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HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA  
580.000 euro ikerketa sustatzeko  

EAEko unibertsitate, zentro eta unibertsitate-irakaskuntzen erregistroa  

Unibertsitateei emateko dirulaguntza zuzenak  

3,8 milioi euro ikerketa sustatzeko  

 

ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA  
Etxebizitzaren eta Hiri Berrikuntzaren Plan Zuzentzailea, 2010-2013, onartuta  

Jaurlaritzak diru-laguntza emango du Vitoria-Gasteizen arrapala mekanikoak 
eraikitzeko  

Jaurlaritzak ehun mila euroko diru-laguntza emango du Sestaon Txabarri-El Sol 
birgaitzeko  

Etxebizitza Alokairuetarako Sozietate Publikoa, SA sozietate publikoaren kapitala 
handitu egin da  

Jaurlaritzak Donostiako Udalarekin elkarlanean jardungo du eraikuntza jasangarriaren 
inguruko master bat antolatzen  

Jaurlaritzak milioi bat laurehun eta berrogeita hamar mila euro jarriko ditu Zumarragan 
bidaiarien geltoki intermodal bat eraikitzeko  

2,8 milioi euro Eibarren Juan Antonio Mogelen birgaitze integrala egiteko  

 

ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA  
Lanbideren jarduera-hasierari buruzko dekretua onartu da  

 

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA  
Euskal Autonomia Erkidegoko abeltzaintzaren sektorea teknikaren eta ekonomiaren 
kudeaketan hobetzeko hitzarmen bat onartu da  

Lurzoru-okupazioaren gaineko informazio-sistema eguneratzeko kartografia-hitzarmen 
bat onartu da  

Aireko ortoargazkien lanak egiteko lankidetza-hitzarmen bat onartu da  

Erremolatxaren eae-ko sektoreari 682.000 euroko laguntza bat ematea onartu du 
Eusko Jaurlaritzak  
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KULTURA SAILA  
Jaurlaritzak 2.760.000 euro eman ditu euskal ondare kulturala babesteko  

Euskara sustatzeko diru-laguntzak onartzea  

Arraunari laguntzeko hainbat dirulaguntza onartuta  
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Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 

580.000 EURO IKERKETA SUSTATZEKO 
 
Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 
proposamenez, gaurko bileran hartu du Euskal Herriko Unibertsitateari dirulaguntza 
zuzen bat, 580.000 euroko zenbatekoan, ematea baimentzeko erabakia, ikerketari 
laguntzeko doktoreak sartzeko. 
 
 
 
 

EAEko UNIBERTSITATE, ZENTRO ETA UNIBERTSITATE-IRAKASKUNTZEN 
ERREGISTROA 

 
 

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 
proposamenez, gaurko bileran onartu du Euskal Autonomia Erkidegoko Unibertsitate, 
Zentro eta Unibertsitate Irakaskuntzen Erregistroa sortzen duen dekretua. 
 
Publikoa eta informazio hutsa besterik ez den Unibertsitate, Zentro eta Unibertsitate 
Irakaskuntzen Erregistroak Euskal Unibertsitate Sistemaren barruan ematen diren 
unibertsitate, zentro eta unibertsitate-irakaskuntzak sartzea du helburu, baita Euskal 
Autonomia Erkidegoan ematen diren beste zentro eta unibertsitate-irakaskuntzak ere, 
sistemari buruzko datuak bateratzeko, sistematizatzeko eta herritarrek erraz eskuratu 
ahal izateko asmoz. 
 
 
 

UNIBERTSITATEEI EMATEKO DIRULAGUNTZA ZUZENAK 
 
 

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 
proposamenez, gaurko bileran hartu du jarraian aipatzen diren dirulaguntza zuzenak 
ematea baimentzeko erabakia: 
 
2 milioi euro 2010. urterako “Basque Culinary Center “ Fundazioari (BCC),eraikina 
eraikitzeko eta hornikuntza zientifiko eta teknologikoa eskuratzeko. 
 
1,5 milioi euro 2010. urterako Mondragon Unibertsitateari (MU), Enpresa Zientzien 
fakultatearen eta Mondragon Innovation Centerraren eraikinak Oñatin sortu eta 
martxan jartzeko. 
 
1,5 milioi euro Deustuko Unibertsitateari, Donostiako DARC-INOGUNEREN eraikina 
eraiki eta martxan jartzeko (Deusto Advance Research Centre). 
 
Milioi bat euro 2010. urterako Euskal Herriko Unibertsitateari (EHU), Leioako Parke 
Zientifikoan Biofisika Unitatearen eraikina eraikitzeko. 
 
2,7 milioi euro 2010. urterako Euskal Herriko Unibertsitateari (EHU), Euskal Herriko 
Unibertsitateko Parke Zientifikoan 1. Plataforma eraikina eraikitzeko eta haren 
instalazioetarako eta ekipamendurako. 
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1,5 milioi euro Euskal Herriko Unibertsitateari (EHU), Leioako Campusean 
Animaliategia zabaltzeak dakartzan eraikuntza- eta ekipamendu-gastuak finantzatzeko. 
 
Milioi bat euro 2010. urterako Euskal Herriko Unibertsitateari (EHU), Arabako 
Campusean dagoen CIEA IIren (Ikerketa eta Ikasketa Aurreratuen Zentroa) ideien 
lehiaketak eta diseinatzeko proiektuak eragindako gastuak finantzatzeko. 
 
 
 

3,8 MILIOI EURO IKERKETA SUSTATZEKO 
 
 

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 
proposamenez, gaurko bileran hartu du dirulaguntza zuzen hauek ematea 
baimentzeko erabakia: 
 
2,8 milioi euro IKERBASQUE fundazioari, bikaintasuneko ikerketa-zentro berriak 
(BERCs) sortzeko. 
 
600.000 euro Confebask-i, ikertzaile zientifiko eta teknologoak sartzeko. 
 
200.000 euro Tecnalia fundazioari, ikertzaile zientifiko eta teknologoak sartzeko. 
 
200.000 euro IK-4ri, ikertzaile zientifiko eta teknologoak sartzeko. 
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Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila 
 
 

ETXEBIZITZAREN ETA HIRI BERRIKUNTZAREN PLAN ZUZENTZAILEA, 2010-
2013, ONARTUTA  

 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak argi berdea eman dio 2010-2013ko Etxebizitzaren eta Hiri 
Berrikuntzaren Plan Zuzentzaileari.  
Plan honek Jaurlaritzaren etxebizitzaren politikaren plangintza estrategikoa mamitzen 
du, eta datozen lau urteetarako lehentasun estrategikoak ezartzen. 
 
