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LEHENDAKARITZA 

Dekretua, José Antonio de Aguirre y Lekube jaunari Gernikako Arbolaren 
Gurutzea-Cruz del Arbol de Gernika goraipamena emateko dena. 

 

HERRIZAINGO SAILA 

Agindua, Terrorismoaren biktimen duintasunaren kontrako pintadak, 
kartelak, argazkiak edo pankartak kentzeko gastuak ordaintzeko EAEko 
Udalei diruz laguntzeko onartu duena 

Agindua, Genero indarkeriaren biktima diren emakumeei diru-laguntzak 
emateko onartu duena. 

 

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 

Dekretuak, ondorengo teknikari-tituluen curriculumak ezartzen dituztenak: 
Instalazio Elektriko eta Automatikoetan; Sistema Mikroinformatiko eta 
Sareetan; Osasun Larrialdietan; Okintza eta Gozogintzan; Kimika 
Instalazioetan eta Karrozerietan. 

Dekretuak, ondorengo goi teknikariaren tituluen curriculumak ezartzen 
dituztenak: Fabrikazio Mekanikoko Produkzioaren Programazioan; 
Patroigintza eta Modan; Eraginkortasun Energetiko eta Eguzki Energia 
Termikoan; Industri Kimikan; Analisiaren eta Kalitate Kontrolaren 
Laborategian eta Audiologia Protesikoan. 

ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA 

Dekretua, Araba Logistica, S.A. sozietatearen kapital-gehikuntzan Euskal 
Autonomia Erkidegoko Aministrazioak parte hartzeko baimerari buruzkoa. 

Erabakia, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak Sukarrietako 
(Bizkaiko) Padurako parkean emakidan duen eremuaren zati bati uko egitea 
baimentzeko dena. 

Erabaki-proposamena, Bilboko metropoli-trenbidearen 2. linean Ariz-
Basauri tartea eraikitzeko bost milioi euro baino gehiagoko obra-
kontratuaren 2. aldaketarako baimena emateko. 

 



 
 

 3

ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA 

Erabaki-proposamena, lan- eta familia-bizitza bateragarri egiteko neurriak 
arautzeko Dekretuaren 1. artikuluan xedatzen diren diru-laguntza lerroei 
erantzuteko, 5.000.000 eurotik gorako gasturako baimena ematekoa . 
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Lehendakaritza 
 
 
JAURLARITZAK JOSE ANTONIO AGUIRRERI GERNIKAKO ARBOLAREN 

GURUTZEA EMATEA ERABAKI DU 
 

 
 Hurrengo larunbatean lehendakariak goraipamen handi hau 

emango dio lehenengo euskal lehendakariaren familiakoei. 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak gaurko bileran erabaki du Gernikako Arbolaren 
Gurutzea ematea Jose Antonio de Aguirre lehenengo lehendakariari. 
Jaurlaritzak ematen dituen goraipamenen arteko handiena da eta lehenengo 
Eusko Jaurlaritzaren ordezkari eman zaio Jose Antonio de Aguirreri Euskadiren 
onerako egindako ekarpenarengatik eta lanarengatik. 
 
Patxi Lopez lehendakariak proposatuta erabaki da goraipamen hori ematea eta 
horren bitartez lehenengo Eusko Jaurlaritzak Jose Antonio de Aguirre buru 
zuela 1936eko urritik 1960ko martxora bitartean Euskadiren alde egin zuen lana 
eskertu nahi izan da. 
 
Patxi López lehendakaria izango da domina eta titulua Jose Antonio de 
Aguirreren seme-alaba eta familiakoei emango diena, hurrengo larunbatean, 
martxoak 6, Lehendakaritzako atarian izango den ekitaldian. 
 
Ekitaldian izango dira Eusko Jaurlaritza hori osatu zuten sailburuen familia 
artekoak ere eta sailburu horiek Jaurlaritzako kide izan direla akreditatzen duten 
diploma bana jasoko dituzte. 
 
