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LEHENDAKARITZA 

Erabakia: Jarraibideak IX. Legegintzaldia - Euskal Autonomia Erkidegoko 
Gizonen eta Emakumeen Berdintasunerako V. Plana onartzeko dena. 

 

HERRIZAINGO SAILA 

Dekretua: Ertzaintzako funtzionarioek ematen dituzten zerbitzuetan 
segurtasun-neurriak sendotzeari lotutako neurri ekonomikoak ezartzeko 
dena. 

 

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 

Bi agindu: euskara sustzatzeko onartu dutenak 

Agindua: honen bidez, unibertsitatez kanpoko itunpeko ikastetxeen eta 
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren menpe ez dauden ikastetxe 
publikoen eta Europar Batasuneko estatuetako ikastetxeen arteko eskola-
trukeak eta aldeanitzetako topaketak egitea errazteko dotazio eta diru-
laguntzetarako deia egiten du. 

Dekretua: Administrazio-kudeaketako Teknikariaren Tituluari dagokion 
curriculuma finkatzeko dena. 

Dekretuak, ondorengo kiroletan Kirol Teknikariaren eta Goi Mailako Kirol 
Teknikariaren tituluen curriculumak ezartzen dituztenak: Atletismoa, 
Saskibaloia, Eskubaloia, Neguko Kirolak, Mendia eta Eskalada. Gainera, 
dekretu horien bidez probak eta sartzeko baldintzak arautzen dira. 

JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA 

Dekretua: Euskal Autonomia Erkidegoan Justizia Administrazioko 
hizkuntza-normalizazioaren prozesua arautzeko dena. 

 

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA MERKATARITZA ETA TURISMO 
SAILA 

Agindua: turismo-enpresen modernizazioari laguntzeko programa arautzen 
duena. 
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ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA 

Dekretua: laneko eta familiako bizitzak bateragarri egiteko. 

Agindua: gizarte-ekonomiaren arloko prestakuntzarako laguntzak ezartzen 
dituena. 

 

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA 
ARRANTZA SAILA 

Agindua: honen bidez, norbanakoek Urdaibai Biosfera Erreserbako lurzoru 
urbanizaezineko eremuan ingurumena eta paisaia kontserbatzeko, 
suspertzeko eta bertara integratzeko egiten dituzten jardueretarako 
laguntzak, 2010. urterakoak, iragartzen dira. 
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Lehendakaritza 
 
 

IX LEGEALDIRAKO “EMAKUME ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO  
V PLANA” 

 
 

Euskal Gobernuko Gobernu kontseiluak gaur goizean eginiko bileran IX 
Legealdirako “Emakume eta Gizonen Berdintasunerako V plana” onartu du.  

Planean jasotzen dira legegintzaldi honetan euskal herri-aginteek 
berdintasunaren alorrean izango dituzten jarduerak orientatzeko gida-lerro edo 
irizpide nagusiak. Behin irizpide nagusi horiek jasota, foru-aldundiek eta udalek 
planak eta programak onartuko dituzte, beti ere plan orokor honetan ezartzen 
diren gida-lerroak jarraituz.  

Joan den ekainaren 9an eginiko Zuzendaritza Kontseiluan Emakundek 
onartutako Legegintzaldi honetarako “V Berdintasun plana”k genero 
ikuspegiaren zeharkakotasuna lantzen jarraitzeko apustua egiten du, eta era 
berean, gobernuko sail ezberdinen arteko eta erakunde ezberdinen arteko 
koordinazioa elementu klabetzat jotzen du emakume eta gizonen arteko 
ezberdintasunari erantzuna eman ahal izateko.  

Berdintasunaren aldeko gobernantza nola hobetu zehazten duen kapituluaz 
gain, plana hiru ardatzetan egituratua dago:  

1. Emakumeak ahalduntzea eta balioak aldatzea 

2. Gizartean emakumeen eta gizonen baterako erantzukizunaren inguruan 
antolatzea 

3. Emakumeen aurkako indarkeria ezabatzea. 

 

1go ardatza: Emakumeak ahalduntzea eta balioak aldatzea 

Emakumeen eta gizonen harreman pertsonaletan eta sozialetan oreka 
handiagoa lortzeko, emakumeek genero harremanak berreraikiz lortu behar 
dute botere, erabateko autonomia eta herritartasuna lortuta.  Honela defini 
genezake ahalduntzea: gizabanakoak bere bizitzari eragiten dioten baliabide 
eta erabakiei buruzko autoritatea eta boterea areagotzea. Emakumeak, banaka 
eta talde gisa, euren egoeraren jabe egitearekin dago lotuta, horrela areagotu 
egingo dutelako erabakiak hartzeko prozesuetan duten parte-hartzea, bai eta 
boterea erabiltzeko eta eragina izateko ahalmena ere.  
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2. ardatza: Antolaketa sozial erantzunkidea 

Gizartea antolatzeko eredu berri baten premiaz hitz egiten du planak, 
pertsonek, emakumeak nahiz gizonak, beren behar guztiak asetzeko aukera 
izan dezaten, bizitzaren arlo guztietan, eta eremu pribatuan eta publikoan 
dituzten erantzukizunei aurre egin diezaieten. 