Berrikuntzetako bat izenean bertan hiri-berrikuntza aipatzean datza. Sailak aukera 
horren alde egin duen apustu tinkoa nabarmena da, plan horrekin batera birgaitze-
plana ere sustatu baitu.  
 
Aurreko planekiko beste desberdintasun garrantzitsu bat aipatzekotan, esan beharra 
dago, plan zuzentzailea Etxebizitza Sailak beste 76 talde sozialekin batera 2010eko 
ekainaren 16an sinatu zuen Etxebizitzaren aldeko Itun Sozialaren babespean 
sartzen dela. Plan Zuzentzaile honek bere egiten ditu Etxebizitzaren aldeko Itun 
Sozialak hartutako konpromisoa, bai eta erabakitako jarduketarako ildo estrategikoak 
ere.   
 
Era berean, duela hilabete batzuk Etxebideren webgunean jarritako herritarren parte-
hartzerako plataformaren bidez aurkeztutako herritarren 30 proposamen jaso ditu 
Planak.  
 
Azkenik, egun idazten ari den etxebizitzaren legeak Plan Zuzentzailean, plana burutu 
ahal izateko proposatzen diren tresna batzuentzako lege-oinarria eskainiko du. 
 
Planaren xedea da etxebizitza eskuratzeko zailtasunak dituzten pertsonen etxebizitza-
beharrei erantzutea, horretarako alokatzeko etxebizitzen kopurua handituz, lehendik 
dauden etxebizitzak birgaituz eta berrituz hazkunde iraunkorragoa bultzatuz, 
horretarako, erantzukizunak erakundeen artean banatuz eta ekimen publiko eta 
pribatuaren arteko lankidetza bultzatuz. 

Ingurune orokor eta sektorial espezifikoaren analisia 

Egun bizi dugun egoera sozio-ekonomikoak ez dauka zerikusi handirik aurreko plan 
egin zenean bizi zutenarekin alderatuta.  
 
Krisi ekonomiko eta finantzario sakona bizi dugu. Horretaz gain, etxebizitzaren eta 
lurzoruaren merkatuan disfuntzioak daude oraindik. Azken urteetako eskaria handian 
inflexio bat izan du kreditu-baldintzak gogortu egin direlako, eta horrek soberako 
eskaintza sortzea ekarri du. Horrek guztiak ondorioak izan ditu prezioetan, baina baita 
eraikuntzaren eta etxebizitzen sustapenaren moteltzean ere. Lurzoruari dagokionez, 
lurzoru-eskasiak arazo izaten jarraitzen du, eta ondasun hori sortzeko prozedurak 
luzeak eta konplexuak dira oraindik.  
 
Gainera, esku-hartzeak ere konplexuagoak dira, besteak beste, beharrak ere 
dibertsifikatu egin direlako. 
  
Bestetik, alokairua oraindik oso baxua da: Etxebizitzen % 7 baino ez dira alokairukoak. 
Estatu osoko ehunekorik baxuena, batez bestekoa % 13ren bueltan dabilelarik. 
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 Alokairuaren bultzada ezinbestekoa da etxebizitza-merkatuaren arrazionalizazioaren 
ikuspegitik, soilik alokairuaren bitartez erantzun daitezkeen premien ikuspegitik, edo 
laneko mugigarritasuna sustatzearen bitartez lehiakortasun ekonomikoan aurrera 
egiteko premia larriaren ikuspegitik. 
 
Bestalde, 2009. urtean 110.000 eraikin eta 722.000 etxebizitza inguruk zuten 30 urtetik 
gorako antzinatasuna.  
 
Etxebizitza-parkearen antzinatasunak, irisgarritasun, bizigarritasun eta iraunkortasun 
gabeziarekin batera (efizientzia energetikoari, uren tratamenduei eta beste alderdi 
batzuei dagokienez), birgaitzeko esku-hartze sakonak eta oso handiak eskatzen ditu 
hurrengo urteetarako.  
 
Testuinguruak beraz, hainbat ahulezia ditu: lurzoru-eskasia, alokatutako etxe gutxi (ez 
dira finkatutako helburuetara iristen),  esku-hartze publikoen lurralde-banaketan 
desberdintasun nabarmenak, eta, salbuespenak salbuespen, eragile pribatuek 
babestutako etxebizitzetan eta batez ere alokairu-erregimenekoetan duten inplikazio 
txikia.  
 

Ardatz eta ildo estrategikoak 

Testuinguru horretan Planak bost jardun-ardatz bereziten ditu: alokairua, bigaitzea, 
lurzoruaren kudeaketa, gobernantza berria eta baliabideen optimizazioa.  
  
1.- Alokairuko etxebizitzen parke iraunkorra sortzea 
Baliabide publikoak batez ere alokairura bideratu nahi ditugu Planaren helburua da 
datozen 4 urteetan eraikitzen diren babes publikoko etxebizitzen % 40 alokairurako 
izatea.  
 
Gainera, ekimen pribatuak parte-hartze handiagoa izatea lortu nahi da, horretarako, 
izapideak erraztuko dituzten arauak onartuz, etab. 
 
Gainera, Plan Zuzentzailearen beste helburu bat  3.500 zuzkidura-bizitoki eraikitzea, 
sustatzen diren alokairuko etxebizitzen % 43. 
 
Bigarren lan-ildoa alokairuko etxebizitza libreen parkea handitzeko izango da. 
Horretarako Bizigune programa dago, eta bitartekaritzako beste programa berri bat 
sortuko da, merkatua arintzeko eta jabe eta maizterrei berme handiagoa eskaintzeko. 
Planteatutako ekintza guztiek auziei konponbide arina eta eraginkorrak ematea dute 
helburu. Horretarako, Kontsumoko Arbitraje Batzordeei dagokien balioa emango zaie. 
 
Azkenik, alokairuaren aldeko neurri fiskalak proposatzen dira. 
 
Nolanahi ere, alokairuak finantzaketaren aldetik dituen eskakizun handien ondorioz, 
epe motz eta ertainean saltzeko eta alokatzeko, bietatik egiten jarraitu beharko da.  
 
Alde horretatik, ekintzarik berritzaileena Berme eta KOnpentsazio Funtsaren sorrera 
dugu; funts horrek aukera emango du prezioa saltzekoa den etxebizitzaren 
esleipendunaren diru-sarreren arabera finkatzeko. 
 
