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LEHENDAKARITZA
Beste bi euskal etxe onartu dituzte Uruguain eta Brasilen

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA
Eusko Jaurlaritzaren zorpetzea % 40 baino gehiago murriztu da 2011. urtean
aurreko ekitaldiarekin alderatuz

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA
Industriaren, I+G+Baren eta turismoaren arloan autonomia-erkidego mugakideekin
hitzarmenak sinatzeko baimena

SPRI taldeari atxikitako hiru baltzu publiko deuseztatu dira

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA
ARRANTZA SAILA

Jaurlaritzak 1,5 milioi bideratu ditu kalitatearen programetan ekoizleen sustapena
eta parte-hartzea bultzatzeko
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Lehendakaritza 
 
 
BESTE BI EUSKAL ETXE ONARTU DITUZTE URUGUAIN ETA BRASILEN 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak kanpoko beste bi euskal etxe onartzea erabaki du; 
Uruguaikoa da bat, eta  Brasilekoa bestea. 
 
Uruguaiko Centro Vasco de Flores eta Brasiliako Casa Vasco-Brasileira dira bi 
euskal etxeok. 
 
Onartu ondoren, Euskal Etxeen Erroldan inskribatuko dituzte euskal etxe horiek 
legeak agintzen duen eran. 
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Ekonomia eta Ogasun Saila 
 
 

EUSKO JAURLARITZAREN ZORPETZEA % 40 BAINO GEHIAGO 
MURRIZTU DA 2011. URTEAN AURREKO EKITALDIAREKIN ALDERATUZ 

 
 
Gobernu Kontseiluak gaur onetsitako dekretuaren arabera, ekitaldi honi 
dagokion zorpetzearen baimena 1.187 milioi eurokoa da, eta horrek esan nahi 
du % 41,7 gutxiagotu dela 2010. urterako baimendutako guztizko gehienezko 
zenbatekoarekin alderatuta. 
 
Honakoak dira 2011. urteko zorpetze-eragiketen ezaugarri nagusiak:  

- Moneta: Euroa edo beste edozein dibisa. 

- Interes-tasa: Finkoa edo aldakorra. 

- Epea: Gehienez 30 urte. 

- Modalitateak: Zor Publikoaren jaulkipenak eta mailegu edo krediturako beste 
edozein eragiketa-tipologia.  
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Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila 
 
 

SPRI TALDEARI ATXIKITAKO HIRU BALTZU PUBLIKO 
 DEUSEZTATU DIRA 

 
 

 Sprilur-eko baltzu-kopurua hiru urteko epean 26tik 12ra murrizteko 
eta SPRI Taldearen gastuak 2012. urterako %20an gutxiagotzeko 
erabakiaren parte da urrats hau. 

 
 
Gobernu-Kontseiluak SPRI Taldearen menpeko hiru baltzu publiko 
deuseztatzea erabaki du gaur: Zamudioko enpresa-zentroa, Elorrioko 
Industrialdea eta Orduñako Industrialdea.  
 
Eusko Jaurlaritzaren Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailak 
SPRI Taldearen kostuen eta sozietate publikoen kopurua murrizketa sustatzeko 
ezarri duen politikaren barruan sartzen da neurri hau.  Ekimen horrek helburu 
dauka SPRILUR-en menpeko baltzuak 26 izatetik 12 izatera pasatze hiru urteko 
epean, bai eta SPRI Taldearen gastuak %20an gutxiagotzea ere 2012. 
urterako.  
 
Zamudioko Enpresa-Zentroa baltzua 1984. urtean sortu zen eta SPRIk bost 
urte geroago erosi zuen.  Baltzuak bete du dagoeneko ezarrita zeukan helburu 
soziala. Beraz Administrazio Kontseiluak baltzua deuseztatzea proposatu zuen 
2010eko maiatzean.  
 
Antzeko zerbait gertatu da Elorrioko Industrialdearekin. SPRIk 1990. urtean 
sortu zuen baltzu hori Elorrioko Betsaide industrialdea erosteko, eraikitzeko, 
sustatzeko eta kudeatzeko. Baltzuaren helburua beteta zegoenez baltzua 
deuseztatzeko proposamena egin zen pasa den urteko ekainean. 
 
Orduñako Industrialdearen kasuan, Orduñako industria inbertsioa sustatzeko 
sortu zuen baltzu hori SPRIk 1992. urtean. Baltzuaren deuseztapena iazko 
maiatzean erabaki zen. 
 
