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LEHENDAKARITZA 

Erabakia, Basque Culinary Center Fundazioari zuzeneko diru-laguntza 
ematekoa. Helburua: Shanghai-ko 2010eko Erakusketa Unibertsalean 
egingo den Euskal Autonomia Erkidegoko Astean, Jardunaldi 
Gastronomikoak kudeatzea. 

 

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 

Agindua, honen bidez 2009-2010 ikasturtean arte plastiko eta diseinuko 
prestakuntza-zikloetako prestakuntza praktikoaren fasea (PPF) egiteko diru-
laguntzetarako deialdia egiten da. 

Agindua, honen bidez ikastetxe nagusiei laguntzak emateko arauak eta 
2010eko ekitaldian eskabideak aurkezteko deialdia onesten dira. 

Agindua, toki-administrazio publikoen finantziazioa duten musika-
ikastegiei diru-laguntzak emateko deialdia egiten dena. 

Agindua, toki-administrazio publikoen finantziaziorik ez duten musika-
ikastegiei diru-laguntzak emateko deialdia egiten dena.  

Agindua, unibertsitate aurreko irakasmailetan erabiltzeko asmoz 
argitaraturiko euskal ikasmaterial hoberenak saritzeko 2010. urteko «Ixaka 
Lopez-Mendizabal» lehiaketara dei egiten duena. 

Agindua, unibertsitate aurreko euskarazko ikus-entzunezko ikasmaterial eta 
hezkuntza-software hoberenak saritzeko 2010eko «Migel Altzo» 
lehiaketara dei egiten duena. 

Agindua, goi-mailako irakaskuntzarako euskarazko liburuen 
argitalpenerako laguntzak erregulatzeko arauak eta eskaerak aurkezteko 
deialdia onartzeko dena. 

Agindua, honen bidez, hezkuntza-administrazioaren mendeko ikastetxeak 
dituzten udal jabetzako eraikinetan obrak egiteko gastuen finantziazioa 
arautzen da (UDALAGUNTZA-20010). 

Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako gastura egiteko kontratua burutzeko 
baimena ematekoa, Lehen Hezkuntzako 5. mailako ikasle eta 
logelakmaterial informatikoz hornitzeko, 2.0 Plan Eskolan barruan. 
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EKONOMIA ETA OGASUN SAILA 

Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari San Mamés 
Barria SL sozietatearen sozial kapitalean parte hartzeko baimena emateko 
dena. 

 

ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA 

Erabakia, Euskal Autonomia Erkidegoko trenbide sare berriko Plataforma 
(Tartea: Ezkio Itsaso - Beasain) eraikitzeko obrak egiteko 5.000.000 euro 
baino gehiagoko kontratua egiteko baimena emateko. 

 

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA MERKATARITZA ETA TURISMO 
SAILA 

Agindua, herritar guztiak euskal turismo-eskaintzara iritsi ahal izatea 
sustatzeko laguntzak emateko deialdia argitaratzeko dena. 

 

ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA 

Dekretua, Diru-sarrerak Bermatzeko Errentei buruzkoak. 

 

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA 
ARRANTZA SAILA 

Erabakia, Arabako Foru Aldundiarekin lankidetza-hitzarmena sinatzea 
baimentzeko dena. Hitzarmen horren bidez "Oleum" proiektua garatzeko. 
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Lehendakaritza 
 
 

EUSKO JAURLARITZAK EUSKAL SUKALDARITZA SUSTATUKO DU 
SHANGHAIKO ERAKUSKETA UNIBERTSALEAN BASQUE CULINARY 

CENTER-EN BITARTEZ 
 
 
 
Eusko Jaurlaritzak euskal sukaldaritza zein euskal produktuak ezagutaraziko 
ditu Shanghai 2010 Erakusketa Unibertsalean Basque Culinary Center-en 
bitartez. Horretarako, Jaurlaritzaren Kontseiluak gaur egindako bileran 106.554 
euroko diru-laguntza onartu du fundazio horrek Euskadiren Astean antolatuko 
dituen jarduerak finantzatzeko. Aste hori irailaren 27tik urriaren 3ra izango da 
Eusko Jaurlaritzak antolatuta.  
 