Gernikako Arbolaren Gurutzea Eusko Jaurlaritzak ematen duen goraipamenik 
handiena da, eta 1983ko maiatzean Dekretuz sortu zen, euskaldunak edo 
euskal jatorria duten pertsonak eta pertsona horiek Euskadiren alde egindako 
lanak saritzeko asmoz, Euskadiren identitatearen alde eta izaera berrezartzeko 
eta orokorrean giza alorrean, ekonomia eta kultura alorrean egindako lan berezi 
eta sona handikoarengatik. 
 
Saria sortu zenetik, honako hauek izan dira sari hori jaso dutenak: Miguel 
Hernándezek, Caracas Distrito Federaleko Gobernadoreak (1983an); Jesús  
María de Leizaolak, lehendakari ohiak(1986an); Manuel Lekuonak (hil 
ondoren), Euskaltzaindiako presidenteak (1987an); José Miguel de 
Barandiaranek, Eusko Ikaskuntzako presidenteak (1987an); Rafael Calderak, 
Venezuelako presidente ohiak (1995ean); eta Ramón Rubialek, Euskadiko 
Kontseilu Orokorreko lehendakari ohiak (1998an). 
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Herrizaingo Saila 
 
 
BIKTIMAK IRAINTZEN DITUZTEN KARTELAK ETA PINTADAK KENTZEKO 

2010ERAKO DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO AGINDUA ONARTU DUTE 
 
 

 Udalek 40.000 eurorainoko laguntzak jaso ahal izango dituzte 
 
 
Terrorismoaren biktimen duintasunaren kontrako pintadak, kartelak, argazkiak 
edo pankartak kentzeko gastuak ordaintzeko EAEko Udalei diruz laguntzeko 
Herrizaingo Sailaren Agindua onartu du gaur Eusko Jaurlaritzak. Jaurlaritzak 
750.000 euro bideratuko ditu 2010ean, eta EAEko Udalek kopuru ezberdinak 
jaso ahal izango dituzte, biztanle kopuruaren arabera; gehienez,  40.000 euroko 
laguntzak jaso ahal izango dituzte. 
 
Pintadak, kartelak, pankartak eta abar garbitzeko edo kentzeko diru-laguntzak 
ematea ezartzen duen Agindua Terrorismoaren Biktimei Aitorpena eta 
Erreparazioa Egiteko Legean oinarritzen da; izan ere, legeak biktimen 
duintasunari eraso egiten dioten pintada, kartel, argazki edo pankarten kontra 
jarduteko eskatzen die botere publiko guztiei. 
 
EAEko Udalek lan horiek bete ditzaten errazteko, eta iaz Herrizaingo Sailak eta 
Eudelek sinatutako konpromisoari helduta, Jaurlaritzak guztira 750.000 euro 
bideratuko ditu 2010erako, Euskadiko kaleetatik aipatu elementuak kentzeko 
lanak ordaintzeko.  
 
Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak kudeatuko du laguntza eta 
udaleko garbiketa zerbitzuaren zuzeneko gastuak zein enpresa edota zerbitzu 
espezializatuen kontratazioa ordaindu ahal izango dira.  
 
Laguntzen kopurua udalerrien tamainaren araberakoa izango da, eskala baten 
barruan: 5.000 biztanletik beherako udalerriek jaso ahal ditzaketen 10.000 
eurotik hasita, 50.000 biztanletik gorako udalerriek eskuratu ahal izango 
dituzten 40.000 eurora arte. Dena den, Aginduak aurreikusten du udalerri 
bakoitzari zuzendutako diru-laguntza handitu ahal izango dela, urteroko 
aurrekontua agortzen ez bada. 
 
