia-erkidegoko 2010eko aurrekontu orokorretan azaldutakoaren arabera 
Jaurlaritzari baimena ematen zaio euskal enpresek finantzaketa eskuratzeko 
laguntzen berariazko programa bat onar dezan, Ekonomia eta Ogasun Sailaren 
proposamenez, 600 milioi euroko gehienezko zuzkidura batekin. 
 
Programaren helburua da ETE eta autonomoen zirkulatzailearen beharrak 
finantzatzea, epe laburrerako zorra berritzea eta epe laburrerako zorra epe 
ertain eta luzerako zorrera egokitzea. 
  
Krisi ekonomikoa luzatzearen eta bere ondorioak sakontzearen ezaugarri 
nagusia da, besteak beste, zailtasunak daudela finantzaketa eskuratzeko. 
Laguntza-programa honen bitartez luzatu egin nahi da 2009. urteko lerro 
baliokidearen funtzionamendua, bertako zenbait ezaugarri eguneratuta. 
Dekretuak honakoak arautzen ditu: kreditua eskuratzeko baldintzak, 
onuradunak, baliabideen erabilgarritasuna eta kreditu eta maileguen baldintzak.   
 
Dekretu honetan ezarritakoaren arabera gauzatuko diren mailegu-eragiketa 
guztiek elkarrekiko berme-baltzuren batek abalatuta egon beharko dute. Euskal 
Autonomia Erkidegoko Administrazioak eta eragiketan parte hartuko duten 
elkarrekiko berme-baltzuek hitzarmena sinatuko dute eta, horren bitartez, 
berme-sistema emango zaie baltzu horiek abalatutako finantza-eragiketei. 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eta finantza-erakundeek, era 
berean, lankidetza-hitzarmenak sinatuko dituzte, maileguak onuradunen alde 
gauzatzeko. 
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ABAL-ERAGIKETEN EZAUGARRIAK 
 
 
1.- Elkarrekiko berme-baltzuek emandako finantza-abalek onuradunen diruzko 
arriskuak bermatuko dituzte finantza-erakunde laguntzaileen aurrean, dekretu 
honetako lehenengo artikuluan definitutako beharrizanak estaltzeko erabili diren 
mailegu-eragiketetatik eratorri badira. 
 
2.- Honakoak izango dira abalen kostua eta baldintzak: 
 

- Azterketa-komisioa: Maileguaren zenbateko nagusiaren % 0,15, behin 
bakarrik, abala eskatzean. 
- Abal-komisioa: % 0,50, urtero. Aurretiaz aplikatuko da, urtarrilaren 1ean, 
abalatutako maileguaren urteko batez besteko saldoa oinarri hartuta. 
Gauzatu den urtean eta behin betiko iraungiko den urtean, urtea amaitu arte 
edo iraungi arte benetan igaro den egun kopuruaren araberako proportzioan 
aplikatuko da, batez besteko saldoaren arabera. 
- Ez da bestelako komisio edo gastu gehigarririk aplikatuko. 

 
MAILEGU-ERAGIKETEN EZAUGARRIAK 
 
Honako hauen artean egongo da maileguen zenbatekoa: 
 
a) 50.000 € eta 600.000 € artean, enpresa txiki eta ertainentzat. 
b) 10.000 € eta 100.000 € artean, banakako enpresaburuentzat eta 
profesional autonomoentzat. 
c)  Zenbateko horiek zenbatzeko, abenduaren 30eko 229/2008 Dekretuaren 
eta abenduaren 30eko 230/2009 Dekretuaren babespean emandako 
finantzaketa-eragiketen saldo biziak (dekretu honen araberako finantzaketa-
eskabidea egin den egunean daudenak) metatuko dira. 
 
2) Mailegu-eragiketen epea hiru urtekoa izango da, eta urte bateko gabealdia 
ezarri ahal izango da, amortizaziorako. Hiru hilean behin egingo da interesen 
eta amortizazio-kuoten likidazioa, amaitutako epeetan. 
 
3) Aplikatu beharreko interes-tasa Euribor gehi % 1,50eko tartea izango da. 
Hiru hilean behin berrikusiko da maileguen interes-tasa. 
 
4) Ez da bestelako komisio edo gastu gehigarririk aplikatuko. 
 