Egun horietan nazioartean sona handia duten hainbat sukaldeburuk kalitate 
handiko euskal produktuekin egindako menuak diseinatu eta aurkeztuko 
dituzte, izan ere, euskal produktu horiek Txinara esportatzen dira eta 
Shanghaiko merkatuetan salgai daude  dagoeneko.  
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak, halaber, Bilboko Udalari 400.000 euroko 
dirulaguntza ematea onartu du, Bizkaiko hiriburuak Shanghaiko Erakusketa 
Unibertsalean maiatzaren 1etik hona zabalik daukan pabiloia finantzatzen 
laguntzeko. 
 
Erakusketa unibertsaleko antolakuntzak Bilbo aukeratu du UBPA (Urban Best 
Practices Areas) izendatutako hirien talde bikaineko kide izateko. Bilbok bere 
gunea izango du Shanghain erakusketak irauten duen sei hilabeteetan zehar 
eta horrek aukera paregabea eskaintzen du euskal kultura erakusteko eta 
Euskadiren ikuspegi erakargarria zabaltzeko turismoaren eta enpresen 
ikuspuntutik. 
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Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 

ARTE PLASTIKOETAKO ETA DISEINUKO PRESTAKUNTZARAKO 
DIRULAGUNTZAK 

 
 
 
Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuaren 
proposamenez, gaurko bileran onartu du Arte Plastikoetako eta Diseinuko 
heziketa-zikloetan prestakuntza praktikoaren fasea egiteko dirulaguntzak 
deitzen dituen agindua, 2009/10eko aldian. 
 
Dirulaguntza hauen zenbateko globala 33.200 eurokoa izango da eta Arte 
Plastikoetako eta Diseinuko heziketa-zikloetako prestakuntza praktikoaren 
fasean parte hartzen duten ikasleek, enpresek edo tutoreek jaso ahal izango 
dituzte. 
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Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 

108.599 EURO IKASLE EGOITZETARAKO 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 
proposamenez, gaurko bilkuran onartu duen Aginduak Euskal Autonomia 
Erkidegoko Ikasle-egoitzentzako laguntzen deialdia egin eta arau 
erregulatzaileak onartu ditu. 
 
108.599 euroko diru kopurua duten laguntza hauen helburua Ikasle-egoitzetan 
2010. urtean ondorengo jardueretarako sortutako gastuak finantzatzen 
laguntzea da: Kultur eta zientzia jarduerak, egoitzarako bekak ematea eta 
inbentarioko ondasunak erostea. 
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Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 

10,502 MILIOI MUSIKA IRAKASKUNTZAKO IKASTETXEETARAKO 
 
 
Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuak 
proposatuta, gaurko bilkuran agindu bat onartu du. Agindu horien bidez, musika 
irakaskuntzako ikastetxeetarako dirulaguntzen deialdia egiten da. 
 
Deialdiaren bidez guztira 10.501.764 euro emango dira, eta dirulaguntza horiek 
jasoko dituztenak finantzaketarako herri administrazio publikoen laguntza duten 
musika irakaskuntzako ikastetxeak dira. Helburua ikastetxe horien gastu arrunta 
finantzatzen laguntzea da. 
 
Esleipenerako irizpideak ikastetxeak emandako irakastorduen kopuruan 
oinarrituko dira. 
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Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 

388.888 EURO MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTETXEETARAKO 
 
 
 
Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuaren 
proposamenez, gaurko bileran onartu du musika-irakaskuntzetako 
ikastetxeetarako dirulaguntzak deitzen dituen agindu bat. 
 
Agindu hau, 388.888 euroko zenbateko globala hartzen duena, Toki 
Administrazioen aldetik finantziaziorik ez duten Musika Irakaskuntzetako 
ikastetxeei zuzentzen zaie eta ikastetxe horien gastu arrunta finantzatzeko 
laguntza ematea du helburu. 
 
Esleipen-irizpideak ikastetxeek emandako klase-orduen araberakoak izango 
dira. 
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Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 

“IXAKA LOPEZ-MENDIZABAL” LEHIAKETA 
 

 
Jaurlaritzaren Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuak 
proposatuta, gaur izan duen bilkuran agindu bat onartu du, azpiko 
irakasmailetan erabiltzeko asmoz argitaraturiko euskal ikasmaterial hoberenak 
saritzeko 2010eko “Isaac López-Mendizabal” lehiaketa jakinaraziz. 
 