Aginduak jasotzen dituen diru-laguntzak eskuratu nahi dituzten udalerriek 
Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzari helarazi beharko diote 
eskaera; fakturei, dokumentazio grafikoari, udal-ziurtagiriei eta abarrei buruzko 
datuak emanda. 
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Herrizaingo Saila 
 
 

GENERO INDARKERIAREN BIKTIMA DIREN EMAKUMEEI DIRU-
LAGUNTZAK EMATEKO AGINDUA ONARTU DUTE 

 
 
 
Genero indarkeriaren biktima diren emakumeei diru-laguntzak emateko 
Herrizaingo Sailburuaren Agindua onartu du gaur Eusko Jaurlaritzak.  Laguntza 
programa hau Genero Indarkeriaren Kontrako Babes Osoko Neurrien Legearen 
baitan jasota dago eta bere helburua da diru-sarrerarik ez dituzten biktimei 
gutxieneko baliabide batzuk ematea, erasotzaileengandik independizatzeko eta 
euren gizarteratzea errazteko. 
 
Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzaren bitartez, 
Herrizaingo Sailak bere gain hartzen ditu gaur egun indarkeria matxistari aurre 
egiteko erakundeen protokolo eta zerbitzu guztien koordinazioa. Era berean, 
Gobernuari dagokion eskuduntzan, delinkuentzia mota honetako biktima diren 
emakumeei eskainitako arreta eta laguntza ere hartzen du bere gain. 
Biktima hauek laguntzeko erabiltzen diren tresnen artean, Genero Indarkeriaren 
Kontrako Babes Osoko Neurrien Legeak aurreikusten dituen gizarte laguntzak 
daude. Laguntza horien helburua da bizitzeko beharrezko baliabide 
ekonomikorik ez dituzten biktimeei gutxieneko diru-sarrerak ematea, lanpostu 
bat lortzen duten bitartean erasotzailerengandik independizatu ahal izateko. 
Hala, laguntzak biktimaren ezaugarriak direla-eta (adina, oinarrizko 
prestakuntzaren edo prestakuntza espezializatuaren falta eta baldintza 
sozialak) lana lortzeko edo lan-munduan sartzeko enplegu-programetan parte 
hartzeko zailtasun handiak dituzten kasuei zuzenduta daude bereziki. 
Biktimaren gizarteratzea lortzea da, beraz, gaur onartutako Aginduan jasotako 
laguntzen xede zuzena. 
Diru-laguntzen zenbatekoa sei hilabeteko langabezia-sorospenenari dagokion 
kopuru bera izango da orokorrean; dena dela, 24 hilabeteko sorospenari 
dagokion kopurura ere hel liteke, biktimek bere gain senitartekoak, adingabeak 
edota minusbaliatuak dituzten kasuetan. 
Legeak aurreikusten dituen laguntzak jaso ahal izateko, biktima EAEn 
erroldatuta egon behar da, ezin du lanbide arteko gutxieneko soldataren % 
75eko baino gehiagoko hileroko diru-sarrerarik izan, lanpostu bat lortzeko 
zailtasun bereziak izan behar ditu eta genero erasoa egon dela egiaztatu behar 
du;  zigor-epaiaren, babes-agindu baten edo Ministerio Fiskalaren txostenaren 
bidez 
Diru-laguntzak udaletako oinarrizko gizarte zerbitzuen bidez, Genero 
Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzan edo Zuzenean zerbitzuan 
eskatu ahal izango dira.   
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Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 

6 CURRICULUM-DEKRETU BERRI, BEREN TEKNIKARI TITULAZIOEKIN 
 
 
 
Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 
proposamenez, gaurko bileran onartu ditu ondorengo teknikari-tituluen 
curriculumak ezartzen dituzten dekretuak: Instalazio Elektriko eta 
Automatikoetan; Sistema Mikroinformatiko eta Sareetan; Osasun Larrialdietan; 
Okintza eta Gozogintzan; Kimika Instalazioetan eta Karrozerietan. 
 
Dekretu horien bidez Erdi Mailako Lanbide Heziketako irakaskuntzen 
curriculuma ezartzen da Euskal Autonomia Erkidegoan, ondorengo tituluetan: 
Instalazio Elektriko eta Automatikoetako teknikaria Elektrizitate eta 
Elektronikaren lanbide-arloan; Sistema Mikroinformatiko eta Sareetako 
teknikaria Informatika eta Komunikazioen lanbide-arloan; Osasun Larrialdietako 
teknikaria Osasunaren lanbide-arloan; Okintza eta Gozogintzako teknikaria 
Elikagaien Industriaren lanbide-arloan; Kimika Instalazioko teknikaria Kimikaren 
lanbide-arloan eta Karrozerietako teknikaria, Garraioa eta Ibilgailuen 
Mantentzearen lanbide-arloan. 
 