5) Mailegu-hartzaileak aurretiaz ezeztatu edo amortizatu ahal izango du 
mailegua, inolako kosturik gabe. 
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DEIALDIAK 
 
 
1.- Dekretu honek araututako finantzaketa-lerroak eskuratzeko deialdia egingo 
da; Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da hori, eta 
publizitate, lehia eta objektibotasun printzipioei jarraitu beharko zaie. 
 
Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren aginduaren bitartez egingo da deialdia, 
eta erabilgarri dauden baliabideen guztizko zenbatekoa, eskabideak aurkezteko 
epe eta lekua eta gainerako prozedura-alderdiak zehaztu beharko dira bertan. 
Era berean, deialdian lagunduko duten finantza-erakundeen eta elkarrekiko 
berme-baltzuen zerrenda ere zehaztuko da. 
 
2.- Deialdian, edo deialdi guztien artean, gutxienez 50 milioi euroko zenbatekoa 
bermatuko da, eta eskari nahikoa egonez gero, beste 150 milioi eurorekin 
handitu ahal izango da zenbatekoa, dekretu honetako I. kapituluko bigarren 
atalean definitu diren banakako enpresaburu eta autonomoentzat. 
 
Hala ere, Ekonomia eta Ogasun Sailak zenbatekoak berresleitu ahal izango 
ditu, dekretu honetan azaltzen diren kolektiboetakoren batean finantzazio-
eskaria nahikoa izan ez den kasuetan. 
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Ekonomia eta Ogasun Saila 
 
 

2010eko EKITALDIKO IKUSKARITZA-PLANA 
 
 
Euskal Autonomi Elkarteko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko 
14/1994 Legeak dio ekonomia- eta finantza-kontrolaren jarduerak eta 
kudeaketa-jarduerak Kontrol Ekonomikoko Bulegoak egindako Ikuskaritzen 
Urteko Planean sartuko direla. 
 
Plan horretan honako puntu hauek nabarmendu behar dira: 
 

- EAEko sektore publikoko erakundeak, sozietateak eta fundazioak 
arduraz gobernatzeko gidaliburua eta eredua ezartzeari buruzko 
segimendua. 

 
- EAEko enpresa-sektore publikoa osatzen duten zuzenbide pribatuko 

erakunde publiko eta sozietate publiko guztien, Lan Harremanen 
Kontseiluaren eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren finantza-
ikuskaritzak egitea. Partaidetzako sozietateen ikuskaritza-txostenak ere 
jasoko dira.  

 
- Administrazioaren zerbitzuen kudeaketa-prozeduren ikuskaritzak.  

 
- NBEUF eta LGENF laguntzen erakunde ordaintzailearen urteko kontuen 

ikuskaritza, eta Europako Egitura Funtsak eta Kohesio Funtsak 
elkarrekin finantzatutako esku-hartzeko moduen kontrolei buruzkoak. 

 
- Kudeaketa-autonomia duten 30 ikastetxe publikoren kudeaketaren 

ikuskaritza. 
 

- OSAKIDETZAren jarduerari buruzko etengabeko finantza-kontrola. 
 

 
- Erakunde laguntzaile eta onuradunentzako laguntza eta diru-laguntzen 

azterketa.  
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Justizia eta Herri Administrazio Saila 
 
 

DEKRETUAK IZAPIDETZEA HOBETU ETA ARINTZEKO NEURRIAK 
 
 
 
Gaur egin duen bileran eta Justizia eta Herri Administrazioko sailburuaren 
proposamenez, Jaurlaritzaren Kontseiluak onartu egin du Xedapen Orokorrak 
Egiteko Prozedurarena den abenduaren 22ko 8/2003 Legearen esparru 
juridikoari jarraituz, dekretu mailako xedapen orokorrak prestatzeko proiektuen 
izapidetze administratiborako eredu berri bat. 
 
Hartutako akordioaren arabera, dekretuen onarpena izapidetzen duten 
Jaurlaritzako organoek jarraibide batzuk bete beharko dituzte erregelamenduak 
egiteko helburuz sailek martxan ipintzen dituzten ekimenak gehiago ezagutu 
daitezen.  Hartarako, lankidetzarako gune bat sortuko da non Administrazioko 
eragile juridikoek iradokizunak eta oharrak emango dituzten geroko arauaren 
edukiei dagokienez ikuspegi zabalagoa eta partekatuagoa izan dadin.  
 