Bateratzea baino haratago joan beharra dago eta erantzukidetasuna 
berdintasun politiken printzipio gisa ezarri, hau da, emakumeak zein gizonak 
eremu publikoan eta pribatuan erantzukizuna hartzea eta, batez ere, gizonek 
eremu pribatuan duten partaidetza areagotzea. Ardatz honen gako estrategikoa 
ez datza soilik gizonen erantzukidetasunean, baita Estatuaren, merkatuaren 
eta, oro har, gizartearen erantzukidetasunean ere. 

 

3. ardatza: Emakumeen aurkako indarkeria 

Planak ezinbestekotzat eta premiazkotzat hartzen du giza eskubideen urraketa 
larri eta onartezin horren aurka lan egitea. Horretarako, epe laburrean aritzea 
ezinbestekoa da, biktimak babesteko eta haiei arreta eskaintzeko neurriak eta 
baliabideak sortuz. Gainera, emakumeen aurkako indarkeria gizonen eta 
emakumeen arteko desberdintasunaren ondorio dela erakusten duten 
sentsibilizazio eta prebentzio ekintzek lehentasuna dute hura erabat 
desagerrarazteko bidean. Ardatz honek proposatzen dituen eremu eta alderdi 
guztietan batera lan egiteko asmoz, bi programatan lan egitea proposatzen da. 
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Herrizaingo Saila 
 
 

ONETSI DA ERTZAINEN APARTEKO SEGURTASUNA FINANTZATZEKO 
URTEROKO DEKRETUA 

 
 

 Lau milioi euro, agenteak beren lan-ordutik kanpora ere 
mobilizatzeko 

 
 
Gaur bertan onetsi du Gobernu Kontseiluak ertzainak lan-ordutegi ofizialetik 
kanpo mobilizatzearen gastua konpentsatzeko aurrekontu-partida jasotzen 
duen urteroko dekretua. Dekretu horren edukia Ertzaintzako sindikatuekin 
batera adostu da, eta helburua da agenteen segurtasuna sendotzea, polizia-
lanari aurre egiteko baliabide gehiago izateko aukera emango baitu. Aurtengo 
ekitaldirako onartutako aurrekontua lau milioi eurokoa da. 
 
Exekutiboak gaur onetsi duen dekretua Herrizaingo Sailaren eta Ertzaintzako 
sindikatuen artean lortutako akordioen emaitza da. Helburua da polizia-patruila 
gehiago izatea eskura une bereziki larrietarako, adibidez, kale-borrokaren edo 
terrorismoaren kontrako operazioetarako, antolatutako delinkuentziaren 
kontrako operazioetarako, ordena publikoa zaindu behar denerako, trafikoko 
operazio berezietarako eta halakoetarako. 
 
Aurreneko dekretua duela zortzi urte sinatu zen, eta harrezkero, urte hauetan 
guztietan, aldatu egin da apurka, Ertzaintzaren Hitzarmenak bere garaian ezarri 
zituen aldaketetara moldatzeko. Dekretuak berak aurreikusten zituen 
hobekuntza batzuek jasotzen eta iraunkor egiten zituen hitzarmenak.  
 
Lau milioi euro 
 
Gobernu Kontseiluak gaur onetsitako araua 2010 urte osoan izango da 
indarrean. Lau milioi euroko funtsa osatuko du, aparteko orduetan lan egitearen 
trukean ertzainei ordainsaria emateko. Horrez gain, ondo zehaztuta utzi du zer-
nolako baldintzetan luzatu behar diren lan-orduak, konpentsazio-sari hori 
jasotzeko eskubidea izateko. 
 
Testuak eskala batzuk finkatu ditu ordainsaria ordaintzeko, aparteko ordu 
horiek lan-jardun arruntetan, gauez edo jai-egunetan egingo diren kontuan 
hartuta. 
 
Bestalde, terrorismoaren kontrako borrokarako operazioen ordaineko aparteko 
sariak emateko partida bat ere sortu du dekretuak. 
 
Bala-kontrako txalekoak 
 
Dekretu honen bidez ordainduko diren kontzeptuen artean, onetsitako 
dekretuak eutsi egingo dio, aldi batez, barruko bala-kontrako txalekoak beren 
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patrikatik erosi dituzten agenteei txalekoaren prezioa % 100 ordaintzeko 
konpentsazio-funtsari. 2002. urtean sartu zen kontzeptu hori dekretuan, baina 
laster ezabatuko da, laneko beste edozein ekipo bezalaxe, txalekoak ere sailak 
berak emateko akordioa indarrean sartzen den bezain pronto. 
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Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 

100.000 EURO EUSKARA SUSTATZEKO 
 

 
Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuak 
proposatuta, gaur egin duen bilkuran euskara sustzatzeko bi agindu onartu ditu. 
 