Ikastetxe bakoitzak, duen autonomia pedagogikoaren eta antolaketa-
autonomiaren esparruaren barruan, du bere curriculum-proiektua egitearen 
ardura. Proiektu horretan haren ezaugarriak konkretatzeko eta irakaskuntza-
lana nolakoa izango den zehazteko behar diren erabakiak hartuko dituzte, baita 
lanbide moduluen programazioak egiteko irizpideak zehaztu ere. 
 
Ikastetxearen curriculum-proiektuaren esparruaren barruan, zikloko irakasle-
talde arduradunak eta irakasle bakoitzak egin beharko dituzte programazioak, 
ezartzen diren helburu orokorrak kontuan hartuz, ikaskuntzaren emaitzak eta 
lanbide modulu bakoitzak dituen edukiak errespetatuz eta, oso inportantea 
dena, irakaskuntzen erreferentzia den perfil profesionala euskarri gisa izanez. 
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Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 

6 CURRICULUM-DEKRETU BERRI, BEREN GOI TEKNIKARIAREN 
TITULAZIOEKIN 

 
 
 
Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 
proposamenez, gaurko bileran onartu ditu ondorengo goi teknikariaren tituluen 
curriculumak ezartzen dituzten dekretuak: Fabrikazio Mekanikoko 
Produkzioaren Programazioan; Patroigintza eta Modan; Eraginkortasun 
Energetiko eta Eguzki Energia Termikoan; Industri Kimikan; Analisiaren eta 
Kalitate Kontrolaren Laborategian eta Audiologia Protesikoan. 
 
Dekretu horien bidez Goi Mailako Lanbide Heziketako irakaskuntzen 
curriculuma ezartzen da Euskal Autonomia Erkidegoan, ondorengo tituluetan: 
Fabrikazio Mekanikoko Produkzioaren Programazioko goi teknikaria Fabrikazio 
Mekanikoaren lanbide-arloan; Patroigintza eta Modako goi teknikaria 
Ehungintza, Jantzigintza eta Larrugintza lanbide-arloan; Eraginkortasun 
Energetiko eta Eguzki Energia Termikoko goi teknikaria Energia eta Ura 
lanbide-arloan; Industri Kimikako goi teknikaria Kimikaren lanbide-arloan; 
Analisiaren eta Kalitate Kontrolaren Laborategiko goi teknikaria Kimikaren 
lanbide-arloan eta Audiologia Protesikoko goi teknikaria, Osasunaren lanbide-
arloan. 
 
Ikastetxe bakoitzak, duen autonomia pedagogikoaren eta antolaketa-
autonomiaren esparruaren barruan, du bere curriculum-proiektua egitearen 
ardura. Proiektu horretan haren ezaugarriak konkretatzeko eta irakaskuntza-
lana nolakoa izango den zehazteko behar diren erabakiak hartuko dituzte, baita 
lanbide moduluen programazioak egiteko irizpideak zehaztu ere. 
 
Ikastetxearen curriculum-proiektuaren esparruaren barruan, zikloko irakasle-
talde arduradunak eta irakasle bakoitzak egin beharko dituzte programazioak, 
ezartzen diren helburu orokorrak kontuan hartuz, ikaskuntzaren emaitzak eta 
lanbide modulu bakoitzak dituen edukiak errespetatuz eta, oso inportantea 
dena, irakaskuntzen erreferentzia den perfil profesionala euskarri gisa izanez. 
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Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila 
 
 

JAURLARITZAK ARABA LOGÍSTICA, SA SOZIETATEAREN KAPITAL-
GEHIKUNTZAN PARTE HARTZEA ONARTU DA 

 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak, Jaurlaritzari  Araba Logística, SA sozietatearen 
diruzaintzako aurreikuspenen araberako kapital-gehikuntzan parte hartzeko 
baimena ematen dion dekretua onartu du. 
 