Babestutako etxebizitzen sustatzaileei eta esleipendunei finantzaketa aukerak 
bermatzeko behar besteko finantzaketa-esparru egonkorra eskainiko du planak. 
 
2.- Bigarren erronka, birgaitze eta hiri-berrikuntzarako politika berri bat 
zuzentzea. 
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Parke osoari pixkanaka estaldura eskaini nahi zaio, efizientzia energetikoaren eta 
irisgarritasunaren aldetik baldintza egokiak izan ditzaten.  
 
Esku-hartzeko lehentasunak ezarriko dira, eta birgaitze eta hiri-berrikuntzako politika 
hiriburuez eta udalerri handiez haratago eramango da. 
 
Lankidetza eta administrazioen zeharkako jarduna izango dira, birgaiketako  hirigintza-
sozietateek eta udalek izango duten garrantziarekin batera, politika berri honen beste 
berrikuntzetako bat. Aurkeztu beharreko dokumentazioa homogeneizatu egingo da, eta 
aukera emango zaie birgaiketako hirigintza-sozietateei leihatila bakar gisa jarduteko. 
 
Lehentasuna emango zaio eraikinak birgaitzeari, eta helburuen araberako diru-
laguntzak emango dira. Helburu horien artean berokuntzako eta ur-beroa lortzeko 
sistemak eta irisgarritasuna ere sartuko dira. 
 
3.-Hirugarren erronka da lurzoruaren kudeaketa-politika aktibo bat sustatzea, 
etxebizitza berriaren eraikuntzako sektoreari arintasuna emateko eta lurraldeen 
arteko banaketa orekatuagoa lortzeko ezinbesteko baldintza gisa.  
 
Horretarako beharrezkoa da eragile publiko eta pribatu guztien artean batera eta modu 
koordinatuan lan egitea, EAEko lurzoru guztien egoerari buruzko informazio guztia 
biltzen duen tresna partekatu bat lortze aldera.  
 
Tresna horrek babes publikoko etxebizitzak sustatzeko eskatzen duten operadore 
guztien esku egon beharko du. 
 
4.- Helburu horien zerbitzura jarri beharreko tresnetako bat baliabideen 
optimizazioa dugu, bai kalitatearen, bai etengabeko hobekuntza eta ebaluazioaren 
ikuspegitik, herritar eta operadoreei zerbitzu on bat eskaini ahal izateko. 
 
Hori lortzeko, etxebizitza sektoreko sozietateen ehuna berregituratu egingo da,  
berrantolatu eta alokairuko etxebizitzen parkea Sailaren kontrolpean jarriko da. 
 
5.- Beste tresnetako bat gai publikoen gobernantza berria dugu. Herritarren parte-
hartzeari dagokionean, besteak beste, Etxebizitzaren Euskal Behatokia eta Euskadiko 
Etxebizitzaren eta Hirigintzaren Foroa bultzatu nahi dira. Gainera, hiru hilabetetan 
martxan izan den herritarren plataforma baten bidez egindako 30 proposamen planean 
jaso dira. 
 
Udalekiko harreman- eta koordinazio-eredu berri bat ere aipatzekoa da atal honetan.  
 
Helburua da Etxebide etxebizitzako politiken plangintzarako erreferentziazko erregistro 
izan dadin lortzea. Horretarako hobekuntzak egingo dira, inskripzio-sisteman, 
espedienteen eta etxebizitza-esleipenen jarraipenean,  eta udalei eta sustatzaile 
publikoei zerbitzua emateko gaitasunean. 

Helburu estrategikoak 

2010-2013ko Etxebizitzako eta Hiri Berrikuntzako Plan Zuzentzailean aurreikusitako 
mota guztietako jarduketa guztiak hartuta,  babestutako 130.000 jarduketa egingo dira. 
 
Planari esker, 40.000 etxebizitza gehiago izango ditugu eskaintzeko; horietatik % 58 
(23.100 etxebizitza) alokatzeko izango dira, eta gainerako, % 43 (16.900 etxebizitza), 
saltzeko. 
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Planaren asmoa da lurraldeen arteko oreka lortzea, etxebizitza-premia handienak 
dituzten zona geografikoetan ahalegin handiagoa eginez. Horrela bada, lurraldeen 
arteko banaketa honela egingo da: 6.700, Araban; 19.500, Bizkaian; eta 13.800, 
Gipuzkoan.  
 
40.000 etxebizitza horiek honela sustatuko dira:  
 
20.000 etxebizitza berri eraikiko dira; % 41 (8.100 etxebizitza) alokatzeko, eta % 59 
(11.900 etxebizitza) saltzeko. Lehenengoa aldiz, 1.000 etxebizitza babestu sustatuko 
dira, erosteko aukerarekin alokatzeko. 
 
Bizigune programaren barruan Plan Zuzentzaileak partikularrenak diren eta lehen 
hutsik zeuden 5.000 etxebizitza aterako ditu alokairu-merkatura .  
 
Bestetik, bitartekaritza programa berri bat jarriko da martxan alokairu-merkatuan, beste 
2.000 etxebizitza mobilizatzeko merkatu libretik babestura, eta horiei, Planak 
babestutako etxebizitza bihurtu nahi dituen 850 lokal gehitu behar zaizkie, eta 
birgaitze integraleko eta hiri-berrikuntzako prozesuen bidez sortu nahi diren beste 
2.800 etxebizitza berri, salmentarako. 
 
Era berean, alokairurako beste 8.000 etxebizitza mobilizatu nahi dira, emantzipazioko 
oinarrizko errenta kudeatzeko programaren bidez. 
 
Plan Zuzentzaileak gainera, birgaitze integratuko areetan eta landa-eremuetan dauden 
1.350 etxebizitza libre erabilien transmisioa finantzatu nahi du, eremu horietan ere 
etxebizitzak gizartean iragazteko prozesuak errazte aldera. 
  
Bestetik, lurzoruari dagokionean Plan Zuzentzailearen helburu nagusia da lurzorua 
mobilizatzea 19.500 etxebizitza berri sustatzeko.  
 
Zehazki, Sailak berak lurzoru horren % 46 (9.000 etxebizitza) mobilizatuko du;  
Visesa/Orubidek, % 41 (8.000 etxebizitza); eta gainerakoa, % 13, udal eta sozietate 
publikoek, batetik, eta sustatzaile pribatuek, bestetik, 1.500 eta 1.000 etxebizitza, 
hurrenez hurren. 
 
Azkenik, Plan Zuzentzaileak birgaitze babestuko 70.500 jarduketa burutzea du 
helburu. 