Lehiaketa honetara Euskal ikasmaterialgintzan diharduten eta beharrezko lege-
nortasunez horniturik dauden argitaletxeak eta egile-editoreak bil daitezke. 
 
Lehiaketa honek bost esparru osatzen ditu: Euskaraz irakasteko testu-liburuak. 
Euskara irakasteko testu-liburuak. Irakaslearen gidaliburuak. Oinarrizko 
irakurgaiak. Eta Ikasmaterial osagarriak. Esparru bakoitzak 2.742 euroko saria 
edukiko du eta horrekin batera oroigarri bana ere eskainiko da. 
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Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 

“MIGEL ALTZO” LEHIAKETA 
 
 
 
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren proposamenari jarraituz, 
gaurko Gobernu Kontseiluak euskarazko ikus-entzunezko ikasmaterial eta 
hezkuntza-software hoberenak saritzeko 2010eko “Migel Altzo” lehiaketaren 
deialdia onartu du. 
 
Lehiaketa honetara aurkeztu ahal izango dira euskal ikus-entzunezko 
ikasmaterialgintzan edota hezkuntza softwaregintzan diharduten eta beharrezko 
lege-nortasunez horniturik dauden produktoreak. 
 
“Migel Altzo” lehiaketak honako sariak banatuko ditu: 
 
Bideo-oinarrian: jatorrizko bideorik hoberenari (4.570€). Audio-oinarrian: 
audiorik hoberenari (2.292€). Hezkuntza softwarean: software arruntik 
hoberenari (2.292€) eta multimedia-softwarerik hoberenari (4.570€). 
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Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 

GOI MAILAKO IRAKASKUNTZARAKO EUSKARAZKO LIBURUENTZAKO 
DIRULAGUNTZA 

 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuak 
proposatuta, gaurko bilkuran agindu bat onartu du, goi mailako 
irakaskuntzarako euskarazko liburuentzako dirulaguntza deia egiten duena eta 
laguntza horien arau erregulatzaileak onartzen dituena.  
 
249.600 euroko kopuru osoa duten dirulaguntza hauen helburua dirulaguntzak 
ematea da goi mailako irakaskuntzan erabiltzeko euskarazko liburuentzat eta, 
hala badagokio, unibertsitateko gidaliburuak eta beste liburu batzuk euskarari  
itzultzeko eta argitaratzeko. 
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Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 
UDALEI DIRULAGUNTZAK, IKASTETXEETAN HOBEKUNTZAK EGITEKO 

(UDALAGUNTZA-2010) 
 

 
Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 
proposamenez, gaurko bileran onartu du hezkuntza-administrazioaren 
menpeko ikastetxeek funtzionatzen duten udal jabegoko eraikinetan obrak 
egitera bideratutako gastuen finantziazioa arautzen duen agindua, 
(UDALAGUNTZA-2010) . 
 
Agindu honen bidez finantzatu ahal diren obrek 2009ko urtarrilaren 1ª eta 
2010eko abenduaren 31 bitartean hasi behar dira eta 2011eko baino lehenago 
bukatuak egon behar dute.  
 
Dirulaguntza horiek, 16.061.404 euroko zenbateko globalean, horrela banatuko 
dira: 2.569.825 Arabari, 8.191.316 Bizkaiari eta  5.300.263 Gipuzkoari. 
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Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 

9, 274 MILIOI ESKOLA 2.0. PLANERAKO 
 
 
Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 
proposamenez, gaurko bileran hartu du, Eskola 2.0. planaren barruan, Lehen 
Hezkuntzako 5. kurtsoko ikasleentzako material informatikoa hornitzeko 
kontratua baimentzeko erabakia. 
 
Sare publikoko eta itunpeko sareko ikastetxeei baliabide materialak, ikasturte 
honetan martxan jarri den Eskola 2.0. Planarekin 2010-2011 ikasturtean 
jarraitzeko asmoz, ematea du 9.274.151 euroko zenbatekoa duen kontratu 
honek helburu. 
 
