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LEHENDAKARITZA
2011ko martxoaren 8ko adierazpena. Emakumeen nazioarteko eguna

HERRIZAINGO SAILA
Eusko Jaurlaritzak Ertzaintzaren lan baldintzak hobetzea onartu du baimenen arloan

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA
Cambridgeko Unibertsitateko Clare Hall

Ikerketa egintza berezietarako laguntzak

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA
Tasei eta prezio publikoei buruzko legea aldatzeko lege-proiektua

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA
1,4 milioi euro sektore-elkarteen kanpo-sustapeneko jarduerei laguntzeko, Elkartzen
programaren bitartez.

800.000 euro euskal aurreklusterrei laguntzeko

26 milioi teknologia-oinarriko eteei eta berritzaileei zuzendutako gauzatu-industria
programarako.

300.000 euro zientzia, teknologia eta berrikuntza hedatzeko proiektuetarako hedatu
programaren bitartez.

ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak 31 milioi euro bideratuko ditu seme-alaben
jaiotze edo adopzioagatiko laguntzetara

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA
ARRANTZA SAILA

Eusko Jaurlaritzak 1,2 milioi bideratu ditu, industria-aurriak eraisteko.
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Arrantza eta akuikulturatik eratorritako produktuak eraldatu eta merkaturatzeako, 7,4
milioiko diru-laguntza eman du eusko jaurlaritzak.

Eusko Jaurlaritzak 1,1 milioi bideratu ditu dirulaguntzetan eskolako agenda 21
programa garatzeko
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LEHENDAKARITZA

2011ko martxoaren 8ko adierazpena. Emakumeen nazioarteko eguna

1975ean, Nazio Batuen Batzar Nagusiak MARTXOAREN 8a finkatu zuen EMAKUMEEN NAZIOARTEKO
EGUN gisa. Mugarri garrantzitsua izan bazen ere, nazioarteko ospakizun hau ez zen egun hartan hasi;
izan ere, XIX. mendearen amaierako eta XX.aren hasierako zenbait gertakaritan oinarritzen da. Hain
zuzen ere, 1910ean, 17 herrialdetako 100 emakume baino gehiago Kopenhagen bildu ziren, eta Emakume
Langilearen Nazioarteko Eguna aldarrikatzeko proposamena onartu zuten; hori horrela, lehen ospakizuna
1911an zen. Beraz, aurten Emakumeen Nazioarteko Egunaren mendeurrena ospatzen da, gizonekiko
erabateko berdintasunean eta gizarteko esparru guztietan parte hartzeko borrokaren hasieraren
mendeurrena, alegia.
Geroztik, mugimendu feministak, emakumeen elkarteek eta botere publikoek egindako lanari esker, eta
agente sozial askok eta, oro har, herritarrek apurka- apurka egin dituzten ekarpenei esker, aurrerapen
esanguratsuak lortu dira gure gizartean, emakume eta gizonen arteko berdintasunari dagokionez.
Hala ere, gure gizarteak desberdintasun handiak ditu oraindik emakume eta gizonen eskubide, botere,
baliabide eta etekinak baliatu, garatu eta kontrolatzeko orduan. Gaur, beraz, berdintasuna lortzea egiteke
dagoen lana da, eta bere konplexutasun osoan ekin behar zaio horri.
Onartzen dugu guztiz beharrezkoa dela emakumeek gure gizarteko esparru soziokultural, politiko,
ekonomiko eta bestelakoetan parte hartzeko eta erabakiak hartzeko aukerak hobetu eta modu aktiboan
babestu behar direla,
Botere--oreka handiagorantz jo behar dugu gizon eta emakumeen arteko harreman pertsonal eta
sozialetan, eta gizarte honek emakume gehiago behar ditu erabakiak hartzeko esparruetan; besteak
beste, udal, diputazio, gobernu, unibertsitate, enpresa, sindikatu edo patronaletan.
Hau guztiagatik, gobernu honek emakumeen jabekuntza prozesuak babesteko konpromisoa hartzen du,
jabekuntza emakumeen kontzientzia indibidual eta kolektiboa hartzeko bide gisa ulertuta, modu horretan
aukera izan dezaten erabaki-prozesuetan, boterea gauzatzeko orduan eta eraginerako gaitasunean euren
partaidetza handitzeko. Era berean, beharrezkoak diren balio-aldaketak babestuko ditugu, emakumeak
oztoporik gabe sar daitezen gure gizarteko erabakimen-esparruetara.