Deuseztapen horiek, oraingoan Gobernu Kontseiluak berretsi dituenak, Eusko 
Jaurlaritza “Gutxiagorekin gehiago egin” lelopean garatzen ari den ekintzen 
barruan sartzen dira.  Zehazki, SPRI Taldeak 52 milioi euro jorratu zituen 2008. 
urtean, eta 2012an, aldiz, 42 milioiko gastua izango du, hau da, % 20 gutxiago 
edo 10 milioiko aurrezpena. 
 
Berrantolamendu honen helburu nagusiak honako hauek dira: 
gobernagarritasuna hobetzea, autofinantzaketarantz aurrera egitea eta 
azpiegituretara balio erantsi gehiago ekartzea. 
 
SPRILUR, lurzorua kudeatzeaz arduratze den baltzu publikoaren menpeko 
baltzu-kopurua nabarmen gutxiagotuko da: egungo 26ek (3 parke teknologiko, 
22 industrialde eta Sprilur bera) fusio- eta likidazio-prozesu bat hasi dute 12ra 
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murriztu arte, 3 Parkeak eta Sprilur barne, hiru urterako denbora-ikuspegian 
(2013). 
 
12 sozietate horiek hiru Lurralde Zuzendaritzatan eta zortzi eskualdetan bilduko 
dira, Lurraldearen Antolamendurako Artezpideei jarraiki eta eskualdeak eta 
lurraldeak orekatuz, banaketa bidezkoagoari esker eta, kasuan kasu, haien 
arteko aldeak ere konpentsatuz, tokian tokikoagoak diren ikuspegiak gaindituta. 
 
Gainera, lurraldearen kohesio soziala hobetuko da eskualde bakoitzeko 
arduradun bat izendatuta eta inbertsio publikoa agortuta dagoen edo inoiz ere 
izan ez den zona edo azpieskualdeetan jardunez.  
 
Iraunkortasuneko eta Energia Eraginkortasuneko Politika bat egikarituko da, 
Eusko Jaurlaritzaren Sozietate eta Sailekin lankidetzan (Ingurumena, Lurralde 
Antolamendua, Nekazaritza eta Arrantza, EEE, IHOBE eta URA). Hori guztia 
2010-2013ko Lehiakortasun Planaren barruan bilduta. 
 
Egokitzapen horrek ez du pertsonal-murrizketarik ekarrriko. Izan ere, zerbitzu 
korporatiboak zentralizatu egingo dira, eta horri esker egungo bikoiztasun eta 
gainjartzeak saihestuko dira. Langileak birkokatu egingo dira, azpikontratazioa 
ordezkatuz, zerbitzu korporatiboek egingo baitituzte, eta SPRI Taldeko beste 
sozietate batzuei laguntza emango zaie, egungo plantilla atxikita langileen 
lanbide-kualifikazioarekiko. Oro har, gardentasun eta irisgarritasun handiagoa 
izango da kudeaketan, eta eskala-ekonomien ondoriozko aurrezpena ere bai. 
 
Bestetik ere, Bernabé Undaren Sailak zenbait erabaki garrantzitsu hartu ditu 
jada, goi-kargura parekatutako bere sozietate publikoetako zuzendarien 
kopurua murriztu baitu: 23tik 7ra jaitsi dira. 
 
Eta zerbitzu aurreratuak eta hobekuntza teknologikoaren transmisioa ere 
ezarriko dira industrialdeetan eta enpresa-parkeetan parke teknologikoekin eta 
SPRIren Berrikuntza Zuzendaritzarekin izango den lankidetzaren bidez, baita 
MITKE programaren (Europar Batasunak % 75ean batera finantzatzen du 
Interreg 4C bere programaren bidez) eta COPIT industria- eta teknologia-
parkeen lankidetza-proiektuaren bidez ere. 
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Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila 
 
 
INDUSTRIAREN, I+G+BAREN ETA TURISMOAREN ARLOAN AUTONOMIA-

ERKIDEGO MUGAKIDEEKIN HITZARMENAK SINATZEKO BAIMENA 
 
 
I+G+Baren, Industria Segurtasunaren eta Turismoaren arloan Eusko 
Jaurlaritzak eta autonomia-erkidego mugakideek euren arteko zenbait 
hitzarmen sinatzeko aukera baimendu du gaur Gobernu Kontseiluak.  
 
Hainbat alorretako estrategia erkideak mugatu nahi dituzte hitzarmenek. 
Zehazki, I+G+Baren arloari gagozkiola, zentro teknologikoen arteko informazio-
trukea eta lankidetza-ildoen ezarpena landuko dira, betiere enpresetan I+G+Ba 
bultzatzeko helburuarekin.  
 