Plan honen bidez digital bihurtu nahi da arbel eta liburuak oinarri dituen gela 
klasikoa. Gela digital horrek elementu hauek izango ditu: ikasleentzako 
banakako ordenagailuak, proiektore bati konektatuta egongo den 
irakaslearentzako ordenagailu bat eta gelarako arbel digital bat. 
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Ekonomia, eta Ogasun Saila 
 
 

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIOAK SAN MAMES 
BARRIA, S.L. SOZIETATEAREN KAPITAL SOZIALEAN PARTE HARTZEA 

BAIMENTZEN DUEN DEKRETUA 
 

 
 
Euskal Autonomia Erkidegoak, Autonomia Estatutuaren 10.36 artikulua 
aplikatuta, eskumen esklusiboa du kirol arloan. Eskumen horri jarraituz onartu 
zen 14/1998 Legea, ekainaren 11koa, Euskadiko kirolari buruzkoa. Lege horren 
arabera, kirola interes publikoko gizarte-jarduera da, pertsonen formazioa, 
garapen osoa, bizi-kalitatearen hobekuntza eta gizabanakoaren zein 
gizartearen ongizatea sustatzen dituena. 
 
Horretarako, legearen artikuluek ezartzen dutenez, botere publikoek, dagozkien 
eskumenen arabera, eskubide hori behar bezala gauzatu ahal izango dela 
bermatuko duen kirol-politika bat garatuko dute. Kirol-politika hori honako 
hauetan oinarrituko da besteak beste: administrazio publikoen artean lankidetza 
arduratsua izatea, baita administrazio publikoen eta kirol-federazioen edo 
bestelako kirol-erakundeen artean ere, eta orobat kirola aisialdirako aukera eta 
osasun-ohitura gisa sustatzea, horrelakorik bultzatzen duten kirol-jarduerak 
lagunduz. 
 
Testuinguru horretan eratu zen “San Mamés Barria, SL”, Bilboko bere 
lursailetan kirol-estadio berri bat sustatzea, eraikitzea eta ustiatzea gizarte-
helburu duen merkataritza-sozietatea. Estadio berriaren ustiapenari 
dagokionez, bi jarduera mota aurreikusten dira: kirol-jarduerak, batetik, eta 
legez estadioari aitortzen zaizkion erabilera posible guztiei erantzunez egin 
litezkeen bestelako jarduera osagarriak, bestetik. Azken horiek sozietateak 
berak burutu ahal izango ditu zuzenean zein besteren bitartez. 
 
“San Mamés Barria, SL” erantzukizun mugatuko sozietatea da, eta honako 
hauek ditu partaide: Athletic Club, Bizkaiko Foru Aldundia, Bilboko udala eta 
Bilbao Bizkaia Kutxa. Erakundearen kapital soziala 6.066.103 eurokoa da. 
 
Merkataritza-sozietate horretan parte hartzen duten erakundeekiko gogoeta- 
eta negoziazio-prozesu baten ostean, Eusko Jaurlaritzak proiektuan parte 
hartzea interesgarria litzatekeela erabaki zen, proiektuaren garrantzi soziala eta 
erreferentziazko kirol-azpiegitura gisa izan lezakeen izaera enblematikoa 
aintzat hartuta, merezi duen bultzada instituzionala jaso dezan eta kontrol 
publiko egoki baten pean gera dadin.  
 
 
Hori dela eta, “San Mames Barria SL” Sozietateko Akziodunen Batzar 
Orokorrak, 2010eko maiatzaren 20an eginiko saioan, kapitala milioi bat euroan 
(1.000.000) handitzea erabaki zuen. Horretarako euro bateko balio nominala 
duten milioi bat partaidetza sozial berri, zatiezin eta metagarri jaulkiko dira, 
jadanik existitzen direnen eskubide politiko eta ekonomiko berberak dituztenak. 
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Behin Euskadiko Administrazioak partaidetza sozial horiek bereganatuta, “San 
Mamés Barria, S.L” sozietatean izango duen parte-hartzea %14,15ekoa izango 
da. 
 
Administrazio honek proiektuan izango duen parte-hartzeak bermatu egingo du 
instalazio berriaren kudeaketa eta ustiaketa publikoak izango direla, eta 
proiektuaren finantziazio publikoari esker instalazio berria erabilera publiko eta 
iraunkorretarako erabiliko dela.  
 
