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 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 

Agindua, Hezkuntza Sailarekin lankidetzan jardun nahi duten erakunde 
publiko eta pribatuei Irakasleen Etengabeko Prestakuntzako Plana 
garatzeko proiektuak aurkezteko dei egiten diena 

Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako gastua onartzen duena, Irungo 
(Gipuzkoa) Eguzkitza LHIn Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe berri 
bat eraikitzeko. 

 

ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA 

Erabakia, lur batzuen titularitatea doan lagatzeko Zestoako Udalak 
hartutako erabakia onartzekoa, udalerri horretan babes ofizialeko 35 
etxebizitza eraikitzeko. 

 

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA MERKATARITZA ETA TURISMO 
SAILA 

Dekretua, enpresak finantzatzeko abal publikoak emateko programa berezi 
bat garatzeko dena. 

Erabakia, Industrias Lagun Artea, SLk izenpetutako kontratuari lotutako 
zirkulatzailea finantzatzeko abala ematekoa, eragin berezia baitu ehun 
industrialean eta enpleguan. 

Erabakia, GHI Hornos Idustriales, SL enpresaren proiektuari zirkulatzailea 
finantzatzeko abal bat emateko dena. 

Erabakia, 2010eko ekitaldian 5.000.000tik gorako gastuak baimentzeko 
dena. Helburua: Euskal Autonomia Erkidegoan izaera estrategikoko 
industria ikerketa eta garapen esperimentaleko proiektu integratuak egiteko 
diru-laguntzen egitaraua garatzeko egitaraua finantzatzea. Etorgai 
Egitaraua. 

Erabakia, Basquetour, Turismoaren Euskal Agentzia, Agencia Vasca de 
Turismo SA sozietate publikoaren Administrazio Kontseiluko kide-kopurua 
gutxitzekoa eta kide berri bat izendatzekoa. 
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ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA 

Erabakia, SEA-Empresarios Alaveses erakundeari zuzeneko diru-laguntza 
ematekoa,  lan bila dabiltzan gazte tituludunen laneratzea errazagoa egitea 
helburu duen prestakuntza-egitarau bat garatzeko. 

 

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA 
ARRANTZA SAILA 

Erabakia, Echebastar Fleet, Atunsa, Pevasa e Inpesca enpresa armadoreei 
zuzeneko diru-laguntza ematekoa. Helburua: EAEn basea duten atunketari 
izozkailuen segurtasuna bermatzen laguntzea. 
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Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa  Saila 
 
 

IRAKASLEEN ETENGABEKO PRESTAKUNTZAKO PLANEAN 
LANKIDETZAN JARDUN NAHI DUTEN ERAKUNDEENTZAKO 

DIRULAGUNTZAK 
 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuak 
proposatuta, gaur agindu bat onartu du, Hezkuntza Sailarekin lankidetzan 
jardun nahi duten erakunde publiko eta pribatuei Irakasleen Etengabeko 
Prestakuntzako Plana garatzeko proiektuak aurkezteko dei egiten dien agindua. 
 
Agindu honen helburua Euskal Autonomia Erkidegoan irakasleak prestatzen 
diharduten edo jardun nahi duten legez eratutako erakunde publiko eta 
pribatuei dei egitea da, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailarekin 
lankidetza-proiektuak aurkez ditzaten, Irakasleen Etengabeko Prestakuntza 
Plana garatzeko, eta, batez ere, 2010/2011 ikasturterako 1,775 milioi euroko 
gehienezko kopuruarekin  aurreikusita dauden lehentasunezko programak 
garatzeko. 
 
 



 
 

 5

 
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa  Saila 
 
 

6,724 MILIOI IKASTETXE BERRI BAT ERAIKITZEKO 
 
 
 
Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 
proposamenez, gaurko bileran eman du 6,729 milioi euroko zenbateko 
globaleko obra bat kontratatzeko baimena. 
 
Egin beharreko obra hau da: Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe berri bat 
eraikitzea, EGUZKITZA LHI, Irunen (Gipuzkoa), 6.723.517 euroko 
zenbatekoan. Aurreikuspenen arabera, obra egiteko epea 20 hilabetekoa 
izango da. 
 