Sozietatearen 2010erako diruzaintza-aurreikuspenak kontuan izanik, 
sozietatearen akziodunen batzarrari kapitala gehitzea proposatuko zaio, bost 
milioi eta bostehun mila euro (5.500.000  €) gehitu ere, aurrekoen balio nominal 
eta eskubide berberak izango dituzten hogeita hamarna euroko (30 €) ehun eta 
berrogeita hamahiru mila (153.000) akzio berri jaulkiz. 
 
Araba Logística SAren helburu soziala da jarduera logistiko eta zerbitzu 
komunak eskainiko dituzten eraikinetarako hirigintza, eraikuntza, garapen eta 
ustiaketa-lanak egitea, obra eta zerbitzu horien plangintza, laguntza tekniko, 
kudeaketa, antolaketa, koordinazio, zuzendaritza, mantentze eta zainketari 
dagokienean. Halaber, garraio-eta komunikazio-azpiegituren obra eta zerbitzuei 
atxikitako «zerbitzu-guneak» kudeatu, mantendu eta ustiatzen ditu. 
 
Garraio sektoreko logistika-zentroak sustatzeko politikarekin jarraituz, 
Jaurlaritzak komenigarri deritzo kapital-gehikuntza horretan parte hartzeari, eta 
sozietatearen kapitalaren % 10en titular denez, akzioak eskuratzeko 
lehentasuna dauka, lehendik dauzkan akzioen proportzioan.  
 
Jaurlaritzak, beraz, lehentasunez eskuratzeko eskubidea baliatu, eta 
partaidetza-ehuneko berari eutsiko dio. Horretarako, gehikuntzaren % 10 jarriko 
du; hau da, 15.300 akzio eskuratuko ditu, laurehun eta berrogeita hemeretzi 
mila euroko (459.000,00 €) balio nominalarekin eta laurogeita hamaika mila 
euroko (91.000,00 €) jaulkipen-sariarekin; beraz, guztira, bostehun eta 
berrogeita hamar mila euro (550.000,00 €) jarri beharko ditu. 
 
 
 
 
 



 
 

 10

 
Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila 
 
 

JAURLARITZAK BAIMENA DU SUKARRITAKO PADURAKO PARKEAN 
DUEN EMAKIDAREN ZATI BATI UKO EGITEKO 

 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak baimena eman du Jaurlaritzak Sukarritako Padurako 
parkean duen emakidaren zati bati uko egiteko. 
 
ETS Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea zuzenbide pribatuko ente 
publikoak adierazi du “Sukarrietako Padurako parkeko itsas lehorreko jabari 
publikoan duen 1.250 m2-ko eremua ez duela behar, ez baitago horren beharrik 
trenbidearen egungo edo etorkizuneko ustiapenerako".  
 
Horiek horrela, Jaurlaritzaren Kontseiluak baimena eman du, Busturialdeko Ur 
Partzuergoak hala eskatuta, Eusko Jaurlaritzak Sukarrietako Padurako 
parkean, itsas lehorreko jabari publikoan duen emakidaren barruan sartzen den 
1.250 m2ko terreno bat okupatzeko eskubideari uko egiteko.  
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Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila 
 
 

BILBOKO METROAREN 2. LINEAKO ARIZ-BASAURI TARTEA 
ERAIKITZEKO OBRA-KONTRATUA ALDATU EGINGO DA 

 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak baimena eman du Bilboko metroaren 2. lineako 
Ariz-Basauri tartea eraikitzeko obra-kontratuaren 2. aldaketa egiteko, 
zortzi milioi laurehun eta hirurogeita hamabi mila ehun eta hirurogeita 
hemezortzi (8.472.178 €)  euroko aurrekontuarekin; beraz, obraren 
aurrekontuak, guztira, 66.369.550,93 euro egingo ditu. Aldaketa Bizkaiko 
Garraio Partzuergoaren 2010erako aurrekontu-partida baten kontura 
finantzatuko da. 
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Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 

 

ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILAK 58 MILIOI EURO ERABILIKO 
DITU FAMILIEI BABESA ETA LAGUNTZA EMATEKO 

 

Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak 58 milioi euro erabiliko ditu 2010. urtean 
familiak babestu eta laguntzeko sistema integrala garatzeko. Laguntza-
programak II. Familia Planaren (2006-2010) barruan kokatzen dira, eta plan 
horretan Jaurlaritzako beste sail batzuk ere badaude inplikatuta. 