HERRIZAINGO SAILA

Eusko Jaurlaritzak Ertzaintzaren lan baldintzak hobetzea onartu du baimenen arloan

Dekretu proiektua, Ertzaintzako pertsonalaren lan-baldintzak onartzen dituen Dekretua bigarren aldiz
aldatzekoa.

Norberaren gauzetarako, seme-alaben jaiotzetarako edo adopzioetarako hartutako baimenen
iraupena luzatu du
Ertzaintzako kideen lan baldintzetako batzuk aldatzen dituen Dekretua onartu du Gobernu kontseiluak
gaurko bileran. Sindikatuetako ordezkariekin adostu dituzten hobekuntzetako bat, norberaren gauzetarako
egunen areagotzea da. Hemendik aurrera guztira sei izango dituzte; egun horien erdiak
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diru-ordainketengatik aldatzeko aukera ere izango dute ertzainek. Horrez gain, seme-alaben jaiotzagatik
edo adopzioengatik hartutako baimenek aste gehiagoko iraupena izango dute.
Eusko Jaurlaritzak gaur onartutako Dekretuak Ertzaintzako langileek libre eskatu ditzaketen egunei
dagozkien funtsezko hobekuntza batzuk biltzen ditu. Zehazki, erditzeagatik eta haurrak adoptatu edo
abegian hartzeagatik emandako baimenen iraupena luzatu eta norberearen gauzetarako hartzeko egunak
areagotu egiten ditu dekretu honek, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Negoziazio Mahai
Orokorrak 2009ko azaroan adostutako hitzarmenaren edukiak Ertzaintzako lan legeriara gehituz.
EAEko Poliziaren Legearen 103. artikuluan (Ertzaintzaren esparruan halako baimenak nola aplikatu
zehazten duena) aurreikusitako mahaian egin den negoziazio-prozesuaren ostean, norberaren
gauzetarako hartzeko egunen areagotzea zehazten du Dekretuak: 2010ean hiru hartzeko aukera zuten
eta aurten sei egun izango dituzte. Horrez gain, ertzainek horietako hiru egun libre hartzeari nahita uko
egiteko aukera izango dute trukean 540 eta 983 euro bitarteko diru-ordainketak jaso ahal izateko.
Ertzaintzako funtzionarioek soilik izango duten aukera honek Herrizaingo Sailak Ertzaintzako langile
kopurua areagotzeko antolamendu estrategikoa -aurten 8.000 agente izatera iritsiko da Ertzaintza, inoiz
baino gehiago- sustatzea du helburu. Horretarako, zerbitzuan dauden agenteen presentzia handitu nahi da
delituen aurkako prebentzioa areagotzeko.
Haurdunaldiagatik eta erditzeagatik eskatutako baimenei dagokienez, Dekretuak zehazten du iaz arte
ematen ziren hamazazpi asteak, aurten hemezortzi izatera pasako direla. Gainera, denboraldi honi beste
bi aste gehitzea ahalbidetzen duten balizko bereziak ere gehiago izango dira. Era berean, haurrak
adoptatu eta abegian hartzerakoan (familia-harrera soila, behin-betikoa edo adopzio aurrekoa izanda ere)
emandako baimenak ere luzeagoak izango dira; orain arte hamasei aste ziren eta aurten hemezortzi
izango dira.

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

Cambridgeko Unibertsitateko Clare Hall

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren proposamenez, gaur onartu du
2011/2012 ikasturtean Cambrige-ko Unibertsitateko Clare Hall bisitatuko duten ikertzaileentzat
dirulaguntza bat deitzen duen agindua.
47.860 libera esterlinako dirulaguntza hori hamabi hilabeterako izango da, izangaiek sei hilabeteko
egonaldi partzialak aukeratu ahal izango dituzten arren.
Ikertzaile bisitariak ondorengo diziplinetan egin ahal izango du ikerketa-lana: Fisika, Biología Zelular eta
Molekular eta Arteak (Humanitateak, Gizarte eta Juridiko Zientziak).

Ikerketa egintza berezietarako laguntzak

Agindua, ikerketa-egintza berezietarako laguntzak emateko deialdia egiten duena.