Finantzaketa 

Plan Zuzentzaileak aurreikusten duenez, helburuak lortzeko kreditu-erakundeekin 
egingo diren urteko finantza-hitzarmenen bidez 1.843,64 milioi euro beharko dira 
finantza-baliabidetan. 
 
Birgaitze-jarduketen finantzaketarako 184 milioi eurotik gora bideratuko da, eta 
alokairua sustatzeko  532 milioi euro baino gehiago. 
 

Aurrekontu-kostuak 

2010-2013ko Etxebizitzaren eta Hiri Berrikuntzaren Plan Zuzentzailearen 
aurrekontua 1.194 milioi euro pasatxokoa da.  
 
Kopuru horretatik ia 644 milioi 2010 eta 2013 urte artean egin beharko jarduketetarako 
izango dira, eta besta 549 milioi euro etorkizunera begira onartuko diren 
betebeharretarako (2037ra arte). 
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Hala eta guztiz ere, etxebizitza-programaren gastuen aurrekontua egiterakoan, 
kontuan izan behar da aurreko ekitaldietan hartutako konpromisoen zenbatekoa; 
horrek, guztira, ia 1.389 milioi euro egiten ditu.  
 
Bestetik, Sailaren sozietate publikoen (VISESA eta Etxebizitza Alokairuetarako 
Sozietate Publikoa Haren) gastu-aurrekontua 1.517 milioi euro pasatxokoa da. 
 
Sailaren eta horren sozietate publikoen gastuen aurrekontuak batuz gero, 2.906 milioi 
euro ateratzen dira, Plan Zuzentzaileak jarritako helburuak lortzeko. 
 
Jaurlaritzaren plan bat den heinean, Plan Zuzentzaileak gobernuko hainbat sail ukitzen 
ditu. 
 
 

TARTEAN DIREN EUSKO JAURLARITZAKO SAILAK 

SAILA Eskumena 
Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila • Etxebizitza politika 
Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta 
Turismo Saila eta Lehendakaritza 

• Energia politika, batez ere, efizientzia 
energetikoari dagokionean. 

• Berrikuntza 
Ingurumen, Lurralde Plangintza, 
Nekazaritza eta Arrantza Saila 

• Iraunkortasuna 
• Plangintza 

Ekonomia eta Ogasun Saila  • Aurrekontua (Kontrol Ekonomikoko 
Bulegoa). 

Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila • Etxebizitzako gastuetarako prestazio 
osagarria  

Kultura Saila   • Gazteria politika 
 
 
 
 

JAURLARITZAK DONOSTIAKO UDALAREKIN ELKARLANEAN JARDUNGO DU 
ERAIKUNTZA JASANGARRIAREN INGURUKO MASTER BAT ANTOLATZEN 

 
 

Jaurlaritzak Donostiako Udalarekin elkarlanean jardungo du eraikuntza jasangarriaren 
inguruko master bat antolatzen, eta horretarako 90.000 euro jarriko ditu. 

 
Jaurlaritzaren diru-laguntzaren xedea da, Donostiako Udalak sustatutako Cristina 
Enea, Ingurumen Baliabideen Zentroaren bidez, eraikuntza jasangarriaren inguruko 
master bat jartzea martxan. 

 
Masterra Euskal Herriko Unibertsitateak homologatuko du,  Eraikuntza jasangarria eta 
efizientzia energetikoa izenburupean, eta Unibertsitateko espezialista titulua emateko 
berezko masterra izango da. 
 
Euskal Herriko Unibertsitateko Arkitektura Sailak berak proposatu du berezko titulu 
hori. Masterra Arkitekturako eta Ingeniaritzako 1. eta 2. zikloko unibertsitate-
tituludunentzat pentsatu da. 
 



 
 

 10

Ikasketa-planak 500 eskola-ordu izango ditu, urritik ekainerako bi ikasturtetan 
banatuta. Masterra 2010eko urrian hasi da, eta beraz, 2012ko ekainean amaituko da. 

   
Etxebizitza Sailak, bizitokitarako eraikinen kalitatea hobetzeko asmoarekin, eta hiri-
inguruko baldintzak eraikingintzaren kalitatea eta jasangarritasuna zainduz  
hobetzearren, uste du oso komenigarria dela eraikuntzaren trakzio-elementu gisa 
jardutea, eta irizpide eta balio horiek arlo horietan eskumenak dituzten teknikari 
eskudunen artean zabaltzea, eta jakina, horretarako, funtsezkoa da arlo horietan  
berezitutako prestakuntza bat eskaintzea. 
 
Bestetik, Etxebizitzaren aldeko Itun Sozialak, 2010eko ekainaren 16an besteak beste 
Donostiako Udaleko sozietate publikoek ere izenpetu baitzuten, proposatzen du 
birgaitu beharreko eraikinen kopurua handitzea, eta hiri-eremuak berritu eta 
biziberritzeko programa estrategikoak zehaztea. Zehatzago esanda, itunak esaten du 
euskal administrazioak iraunkortasuna, segurtasuna, kalitatea eta berrikuntza 
bultzatuko duela, babestutako etxebizitzak eraikitzeko programetan, eta sektorearen 
arlo horretarako lidergoa berak hartuko duela. 
 
Donostiako Udala, gainera,  21 toki-agenda programaren garapenean sartuta dago, 
herritarren ingurumen kalitatea eta bizi-kalitatea tokiko ekintzen bidez hobetzen 
ahalegintzeko. Horretarako hain zuzen sortu zuen Donostiako Udalak Ingurumen 
Baliabideen Zentroa, Cristina Enea parkeko Duque de Mandas Jauregiko eraikinetan 
dagoena. 
 
 
 
 

JAURLARITZAK DIRU-LAGUNTZA EMANGO DU VITORIA-GASTEIZEN 
ARRAPALA MEKANIKOAK ERAIKITZEKO 

 

Erabakia, Vitoria-Gasteizko Hirigune Historikoaren inguruan komunikazioa eta 
irisgarritasuna hobetzeko ibilbide irisgarri bat finantza dezan Vitoria-Gasteizko Udalari 
zuzeneko diru-laguntza bat emateko dena  
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak 1,5 milioi euroko partida onartu du, Gasteizko Udalarentzat, 
hirian eta batez ere, alde zaharrean irisgarritasuna hobetzeko, Apaiztegiko kantoiko bi 
zatietan arrapala mekanikoak jarrita. 
 