Lehen aginduaren bidez guztira 50.000 euroko diru kopurua duten 
laguntzetarako deialdia egiten da, eskolaz eta ikasgelaz kanpoko ekintzetan 
(IKE) euskararen erabilera sustatzeko. 
 
Bigarren aginduaren bidez guztira 50.000 euroko diru kopurua duten 
laguntzetarako deialdia egiten da Euskal Girotze Egonaldietarako (EGE). 
Egonaldi horien helburua Euskal Autonomia Erkidegoko ikasle guztiek bi 
hizkuntza ofizialak, euskara eta gaztelania, normaltasunez erabiltzeko 
gaitasuna bultzatzea da. 
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Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 
175.000 ESKOLA HARTU-EMATEAK ETA KIDE ASKOTAKO TOPAKETAK 

GAUZATZEKO 
 
 
 
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuaren proposamenez, Gobernu 
Bilerak Agindu bat onartu du, unibertsitatez kanpoko itunpeko ikastetxeen eta 
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren menpe ez dauden ikastetxe 
publikoen eta Europar Batasuneko  estatuetako ikastetxeen arteko eskola-
trukeak eta aldeanitzetako topaketak egitea errazteko dotazio eta diru-
laguntzetarako deia egiten duena. 
 
175.000 eurotako zuzkidura duen ekimen honen hurrengo helburuak ditu: 
 
- Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleen hizkuntza-gaitasuna hobetzea. 
 
- Nazioz haraindiko lankidetza bultzatzea, hezkuntza metodo eta  materialen 
kalitate global hobea lortzeko eta ezagutzaren gizartearen erronka berriei aurre 
egin ahal izateko. 
 
- Europarako identitatearen sentimendua  indartzea, Europako hizkuntza eta 
kultura-aniztasunarekin harremanetan jarriz. 
 
- Euskal kultura Europako eskoletan ezagutzera eman eta zabaltzea. 
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Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 

 
ADMINISTRAZIO KUDEAKETAKO TEKNIKARIA 

 
 
 
Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 
proposamenez, gaurko bileran onartu du Administrazio Kudeaketako 
teknikariaren tituluaren curriculuma zehazten duen dekretua. 
 
Dekretu horren bidez Administrazio Kudeaketako teknikariaren tituluari, 
Administrazio eta Kudeaketa lanbide-arloan, dagozkion erdi mailako Lanbide 
Heziketako irakaskuntzetarako curriculuma zehazten da Euskal Autonomia 
Erkidegoan. 
 
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 
 
 
ATLETISMOA, SASKIBALOIA, ESKUBALOIA, NEGUKO KIROLAK, MENDIA 

ETA ESKALADA 
 
 
 
Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 
proposamenez, gaurko bileran onartu ditu ondorengo kiroletan Kirol 
Teknikariaren eta Goi Mailako Kirol Teknikariaren tituluen curriculumak 
ezartzen dituzten dekretuak: Atletismoa, Saskibaloia, Eskubaloia, Neguko 
Kirolak, Mendia eta Eskalada. Gainera, dekretu horien bidez probak eta 
sartzeko baldintzak arautzen dira. 
 
Ondorengo tituluen curriculumak finkatzea eta curriculum horietara sartzeko 
proba espezifikoak arautzea dituzte dekretu hauek helburu: 
 
Erdi mailakoak: Atletismoko Kirol Teknikaria, Saskibaloiko Kirol Teknikaria, 
Eskubaloiko Kirol Teknikaria, Eski Alpetarreko Kirol Teknikaria, Iraupen Eskiko 
Kirol Teknikaria, Snowboard-eko Kirol Teknikaria, Goi Mendiko Kirol Teknikaria, 
Amildegietako Kirol Teknikaria, Eskaladako Kirol Teknikaria eta Erdi Mendiko 
Kirol Teknikaria. 
 
Goi Mailakoak: Atletismoko Goi Mailako Kirol Teknikaria, Saskibaloiko Goi 
Mailako Kirol Teknikaria, Eskubaloiko Goi Mailako Kirol Teknikaria, Eski 
Alpetarreko Goi Mailako Kirol Teknikaria, Iraupen Eskiko Goi Mailako Kirol 
Teknikaria, Snowboard-eko Goi Mailako Kirol Teknikaria, Goi Mendiko Goi 
Mailako Kirol Teknikaria, Amildegietako Goi Mailako Kirol Teknikaria, 
Eskaladako Goi Mailako Kirol Teknikaria eta Mendi Eskiko Goi Mailako Kirol 
Teknikaria. 
 