Jaurlaritzaren Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren proposamenez, Agindu bat
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onartu du ikerketa egintza berezietarako laguntzetarako deia egiten duena.
120.000 euroko diru-kopuru osoa duen deialdi honen helburua Euskal Autonomia Erkidegoko oinarrizko
ikerketa eta ikerketa aplikatuaren kalitate zientifiko-teknikoa hobetzea da, eta EAEko giza baliabideen
parte-hartzea, lehiakortasuna eta gaitasuna gehitzea.
Era berean, deialdi honek beste laguntza batzuk ere izango ditu kontuan: Europako Batasuneko I+G
programa markoko berariazko programen barruan onartutako proiektu europarrak aurkezteko laguntzak
edo, salbuespen gisa, nazioarteko programek neurri batean finantzatutako proiektuetarako laguntza
osagarriak ere bai.

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA

Tasei eta prezio publikoei buruzko legea aldatzeko lege-proiektua

Legea: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren tasa eta prezio publikoen Legea aldatzeko dena.

kudeaketa hobetzen dute eta araudia arinago eguneratu eta arautzeko aukera ematen dute.
-Tasek eta prezio publikoek, zerbitzu edo jarduera publiko bat ematearen kostua direla, zerbitzu edo
jarduera horiek finantzatzen laguntzen dute, eta, orobat, eskariaren beharrezko arrazionalizazioa egiten
ere.
-Tasak EAEko administrazio orokorrak eta instituzionalak bakarrik emandako jarduera eta zerbitzuei
aplikatzen zaizkie, eta prezio publikoak administrazioak eta sektore publikoak egindako jarduera eta
zerbitzuei.
-Eusko Legebiltzarrari dagokio tasak sortu eta arautzeko lana eta, lege baten bitartez, funtsezko
elementuak ezartzeko ardura.
-Ekitaldi honetarako aurreikusi da tasengatiko eta prezio publikoengatiko diru-sarrerak 42 milioi euro
ingurukoak izango direla; horietatik 24 milioi euro tasetakoak izango dira, eta 18 milioi euro zerbitzu
publikoetakoak. Tasen artean nabarmentzekoak dira obrak zuzendu edo ikustatzeagatikoa (18,5 milioi
euro) eta portuetako zerbitzuengatikoa (2,3 milioi euro). Prezio publikoen atalean, diru-sarrera handienak
(13,5 milioi euro) HABE eta IVAP bezalako erakundeek emandako prestakuntza-jardueretatik
eratorritakoak dira.
-Lege berriaren ondorioz 36 tasa egongo dira, lau kendu direlako eta beste 3 txertatu direlako.
Hiru tasa berri sortu dira:
1- Bilaketa-, salbamendu- edo erreskate-zerbitzuengatiko tasa. Disuasio-helburua du, jolas- eta
kirol-jarduera arriskutsuak egitean zuhurtziaz joka dadin. Tasa hori ezartzearekin, horrelako jardueren
estaldura eta aseguratze-sistemak sustatu ahal izango dira
2- EBren etiketa ekologikoa emateagatiko tasa. Europar Batasuneko araudian aurreikusitako moduan
arautzen da.
3- Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agentziak (UNIQUAL) irakasleak
kredita ditzan egindako ebaluazio-eskabideak izapidetzeagatiko tasa.
Lau tasa kendu dira:
1-Aseguru Bitartekari Tituludunaren diploma emateagatiko tasa (titulazio hori jadanik ez dagoelako)
2-Material informatikoa eta hondakin arriskutsuen jarraipen eta kontrolerako agiriak entregatzearen tasa
(informazio horitelematikoki banatzen da dagoeneko, eta Estatuko Administrazioak egiten du)
3-Merkataritza-gune handiak baimentzeagatiko tasa (Merkataritzako Jardueraren 2008ko Legeak baimena
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eskatzeko beharra kendu zuen)
4-Kirol Entitateen Erregistroko jarduketen tasa (azken urteetan ez da erabili)
BILAKETA, SALBAMENDU- EDO ERRESKATE-ZERBITZUENGATIKO TAS
Herrizaingo Sailaren berezko eta hitzartutako koordinazio eta esku-hartze taldeek, segurtasun publikoko
arrazoiengatik, egoera zailean dauden pertsonak bilatu, salbatu edo erreskatatzeko zerbitzua ematea da
tasa honen zergapeko egitatea. Zerbitzua ofizioz edo aldeak eskatuta eman daiteke, betiere zerbitzua
ematea subjektu pasibotzat jotzen denaren onerako bada eta kasu hauetan ematen bada:
a) Bilatze-, erreskate- edo salbamendu-lanak jolas- edo kirol-jarduera arriskutsuak egitearen ondorio
direnean.
Tasa hau aplikatzeari dagokionez, honako hauek joko dira jolas- eta kirol-jarduera arriskutsutzat,