 
 
 



 
 

 6

 
Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila 
 
 
JAURLARITZAK BABESPEKO 35 ETXEBIZITZA ERAIKIKO DITU ZESTOAN 
 
 
 
Zestoako Udalak dohainik eman Eusko Jaurlaritzari 1.320,00 m2-ko lur-zatiaren 
titulartasuna. Bizitegirako lur-zati eraikigarria da eta Zestoako Cementera 
Rezola Arroa Beheko eremuan dago kokatua. Jaurlaritzaren Kontseiluak onartu 
egin du titulartasunaren doako lagapena. 
 
Eusko Jaurlaritzak babes ofizialeko 35 etxebizitza eraikiko ditu lur-zati horretan. 
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Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila 
 
 

JAURLARITZAK ENPRESA FINANTZAKETARAKO ABALEN LINEA 
DEKRETU BIDEZ ONARTU DU 

 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak dekretu bidez onartu du gaur enpresa-
finantzaketarako abalen ezohiko programa. Foru-aldundiekin aurretiaz 
adostutako eta iazko abenduan Europako Batasunak onetsitako erabaki bat 
araudi bidez erregulatzeko hartu du Jaurlaritzak erabaki hori. Neurri horren 
lehen urratsa 2009ko ekainaren 5ean egin zen, Jaurlaritzaren Kontseiluak 50 
milioi euroko abal-linea bat onartu zuenean. Gaur onartutako dekretuaren 
bitartez erabaki hori arautzen eta finkatzen da, abaletarako 350 euroko 
erreserba gehigarri bati araudi-maila emanez. 
 
EAEko enpresa-sarearen finantzaketan laguntzeko abian jarritako laguntza-
programak osatzeko xedea du neurri horrek, eta beste hainbat laguntza-lineei 
gehitzen zaie, esate baterako, ETEei eta autonomoei zuzendutako, elkarren 
bermerako sozietateek kudeatutako eta 600 milioi euroko beste aurrekontu 
batez zuzkitutako abalei.  
 
EAEko industriarako eta enplegurako trakzio-efektu garrantzitsua duten 
kontratuak eta proiektuak aurkezten dituzten hainbat enpresaz osatutako 
kolektibo bati zuzentzen zaie dekretu horren bitartez onartutako linea. Enpresa 
horiek, beraiek bakarrik edo beste batzuekin batera, eskaera garrantzitsuak 
lortu dituzte, gehienak nazioarteko merkatuan, eta eskaera horiek gauzatzeko 
beste eskari bat gehitzen diete EAEn dituzten hornitzaileei.  
 
Abal horien onuradun izango diren enpresek Eusko Jaurlaritzarekin konpromiso 
idatzi bat sinatu behar dute, hain zuzen, abalak dirauen denboraldian hainbat 
alderditan arduratsua izango den enpresa-politika bati eustearen aldeko 
konpromisoa, adibidez, honako alderdi hauetan: enplegua mantentzea, krisialdi-
egoerarekin bat etorriko den dibidendu- eta soldata-politika bat garatzea, 
enpresa hornitzaileei ordainketa-kondizio onak eramatea, eta akziodunen 
antolaketa aldatuko duen korporazio-eragiketarik ez egitea Industria Sailari 
jakinarazi gabe eta haren oniritzia lortu gabe. 
 
Ekoizpen-jarduerari eta enpleguari eustearen aldeko jarrera aktibo eta irmo 
batetik, 2009-10 denboraldirako ezohiko programa horri batera heldu diote 
Eusko Jaurlaritzak eta Foru-aldundiek; jardun hori hainbat irizpidetan oinarrituta 
dago, hala nola, laguntza salbuespenezkoa izatea, eskabideak izapidetzeko 
onartzeko hainbat betekizun eskatzea, edota laguntza finalistaren kontzeptua, 
proiektu, kontratu edota eskaera jakin batera zuzendua. Horretaz gain, 
enpresak jasotako laguntza guztiak kontuan hartuko dituen leihatila bakar baten 
bitartez ebaluatuko dira enpresa-proiektuak.  
 