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari bazkide gisa dagozkion 
eskubideak ondare eta kontratazio arloan eskumena duen zuzendaritzako 
titularrak egikarituko ditu. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak “San 
Mamés Barria, S.L” sozietateko Administrazio Kontseiluan izango duen 
ordezkari-kargurako Ekonomia eta Ogasuneko Sailburua izendatu da. 
 
Horren guztiaren ondorioz, eta pentsatzen denez Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazioak “San Mamés Barria, SL” proiektuan parte hartzea interes 
publikokoa dela, ekimen horrek herritar guztientzako kirol-azpiegitura 
espezializatu eta erreferentziazko bat sortzen laguntzen duelako eta instalazio 
horren kudeaketa eta kontrol publiko hobea ahalbidetzen duelako, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Administrazioak “San Mamés Barria, SL” sozietateko 
kapital sozialean parte hartzea baimentzen duen Dekretua onartu da.   
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Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila 
 
 
ABIADURA HANDIKO EZKIO-ITSASO-BEASAIN TARTEAREN LIZITAZIOA 

MARTXAN JARTZEA ERABAKI DU JAURLARITZAK 
 
 
Gobernu Kontseiluak  Abiadura Handiko Ezkio-Itsaso-Beasain zatia lizitatzeko 
tramiteak hastea onartu du. 
 
Zati honek 6,4 milloi euroko aurrekontua du. Eta obrak 32 hilabeteko apean 
amaitu beharko dira. 
 
Zati honek 2500 metroko luzaera du eta Ezkio-Itsaso, Ormaiztegi eta Beasain 
herrietatik pasatzen da.  
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Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila 
 
 

90.000 EURO TURISMO ESTABLEZIMENDUETAN IRISGARRITASUNA 
AHALBIDETZEKO 

 
 
 
Aurten, Eusko Jaurlaritzak 90.000 euro bideratuko ditu turismo-
establezimenduetan irisgarritasuna ahalbidetzeko laguntzetara. Jaurlaritzaren 
Kontseiluak berretsi du gaur Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko 
sailburu Bernabé Unda jaunaren Agindua, Euskadiko Turismo Irisgarritasuneko 
Eredua aplikatzeko neurriak arautzen dituena.  
 
2009ko laguntza-programaren kudeaketa aztertu ondoren, zenbait aldaketa 
egin ditugu. Batetik, sinadura digitalaren bidezko izapidetze elektronikoa 
txertatu dugu, erakunde interesdunek prozedura modu telematikoan egiteko 
aukera izan dezaten.  
 
Gainera, 30.000 euroko zenbatekoa gainditzen ez duten jardunei laguntzeko 
muga kendu dugu. Joan den urtean ebaluatutako 400 establezimenduetako 
askok zenbateko horren gainetiko inbertsioa egin behar dute Eredura 
egokitzeko. Hortaz, Agindu berriaren arabera, denboran planifikatuta 30.000 
eurotik gorako jardunak egin behar dituzten erakunde eta enpresentzako 
laguntza bermatzen da.  
 
Bestetik, aipatzekoa da lehen fasean turismo-ostatuko azpisektoreak bildu 
zirela programa horretara (hotelak, ostatu-etxeak, landetxeak, kanpinak eta 
abar), baita jatetxeak, turismo-bulegoak eta interpretazio-zentroak ere. 
Hemendik aurrera, tabernek eta kafetegiek ere izango dute programara biltzeko 
aukera. 
 
Gainera, onuradunek ez diote erakunde kualifikatu bati establezimenduaren 
irisgarritasun-maila ebaluatzeko diagnostikoa egiteko eskatu beharrik izango. 
Hemendik aurrera, Administrazioak bere gain hartuko du zeregin horren ardura.  
 
Programa horren bitartez, zerbitzu, ekipamendu eta azpiegiturak egokitzeko 
ekintzetarako diru-laguntzak ematen dira. Laguntzaren ehunekoa onartutako 
aurrekontu garbiaren % 30 izango da, eta gehienezko zenbatekoa 9.000 euro 
izango da. Ehuneko hori % 5 igotzeko aukera izango da, baldin eta erakunde 
onuradunak kalitatezko ziurtagirien jabe dela egiztatzen badu. 
 