Horren ildotik, Gemma Zabaleta sailburuaren proposamenez, Jaurlaritzaren 
Kontseiluak 27,75 milioi euroko partida onartu du gaur, seme-alabak dituzten 
familientzako laguntzak eta neurriak zabaltzeko, eta beste 26,98 milioi lana eta 
familia bateragarri egiteko. 

Azken programa horren barruan, 21,91 milioi erabiliko dira seme-alabak 
zaintzeko eszedentzia edo lanaldi-murrizketa hartzen duten langileentzat; 
eta beste milioi bat euro mendetasun-egoeran dauden ahaideak zaintzeko 
eszedentzia edo lanaldi-murrizketa hartzen duten langileei laguntzeko. 
Horrez gain, 900.000 euro inguru erabiliko dira seme-alaba adingabeak 
zaintzeko langileak kontratatzen dituztenentzako laguntzetarako; eta, 
azkenik, 3,2 milioi euro izango dira seme-alabak edo mendetasun-egoeran 
dauden ahaideak zaintzeko eszedentzia edo lanaldi-murrizketa hartzen 
duten langileak ordezkatzeko. 
 
Seme-alaben jaiotza edo adopzioagatiko laguntza zuzenak eta lana eta familia 
bateragarri egitekoak 2002. urtean hasi ziren, I. Familia Plana argitaratzearekin 
batera. Geroztik, eta 2009. urtera arte, laguntza horien gastu orokorra 
260,65 milioi eurokoa izan da. Kopuru horren barruan ez dira sartzen 2002. 
urtetik aurrerako urteroko kreditu-konpromisoak, urte bat baino gehiagorako 
laguntzak direnez, arrastatuz joan baitira (guztira, beste 58 milioi euro). 
 
260,65 milioi euro horietatik, 136,65 milioi jaiotza, adopzio edo adopzioaren 
aurreko harreragatik ekitaldi bakoitzean onartutako laguntzei dagozkie. Bigarren 
kasuan, lana eta familia bateragarri egiteko laguntzetan, epe horretako gastua 
124 milioi eurokoa izan da guztira. 
 
 
 
I. KOADROA – SEME-ALABEN JAIOTZA EDO ADOPZIOAGATIKO LAGUNTZAK* 
 

Urtea  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
 

Eskaerak 
guztira 

 
11.336 

 
7.547 

 
7.652 

 
7.973 

 
16.867 

 
20.193 

 
28.175 

 
29.754 

 
Gastua 
guztira 

 
13.975.000 

 
9.438.000 

 
9.463.000 

 
9.919.000 

 
19.396.000 

 
22.947.000 

 
25.333.000 

 
26.184.600 

* Espediente berrien ebazpenak ekitaldi bakoitzaren amaieran 
*2006. urtean lehen seme edo alabarengatiko laguntzak ematen hasi ziren 
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SEME-ALABEN JAIOTZAGATIK 2009. URTEAN EBATZITAKO 
ESPEDIENTEAK (*) 
 

Mota Guztira 

Araba 
guztir

a  
Gipuzkoa 

guztira 
Bizkaia 
guztira 

1. semea/alaba 10.535 1.683 3.394 5.458
2. semea/alaba 14.172 2.078 4.804 7.290
3. semea/alaba 4.404 773 1.514 2.117
Erditze anizkoitza 643 82 210 351
Guztira 29.754 4.616 9.922 15.216

(*) 2009/12/31ra arteko betearazpena.  
 