Behar den prestakuntza ikasleei ematea izango dute helburu lehen aipatutako 
tituluak lortzera bideratutako irakaskuntzek, ikasle horien gaitasun tekniko eta 
profesionala espezialitate desberdinetan bermatzeko asmoz. Prestakuntza 
horrek ondorengo aukerak emango dizkie profesionalei: 
 
Ikasleen aniztasunari eta kirol-praktika desberdinei erantzun egokiak eta 
kalitatekoak ematea (guztientzako kirola, parte hartzeko kirola, errendimenduko 
kirola eta errendimendu handiko kirola); etorkizunari begira ikasteko eta 
aldaketara egokitzeko motibatuko duen heldutasun profesionala; integrazioa 
erraztea eta aniztasunari eman beharreko arreta bermatzea; kirol-modalitate 
eta espezialitatearen ezaugarriak eta antolaketa ulertzea eta kirola egitearen 
ondorioz izaten diren eskubide eta betebeharrak ezagutzea; haien lana 
segurtasun-baldintzetan, ingurugiroa errespetatuz eta pertsonen osasuna 
zainduz egiteko behar diren ezagutzak eta trebetasunak eskuratzea; kirol 
jarduerari eta kirolari lotutako hezkuntza-balore eta balore etikoak garatu, 
transmititu eta sustatzea eta gizon eta emakumeen arteko berdintasuna eta 
hizkuntzaren erabilpen ez sexista sustatzea, generoari eta androzentrismoari 
lotutako topikoak saihestuz. 
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Justizia, eta Herri Administrazio Saila 
 
 

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOAREN HIZKUNTZA-NORMALKUNTZA 
 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak gaur Justizia Administrazioaren hizkuntza-
normalkuntzari buruzko Dekretua onartu du.  Dekretu horren helburua da 
Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen koofizialtasun erregimena 
praktikara eramatea Justizia Administrazioarekin harremanetan dagoen edozein 
herritarrek euskaraz nahiz gazteleraz egiteko aukera izan dezan.   
 
Dekretu honek ordezkatuko du partzialki auzitegiek ezeztatu zuten uztailaren 
29ko 152/2008 Dekretua eta da, halaber, Euskadiko Justizia Administrazioa 
Bulego Judizial eta Fiskalaren antolamendu eta jarduera berrira egokitu 
beharraren ondorio bat.   
 
Jaurlaritza aurreko arauaren helburuetan oinarritu da eta bideak egokitu ditu 
lorpen tinkoak eta egonkorrak lortu nahian.  Justizia Administrazioaren eta 
berorren langileen lanpostu eta zereginen diseinu berriak ahalbidetuko du 
koofizialtasuna aurrera eramatea baina beti kontuan hartuta arian-arian eta 
pixkanaka egiteko moduko prozesua dela. 
 
Dekretuak euskararen erabilera sustatu nahi du eremu judizialean 
jarduteko hizkuntza bezala. Horretarako ezarri da 10 urtetan Justizian 
lanpostuen %35 lanpostu hizkuntzaren arabera eskakizun berezikoak izatea. 
Alabaina, ehuneko hori proportzionalki banatuko da  barruti judizialetan euskara 
benetan ezarri ahala.   
 
Dekretuak euskalduntzeko bosturteko planak ezartzen ditu eta horrela, 
2010ean lanpostuen zerrenda berria indarrean hasten denean, portzentaje 
horien heren bat gauzatzeko aukera egongo da eta, gainontzekoa, hurrengo bi 
bosturtekoetan (2015 eta 2020) lortuko dira.  
 
Eskakizun bereziko lanpostuak zehazteak eskatzen du lehentasunezko 
eskualdeak zehaztu daitezela. Halaber, hizkuntza erabiltzeko lehentasunezkoak 
jotzen diren eginkizun prozesalak edo jarduketa judizialak finkatzeko eskatzen 
du.  
 
Hasierako araua da euskara lanpostu generikoetan meritu bezala 
baloratuko dela oro har eta bereziki, eta bakarrik salbuespen gisa 
baldintzatzat hartuko dela eskakizun bereziko lanpostuetan sartzeko eta horiek 
betetzeko.  
 
Hizkuntza-normalkuntzak eskatzen du, halaber, prozesu antolaketan lantalde 
elebidunak lortu daitezela. Honek esan nahi du gai izatea prozesu-izapidea 
euskaratzeko, epaileak emandako ebazpenaren zehaztasuna eta erabateko 
eraginkortasuna galdu gabe. 
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Eta, beraz, epaiketa-jardunen hizkuntza alde batera utzirik (BJLOren 213. 
artikulua), erabiliko den sistema izango da behin-behineko zerbitzu erkideen 
barruan dokumentua bi hizkuntzetan egiteko aukera emateko modukoa, 
hizkuntza koofiziala erabiltzeko herritarrari aitortzen zaion eskubidea betetzeko 
helburuz.  
 