Obra horrek Errementari kalea eta Ahateen iturriaren plazatxoa, Udal Musika Eskola 
eta Osasun Zentroa hartzen dituen Hedegile kalearekin lotuta geratuko dira. Arrapala 
mekanikoak Apaiztegiko kantoiaren erdiko aldean jarriko dira, eta alboetan zoladura 
eta eskailera-sistema osagarri bat paratuko dira. 
 
Obra egiteko guztira 2 milioi euroko aurrekontua izango da. 
 
Gasteizko alde zaharreko ekipamendu publiko nagusiak muinoaren goiko aldean 
daude: Montehermoso Kultura Zentroa, Landatxo gizarte-etxea, Etxanobe jauregia, 
Santa Maria katedrala, Ramón Bajo eskola, Alde Zaharreko Osasun Zentroa eta Luis 
Aramburu Udal Musika Eskola. 
 
Horrela bada, muinoaren ipar-ekialdean dauden ekipamendu publikoetara errazago 
iristeko, batez ere, Udal Musika Eskolara eta Osasun Zentrora, bai Alde Zaharreko 
biztanleek, bai ekipamendu horien erabiltzaileek, aspalditik eskatzen zuten eskaera 
bati erantzungo dion konponbide bat onartu da. 
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Alde Zaharreko Osasun Zentroak auzo horretan bizi direnei ez ezik, KOroatzekoei ere 
eskaintzen die zerbitzua. Guztira 20.000 pertsona egiten dute, eta, gainera, horietatik 
% 25, 65 urtetik gorakoak dira. 
 
Egun zentro horietarako heltzeko bideen egoera ikusita eta baldintza orografikoez 
aparte, alde zaharrak monumentu-multzo gisa dituen mugak kontuan izanda, 
bideragarriena arrapala mekanikoak jartzea dela pentsatu da. 
 
 
 
JAURLARITZAK EHUN MILA EUROKO DIRU-LAGUNTZA EMANGO DU SESTAON 

TXABARRI-EL SOL BIRGAITZEKO 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak baimena eman du Sestaoko Udalari Txabarri-El Sol birgaitze 
integratuko arean dauden bizitegi erabilerako erakinen birgaitze jardunerako ehun mila 
euroko laguntza emateko. 
 
Sestaoko udalerriko beheko aldea gizarte eta hirigintza aldetik berritzeko geratzen 
diren jarduketak oso garrantzitsuak dira udalarentzat, eta lana horien izaera eta 
horretarako dauden baliabideak egoki erabiltzea komeni denez, erabaki bat SESTAO 
BERRI sozietatea egiten ari den jarduketak osatzeko diru-laguntza bat ematea. 
 
Txabarri-El Sol birgaitze integratuko arean diruz laguntzekoak diren obrei dagokienean, 
azpimarratzekoa da, aurreko urteetan eraikinen birgaitzeko integralerako eta fatxadak 
edota estalkiak erabat konpontzeko obrak laguntzen zirela, eta oraingoan aldiz, beste 
elementu erkide batzuen konponketak ere sartzen dira, hala nola, egiturak, patioak, 
atariak, eskailera, instalazioak edo antzekoak. 
 
Berrikuntza hori dela eta aparteko ekarpen bat egin beharra dago, eraikitako guztia 
egoera onean izateko eta, era berean, irisgarritasun-baldintzak, efizientzia energetikoa 
eta eraikinen bizigarritasuna hobetzeko. 
 
 
 

ETXEBIZITZA ALOKAIRUETARAKO SOZIETATE PUBLIKOA, SA SOZIETATE 
PUBLIKOAREN KAPITALA HANDITU EGIN DA 

 

Jaurlaritzak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak Etxebizitza Alokairuetarako 
Sozietate Publikoa, SA sozietate publikoaren kapitala handitzeko akzioak harpidetzea 
baimentzen duen dekretua onartu du. 

Sozietatearen Administrazio Kontseiluak sozietatearen xedea behar bezala burutzeko 
diru-beharrak konpontze aldera, kapitala  handitzea proposatu zuen azaroan. Egungo 
kapitala, 3 milioi eurokoa, beste 4,7 milioi euro gehitzea proposatu zen. Diru hori Eusko 
Jaurlaritzak jarriko du oso-osorik. Horiek horrela, sozietateak 7,8 milioi euroko kapitala 
izango du.. 
 

Sozietatea 2007ko uztailean sortu zen, eta Eusko Jaurlaritza du bazkide bakarra. 
Sozietatearen xedea da:  

 
I. Bizigune, etxebizitza hutsaren programa kudeatzea. 
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II. Errentamendu-erregimenean baliatu ahal izateko, edozein lagapen-
tituluaren bidez esleitzen zaizkion etxebizitzak kudeatzea.  

 
III. Ondoren zehaztutakoen etxebizitzak alokairu erregimenean 

kudeatzeko jarduera guztiak burutu eta garatzea: sozietaterenak 
berarenak, etxebizitzaren arloan eskumenak dituen sailarenak, Eusko 
Jaurlaritzak partaidetza duen sozietateenak edo hala eskatzen duten 
beste erakunde edo organismo batzuenak. 

 
IV. Sozietateak kudeatzen dituen etxebizitzak birgaitzeari dagokionez, 

obrak, estudioak, proiektuak eta mantenimendu- eta kudeaketa-lanak 
kontratatu eta esleitzea. 

 
V.  Babes ofizialeko etxebizitzak transmititzeari doakionez Jaurlaritzari 

onartutako lehentasunezko eskubidea (lehentasunez erosteko eta 
atzera eskuratzekoaz) baliatzeko bitartekaritza-, kudeaketa- eta 
exekuzio-jarduerak egiten laguntzea. 

 
VI. Etxebizitzak transmititzeko bitartekaritza eta haien geroztiko alokairua 

edo salmenta egiteko jarduerei dagokienez, laguntza ematea 
Jaurlaritzari; betiere, babes ofizialeko etxebizitzei buruzko 
araudiarekin bat, etxebizitzon titularrek Jaurlaritzaren esku jarri behar 
badituzte. 

 
VII. Mota orotako ondasun higiezinak eskuratzea eta saltzea 

errentamendura bideratzeko hasiera batean, baina eskuratutako 
etxebizitzak errentatzaileei edota, halakorik ezean, hirugarrenei 
eskualdatzeko aukera baztertu gabe. 

 
 
 

JAURLARITZAK MILIOI BAT LAUREHUN ETA BERROGEITA HAMAR MILA EURO 
JARRIKO DITU ZUMARRAGAN BIDAIARIEN GELTOKI INTERMODAL BAT 

ERAIKITZEKO 

 

Jaurlaritzaren Kontseiluak beste 450 mila euro jartzea erabaki du Zumarragako 
bidaiarien geltoki intermodala eraikitzeko. 
 