Turismo Irisgarritasuneko Euskal Eredua, Euskalitekin elkarlanean landu 
duguna, kalitatea hobetzeko, eta turismo-jardueraren urtarokotasuna apurtzeko 
eta turismo-jarduera dibertsifikatzeko politikaren barnean hartu da. 
Irisgarritasun-premiak dituzten egoiliar zein turistei Euskadiko turismo-
establezimenduetan kalitatezko turismo-zerbitzu seguru eta erosoa emateko 
premiatik sortu da proiektua.  
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Hala, irisgarritasunaren hobekuntza indartu nahi duen programa horren bitartez, 
Euskadiko turismo-eskaintzari balio erantsiko bereizgarri bat erantsi nahi diogu.  
 
430 establezimenduri buruzko diagnostikoa egin dugu orain artean (200 2008an 
eta 230 joan den urtean). Azpisektoreen arabera, 187 ostatuk, 46 interpretazio-
zentrok, Itourbaskeko 42 turismo-bulegok, 39 jatetxek eta 15 taberna eta 
kafetegik hartu dute parte programa horretan. 
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Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
 
 

PRESTAZIOEN ONURADUNAK AKTIBATZEA ETA KUALIFIKATZEA DA 
DIRU-SARRERAK BERMATZEKO ERRENTAREN ERRONKA HANDIA 

 
 
 
Gemma Zabaleta Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuak proposatuta, 
Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DBE) arautzen duen dekretua onartu du 
Jaurlaritzaren Kontseiluak.  
 
Urtarrilaren hasieran Etxebizitzarako Prestazio Osagarria onartu ondoren, arau 
berri honekin aurrerapauso bat ematen du Gobernuak Diru-sarrerak 
Bermatzeko eta Gizarteratzeko Legearen garapen osoa lortzeko bidean, eta 
garapen hori lortuko da Gizarteratze Aktiboko Hitzarmenak eta Gizarte 
Larrialdietarako Laguntzak arautzen direnean.  
 
Egun 52.849 familiak jasotzen dute Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta. 
Prestazio hori Eusko Legebiltzarraren erabakiz, legez exijitu daitekeen eskubide 
subjektiboa da; horren ondorioz, Europan babes ekonomikoko mailarik gorena 
duten herrialdeen artean kokatu da Euskadi. Aldi berean, DBE berria zorrotzena 
da hartzaileen betebeharrei dagokienez; izan ere, laguntza horren erronka 
handiena onuradunen aktibazio eta kualifikazio profesionala lortzea da, lanaren 
mundua txertatu daitezen. 
 
Dekretu berriak xedatzen duenez, prestazioen hartzaileek lan-jardueran 
aktibatzeko prest egon beharko dute, gizarteratze-hitzarmenak sinatuz; hau da, 
eskaintzen zaizkien prestakuntza-ekintzak eta enplegu egokiak onartu beharko 
dituzte. Diru-sarrerak Bermatzeko Errentak prestazioa jasotzeko eskubidea 
onartzen du, baina aldi berean laneratzeko prest egotera behartzen ditu 
hartzaileak.  
 
Horrela, pentsioak DBEren kopuru batekin osatzen dituzten pentsiodunak izan 
ezik, gainerakoek lanbide-orientazioko eskaintza eta enplegua lortzeko aukeren 
balorazioa jasoko dute prestazioarekin batera. Egun DBEren hartzaileen % 36 
pentsiodunak dira; beste % 34k DBE osorik jasotzen dute, eta gainerako % 
30ek lan-errentaren bat jasotzen dute eta DBEren bidez osatzen dute. 
 
Enplegua lortzeko baldintzak dituzten DBEren hartzaileak gizarte-zerbitzuen 
saretik aterako dira eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren bulegoetara 
helaraziko dira. Zerbitzu horretan lan-orientatzaileek prestakuntza-ibilbidea 
ezarriko diete, eta haien aurrerapenaren jarraipena egingo dute. Enplegu-
politika aktiboen transferentzia gauzatzen ez den bitartean, Lanbideren 
bulegoak dituzten zortzi herriak izango dira esperientzia horren protagonista.  
   