Gainontzekoari dagokionez, hizkuntza egiaztatzeko hizkuntza eskakizunak 
Justizia Administraziokoak diren kidegoei esleitzen zaizkie eta ez lanpostuen 
zerrendari. Horrela, laguntzaileen eta izapidetzaileen kidegoentzat 2. hizkuntza 
eskakizuna eskatzen da eta kudeatzaileenarentzat 3. hizkuntza eskakizuna. 
 
Halaber, Dekretuan ezarrita daude hizkuntza eskakizunak egiaztatzeko 
sistema, euskalduntze planak baita prozesu hori jarraitzeko lehentasunak ere.  
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Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila 
 
 
JAURLARITZAK 400.000 EURO BIDERATUKO DITU TURISMO-ENPRESEN 

MODERNIZAZIOAN LAGUNTZEKO 
 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak Euskadiko turismo-enpresen modernizazioari 
laguntzeko programa onartu du gaur, 400.000 euroko aurrekontuarekin 
horniturikoa. Turismo-sektoreko enpresen modernizazioa bultzatzea da 
helburua, azpiegituren aldaketaren eta kudeaketa-tresnen bidez, betiere hori 
guztia gero eta lehiakorragoa izango den turismo-eskaintza garatzeko. 
 
Ildo berri honekin, Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailak 
enpresek beharko dituzten hainbat inbertsio subentzionatuko ditu, betiere 
establezimenduen erakargarritasuna areagotzeko eta balio erantsi handiagoa 
lortzeko xedea badute.  
 
Euskal turismo-sektoreko ETEak baliatu ahalko dituzte laguntza horiek, betiere 
enpresa horien jarduera honako hauetako klaseren batean bilduta badago: 
hotelak, ostatu-etxeak eta turismo-apartamentuak; nekazaritza-turismoko 
establezimenduak eta landa-etxeak; kanpinak, jatetxeak, tabernak eta 
kafetegiak; bidaia-agentziak eta turismo aktiboko enpresak. 
 
Laguntzak ez dira itzultzekoak izango eta, alde batetik, kudeaketa- eta 
merkaturatze-tresnak hobetzeko izango dira, betiere komunikazio- eta 
informazio-teknologiak erabiliz (IKTak) 
 
Zehazki, honako jarduera hauetarako identifikatu dira inbertsioetarako 
laguntzak:  

- Enpresa-kudeaketarako ekipamendu informatikoak eta aplikazioak 
erostea eta instalatzea.  

- Turismo-establezimenduetan wifi guneak gaitzeko beharrezko 
ekipamendua erostea eta ezartzea. 

- Hotel-establezimenduen kudeaketa-programak egokitzea, beren 
utilitateen artean Eustati hilero estatistika-informazioa emango dion XML 
fitxategi bat sortzea ere bil dezaten.  

 
Bestalde, turismoaren erabilera eta eskari berriei jarraiki, establezimenduak 
modernizatu eta egokitzea helburu duten inbertsioak ere subentzionatuko dira, 
hala nola: 

- Turistei euskal kulturari loturiko gastronomia- eta enologia-
esperientziekin gozatzeko aukera emango dieten dastaketak egiteko, 
ikasteko eta erakustaldiak antolatzeko beharrezko guneak gaitzea eta 
beharrezko ekipamendua erostea, . 
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- Erabilera publikoko guneetan, ostalaritza-establezimenduetako 
terrazetarako babes- eta berokuntza-sistemak ezartzea (manparak, 
alboko babesak, behin-behineko estaldurak eta antzekoak), unean-
unean aplikatzekoak diren udalaren ordenantza eta baimenekin bat 
etorriz. 

- Aire girotuko ekipamenduak eta instalazioak. 
 
Nobedade gisa, laguntza eskatzen duten enpresek laguntzari dagozkion 
izapideak telematikoki egiteko aukera ere biltzen da Eusko Jaurlaritzak 
onarturiko aginduan.  
 
Laguntzen zenbatekoa Eustaterako datu-ekarpenarekin loturiko proiektuetan 
onarturiko zenbatekoaren % 70 izango da, betiere 1.200 euroko 
gehienekoarekin. Gainerakorako, onarturiko inbertsioaren % 20ra iritsiko da 
diru-laguntzaren ehunekoa. Nolanahi ere, erakunde onuradun berari gehienez 
ere 12.000 euroko diru-laguntza eman ahalko zaio. Zenbatekoak % 5 gehitu 
ahalko dira kalitate-ziurtagiriak dauzkaten enpresentzat. Eta ehuneko berean 
bere eragin-eremuan turismoa garatzeko helburua duen turismoko enpresa-
elkarteren bateko edo elkarte edo erakunde publiko-pribatuetakoren bateko 
bazkidea dela egiaztatzen badu enpresak. 
 