modalitate eta estilo guztietan: urpekaritza, igeriketa-zeharkaldiak, windsurfinga, flysurfa, uretako eskia,
wakeboarda, wakesurfa, skurferra, uretako motoak, bodyboarda, surfa, raftinga, hydrospeeda,
piraguismoa, arraunketa, nabigazioa itsasontziz, arroilen eta troken jaitsiera, puentinga, gominga, kite
buggya, quadak, eskalada, espeleismoa, mendiko bizikleta babes-kaskorik gabe, moto-krosa, mendiko
motordun ibilgailuak, raid eta trec diziplinetako hipika, zaldizko turismo eta ibilaldiak, eskia, snowboarda,
elurretako motoak, paraskia, snowbikea, mushinga, skibikea, aerostazioa, parakaidismoa, base-jauzia,
hegaldiak ultrarinetan, hegaldiak motordun eta motorrik gabeko aparatuetan, parapentea, delta hegala eta
parasailinga.
Erregelamendu bidez, bestelako jolas- eta kirol-jarduera arriskutsuak ere ezarri ahal izango dira.
b) Bilatze-, erreskate- edo salbamendu-lanak leku arriskutsu gisa seinaleztatutako lekuetan edo sarbidea
mugatuta edo debekatuta dutenetan egiten direnean.
c) Bilatze-, erreskate- edo salbamendu-lanak egiten direnean herritarrei jakinarazi zaienean aurkako
fenomeno meteorologikoen ondoriozko alerta laranja edo gorria egongo dela meteorologia txarrarekin
arriskutsuak izan daitezkeen jardueretan ibiltzeko.
d) Zerbitzua objektiboki justifikatutako arrazoirik gabe eskatzen denean edo arriskua dagoelako itxurak
egiten direnean.
Ez da pertsonen bilatze-, erreskate- edo salbamendu-zerbitzuak emateagatiko tasarik ordaindu behar
izango katastrofe- edo hondamendi-egoeretan, edota interes orokorreko arrazoiengatik, eta ez
partikularren edo ondasun jakinen mesedetan, egin direnetan.
Subjektu pasiboa
Zerbitzuaren onuradun diren pertsona fisiko edo juridikoak eta erakundeak izango dira tasa honen
subjektu pasiboak.
Tasa honi lotutako zerbitzuak eman beharra eragin duten jolas- eta kirol-jarduerak antolatu dituztenak ere
izango dira tasaren subjektu pasiboak. Kasu horretan, tasa ordaintzeko erantzukizun subsidiarioa izango
dute zerbitzuaren onuradunek.
Subjektu pasiboak aseguru-poliza bat badu tasa honi lotutako kasuak estaltzeko, aseguru-entitate edo
-sozietateak izango dira subjektu pasibo, polizan aseguratutako zenbatekora arte.
Kuota
Kuota zehazteko, bi faktore hartuko dira kontuan, batetik, zerbitzua emateko erabilitako pertsonen eta
bitartekoen kopurua eta, bestetik, pertsona edo bitarteko bakoitzak zerbitzua ematen igarotako denbora.
Tarifa honen arabera eskatuko da tasa (euroak orduko):
1 Mobilizatutako giza baliabideak (pertsona bakoitzeko 37,74
2 . Bitarteko materialak (pertsonen dotazioa barne)
2.1 Ibilgailu bakoitza 76,50
2.2 Helikoptero bakoitza 2.244,00
2.3 Itsasontzi bakoitza
- 18 metroko edo gutxiagoko luzera dutenak 459,00
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- 18 metrotik gorako luzera dutenak 2.244,00
Ordu-zatikien kasuan, tarifaren zenbatekoak modu proportzionalean aplikatuko dira.
Salbuespenak
Tasa hau ordaintzetik salbuetsita egongo dira subjektu pasibo hauek:
a) Edozein eratako anomalia, urritasun edo asaldura psikikoa dutenak.
b) 16 urtez azpikoak.
c) Erreskatean edo aurreko fasean hildakoak, edo ondorengo fase batean hildakoak baldin eta bilaketa,
erreskatea edo salbamendua eragin zuten arrazoiengatik hil badira.
-EB-REN ETIKETA EKOLOGIKOA EMATEAGATIKO TASA
Tasa hori tasaren funtsezko osagaiak aurreikusten dituen Erkidegoko araudian -2009ko azaroaren 25eko
66/2010 (EE) Erregelamenduan- aurreikusitako moduan arautzen da.
Kuota: Eskabide bakoitzeko 306 euroko kuota ordaintzeko eskatuko da, eta enpresa txiki eta ertainen eta
mikroenpresen kasuan, eta garapen-bidean dauden herrialdeetako operadoreen kasuan, kuota 153
eurokoa izango da.
Hobariak: Kuotaren % 20ko hobaria aurreikusi da Europako Erkidegoko ingurumen-kudeaketa eta
auditoretzaren sisteman (EMAS) erregistratuta dauden eskatzaileentzat eta ISO 14001 arauaren
araberako egiaztapena dutenentzat.
-EUSKAL UNIBERTSITATE SISTEMAREN KALITATEA EBALUATU ETA EGIAZTATZEKO
AGENTZIAK (UNIQUAL) IRAKASLEAK KREDITA DITZAN EGINDAKO EBALUAZIO-ESKABIDEAK
IZAPIDETZEAGATIKO TASA
Tasa 42,84 eurokoa izango da.