Horrez gain, DBE etxe partikularretan jasotzeko modua arautuko da, eta etxe 
bakoitzeko bi prestazio jaso ahal izango dira gehienez. Neurri hori bat dator 
Etxebizitzarako Prestazio Osagarriarekin; izan ere, azken hori bi familiak jaso 
baitezakete, gehienez, etxeko. Neurri horren bitartez Jaurlaritzak saihestu nahi 
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du etxeetan jende gehiegi pilatzea, egoera hori pertsonen duintasunaren 
aurkakoa delako; horrez gain, laguntzen erabilera desegokia eta hartzaileez 
abusatzea galarazi nahi da.  
 
Bestalde, dekretuak orain arte prestazioa jasotzen ez duten pertsona eta 
egoeretara zabaldu ditu eskubideak; adibidez, diru-sarrera nahikorik edo 
bizilekurik ez dutelako haien familien etxera itzuli behar izan duten 
dibortziatuak, edo etxea galdu dutenak. 
 
Beste berrikuntza bat guraso bakarrentzako osagarriaren sorrera da. Horren 
arabera Lanbidearteko Gutxieneko Soldataren % 6,4ko igoera aplikatuko da 
familia horientzat. 
 
Egun DBE 650,19 eurokoa da hilean hartzaileko. Enplegu eta Gizarte Gaietako 
Sailak 281,4 milioi euroko aurrekontua du 2010. urtean prestazio hori 
ordaintzeko.   
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Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila 
 
 
HITZARMENA SINATZEAREN ONARPENA, ARABAR ERRIOXAKO OLIBA 

SEKTORERA EZINDUAK LANERATZEKO  
 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak gaurko bileran onartu du Arabar Errioxako oliba 
sektorera ezinduak laneratzeko eta labore hori “Oleum” proiektuaren bidez 
berreskuratzeko hitzarmena sinatzea.  
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak baimena eman dio Pilar Unzalu Ingurumen, Lurralde 
Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza sailburuari hitzarmena Arabako Foru 
Aldundiko Nekazaritza Sailarekin eta Gizarte Politikaren eta Gizarte Zerbitzuen 
Sailarekin hitzarmena sina dezan, oliba laborea berreskuratzeko "Oleum" 
proiektua bultzatze aldera.   
 
Proiektu horren xedea ezinduak gizarteratu eta laneratzea da talde horren 
kideen garapen pertsonala hobetzeaz gain, kontratatzaileak langile horien lan 
gaitasunaz ohartarazten dituen proiektu erakargarri baten bidez.   
 
Ekimen horri esker, halaber, Arabako Errioxan oliba laborea eta olio ekoizpena 
-botilatua eta “Primun Oleum” marka erkideaz etiketatua- sustatuko da, eta 
biodibertsitateari eusten lagunduko zaio garai batean eta mahastiek ordeztu 
arte oso zabalduta zegoen oliba laborea berreskuratuz.   
 
Hasieran, “Oleum” markaren bidez Oiongo Udalaren bi finketan olibondoak 
landatu eta berreskuratuko dira, eta finkok Arabako Foru Aldundiari lagako 
dizkio.  
  
Proiektu hori abian jartzeko gastuak, langileak kontratatzekoak eta horren 
ondoriozkoak -Arabako Foru Aldundiko Gizarte Politikaren eta Gizarte 
Zerbitzuen Sailaren kontura- izan ezik, olioa ekoizteak eta saltzeak sortutako 
diru sarrerekin eta aldundiko Nekazaritza Sailaren urteko ekarpenekin (7.500 
euro) eta Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta 
Arrantza Sailaren urteko ekarpenekin (7.500 euro) ordainduko dira.  
 
Pilar Unzaluk zuzendutako sailak oliba laboreari, olibondoari eta oliba olioari 
buruzko zabalkuntza eta prestakuntza sustatzea gain, oliba-olio birjina estraren 
ezaugarriak batzen dituen erregelamendua sortzea bultzatuko du Eusko Label 
markaren babespean, baita Arabako Errioxako olioa sustatzen eta 
dinamizatzen aktiboki lagundu ere.   
 
 
 
 