Laguntzak eskatzeko data irailaren 17tik 30era bitarte izango da. 
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Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
 
 
LAN ETA FAMILIA BIZITZA BATERAGARRI EGITEKO DEKRETU BERRIAK 
EGUNGO ZUZENEKO LAGUNTZAK HOBETZEN ETA ZABALTZEN DITU 
 
 
 
Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburu Gemma Zabaletaren proposamenari 
jarraiki, Jaurlaritzaren Kontseiluak gaur onartu du lan- eta familia-bizitza 
bateragarri egiteko neurriak arautzeko dekretu berria. Arau berriak, 2010eko 
apirilaren 1etik atzeraeraginez aplikatu beharrekoak, orain arte ezarritako 
zuzeneko laguntza ekonomikoak sendotzen, hobetzen eta zabaltzen ditu lan- 
eta familia-bizitza bateragarri egiteagatiko diru-sarrerak gutxitu dizkietenei. Lau 
ardatz dauzkate laguntzek: 
 

1. Seme-alabak zaintzeko lanaldia murriztu edo eszedentzia hartu duten 
langileentzako laguntzak. 

 
2. Mendetasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden 

senitartekoak zaintzeko eszedentzia hartu edo lanaldia murriztu duten 
langileentzako laguntzak. 

 
3. Mendetasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden 

senitartekoak zaintzeko eszedentzia hartu edo lanaldia murriztu duten 
langileak ordezteko enpresentzako laguntzak. 

 
4. Seme-alaba adingabeak zaintzeko langileak kontratatzeagatiko 

laguntzak. 
 
Dekretu berriaren ekarpenetako esanguratsuenetako batek bi lehenengo atalak 
hartzen ditu eraginpean, eta eszedentzia edo murrizketa batera biltzen diren 
pertsonei eskaintzen zaien konpentsazio ekonomikoarekin du zerikusia. 
Gauzak horrela, aurrerantzean ezabatu egingo da aurreko araudian finkatutako 
gizonen aldeko diskriminazio positiboa (laguntzaren zenbatekoa handiagoa zen 
gizonentzat emakumeentzat baino), praktikan ez baita eraginkorra izan.  
 
Hori horrela, idazkuntza berriak laguntzak parekatuko direneko bermea 
ezartzen du, hartzailearen sexuaren araberako edozein alde ezabatuta. 
Parekatzeaz gain, gehitu ere egin dira aurreko dekretuak biltzen zuenarekin 
alderatuta: eszedentziagatiko urteko laguntza 3.500 eurora iristen da, % 45eko 
lanaldi-murrizketagatiko urteko laguntza 2.800 eurora iristen da; % 40ko lanaldi-
murrizketagatiko urteko laguntza la 2.500 eurora iristen da eta % 33ko lanaldi-
murrizketagatiko urteko laguntza 2.200 eurora igotzen da. 
 
Lehenengo laguntza-ildoan —seme-alabak zaintzeko eszedentzia hartu eta 
lanaldia murriztea— bada nobedade handi bat: neurri hori soilik eskolako 
oporraldietan baliatzeko aukera. 
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Orain arte, aukera hori erabat baztertuta zegoen, lanaldi-murrizketagatiko 59 
eszedentzia-egun baino gehiago modu jarraituan bildu behar zirelako. Orain 
denboraldi txikiagoak batu daitezke, 59 eguneko muga horretara etenka iritsi 
arte. Aldaketa hori sartzean, Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak uste izan du 
gaur egun familia eta lana bateragarri egitea kezka-iturri oso handia dela ama 
eta aita langile askorentzat; horregatik, zerbitzu berriak sortzearekin batera, 
eszedentziak edo lanaldi-murrizketak diruz lagunduko dira oporraldi horietan, 
aurrerantzean. 
 
Diruz laguntzeko moduko jardunak gutxienez egutegiko 59 eguneko aldia osatu 
behar du, baina honako egoera hauetan ez du segidakoa izan beharrik: 
 
1.- eskatzaileak aldizkako kontratu finkoa duenean. 
 
2.- eskatzailea enplegu-erregulazioko espediente baten eraginpean dagoenean. 
 
Laguntzari dagokionez, eskolako Aste Santuko oporralditzat hartuko dira 
ostegun santuaren aurreko astelehenetik pazko-astelehenaren ondoko 
igandera bitarteko bi aste osoak. Era berean, eskolako udako oporralditzat 
hartuko da ekainaren 1etik irailaren 30era bitarteko aldia, bi egun horiek 
barnean hartuta; eta eskolako Gabonetako oporralditzat hartuko da abenduaren 
21etik hurrengo ekitaldiko urtarrilaren 9ra bitarteko aldia, bi egun horiek ere 
barnean hartuta.  
 