Abala emateko, honako betekizun hauek hartuko dira kontuan: 
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• Gauzatzeko aliantzak edo baterako enpresa-ekimenak finkatzea 
eskatzen duten proiektuei edo eskaerei lehentasuna ematea, merkatu 
berriak irekitzea lor dezaten  

• Aurretiaz berregituratze-neurriak aplikatu dituzten eta enplegua 
hobetzeko, finkatzeko edota garatzeko planen bat aurkezten duten 
enpresei lehentasuna ematea 

• Euskal enpresa-sarean zuzeneko trakzio-efektua duten proiektuei 
lehentasuna ematea 

• Duten hornitzaile-katearekin zentzuzko ordainketa-akordioak jasotzen 
dituzten proiektuei lehentasuna ematea 

 
Akordio hau Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak berretsi beharko du, eta baita 
kobraezin posibleen kostua sustapenean inplikatutako administrazioen artean 
bana dadin baimendu ere, zehazki, % 30 foru-aldundietarako, eta gainerako % 
70a, Eusko Jaurlaritzarako. 
 
Abalen Ezohiko Programaren Jarraipena eta Ebaluazioa egiteko Batzorde bat 
eratuko da, eta akordio hori aztertzeko erakunde arteko eta sail arteko kide 
anitzeko organo misto gisa jardungo du Batzorde horrek. Batzorde horrek 
programari, onartutako proiektuei eta gerta litekeen ez-betetzeei jarraipena 
egiteko eginkizuna izango du, besteak beste. Batzordea sei hilean behin 
bilduko da gutxienez, eta honako hauek osatuko dute: Eusko Jaurlaritzaren hiru 
ordezkarik (Ekonomia eta Ogasun Sailekoak eta Industria, Berrikuntza, 
Merkataritza eta Turismo Sailekoak) eta hiru Foru Aldundietako bakoitzeko 
ordezkari batek.   
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Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila 
 
 

EUSKO JAURLARITZAK 5,8 MILIOI EUROKO ABALA EMAN DIO 
INDUSTRIAS LAGUN ARTEA ENPRESARI 

 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak Industrias Lagun Artea S.L. taldeari 5.799.000 
euroko abala ematea onartu du gaur, zirkulatzailea finantzatzeko. Enpresa 
horrek AG Siderurgia Balboa sozietatearekin kontratu bat sinatu zuen 
19.330.000 euroko eskaera bat gauzatzeko, eta kontratu horrekin loturik dago 
gaurko erabakia. 
 
Industrias Lagun Artea S.L. euskal enpresak siderurgiaren sektorean jarduten 
du eta ingeniaritzako produktuak, diseinua, fabrikazioa eta makinagintza 
eskaintzen ditu; instalazio oso-osoak ere egiten ditu, erabiltzeko prest utzita. 
Horregatik, taldeak esperientzia handia du eta merkatuan erreferentetzat har 
daiteke, produktu berritzaile eta kalitatezkoak eskaintzen dituelako. Enpresak 
produkzioaren % 70 esportatu egiten du; zuzenean 150 langile baino gehiago 
ditu, eta 50 milioi euro inguruko fakturazioa izaten du.  
 
Horretaz gain, negozio-eredu jakin bat eratu du, hain zuzen ere, trakzio-
enpresaren profilarekin. Ildo beretik, Euskal Autonomia Erkidego osoan 1.000 
laguni baino gehiagori ematen die lan zuzenean, eta ondasunen, ekipoen eta 
zerbitzuen erosketa-bolumen garrantzitsua ere badu. Makina-parkearen zati 
handiena Euskal Autonomia Erkidegoko makina-erremintaren 
hornitzaileengandik datorkio eta, gaur egun, datozen hiru urteetarako makina 
berriak erosteko negoziaziotan ari dira, 8 milioi euro inguruko inbertsioa eginez. 
 
Industrias Lagun Artea S.L. taldeak kontratu bat sinatu du AG Siderurgia 
Balboa sozietatearekin biribilen ijezketa-trenaren erreforma-proiektua 
gauzatzeko; 19.330.000 euroko kontratua da, eta duela 10 urte baino gehiago 
Industrias Lagun Artea enpresak eskainitako ijezketa-trena erreformatzea du 
helburu, produktu-gama zabaldu eta trenaren erabilera-tasak hobetzeko asmoz. 
Kontratu horretan, finantziazio-baldintzak ez dira oso ohikoak, oso murriztaileak 
baitira; hartara, Lagur Arteak eskaeraren % 100 finantzatu behar du ekipoak 
entregatu arte, eta gainera, kontratuaren zenbatekoaren ordainketa geroratu 
egingo zaio, bezeroak ekipoak jaso eta handik 48 hilabetera bitarte, zenbait 
kasutan. 
 