Izapideak arintzeko aurreikusten da arau bat prestatzeko legeak aurreikusten 
dituen izapide guztiak (entzunaldia, jendaurreko informazioa, beste 
administrazio batzuen partaidetza, txostenak eta irizpenak eskatzea) batera 
egitea, betiere arau batek eragozten ez badu.  
 
Ildo beretik jarraituz, akordioak Berrikuntza eta Administrazio Elektronikoaren 
Zuzendaritzari ematen dio telematikoki dekretuak izapidetzeko esperientzia 
pilotua egitea ahalbidetzen duen informatika tresna bat sortzeko ardura.  
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Etxebizitza, Herri Lan ella Garraio  Saila 
 
 

JAURLARITZAK ERAKUNDE-BAZKIDE GISA PARTE HARTUKO DU 
PASAIAKO PORTUAREN ERABILTZAILEEN ELKARTEAN 

 
 
Jaurlaritzak, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila dela medio, Giport, 
Pasaiako Portuaren Erabiltzaileen Elkartean erakunde-bazkide gisa sartzeko 
asmoa adierazi du.  
 
Horretarako, erakunde-bazkide gisa onar dezaten prozedura abiaraziko du, 
legez ezarritako eskakizun guztiak betez eta Elkartearen helburuekin bat egiten 
duela adieraziz. 
 
Era berean, GIPORT finantzatzen parte hartuko du, dagokion kuota ordainduz. 
Kuota hori diru-laguntza gisa mamituko da. 
 

2009ko martxoaren 26an Pasaiako portuko erkidegoa osatzen duten 
hainbat erakunde publiko eta pribatuk Giport elkartea osatu zuten. 
 

Elkartea, irabazi asmorik gabe sortu zen, Pasaiako portuan 
intermodalitatea sustatu, bultzatu, eta garatzen eta ezartzen laguntzeko, eta 
portuaren hinterlandean sartzen diren eragile, bezero eta erabiltzaileen interes 
orokorrak, momentukoak nahiz gerokoak defendatzeko. 
 
 GIPORTek 34 bazkide ditu, gehientsuenak portuan lan egiten duten 
enpresak –estibatzaileak, trenbide, errepide eta itsasoko garraio-operadoreak, 
ontzi-enpresak eta portu-zerbitzuetan enpresak– eta horien bezeroak.  
 
Estatutuetan, elkartea osa dezaketen bazkide-motak aipatzekoan, erakunde-
bazkideak aurreikusten dira, hau da, besteak beste, administrazio publikoak, 
zeinak elkartearen helburuekin aktiboki bat egin eta gobernu-organoetan izaera 
iraunkorrarekin parte hartuko duten, sortzaile izan diren bazkideei eta bazkide 
arruntei dagokien kuotaren gutxienez halako 20 jarrita. 
 

Garraio Sailak uste du erkidegoaren portu-intesesak aurrera eramateko 
komeni dela elkartean erakunde-bazkide gisa sartzea. 
 

Eta egia den arren Pasaiako portua interes orokorreko portua dela eta 
hortaz, Estatuaren eskumenekoa, 1997az geroztik, bere baitan horrelako 
portuak hartzen dituzten autonomia erkidegoek portu-politikaren erantzukizuna 
hartu dute, zeharka, portuen kudeatzaile diren portu-agintaritzen gobernu-
organoetako kideen izendapenaren bidez. 
 

Zehatzago esateko eta Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionean, 
maiatzaren 5eko 82/1998 Dekretuaren bidez, eskumena eman zitzaion 
Jaurlaritzaren Kontseiluari Bilboko eta Pasaiako portu-agintaritzetako 
lehendakariak izendatu eta kentzeko, eta orobat, administrazio-kontseiluetako 
kideekin; izendapen eta kargu-kentze horiek gainera, garraio eta herri lanen 
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arloan eskumena duen saileko titularrak proposatu ohi ditu, eta sailak berak 4 
kide ditu kontseiluan.  
 