2009ko urriaren 6an Jaurlaritzak Zumarragako Udalarekin lankidetza-hitzarmen bat 
sinatzeko baimena eman zuen, geltoki hori eraikitzeko, eta hitzarmenaren arabera, 
Jaurlaritza milioi bat euro jartzekoa zen. 
 
Baina  horrelako azpiegitura intermodalen garrantzia ikusirik eta mugikortasun 
iraunkorra lortzeko, Eusko Jaurlaritza horrelako ekimenei eman nahi dien babesa 
kontuan izanik, azkenean bere ekarpena handitzea erabaki du. 
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2,8 MILIOI EURO EIBARREN JUAN ANTONIO MOGELEN BIRGAITZE INTEGRALA 

EGITEKO 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseilua Eibarko Udalari 2,8 milioi diru-laguntza ematea erabaki du, 
“Juan Antonio Mogel” izeneko multzoaren birgaitze integrala burutzeko. 
 
Multzo hori 50eko hamarkadakoa da, eta 197 etxebizitzak osatzen dute. Eraikinek ez 
dute igogailurik, ez eta berokuntzarako sistema zentralizaturik ere. Inguruak 
mugikortasun eta irisgarritasunaren aldetik baldintza txarrak ditu. 
 
Esku-hartze honekin igogailuak jarriko dira, eraikinaren inguratzaile guztian 
hobekuntzak egingo dira, eguzki-panel termikoak jarriko dira, eta berokuntza 
zentralizaturako sistema baten preinstalazioa egingo da. 
 
Udalari emango zaion diru-laguntza zehazki izango da, jabe-erkidegoek etxebizitzak 
birgaitzeko obrak diruz laguntzeko deialdi bat egiteko. 
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Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
 
 

LANBIDEREN JARDUERA-HASIERARI BURUZKO DEKRETUA 
 ONARTU DA 

 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren jarduera-hasierari 
buruzko dekretua onartu du gaurko bileran. Dekretuak erakunde publiko berriaren 
barne-funtzionamenduaren inguruko alderdiak jasotzen ditu, ezinbestekoak baitira 
kudeaketa modu ordenatuan hasi dadin.  
 
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren administrazio-kontseilua abian jartzea da alderdi 
horietako bat. Behin dekretua argitaratuta, Lanbideren estatutuetan aurreikusitakoaren 
arabera Administrazio Kontseiluan kideak izendatzeko eskubidea duten erakundeek 15 
eguneko epea izango dute izendapen horiek egin eta organoko idazkaritzari 
jakinarazteko. Kontseiluko kideak honela banatzen dira: Gobernuko bost, 
sindikatuetako bost (egungo ordezkaritzaren arabera, ELAk bi, CC.OO.ek bat, LABek 
bat eta UGTk bat), eta Confebaskeko bost.  
 
Dekretuaren beste alderdi garrantzitsu bat Erakunde horrek hartzen dituen eginkizunak 
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean, Egailan, S.A.n eta Estatuko 
Enplegu Zerbitzu Publikoan gaur arte bete dituzten langileen (bai lan-zuzenbidekoen 
bai funtzionarioen) integrazioari dagokiona da.  
 
Dekretu-proiektuak zehazten du zein baldintzetan integratuko diren langile horiek 
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan. Laburbilduz, funtzionarioen kasuan, 
administrazio-egoera berean jarraituko dute eta, lan-zuzenbidekoen kasuan, 
kontratuetan dituzten baldintza eta ordainsari berberekin jarraituko dute, erakunde 
publiko berriak subrogatuko baititu.  
 
Aipatu behar da, baita ere, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak subrogatu egingo 
dituela bere gain hartzen dituen eginkizunei buruz Enplegu eta Gizarte Gaietako 
Sailak, Egailan S.A.k eta Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak onartuta dauzkaten 
kontratu eta hitzarmenetatik sortzen diren harreman juridiko subjektibo, eskubide eta 
betebehar guztiak.  
 
Horrez gain, dekretuak berariaz jasotzen duenez, Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak 
eta Egailan, S.A.k jarraituko dute izapidetzen Lanbide abian jartzen den datan 
esleitzeke dauzkaten kontratazio-espedienteak, erakunde publiko berriari esleitutako 
egitekoei buruzkoak izan arren.  Esleipena egin ondoren, Lanbide-Euskal Enplegu 
Zerbitzua horien jarreran subrogatuko da, kontratua formalizatzeko eta egikaritzeko. 
 
Esandakoa gora-behera, esparru horretan lehen ziharduten erakundeek hasi zituzten 
eta Lanbide erakundearen jarduerak benetan abiarazten diren egunean amaitzeke 
dauden espedienteei dagokienez, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari dagokio esleitu 
zaizkion eginkizunei buruzko gainerako espedienteak ebaztea eta betearaztea. 
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Ingurumena, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila 
 
 

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ABELTZAINTZAREN SEKTOREA 
TEKNIKAREN ETA EKONOMIAREN KUDEAKETAN HOBETZEKO HITZARMEN 

BAT ONARTU DA 
 
 
Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren bitartez lankidetza-
hitzarmen bat izenpetzea onartu du gaur Jaurlaritzaren Kontseiluak; hitzarmen 
horrekin, 500.790 euroko laguntza bat ematen da, Euskal Autonomia Erkidegoko 
abeltzaintzaren sektorea teknikaren eta ekonomiaren kudeaketan hobetzeko. 
 
Pilar Unzaluk zuzentzen duen Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta 
Arrantza Sailak eta Euskal Autonomia Erkidegoan dauden kudeaketa-zentro guztiek –
SERGAL, AGA, ABELUR, LURGINTZA eta LORRA– izenpetuko dute hitzarmen hori. 
Afiliatutako ustiategiei ekonomian eta administrazioan laguntzen esperientzia eta 
ezagutza dute zentro horiek. 
 
Honetara bideratuko dira 500.790 euroak: esnetarako behien eta ardien azpisektoreko 
higiene eta osasunaren arloko ohitura onen gidaliburuak egitera, ekonomia-egoera 
larrian dauden ustiategiei aholkularitza berezia eskaintzera, soldatapeko eskulana 
kontratatzen laguntzera eta behi eta ardien abeltzaintzako ustiategiei Ustiapenen 
Koadernoa betetzeko aholkularitza eskaintzera. 
 