Horregatik guztiagatik, enpresak 5.799.000 euroko abala ematea eskatu du, 
hau da, kontratuaren zenbatekoaren % 30, betiere kontratua gauzatzearen 
ondorioz sortutako betebeharrak betetzeko behar izango duten finantziazioa 
lortzearren, baita hornitzaileekiko ohiko ordainketa-baldintzei eutsi ahal izateko 
ere. 
 
Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailak eskaeraren alde egin du; 
beraz, Jaurlaritzaren Kontseiluak abala ematea onartu du, gehienez ere 36 
hilabeterako eta 5.799.000 euroko zenbatekoarekin, AG Siderurgia Balboa 
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konpainiarekin sinatutako kontratuari loturiko zirkulatzailea finantzatzeko; izan 
ere, EAEko industria-sarean eta enpleguan eragin nabarmena izango baitu. 
 
Iazko ekainaren 5ean onartu zuten abalen politika hori, eta 2010ean ere 
martxan dago, 350 milioi euroko aurrekontu-partidarekin. Jaurlaritzaren 
Kontseiluak orain arte onartutako gainerako abal guztien antzera, hau ere 
baldintzatua dago; hain zuzen ere, enpresak hornitzaileekiko finantza-baldintzei 
eusteko konpromisoa hartu behar du, beste hainbat betebeharren artean. Era 
berean, Ekonomia eta Ogasun Sailak abala formalizatzeko beharrezkoak diren 
egintza guztiak burutuko ditu, operazioan eragozpenik izan ez dadin. 
 
Txoke-abalen politika hiru foru-aldundiekin adostu da, eta erregulatzen duen 
arauak Bruselaren onespena du, lehiaren arauen araberakoa delako. 
 
 



 
 

 11

 
Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila 
 
 

EUSKO JAURLARITZAK 6,8 MILIOIKO ABALA EMAN DIO GHI HORNOS 
INDUSTRIALES ENPRESARI  

 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak GHI Hornos Industriales enpresari 6.864.900 euroko 
abal bat ematea onartu du, enpresaren zirkulatzaile-premiak finantzatzeko. 
Enpresak 22.883.000 euroko zenbatekoaz lortutako eskabide batekin lotuta 
dago erabakia, eta plantan urtebetetik gorako jarduera izatea ekarriko du 
horrek. 
 
GHI Hornos Industriales SL 1937an sortutako enpresa da eta material ferriko 
eta ez-ferrikoetarako fusioko, beroketako eta tratamendu termikoko labeak egin 
eta horiek giltzak eskuan entregatzen ditu. Multinazionalak dira GHIren 
bezeroak eskabide gehienetan eta fabrikaturiko produktuak instalazio handietan 
integratzen dira, eta hori horrela, GHIren esportazio-tasak % 90a gainditzen du. 
 
GHIk trakzio-efektu handia du, fabrikazioaren zati bat utzi egin baitu, hurbileko 
enpresetan azpikontratatzeko. GHIk 2009. urte zaila izan du sektorean ia 
erabatekoa izan den jarduerarik ezaren ondorioz, kontraturik ez izatea eragin 
baitio horrek. Egoera horretan, 22.883.000 euroko eskabide bat lortu du 
enpresak, eta plantan urtebetetik gorako jarduera izatea eta hornitzaileentzako 
lasaitu handia ekarriko du horrek. Lorturiko kobrantza-baldintzak onargarriak 
dira, baina GHI proiektuaren guztizko kostuaren % 20ko eta % 10eko bi banku-
abal aurkeztera behartzen dute baldintza horiek, bezeroak aurreraturiko diru-
kopuru horiek baliatzeko eta azpimultzoen metaketetarako hornitzaileentzako 
ordainketekin hasteko. 
 
Horretarako, 6.864.900 euroko abala (eskabidearen % 30) eskatu zuen GHIk 
bezeroak eskaturiko bi banku-abalak formalizatzeko. Industria, Berrikuntza, 
Merkataritza eta Turismo Sailak eskaeraren aldeko txostena eman du, eta, 
horrenbestez, Jaurlaritzaren Kontseiluak abala ematea onartu du, euskal 
industria-sarean eta enpleguan duen inpaktu berezia kontuan izanda. 
 