Alor horretan, aldeko emaitzak lortu nahi dira inpaktu ekonomikoari, 
lehiakortasunari eta produktibitateari dagokienez. Honako ardatz estrategiko 
hauetan oinarritzen da hitzarmena: 
 

• Teknologia-zentroen arteko informazio-elkartrukea ahalbidetzeko joera 
duten jardunak bultzatzea, baliabideak optimizatzeko eta elkarlanean 
aritzeko modu posibleak aztertzeko. 

• Teknologia-zentroen arteko lankidetza-ildoak ezar daitezen sustatzea, 
berrikuntza-sistemaren sinergiak aprobetxatzeko. 

• Teknologia-zentro nazionalen eta atzerrikoen arteko elkarlana erraztea, 
betiere teknologia transferitzeko eta nazioartekotzeko zerbitzu berriak 
garatzea eta nazioartekotzea ahalbidetzen badu elkarlan horrek. 

• Jakintza zientifiko eta teknikoari balioa emateko eta jakintza hori 
enpresa-esparrura transferitzeko egitekoan eragin positiboa izan 
dezaketen ekintzak bultzatzea. 

 
Horri guztiari aurre egiteko, honako hauetan oinarrituriko jardun-ildoei jarraituko 
zaie:  
 

• Teknologia-zentroen egitura, antolakuntza-eredu eta jardun-alor 
desberdinak ezagutzea. 

• Teknologia-zentroen kudeaketari eta funtzionamenduari dagokienez, 
informazioa eta jardunbide egokiak elkartrukatzea ahalbidetuko duten 
sare birtualak antolatzea eta ezartzea. 

• Elkarlana erraztea, I+G+Baren alorrean baterako jardunak gauzatzeko 
akordioak ezarriz. 

• Ikertzaile eta teknologoek teknologia-zentroetan mugigarritasuna —
geografikoa, sektore artekoa eta diziplina artekoa— izan dezaten 
ahalbidetzea, ikertzaileen jakintza zientifikoak eta lanbide-garapena 
indartzeko. 

• Guztien intereseko nitxo eta alorrak aztertzea, gaitasunak garatzea eta 
elkarlanean aritzeko ildo berriak irekitzea ahalbidetuko dutenak, hain 
zuzen ere. 
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• Zabalkunde-jarduerak sustatzea eta antolatzea (mintzaldiak, biltzarrak, 
mahai-inguruak eta abar), teknologia-zentroek I+G+Baren eta 
enpresaren arteko lotura-agente gisa duten eginkizuna ezagutzera 
emateko. 

 
 
Industria Segurtasunari dagokionez, autonomia-erkidegoek konpromisoa 
hartzen dute informazioa elkartrukatzeko eta enpresetako industria-instalazioen 
lankidetza-ildoak eta kontrol-protokoloak ezartzeko . Horrela, honako ardatz 
estrategiko hauek lortzea da helburua: 
 

• Industria-segurtasuna kudeatzeko organoen arteko informazio-
elkartrukea ahalbidetzeko joera duten jardunak bultzatzea, baliabideak 
optimizatzeko eta elkarlanean aritzeko modu posibleak aztertzeko. 

• Lankidetza-ildoak ezar daitezen sustatzea, kudeaketa- eta kontrol-
sistemaren sinergiak aprobetxatzeko. 

• Administrazio-kudeaketa sinplifikatzeaz eta hobetzeaz gain, enpresa-
esparruan eragin positiboa duten ekintzak bultzatzea. 

 
Helburu horiek burutzeko, zenbait jardun-ildo planteatzen dituzte autonomia-
erkidego sinatzaileek, honako hauetan oinarriturikoak: 
 

• Industria-segurtasunaren egiturak, antolakuntza-ereduak eta kudeaketa-
ereduak ezagutzea. 

• Kudeaketari dagokionez, informazioa eta jardunbide egokiak 
elkartrukatzea ahalbidetuko duten sare birtualak antolatzea eta ezartzea. 

• Elkarlana erraztea, industria-segurtasunaren alorrean baterako jardunak 
gauzatzeko akordioak ezarriz. 

• Kudeatzaileek eta teknikariek autonomia-erkidegoetan mugikortasun 
handiagoa —geografikoa nahiz diziplina artekoa— izan dezaten 
ahalbidetzea. 

• Guztien intereseko nitxo eta alorrak aztertzea, gaitasunak garatzea eta 
elkarlanean aritzeko ildo berriak irekitzea ahalbidetuko dutenak, hain 
zuzen ere. 

• Zabalkunde-jarduerak sustatzea eta antolatzea (mintzaldiak, biltzarrak, 
mahai-inguruak eta abar), kudeaketa-sistemak ezagutzera emateko. 