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA

1,4 milioi euro sektore-elkarteen kanpo-sustapeneko jarduerei laguntzeko, Elkartzen programaren
bitartez.

Ebazpena, Elkartzen Programako laguntzak 2011ko ekitaldian emateko deialdia argitaratzeko dena.
Laguntza horiek Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailak ematen dizkie irabazi-asmorik
gabeko erakundeei, kanpo sustapeneko ekintzak egin ditzaten

Jaurlaritzaren Kontseiluak Elkartzen programaren laguntza-deialdia onartu du gaur, irabazi-asmorik
gabeko erakundeei kanpo-sustapeneko ekintzak gauzatzen laguntzeko. Industria, Berrikuntza,
Merkataritza eta Turismo Sailak 1,4 milioi euroko aurrekontua gorde du diru-laguntza horietarako.
Euskal enpresen nazioarteko jarduera sendotzeko jardun-programaren esparruan kokatzen da ekintza
hori. Funtsean, sektore-elkarteak eta klusterrak dira laguntzen onuradunak.
Programa horren helburuak honako hauek dira:
- Euskadin kokatutako enpresek garatutako produktu eta zerbitzuek kanpo-merkatuetan duten
merkatu-kuota igotzea.
- Euskal produktu eta zerbitzuek merkatu horietan duten presentzia igotzea, eta produktu eta zerbitzu
horiek sustatzeko eta horien irudia hobetzeko ekintzak gauzatzea.
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800.000 euro euskal aurreklusterrei laguntzeko

Ebazpena, honen bidez argitara ematen da 2011ko ekitaldian Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekluster
sektorialtzat jotzen diren enpresa-taldeei laguntzak emateko deialdia.

Jaurlaritzaren Kontseiluak gaur onartu du sektore-aurreklustertzat jotako enpresa-elkarteetarako laguntzak
ematea. Aurreklusterren barnean hartutako euskal enpresen lehiakortasuna handitzea da deialdiaren
helburua, eta sektore bereko enpresen arteko lankidetza sustatu nahi da horretarako.
Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailak aurreikusitako diru-laguntzak 800.000 euro izango
dira guztira, eta aurrekluster bakoitzak 120.000 euro eskuratuko ditu gehienez. Zenbateko horrek elkarte
bakoitzaren barne-gastuen (egitura eta langileak, besteak beste) % 60 eta kanpo-gastuen % 50
(kanpo-kontratazioak) finantzatzeko balioko du, onartutako urteko ekintza-planari jarraiki.
Aurreklusterrak nortasun juridiko propioa duten enpresa-elkarteak dira, beren enpresek sektore jakin
batean duten lehiakortasuna handitu nahi dutenak enpresen arteko lankidetzaren bitartez. Behin
aurreklusterrak finkatu ondoren, lehentasunezko kluster bihur daitezke.
Gaur egun aitortutako 9 aurrekluster ditugu Euskadin: galdaketaren, estanpaziozko forjaketaren, arte
grafikoen, biozientzien, elikadura-industrien, altzarien, siderurgiaren, esku-erremintaren eta eraikuntzaren
sektoreak, hain zuzen. Aurrekluster horietako batzuk lehentasunezko kluster izan daitezke finkatzen
direnean. Horretarako, aurrekluster-aitorpenak 3 urteko iraupena du, luzatzeko aukerarekin.
Euskadin adierazgarrienak edo estrategikoenak ziren industria-sektoreetako enpresak elkartu zirenean
hasi zen EAEn klusterren politika. Gaur egun, lehentasunezko 11 kluster ditugu. Horiekin batera,
aurreklusterrak ere badaude; lehentasunezko kluster izateko ahalmena izan lezaketen beste
industria-sektore batzuetako enpresak biltzen dituzte aurreklusterrek. Beren interesak bateratzea dute
helburutzat, gerta litezkeen negozio-aukerak aprobetxatzeko bitarteko gisa.