 Horiek horrela, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailak lehentasun 
eman nahi dio bere eskumenekoak diren arloekin –portuak eta itsas garraioa– 
lotutako sektore profesionalei laguntzeko politika bat garatzeari, eta GIPORTen 
sartzea portu-jarduera sustatzearen eta Pasaiako portuaren lehiakortasuna 
hobetzearen aldeko apustu garbia da. 
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Etxebizitza, Herri Lan ella Garraio  Saila 
 
 

BILBOKO METROAREN 2. LINEAKO ARIZ-BASAURI TARTEKO 
INSTALAZIO ELEKTRIKOAK ETA EKIPAMENDUAK, ETA URIBARRI ETA 

ARIZGOITIKO GELTOKIETAKO SARBIDE MEKANIZATUAK EGITEA 
ONARTU DA 

 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak baimena eman du Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio 
Sailak Bilboko metroaren 2. lineako Ariz-Basauri tarteko instalazio elektrikoak 
eta ekipamenduak kontratatzeko zazpi milioi zazpiehun eta sei mila euro 
inguruko aurrekontuarekin.  
 
Era berean 2. lineako Uribarri eta Arizgoitik geltokietako sarbide mekanizatuak 
kontratatzea erabaki da; aurrekontua hamar milioi eta berrehun mila euro 
ingurukoa izango da. 
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Lan eta Gizarte Gaietako Saila 
 
 

ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILAK 320 MILIOI EURO 
ERABILIKO DITU DIRU-SARRERAK BERMATZEKO ERRENTARAKO 

 
 
Gemma Zabaleta Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuak proposatuta, 
Jaurlaritzaren Kontseiluak 281,4 milioi euroko gastua baimendu du 2010. urtean  
Diru-sarrera Bermatzeko Errentaren (DBE) eskaerei erantzun ahal izateko. 
Horrez gain, Jaurlaritzak 43.1 milioi euro erabiliko ditu Etxebizitzako  Gastuak 
Osatzeko Prestazioa (EGOP) 2010. urtean finantzatzeko.  
 
DBEa prestazio ekonomikoa da, aldizkakoa, beren gastuei (oinarrizko premiei 
lotutako gastuei zein gizarteratzeko edo laneratzeko prozesu baten ondorio 
diren gastuei) aurre egiteko diru-sarrera nahikorik ez daukatenei zuzendua. 
Pertsona horiek bizikidetza-unitate bateko kideak izan behar dute. 
 
EGOPak, bestalde, Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DBE) osatzeko 
sortutako prestazioak dira, eta prestazio horren titularrek etxebizitzaren edo 
ohiko bizilekuaren alokairuari lotutako gastuak ordaintzea dute helburu. 
  
Bi kasuetan ardurakidetzaren printzipioa aplikatzen da; hau da, laguntzen 
hartzaileek, gizarteratze-hitzarmenen bidez, hainbat zeregin bete beharko 
dituzte, ahalik eta epe laburrenean autonomia ekonomikoa lortze aldera. Eusko 
Jaurlaritzaren ustez, Euskadi gai horretan ahalegin ekonomiko gaitza egiten ari 
da —Estatu osoko estaldura-maila handiena lortzera iritsi da—, baina horrekin 
batera lan-aktibaziorekin eta prestakuntzarekin konprometitzeko eskatu behar 
zaie hartzaileei. 
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Osasun eta Kontsumo Saila 
 
 

AGINDUA, ZEINAREN BIDEZ TOKIKO ENTITATEEI LAGUNTZA 
EKONOMIKOAK EMATEN BAITZAIZKIE, KONTSUMITZAILEEN ETA 

ERABILTZAILEEN ESKUBIDE ETA INTERESAK BULTZATZEKO ETA 
DEFENDATZEKO 

 
 
 

Tokiko Entitateei eta eurek bultzatutako Entitateei laguntza ekonomikoak 
emateko programa garatzen duen Agindua onartu du Gobernu Kontseiluak, 
kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubide eta interesak bultzatzeko eta 
defendatzeko.  
 
 
Kontsumoko Zuzendaritzak jarraitu egiten du, horrela, Kontsumitzaileen 
Informaziorako Udal Bulegoetarako laguntza-politikarekin. 
 
Laguntza horiek 1.110.600 eurokoak dira eta euren helburua ondoko gastuak 
ordaintzea da: instalaziokoak, berrikuntzakoak, ekipamendukoak, zentroen 
leku-aldaketakoak, KIUBerako zerbitzuenak, euren funtzionamenduenak, eta 
aipatutako bulegoek egiten dituzten kontsumoko prestakuntza-, hedapen- eta 
ikuskapen-jardueretatik eratorritakoak. 
 
 
 