 
 
Turismoari gagozkiola, protokoloaren helburua jardun erkideak zehaztea da, 
ahaleginak bateratzen eta bakoitzaren lurraldean turismo-sektorea bultzatzen 
lagunduko luketen jardun erkideak, hain zuzen, eta hori guztia autonomia-
erkidego sinatzaileen artean sinergia positiboak sortuz. Autonomia-erkidegoak 
lankidetzan arituko dira honako ardatz estrategiko hauetan: 
 

• Turismo-produktuaren integrazioa sendotzea, iraunkortasuna eta 
garapen ekonomiko eta soziala bultzatuz. 

• Turismo-zerbitzuak emateari dagokionez, kalitatea eta bikaintasuna 
bultzatzea. 

• Guztien intereseko produktu anitza sustatzeko eta merkaturatzeko 
ekintza koordinatzea. 
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• Turismoa finkatzen laguntzea eta gainerako autonomia-erkidegoekiko 
eta beste hainbat herrialderekiko (betiere intereseko merkatuak badira) 
harremanak sendotzea 

 
Autonomia-erkidegoek lehentasunezko zenbait ildo landuko dituzte, hala nola: 
 

• Turismo-alorreko jakintza hobetzea eta ekintzen koherentzia finkatzea, 
estatistikak eta azterlan xehatuak eginez, profesionalei kontsultatuz eta 
abar. 

• Mugaz haraindiko eskualdeen edo interes erkideak dituztenen arteko 
lankidetza sustatuko duten nazioz haraindiko ekintzak sustatzea. 

• Turistentzako informazioa hobetzea, zerbitzuen kontsumitzaileak direla 
kontuan hartuz, eta baita turisten eskubideak eta interesak babesteari 
buruzko informazioa ere. 

• Turismo-jardueraren garapen iraunkorra bultzatzea, turistei zein agente 
publiko eta pribatuei informazioa emanez eta sentsibilizatuz. 

• Turismo-sektorera aplikatutako I+G+Baren garapena bultzatzea. 
• Turismo-produktuen eta -zerbitzuen kalitatea hobetzeko lana 

koordinatzea. 
• Irisgarritasun unibertsala sustatzea turismo-baliabide nahiz -helmugetan, 

arkitektura-oztopoak ezabatzeko eta tartean sartutako agente 
guztientzako sentsibilizazioa areagotzeko jardun-programen bitartez. 

• Autonomia-erkidegoek turismo-alorrean dituzten eskumenetan 
Administrazio Zentralak egin ditzakeen interferentziak aztertzea eta 
detektatzea. 

 
Kasu guztietan ere jarraipen-batzordeak eratuko dira sinatzaileen arteko 
konpromisoak betetzen direla bermatzeko. 
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Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekataritza eta Arrantza Saila 
 
 

JAURLARITZAK 1,5 MILIOI BIDERATU DITU KALITATEAREN 
PROGRAMETAN EKOIZLEEN SUSTAPENA ETA PARTE-HARTZEA 

BULTZATZEKO 
 
 
 
Elikagaien kalitatearen Bikain programan sustapena eta parte-hartzea 
bultzatzeko diru-laguntzen deialdia gaur onartu du Jaurlaritzaren Kontseiluak; 
ekoizleei ematen zaizkien diru-laguntza horietan 1.562.500 euro erabiliko dira 
2011an. 
 
Eusko Jaurlaritzak gaur onartu du laguntza horien deialdia egiteko Agindua; 
laguntza horiek, kalitatearen programetan ekoizleak sartzeko eta kalitatezko 
produktuak sustatu eta merkatuetan sartzeko aukerak areagotzeko dira. 
 
2011ko deialdian 1.562.500 euro erabiliko kopurua onartu da  –horietatik 
562.500€ LGENF erkidegoko funtsen kontura finantzatuko dira, eta 1.000.000€ 
EAEko aurrekontu orokorren kontura–, merkatuan hazteko aukera handiena 
duten kalitate-programei laguntzeko, programa horietan ekoizle berriak sartzea 
errazteko eta programa horietan parte hartzeak ustiapenei ekartzen dizkien 
gain-kostuak murrizteko. 
 
Horrela, diruz lagunduko zaie ekoizleei kalitatea kontrolatu eta ziurtatzeko 
sistemak diseinatu eta ezartzen, ohiko ikuskapenak egiten, laginak bildu eta 
aztertzen, koordinazio eta zuzendaritza teknikoan, administrazio-lanetan edo 
ezarri beharreko ekintza zuzentzaileak ikertzen. 
 
 
 