26 milioi teknologia-oinarriko eteei eta berritzaileei zuzendutako gauzatu-industria programarako.

Erabakia, teknologia-oinarriko ETEak edota berritzaileak sortu eta garatzen laguntzeko Gauzatu-Industria
programa 2011an finantzatzeko 5.000.000 eurotik gorako gasturako baimena ematekoa.
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Eusko Jaurlaritzaren industria-politikaren barruan bilduta dago Gauzatu-Industria programa, eta bereziki
2010-2013 Enpresen Lehiakortasun Planak ezarritako ildoen barruan.
10.268 enplegu sortu dira 2000. urteaz geroztik
Aurreikuspenen arabera, teknologia-oinarriko proiektuei eta berritzaileei dagokienez, Gauzatu-Industria
programaren bidez 50 proiektu lagunduko dira 2011. urtean, 100 milioi euroko eragindako inbertsioa
eginez eta 500 lanpostu sortuz.
2000. urtean programa abiarazi zenetik, 800 proiektu lagundu dira, 1.495 milioi euroko uneko inbertsioa
egin da eta 10.268 lanpostu sortu dira. Aurrerakinak, guztira, 317 milioi euro izan dira.
Eskaerak aurkezteko epea EHAAn argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, eta horretarako kreditua
lehenago agortzen ez bada, 2011ko maiatzaren 13an amaituko da.

300.000 euro zientzia, teknologia eta berrikuntza hedatzeko proiektuetarako hedatu programaren
bitartez.

Gobernu Kontseiluak 300.000 euroko gastua onartu du gaur Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza
hedatzeko proiektuak bultzatzeko. Proiektu horiek Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo
Sailaren Hedatu programaren bitartez bideratuko dira.
Ikerketa zientifiko-teknologikoaren berrikuntzak eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal
Sarearen kultura eta ezaguerak enpresen munduari eta euskal gizarteari helarazi eta jakinaraztea
bultzatzen duten ekintzak abiarazi nahi ditu programa horrek. Gainera, programaren asmoa da gizarteak
ikertzailearen lana eta herriaren irudi teknologikoa eta berritzailea aintzat hartzea, aharik eta
ikerketa-bikaintasun handiena lortzeari begira.
Laguntza hauek jaso ahal izango dituzte Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko erakunde
teknologikoek, enpresek, fundazioek eta enpresa-elkarteek. Eskabideak aurkezteko epea 2011ko
ekainaren 30ean amaituko da.

ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA

Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak 31 milioi euro bideratuko ditu seme-alaben jaiotze edo
adopzioagatiko laguntzetara

Erabakia, seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzak arautzen dituen Dekretuaren babespean
ezarritako laguntzei aurre egiteko, 5.000.000 eurotik gorako gastua egiteko baimena ematekoa