Lehen semea edo alabaren jaiotzagatiko laguntzak familiaren errentaren 
araberakoak dira, eta hiru kobraketa-tarte hartzen ditu: 400€, 500€ eta 900€, 
laguntzaren gehienezko zenbateko gisa. Lehen seme edo alabengatik, batez 
beste, 724 euroko laguntzak ordaindu dira urte hauetan. 
 
Bigarren seme edo alabarengatiko laguntzak 2002. urtean hasi ziren, bigarren 
seme edo alabaren jaiotza edo adopzioagatiko 1.100 euroko laguntza emanez. 
Horren ondoren, maiatzaren 30eko 109/06 Dekretuak laguntzak zabaldu zituen, 
eta bigarren seme-alabengatik 2 urtesari hasi ziren kobratzen: 1.100 euro 
jaiotzaren urtean eta 400 euro urte bat betetzen zuten urtean. Bitartean, 
hirugarren seme edo alabarengatiko laguntzak 1.100 eurokoak dira, sei urte 
betetzen dituen arte. 
 
 
Lana eta familia bateragarri egiteko programa 
 
2002-2008 aldian Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak 124.000.000 euro erabili 
ditu guztira lana eta familia bateragarri egiteko lerroetan, enpresentzako 
diru-laguntzak alde batera utzita. Kontzeptu berberengatik, 2009. urtean 
laguntzak 18,8 milioi eurokoak izan ziren. 
 
 
Adingabeak zaintzeko lanaldi-murrizketa eta eszedentzietarako 
espedienteak eta gastua  
 
  2008 2009 Guztira 
Lanaldi-
murrizketako 
espediente 
onartuak 
(emakumeak) 

  
20.005 

 

 
35.735 

 
56.034 

 

Lanaldi-
murrizketako 
espediente 
onartuak 
(gizonezkoak) 

  
1.417 

 
2.396 

 
3.830 

Lanaldi-
murrizketako 

  
4.739 

 
7.446 

 
12.246 
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eszedentzia 
onartuak 
(emakumeak) 
Lanaldi-
murrizketako 
eszedentzia 
onartuak 
(gizonezkoak) 

  
148 

 
223 

 
372 

 
Eszedentziak 

eta murrizketak 
guztira 

  
 

11.108.344 

 
 

18.522.740 

 
 

29.736.863 

 
 
 
Dekretu berria  
 
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak lana eta familia bateragarri egiteko dekretu 
berria onartuko du uda baino lehen, egungo laguntzen baldintzak hobetzeko 
helburuarekin.  
 
Aldaketa, besteak beste, seme-alabak edo mendetasun-egoeran dauden 
pertsonak zaintzeko eszedentzia edo lanaldi-murrizketa hartzen duten 
gizon eta emakumeei laguntza berdinak ematean datza. Tratamendu berri 
horren ondorioz ezabatu egiten da aurreko arauetan gizonen alde egiten zen 
diskriminazio positiboa; izan ere, hori aplikatuz, diru-laguntza handiagoa 
ematen zitzaien gizonei emakumeei baino. Diskriminazio horren helburua 
gizonen eta emakumeen artean ardurak partekatzea zen, seme-alabak eta 
mendetasun-egoeran dauden ahaideak zaintzerakoan. Hala eta guztiz ere, 
datuak aztertuta konprobatu da ez dela ia eboluziorik izan laguntzak eskatzen 
dituzten gizonezkoen portzentajean.  
 
Zenbatekoan igoera izango da dekretuaren beste berritasunetako bat. Orain 
emakumeek 2.400 euro jasotzen dituzte urte batean eszedentzia hartzeagatik, 
eta gizonezkoek 3.000. Laguntza hartzeko muga adingabeak zortzi urte 
bete arte luzatzen da, Langileen Estatutuan emakumeen eta gizonezkoen 
benetako berdintasuna lortzeko onartzen den eskubidearekin bat eginez. 

 
Bestalde, seme-alaba adingabeak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntzen 
errenta estandarizatua igoko da, 17.000 euroko errenta estandarizatutik 
gehienezko 28.000 euroko errentara igaroko baita. 
 

 
 
 