Horretaz gain, lanaldi-murrizketen kasuan, laguntza baliatzeko epe-muga 
adingabeak zortzi urte bete arte luzatu da. Eszedentzien kasuan, 
adingabearen muga-adina laguntza jasotzeko hiru urte izango da. 
 
Bigarren laguntza-ildoan —mendetasun-egoeran edo osasun-egoera oso 
larrian dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia hartu edo lanaldia 
murriztea—, diruz laguntzeko moduko kasuak gehiago dira aurreko araudian 
baino. 
 
Horrela, osasun-egoera larrian dauden senitartekoak —ezkontideen eta 
seme-alaben gaixotasun terminalak edo istripu ezgaitzaileak— zaintzeko 
eszedentziak eta lanaldi-murrizketak ere diruz lagunduko dira, eta; 
benetako mendetasun-egoera horiek orain arte laguntzetatik kanpo geratzen 
ziren. 
 
Hirugarren laguntza-ildoan —seme-alabak edo mendetasun-egoeran dauden 
senitartekoak zaintzeko eszedentzia hartu edo lanaldia murriztu duten langileak 
ordeztea—, aurreko dekretuan ezarritako irizpideei eutsi zaie, baina lehenengo 
eta bigarren ildoetan proposatutako hobekuntzen ondorioz, hazkunde 
handiagoa izango du, hala nola inoren laguntza behar duen senitartekoa 
eguneko zentro batean sartuta egotea.  
 
Laugarren laguntza-ildoa —seme-alaba adingabeak zaintzeko langileak 
kontratatzea— familia eta lana bateragarri egiteko neurria ez ezik, ezkutuko lan-
tasa oso handiak dituen sektorean enplegua sortu eta legeztatzeko elementua 
ere izango da. Atal horretan, laguntza lortzeko betekizun murriztaileak 
ezabatu dira, esate baterako, semea edo alaba aurrekontu publikoz 
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finantzatutako haurtzaindegi batean matrikulatuta ez egotea, eta hilean 
gutxienez 80 orduko kontratua egitea. Aurrerantzean, kontratazio partzialetara 
ere zabaltzen da laguntza.  
 
Era berean, dekretu berriaren nobedade nabarmenetako bat, herritarrei 
administrazioarekin dituzten harremanak erraztuko dizkienak, laguntza 
elektronikoki izapidetzeko aukera da. 
 
 
Bateragarri egitea 
 
2009an lan- eta familia-bizitza bateragarri egiteko laguntzen programan 
egikarituriko gastua 22.228.451,58 eurora iritsi da, eta horietatik 20,07 milioi 
familientzat izan dira eta, gainerakoa, enpresentzat.  
 
 
Bateragarri egiteko aurreko dekretuak arauturiko adingabeak zaintzeko 
espedienteen eta lanaldi-murrizketa eta eszedentziengatiko gastuaren 
bilakaera 

 
Espediente kop. 2007 (*) 2008 2009 Guztira 

Murrizketa. 
Lanaldia 
(Emakumeak) 

294 20.005 35.735 56.034 

Murrizketa. 
Lanaldia (Gizonak) 

17 1.417 2.396 3.830 

Eszedentziak 
(Emakumeak) 

61 4.739 7.446 12.246 

Eszedentziak 
(Gizonak) 

1 148 223 372 

Guztirako gastua 
eszedentziengatik eta 
murrizketengatik 

105.779  
euro 

11.161.762 
euro 

18.522.740 
euro 

29.736.863 
euro 

 
 
(*) Bateragarri egiteko aurreko dekretua 2007ko uztailaren erdialdera hasi 
zen indarrean 
 
 
 
Euskadin 2009an adingabeak zaintzeagatik alde ebatzitako espedienteak 
 
 
Tipologia 
 

Guztira Emakumeak Gizonezkoak Emakumeak 
%-tan 

Eszedentziak 
 

7.699 7.446 223 97,09 

Murrizketak 
 

38.131 35.735 2.396 93,72 
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Mur. % 33-40 
 

22.421 20.903 1.518 93,22 

Mur. % 40-45 
 

2.097 1.981 116 94,47 

Mur. > = % 
45 
 

13.613 12.851 762 94,40 

Guztira 
 

45.800 43.181 2.619 94,28 

 
 
 
Euskadin 2009an inoren laguntza behar duten pertsonak zaintzeagatik 
alde ebatzitako espedienteak 
 
 
Tipologia 
 

Guztira Emakumeak Gizonezkoak Emakumeak 
%-tan 

Eszedentziak 
 

86 79 7 91,86 

Murrizketak 
 

377 305 72 80,90 

Mur. % 33-40 
 

214 186 28 86,91 

Mur. % 40-45 
 

17 12 5 70,58 

Mur. > = % 
45 
 

146 107 39 73,28 

Guztira 
 

463 384 79 82,93 

 
 Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
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Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
 