Iazko ekainaren 5ean onartu zuten abalen politika hori, eta 2010ean ere 
martxan dago, 350 milioi euroko aurrekontu-partidarekin. Jaurlaritzaren 
Kontseiluak onarturiko aurreko abal guztiak bezala, hau ere baldintzapean 
dago, hau da, enpresaren konpromisoarekin hornitzaileei adierazitako finantza-
baldintzak atxikitzeko, besteak beste. Era berean, Ekonomia eta Ogasun Saila 
arduratuko da erabaki honetako abala formalizatzeko beharrezkoak diren 
ekintzak burutzeaz, eragiketa behar bezala amaitzeko. 
 
Txoke-abalen politika hiru foru-aldundiekin adostu da, eta erregulatzen duen 
arauak Bruselaren onespena du, lehiaren arauen araberakoa delako. 
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Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila 
 
 

JAURLARITZAK ESTRATEGIKOA DEN INDUSTRIA IKERKETETARAKO 
LAGUNTZAK (ETORGAI) HANDITUKO DITU 

 
 
 
Gaur, Jaurlaritzaren Kontseiluak 49 miloi euroko partida bat onartu du Industria, 
Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailak kudeatutako, eta industria-
ikerketako proiektu integratuak egiteko eta garapen esperimental 
estrategikorako Etorgai programarako. Zenbateko horri beste 11 miloi euro 
erantsi beharko zaizkio laster, Berrikuntza Funtsetik aterako direnak, hain 
zuzen. 
 
Aurten Etorgai programara bideraturiko aurrekontua % 260 baino gehiago 
handitu da. 2009an hasiera batean aurrekontuan bildutako 20 milioietatik 
(‘+Euskadi 09’ ekimenei esker 23 milioira arte zabaldu zen zenbateko hori), 
deialdiak 2010ean izango duen 60 milioi eurorainoko igoera gertatu da 
azkenean. Aurrekontu-zuzkidura horren bidez, Teknologia Zuzendaritzako 
programa garrantzitsuena bilakatzen da Etorgai, erabilitako aurrekontu-
baliabideen arabera, eta horrek Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo 
Sailaren partekatutako industria-ikerketaren aldeko apustua islatzen du, trakzio-
enpresetatik horien balio-kate osorantz, gure enpresen lehiakortasuna eta 
lidertza sendotzeko balioko duten etorkizuneko industria-ikerketako 
proiektuekin.  
 
2010erako onartzeke zegoen Teknologia Zuzendaritzaren programen azken 
deialdia da Etorgai. Hori kontuan izanik, laguntza multzoaren deialdia 2010ean 
egin da, urteko lehen asteetan. Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo 
Sailaren beste programak abian jartzeko bizkortasunari gehitu zaio aurrerapen 
hori, hala nola Saiotek, Etortek, Emaitek, Gaitek eta Bideratu, 2009ko bukaeran 
aurreraturiko deialdi bidez argitaratu baitziren. 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak onartutako neurriak politika berri baten hasiera 
dakar, Sailaren laguntza guztien deialdia urteko lehen seihilekoan onartzera 
bideraturikoa; horrela, programa gehienetan orain arte ohikoa zen baino 
lehenago ebatziko dira eskaerak eta enpresek lehenago jakingo dute 
Administrazioak babesa ematen ote dien. 
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Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila 
 
 

JUAN LUIS CAÑAS SARTU DA BASQUETOUR AGENTZIAREN 
ADMINISTRAZIO KONTSEILUAN 

 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak gaur onartu du Juan Luis Cañas enpresaburuaren 
izendapena Basquetour Turismoaren Euskal Agentziaren Administrazio 
Kontseiluko kide gisa. Sarrera horrekin, erabakitzeko bere organo gorenaren 
osaera itxitzat eman du Eusko Jaurlaritzaren sozietate publikoak, eta hori 
horrela, zazpi ordezkari izango ditu, Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta 
Turismoko sailburu Bernabé Unda buru dela. 
 