Aurten Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak 31,39 milioi euro bideratuko ditu guztira seme-alabak dituzten
familientzako diru-laguntzetara. Krisi-garaian egonagatik ere, programa horri eutsi egingo diogu, Eusko
Jaurlaritzak familiei babesa eta laguntza emateko sistema hobetzen jarraitzeko asmo sendoa duela
berresteko.
Horren ildotik, Jaurlaritzaren Kontseiluak 27,65 milioi euroko partida bat onartu du gaur laguntzak arautzen
dituen dekretuaren barnean hartutako hiru modalitateetarako (kargurako semeagatiko edo alabagatiko
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laguntzak, erditze edo adopzio nazional anizkoitzagatiko laguntzak eta nazioarteko adopzioagatikoak)
laguntzak gauzatzeko. Gainera, 3,74 milioi euro gehiago bideratuko dira aurreko ekitaldietan onartutako
laguntzak ordaintzeko (jarraipenak).
1. Lehen semeagatiko edo lehen alabagatiko laguntzak
Lehen semearen edo lehen alabaren jaiotze edo adopzioagatiko laguntzak urteko ordainsari bakarrean
ematen dira. Hiru kobrantza-tarte desberdin daude indarrean, familia-unitatearen errentaren araberakoak
(400, 500 edo 900 euro).
2010ean, lehen semearen edo lehen alabaren jaiotze edo adopzioagatik irekitako 10.250 espedientek jaso
zuten aldeko ebazpena, 7,05 milioi euroko gastuarekin. Kontzeptu horrengatik batez beste ordaindutako
diru-laguntza 688 euro izan zen.
2. Bigarren semeagatiko edo bigarren alabagatiko laguntzak
Lehendik jarri ziren abian bigarren semeagatiko edo bigarren alabagatiko laguntzak: 1.100 euroko
laguntza orokorra zen, eta urteko ordainsari bakarrean ematen zitzaien onuradunei. Ondoren laguntzak
handitu egin ziren, eta bigarren semeak edo bigarren alabak urtean bi ordainsari kobratzen hasi ziren:
1.100 euro jaiotze edo adopzioaren urtean, eta 400 euro hurrengo urtean.
Atal horri dagokionez, 2010ean 13.454 espedientek jaso zuten aldeko ebazpena: 7.248k lehen
ordainsariari loturik eta 6.206k bigarrenari loturik, hurrenez hurren. Guztizko kostua 10,69 milioi euro izan
zen.
3.Hirugarren eta ondorengo semeagatiko edo alabagatiko laguntzak
Lehendik hasi ziren hirugarren semeagatiko edo hirugarren alabagatiko laguntzak, 1.100na euroko urteko
5 ordainsariz osatutako laguntza orokor baten bitartez. Ondoren, 400na euroko urteko bi ordainsari erantsi
zitzaizkien, haurrek 5 eta 6 urte betetzean ordaintzekoak.
2010ean, hirugarren eta ondorengo semeagatiko edo alabagatiko diru-laguntzen guztizko gastua 6,6 milioi
euro izan zen, eta guztira 5.707 espedientek eskuratu zuten diru-laguntza jasotzeko eskubidea. Horietatik
1.477 ekitaldiaren barnean gertatutako jaiotze edo adopzioen ondorio izan ziren, eta gainerakoak, berriz,
urteko bigarren eta ondorengo ordainsarien ondorio.
4. Erditze eta adopzio nazional anizkoitzagatiko laguntzak
2007ko urtarriletik aurrera, erditze edo adopzio nazional anizkoitzagatiko laguntzak ordainketa bakarreko
laguntza ekonomikoak dira, erditzea edo adopzioa gertatzean ordaintzen direnak; laguntzaren zenbatekoa
kalkulatzeko, aldi berean jaiotako edo adoptatutako haurrak eta familiaren errenta-maila hartzen dira
kontuan. Gainera, laguntza horiek kargurako semeagatiko edo alabagatiko laguntzei eransteko aukera
dago.
2010. urtean, erditze edo adopzio nazional anizkoitzagatiko 610 espedientek jaso zuten aldeko ebazpena.
5. Nazioarteko adopzioengatiko laguntzak
Nazioarteko adopzioagatiko laguntzak ordainketa bakarreko laguntza ekonomikoak dira. Horien
zenbatekoa ere aldi berean jaiotako edo adoptatutako haurren eta errenta-mailaren araberakoak dira.
Aurrekoa bezala, onuradunari kargurako semeagatik edo alabagatik dagozkion laguntzei meta dakieke
laguntza hori.
2010. urtean, nazioarteko erditze edo adopzioagatiko 189 espedientek jaso zuten aldeko ebazpena.
2010. EKITALDIETAN ESPEDIENTE BERRIAK

Mota Araba Gipuzkoa Bizkaia EAE

1. 1.437 3.041 5.412 10.250

2. 1.841 5.010 6.603 13.454

3. 971 2.070 2.666 5.707
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Anizkoitzak 79 221 310 610

Berriak
guztira

4.328 10.702 14.991 30.021

2010. EKITALDIETAN ALDEKO EBAZPENA JASO DUTEN ESPEDIENTEAK

Mota Araba Gipuzkoa Bizkaia EAE

1. 0 0 0 0

2. 0 0 0 0

3. 249 722 935 1.906

Anizkoitzak 266 678 1.153 2.097

Jarraipena
guztira

515 1.400 2.148 4.003

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA
ARRANTZA SAILA

Eusko Jaurlaritzak 1,2 milioi bideratu ditu, industria-aurriak eraisteko.