Orobat, jasangarritasuna aztertzeko NAHIA izeneko sistema berri bat garatzeko 
balioko du; sistema horrek jendartearen eta ingurumenaren arloko adierazleak 
gehitzen dizkie lehengo azterketei, eta kudeaketa-prozesuetan etengabe hobetzen 
jarraitzea. 
 
 
 
LURZORU-OKUPAZIOAREN GAINEKO INFORMAZIO-SISTEMA EGUNERATZEKO 

KARTOGRAFIA-HITZARMEN BAT ONARTU DA 
 
 
 
Eusko Jaurlaritzaren eta Geografia-informazioaren Zentro Nazionalaren arteko 
hitzarmen bat izenpetu du gaurko bileran Jaurlaritzaren Kontseiluak, Espainiako 
Lurzoruaren Okupazioari buruzko Informazio Sistema eguneratzeko. Horrela, jarduteko 
eremu horretan 1993an izenpetutako esparru-hitzarmena garatuko da. 
 
Horrela, Jaurlaritzaren Kontseiluak argi berdea eman dio Pilar Unzalu Ingurumen, 
Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak lankidetza-hitzarmen hori 
gauzatzeari. Hitzarmenarekin, lurzoruaren okupazioaren gaineko informazioa 
eguneratuko du Eusko Jaurlaritzak. 
 
Geografia-informazioaren Zentro Nazionalak 26.889 euro emango ditu, gehienez, 2010 
eta 2011 artean, informazioa trukatzeko eta gastua bikoiztea saihesteko helburua duen 
egitasmoa garatzean. 
 
Horrelako hitzarmenak izenpetzean islatzen da Europako Batasunak gero eta 
garrantzia handiagoa ematen diola zehaztasun eta fidagarritasun handiko kartografia 
edukitzeari eta kartografia EB osorako harmonizatuta egoteari. 
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Hitzarmen horren helburua, bada, Europa mailan lantzen ari den Lurzoruaren 
Okupazioari buruzko Informazio Sistemako datuak eguneratzea da, eta helburu hori 
bat dator gu gauden Kartografia Sistema Nazionalean jasotako helburuekin. 
 
 
 

AIREKO ORTOARGAZKIEN LANAK EGITEKO LANKIDETZA-HITZARMEN BAT 
ONARTU DA 

 
 
 
Eusko Jaurlaritzaren eta Geografia-informazioaren Zentro Nazionalaren arteko 
hitzarmen bat izenpetzea onartu du gaurko bileran Jaurlaritzaren Kontseiluak, Aireko 
Ortoargazkien Plan Nazionala garatzeko. Jarduteko eremu horretan 1993an 
izenpetutako esparru-hitzarmena garatzen du hitzarmen horrek. 
 
Horrela, Jaurlaritzaren Kontseiluak argi berdea eman dio Pilar Unzalu Ingurumen, 
Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak hitzarmen hori izenpetzeari, 
aldian-aldian honako hauek egin eta eguneratzen laguntzeko: hegaldi fotogrametrikoen 
estaldura, 25 zentimetroko pixelen neurriko koloretako ortoargazki digitalak eta argazki 
horiei dagokien lurrazal-goraguneen eredu digitala, Euskal Autonomia Erkidegoaren 
hedadura osoan. 
 
Hitzarmenari esker, administrazio biek informazioa trukatzen dute, eta saihestu egiten 
da ortoargazkien lan berberak egiteko gastuan bikoizketak egotea. 
 
CNIG Geografia-informazioaren Zentro Nazionalak gehienez 519.659 euro ordainduko 
du, 2010 eta 2013 artean, informazioaren zati baten truke.  
 
 
 

ERREMOLATXAREN EAE-KO SEKTOREARI 682.000 EUROKO LAGUNTZA BAT 
EMATEA ONARTU DU EUSKO JAURLARITZAK  

 
 
 
AIRA eta UAGA Arabako Nekazari eta Abeltzainen Elkartearekin egingo den 
lankidetza-hitzarmen bat finantzatzeko, 682.000  euroko laguntza bat ematea onartu 
du Jaurlaritzaren Kontseiluak gaurko bileran, erremolatxaren Euskal Autonomia 
Erkidegoko sektoreari laguntzeko. 
 
Horrela, argi berdea eman dio Jaurlaritzaren Kontseiluak azukre-erremolatxaren 
sektorea indartu eta bultzatzeko Pilar Unzalu Ingurumen, Lurralde Plangintza, 
Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren proposamenari. Izan ere, azukrearen sektoreko 
Europako araudi berriarekin, zailtasunak izaten ari da, sektorea jarduketa-esparru berri 
horretara moldatzeko. 
 
Azukre-erremolatxaren 2010-2014 aldirako Arloko Planean jasotako hitzarmen 
horrekin, neurri hauek ezarri nahi dira: 
 

- Ohitura eta teknika onak ezartzeko, teknikariak kontratatzea nekazariei 
aholkuak eman eta horiek prestatzeko. 
 
- Erremolatxa lantzean lurzoruak analizatzea. 
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- Saiakera-erakustaldiak eta trebakuntza-ikastaroak egiten laguntzea, kostuak 
murrizteko eta errentagarritasuna hobetzeko hobekuntza teknikoak hedatuz. 
 
- Azukre-erremolatxa ekoizten laguntzea, ekoizpen tekniko lehiakorreko sistema 
batean finkatutako irizpideen arabera, eta ingurumena eta landagune 
jasangarria errespetatzen duten neurriekin. 

 
Lortutako ezagutzagatik eta erremolatxaren sektorearekin urte hauetan guztietan egin 
duten lanagatik, AIRA eta UAGA elkarteek garatuko dute hitzarmen horretan jasotako 
plana. 
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Kultura Saila 
 
 

JAURLARITZAK 2.760.000 EURO EMAN DITU EUSKAL ONDARE KULTURALA 
BABESTEKO 

 

Gobernu Kontseiluak Kulturako sailburuaren agindu bat onartu du, euskal kultura-
ondarea zaindu, aberastu, babestu eta sustatzeko diru-laguntzak, bai eta ondare horri 
eragiten dioten hirigintza-plangintzako tresnak sortu eta aldatzekoak, emateko deialdia 
egiten duena eta horretarako araubidea finkatzen duena. 2.760.000 euro jarri dira 
dirulaguntzen programa hori garatzeko. 