 
800.000 EURO GIZARTE-EKONOMIAREN ALORREKO JARDUERAK DIRUZ 

LAGUNTZEKO 
 
 
Gaurko bileran, Jaurlaritzak 830.000 euro bideratu ditu Gizarte Ekonomiaren 
alorreko bi laguntza lerrotara.  
Lehenengoak 681.000 euroko hornidura du, gizarte-ekonomiarekin zerikusia 
duten prestakuntza-, ikerketa- eta zabalkunde-jarduerak egiteko. Zehazkiago, 
diruz lagunduko dira elkarte- eta enpresa-arloko gizarte-ekonomiako berariazko 
prestakuntzara bideratutako ekintzak, mota horretako enpresa-eremuan 
kooperatibismoaren edo lan-sozietateen jakintza hasi, hobetu eta kualifikatzera 
bideratutako ekintzak, bazkideentzat eta bazkideak ez diren langileentzat. 
Laguntzak izango dira bai unibertsitatean bai unibertsitate-aurreko mailetan 
garatzen diren jarduerentzat. 
 
Bestalde, diru-laguntzak izango dira diru-laguntzei buruzko aginduan jasotzen 
diren ikerketa-ekintzetarako, pertsonen prestakuntzarako material didaktikoak 
egin eta argitaratzeari loturik badaude. Horrez gain, euskal gizarte-ekonomia 
garatzeko egun berritzaileak eta ezinbestekoak diren ikerketa jardueretarako 
diru-laguntzak izango dira. 
 
Bigarren laguntza-lerroak 150.000 euroko zuzkidura du, eta gizarte-
ekonomiaren arloko enpresen arteko lankidetza du helburu. Arlo horretan diruz 
laguntzeko moduko gastu gisa hartzen dira lankidetzarako azterlanetarako 
egindako kanpo-kontsultoretzako gastuak —akordioak egin eta sinatzeko 
beharrezkoak direnak— eta Euskadiko kooperatiben eta lan-sozietateen 
entitate ordezkariek emandako laguntza teknikoak eta prestakuntzak 
sorrarazitako gastuak. Horrez gain, gizarte-ekonomiako enpresaren batek parte 
hartzen badu, fusioek eragindako kanpo-gastuetarako ere jaso ahal izango dira 
laguntzak, baita gizarte-ekonomiako enpresa bat lehendik eratutako lankidetza-
egitura batean sartzeagatik sortutako gastuetarako ere. 
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Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila 
 
 

ONARTU DA URDAIBAIKO ERRESERBAN LURRALDEA ZAINTZEKO 
LAGUNTZEN LEHEN DEIALDIA 

 
 
Gobernu-kontseiluak gaurko bileran onartu du Urdaibaiko biosferaren 
erreserban lurraldea zaintzeko akordioak formalizatzeko laguntzen lehen 
deialdia. Ingurumena eta paisaia kontserbatu, lehengoratu eta integratzeko 
jarduerak egitea biltzen du, inguru horretako lurzoru ez-hiritargarriaren 
esparruan. 
 
Gobernu-kontseiluak argi berdea eman dio Ingurumen, Lurralde Plangintza, 
Nekazaritza eta Arrantza sailburu Pilar Unzaluren Aginduari, Euskadin 180.000 
euroko laguntza-lerroa lehenengoz deitzen duenari. 
 
Lurraldea zaintzearen irudia neurri aitzindaria da Euskadin eta Eusko 
Jaurlaritzak ekainaren 18an aurkeztu zuen Urdaibaiko Garapen Iraunkorrerako 
Proiektuan biltzen da eta, emaitzak positiboak izanez gero, herrialdeko beste 
puntu batzuetara ere zabalduko da.  
 
Hasiera batean Urdaibain ezarriko da, biosferaren erreserben 
birtualtasunetariko bat, izan ere, natura- eta kultura-ondarea kontserbatzen 
laguntzen duten esperientzien saiakuntza-banku izatea baita.  
 
Lurraldea zaintzeak suposatzen du biztanleria inplikatzea natura-ondarearen 
kontserbazioa eta garapen iraunkorra laguntzen dituzten ekintzetan. 
Horretarako, akordioak formalizatzen dira –partikularrekin, erakundeekin edo 
GKEekin–, etekin ekonomikorik ematen ez duten baina biodibertsitaterako balio 
ukaezina duten jabetza edo nekazaritza ustialekuetan integratutako espazio 
horiek kontserbatu edo lehengoratzeko lanak finantzatzeko. 
 
Adibidez, finantza daitezkeen jarduera ugarietariko batzuk hezeguneak eta 
istiltzeak lehengoratu eta zaintzea, errekastoetako landaredia askatzea, 
hegaztien habiak zaindu eta kontrolatzea edo kulturaren ikuspegitik balioren bat 
izan dezaketen perimetroko hormatxoak lehengoratzea edo espezie 
autoktonoak berreskuratzea izan daitezke. 
 
 
 
 
 
 
 