Legegintzaldi aldaketaren ondoren, prestigiozko jende independentea 
Administrazio Kontseiluan sartzea erabaki zuen Basquetour agentziak, 
Jaurlaritzaren ordezkariei gehitzeko. Gauzak horrela, iazko udan kontseilari 
izendaturiko Mercedes de Miguel diseinatzaileari gehitzen zaio Juan Luis 
Cañas. 
 
Villabuenako Luis Cañas ardoen jabea da Juan Luis Cañas, Arabako Errioxan. 
Enpresaren eta esportazioaren arloan izan duen ibilbidea kontuan izanda, baita 
Ardoaren Bideari esker bere ingurunea garatzeko erakutsi duen konpromisoa 
ere, Basquetour agentziak laguntza eskatu dio euskal turismoa sustatzeko eta 
hazteko. 
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Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
 
 

HITZARMENA SEA ETA VITAL KUTXAREKIN, GAZTE TITULUDUNAK 
LANERATZEKO 

 
 
 
Gemma Zabaleta Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuak SEA-Arabako 
enpresaburuen, Vital Kutxaren eta Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren 
artean lankidetza-hitzarmen bat sinatzea baimendu du, gazte-tituludunak 
prestakuntza-programen bidez Arabako enpresetan laneratzeko. 

 
Programa horren bidez gazte tituludunak lan-merkatura sartzea ahalbidetuko 
da, prestakuntza espezializatua edo titulazioaren osagarri den prestakuntza 
barnean hartuko dituen prozesu baten eta enpresan egin beharreko praktikaldi 
baten bitartez. Era berean, lanbide-profilen eskaria eta eskaintza egokitzen 
saiatuko da programa hori. 
 
Programak 200.000 euroko kostua izango du. Horietatik, Enplegu eta Gizarte 
Gaietako Sailak 40.000 euroko gehienezko kopurua jarriko du. 
 
12 pertsonak osatutako taldea izango da, eta prestakuntza espezializatuko edo 
osagarriko 100 ordu jasoko dituzte. Bestalde, beste 30 tituludunek 20 orduko 
zeharkako prestakuntza jasoko dute. Programaren barruan praktikak egingo 
dira enpresetan, sei hilabeteko iraupenarekin. 
 
Vital Kutxarekiko hitzarmena Zabaleta sailburuak EAEko aurrezki-entitateekin 
ezaugarri horiekin sinatuko duen bigarrena da —urtarrilaren hasieran beste bat 
sinatu zen BBKrekin, Euskadi´09 Planean sartuta dagoena—, eta otsailaren 
amaiera aldean beste baten sinadura aurreikusten da Gipuzkoako Kutxarekin. 
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Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila 
 
 

ATUNONTZIEN SEGURTASUN PRIBATUAREN KOSTUAREN % 25 
FINANTZATZEKO HITZARMENA ONARTU DU JAURLARITZAK 

 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak gaurko bileran onartu du 1.716.972 euroko kreditu 
orokor bat jartzea, Indiako Ozeanoan aritzen diren atunontzi izoztaileetako 
eskifaia-kideen segurtasun pribatuaren finantziazioan % 25ean parte hartzeko. 
 
Horrela, Eusko Jaurlaritzak argi berdea eman dio, ANABAC Atunontzi 
Izoztaileen Ontzi-jabeen Elkarte Nazionalarekin hitzarmena formalizatzeari. 
Indiako ozeanoan Espainiako banderarekin aritzen diren hamar atunontziak eta 
itsasontzi laguntzailea elkarte horretakoak dira, eta oinarrizko portua Euskal 
Autonomia Erkidegoan dute. Hitzarmen horren arabera, segurtasun-neurrien 
kostuaren ehuneko 25 ordainduko du Eusko Jaurlaritzak. 
 
Zehazki, Eusko Jaurlaritzaren ekarpena 291.972 eurokoa izatea onartu da, 
2009an ordaindu ziren babes-neurrien kostuari aurre egiteko, eta 2010erako 
beste 1.425.000 euro inguru beharko direla pentsatzen da. 
 
Hitzarmen hori onartuta, ‘Alakrana’ bahitu baino lehen Eusko Jaurlaritzak 
hartutako konpromisoa bete da: atunontzietan jarri diren segurtasun-neurrien 
kostuaren laurden bat ordaintzekoa. 
 
 