 

Honako hauek jaso dezakete dirulaguntza: sailkatutako monumentu-multzoek (zatartu 
egiten dituzten elementuak kentzeko, lekua zaintzeko eta eraikinak beste 
zerbaitetarako erabiltzeko), industriako edo landa-inguruko ondareek, ondare 
arkeologikoek eta ondare sailkatu eta inbentariatua defenditzeko, ugaritzeko, 
babesteko eta sustatzeko asmoz jarduten den beste edozein jarduerek (betiere, 
Euskadiko Ondarearen Legeak zehazten dituen helburu eta xedeekin bat baldin 
badatoz, eta ez badago sartuta Eusko Jaurlaritzako Kultur Ondasuneko 
Zuzendaritzaren beste agindu espezifikoren batean). 

 

Bestalde, dirulaguntza jasotzeko aukera izango dute aurreko hirigintza-dokumenturen 
baten eta bere ikerlan osagarrien memoria garatzeko azterketa historiko-arkeologikoek 
ere, baldin eta monumentu izendatutako ondasun kulturalak, monumentu-multzoak edo 
arkeologiko izan daitezkeen guneak lantzen badituzte; bai eta indarrean dauden 
hirigintza-dokumentuen aldaketek, edo dokumentuen garapenek ere, ondasun 
kulturalak babesteko erregimenetara egokitzeko behar direla-eta egindakoak badira; 
bai monumentu, monumentu-multzo edo arkeologiko izan daitekeen gune izendatutako 
ondare kulturalak (edo izendapen hori jasotzeko espedientea abiarazita daukatenak) 
babesteko plan berriak idazteko lanek; idazteko fasean dauden hirigintza-tresnen 
planimetria osagarriaren altxatze-lanek, ondare kulturalaren alderdi jakin batzuk, izaera 
berezia emanez, dokumentatzekoak direnek; eta ondare kulturalari buruzko 
informazioa sortu eta biltzeko bestelako lanek, legeak aurreikusitako hirigintza-
planeamenduko figuretan sartzekoak badira eta kulturaren ikuspegitik oinarri tinkoagoa 
emateko balio badute. 

 
 
 

EUSKARA SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ONARTZEA 
 
 
Gobernu Kontseiluak Kultura sailburuaren proposamenak onartu ditu, Argantzungo 
Udalari eta Trebiñuko Udalari udalerrian euskara sustatzeko diru-laguntza bana 
emateko. Diru-laguntza bakoitza 50.000 eurokoa da. 
 
Trebiñuko barrendegiko udalek eta Eusko Jaurlaritzak erakundeen arteko 
lankidetzarako hitzarmen-esparrua sinatu zuten 2003an, eta hainbat gaitako 
lankidetza-hitzarmenak ere bai, administrazioen arteko elkarlan-harreman egokiak 
ezarri eta, hartara, barrendegiko herritarrei zerbitzu publikoen prestazio hobeak 
emateko. Esparru horretan, Eusko Jaurlaritzak barrendegiko herritarrekin kultur 
kidetasuna indartu eta sendotu nahi du, euskararen sustapenari eta irakaskuntzari 
babesa emanez. 
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Hortaz, Argantzungo Udalak eta Trebiñuko Udalak udalerrietan euskara sustatzeko 
ekintzak finantzatzeko baliatuko dute diru-laguntza, betiere udal-eskumenen esparrua 
errespetatuta; besteak beste, Trebiñuko barrendegian euskararen kultur sustapen eta 
hedapenerako ekintzak finantzatuko dituzte, eta euskara irakatsi, ikertu eta hedatzeko 
ekimenak. 
 
Halaber, Iparraldeko Ikastolen Elkarteari (SEASKA) diru-laguntza ematea onartu da, 
irakaskuntzarako higiezinak mantendu eta zaharberritzeko lanak finantzatze aldera. 
 
 
 

ARRAUNARI LAGUNTZEKO HAINBAT DIRULAGUNTZA ONARTUTA 

 

 

Kulturako Sailburuaren proposamena entzunda, Eusko Jaurlaritzak ontzat jo du Orioko 
Udalari dirulaguntza ematea Arrauneko eta Piraguismoko Teknifikazioko Zentroa 
berritu eta modernizatzeko. 700.000 euroko dirulaguntza izango da.  

Eusko Jaurlaritzaren ustez, Orion Arrauneko eta Piraguismoko Teknifikazio Zentroa 
berria sortzea lagungarria izango da oso, kirolariak teknikan espezializatu daitezen, 
hasiera-hasierako urratsetatik eta goi-mailako kirolari izan arte. Kirolarien prestakuntza 
orobatekoa lortzeko ere lagungarri izango da, hots, kirolean aritzeaz gain, ikasketak 
ere ondo lantzeko. Zentroaren helburua da proiektu tekniko bakarra lortzea, 
autonomietan egiten den teknifikazio fasean ez ezik, gerora ere, goi mailako lehiaketa 
nazionalean aplikatzeko modukoa izango dena; gainera, kiroletarako bereziki iaioak 
detektatzen lagunduko du proiektuak. 

 

Horrez gain, Arrauneko Euskal Federazioari 300.000 euroko dirulaguntza emateko 
erabakia hartu du Jaurlaritzak, Legutioko (Araba) estropada-eremua egokitzeko. 

 

Legutioko Urrunaga urmaeleko estropada-eremua egokitzeko proiektua ezinbestekoa 
da Euskadin arraun olinpikoan behar bezala jarduteko instalazioak egongo badira, gaur 
egun ez baitago azpiegiturarik halako lehiaketak egin ahal izateko. Eta Urrunagako 
urmaela ezin hobea izan daiteke estropadak egiteko, baldintza bikainak ditu-eta: 
nahikoa zabala da eta ez da ibiltzen ez haizerik ez marearik.  Halaber, orain arte ez 
bezala, ez da Euskaditik kanpora joaten ibili beharrik izango, lehiaketak estropada-
eremu egokian egiteko.  

 

Azkenik, Donostia Kultura enpresa-arloko erakunde publikoari ere dirulaguntza eman 
zaio, 15.000 eurokoa, "Emakumezkoen III Kontxako bandera / III Bandera Femenina 
de la Concha" estropada antolatzeko. Arraun-proba horrek laguntza ematea merezi 
duela uste du Jaurlaritzak, batetik, emakumeari kiroletan sartzeko bultzada ematen 
diolako, kirol-ikuskizunetako ekintzetan parte hartzeko aukera emanez, eta, bestetik, 
banku finkoko emakumeen arrauna jendartean agerian jartzen duelako. Duela gutxi 
hasi da emakumea kirol modu horretan, nahiz eta gure kostaldean aspalditxotik 
errotutako kirola izan.  