Agindua, industria-aurriak eraisteko egitasmoak idazteko eta/edo burutzeko laguntzak arautzen dituen
apirilaren 21eko 75/1998 Dekretuan ezarritako laguntzak eskuratzeko eskabideak aurkezteko epea eta
lekua finkatzen dituena

Gobernu Kontseiluak gaurko bileran onartu du guztira 1.280.000 euro bideratzea dirulaguntzatan
industriako eraikinak eraisteko proiektuak idatzi eta gauzatzeko 2011. urtean.
Horrela, Jaurlaritzaren Kontseiluak argi berdea eman dio Pilar Unzalu Ingurumen, Lurralde Plangintza,
Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren aginduari; laguntza horiek epe luzeko eta inongo interesik gabeko
maileguak izango dira, eta eraitsi beharreko instalazioen jabeek edo jabetzaren titular izan gabe ere,
subsidiarioki jarduten diren udaletxeek eskatu ahal izango dituzte.
1992an sortu zen laguntzen programa horrek zero interesa daukaten maileguak eskuratzea ahaleginduko
du, eta 6 hilabeteko epean itzuli beharko dira, urbanizazio-proiektua onesten denetik kontatzen hasita edo,
halakorik ez balego, eraikitze-baimena eskuratzen denetik hasita. Ez bada ez urbanizaziorik ez
eraikuntzarik egiten, orduan mailegua itzultzeko gehieneko epea 10 urtekoa izango da".

Arrantza eta akuikulturatik eratorritako produktuak eraldatu eta merkaturatzeako, 7,4 milioiko
diru-laguntza eman du eusko jaurlaritzak.
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Erabakia, 5.000.000 euro baino gehiago gastatzeko baimena emateari buruzkoa. Helburua: arrantzako eta
akuikulturako produktuak eraldatzeko eta merkaturatzeko laguntzak 2011ko ekitaldirako deitu zituen
Aginduan araututako laguntza ekonomikoak finantzatzea, 2010eko abuztuaren 31ko 226/2010
Dekretuaren babesean (Lehiatu-Arrantza programa.

Gobernu Kontseiluak gaurko bileran onartu du guztira 1.280.000 euro bideratzea dirulaguntzatan
industriako eraikinak eraisteko proiektuak idatzi eta gauzatzeko 2011. urtean.
Horrela, Jaurlaritzaren Kontseiluak argi berdea eman dio Pilar Unzalu Ingurumen, Lurralde Plangintza,
Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren aginduari; laguntza horiek epe luzeko eta inongo interesik gabeko
maileguak izango dira, eta eraitsi beharreko instalazioen jabeek edo jabetzaren titular izan gabe ere,
subsidiarioki jarduten diren udaletxeek eskatu ahal izango dituzte.
1992an sortu zen laguntzen programa horrek zero interesa daukaten maileguak eskuratzea ahaleginduko
du, eta 6 hilabeteko epean itzuli beharko dira, urbanizazio-proiektua onesten denetik kontatzen hasita edo,
halakorik ez balego, eraikitze-baimena eskuratzen denetik hasita. Ez bada ez urbanizaziorik ez
eraikuntzarik egiten, orduan mailegua itzultzeko gehieneko epea 10 urtekoa izango da".

Eusko Jaurlaritzak 1,1 milioi bideratu ditu dirulaguntzetan eskolako agenda 21 programa garatzeko

Agindua, Eskolako Agenda 21 programak garatzeko Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz
kanpoko ikastetxeei eman beharreko diru-laguntzak arautzen dituena.

Gobernu Kontseiluak gaurko bileran onartu du guztira 1.100.000 euro bideratzea dirulaguntzatan
hezkuntza-programa hau garatzeko: unibertsitatez kanpoko ikastetxeen iraunkortasun eta kalitaterako
programa, Eskolako Agenda 21.
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak, eta Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza
Sailak parte hartuko dute programa horren bultzadan, eta 2011. urtean 880.000 euro bideratuko dituzte
horretarako, eta 220.000 euro, hurrengo urtean.
Ingurumenari buruzko hezkuntzako programa horren xedea da ingurumen-arazoen ebazpenean parte
hartzeko ezagutzak, gaitasunak, jarrerak, motibazioa eta konpromisoak garatzea.
Hona programaren ezaugarri nagusiak:
- Bi eremu hartzen ditu: eskolakoa eta udalekoa edo eskualdekoa.
- Hezkuntza-komunitatean parte hartzea, ardatz eta oinarri moduan, eta ikasleen protagonismoa.
- Kudeaketa arduratsua eta iraunkorra sustatzea.
- Curriculumaren berrikuntza bultzatzea.
2003-2004 ikasturtean abian jarri zen programa honetan, guztira, 128 udalerritako 464 ikastetxek parte
hartzen dute, eta partaideak, guztira, 193.627 ikasle eta 18.081 irakasle dira.
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