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HERRIZAINGO SAILA
Ertzaintza eta udaltzaingoen lanpostuen hornidurari buruzko araudian aldaketak
egin ditu herrizaingo sailak

Rivabellosako #Compañía Logística de Hidrocarburos S.A.# enpresaren kanpoko
larrialdietarako plana onartu dute

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA
Hezkuntza-laguntzako espezialistak kontratatzeko laguntzak

18,5 miloi euro hasierako lanbide trebakuntza programak garatzeko

Arte plastikoetako eta diseinuko prestakuntzarako dirulaguntzak.

3.616.144 euro IRALE programari atxikitako langileak dituzten ikastetxe
pribatuentzat

1,2 milioi irakasleak euskalduntzeko

388.888 euro musika-irakaskuntzetako ikastetxeetarako

ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA
Kontsumoa murrizteko, ViSESAK efizientzia energetikoko eta kogenerazioko
proiektuak diseinatu, garatu eta instalatuko ditu

Azalera-eskubideko etxebizitza babestuen jabeek lurzorua erosteko eskaera egin
ahal izango dute ekainaren 1etik uztailaren 31ra arte

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA
5 milioi kanpoan euskal enpresen ezarpenak bultzatzeko

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA
ARRANTZA SAILA

Eusko Jaurlaritzak 330.000 euro bideratu ditu ondare naturalaren kontserbatze
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ekintzetarako

6.200.000 euroko diru-laguntzen deialdia egin da, landa-eremuak sustatu eta
garatzeko

KULTURA SAILA
428.000 euro onartu dira, euskarazko literatura-argitalpenetarako

Jaurlaritzak 57.000 euro jarriko ditu Euskal Autonomia Erkidegoko antzerkietako
egoitza-proiektuetarako

Jaurlaritzak 290.000 euro onartu ditu musika-jarduera profesionaletarako

Liburutegietako langileen prestakuntzarako hitzarmen bat sinatu da, Donostia
Kultura erakundearekin
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HERRIZAINGO SAILA

Ertzaintza eta udaltzaingoen lanpostuen hornidurari buruzko araudian aldaketak egin ditu
herrizaingo sailak

Dekretua. Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia Indarren funtzionarioen lanpostuak betetzeko
Erregelamendua laugarren aldiz aldatzeko dena.

# Merezimendu lehiaketei esker, malgutasun handiagoa eman nahi zaie lanpostuen esleipen
lehiaketei

Euskal Herriko Polizia Kidegoetako Funtzionarioen Lanpostuen Hornidurari buruzko Araudian aldaketak
egitea onartu du Gobernu Kontseiluak gaurko bileran. Ertzaintzan eta tokian-tokiko Udaltzaingoetan
lanpostuak esleitzeko deitzen diren lehiaketei malgutasun handiagoan ematea izango da berrikuntzaren
xede nagusia. Izan ere, merezimenduak baloratzeko orain arte erabilitako sistema zorrotzegia izan da
beren araudiak hala eraginda.

Gaur Jaurlaritzak onartutako erreformarekin, Ertzaintzako eta Udaltzaingoetako lanpostuak esleitzerakoan
hautagaien merezimenduak neurtzeko ezarritako maximo eta minimoen baremoak kidego bakoitzaren
beharrizan zehatzetara moldatu nahi dira. Era berean, baremo hauek zehazteko kontuan izan beharko da
hautaketarako lehiaketak orokorrak edo zehatzak diren eta baita jokoan dagoen postua edo kargua zein
den ere. Guzti hori bete dadin, Herrizaingo Sailak beharrezkotzat jo du egungo Araudian aldaketak egitea.
Horrela, merezimenduen balorazioen ehunekoak arauditik kentzea erabaki du. Ondorioz, 2008ko
urtarrilean horren inguruan onartu zen ebazpena atzera bota da. Bertan, Ertzaintzak deitutako lehiaketa
guztietarako baremo bakar bat erabili behar zela zehazten zen. Merezimenduen baloraziorako baremo
hori zorrotzegia dela konturatu dira orain eta horregatik aldatu dute. Gainera, denborarekin argi geratu da
ez dela polizia-lehiaketa guztien beharrizan eta eskaera guztiak betetzeko gai.

Hori dela eta, aldaketa berriarekin lortu nahi da merezimenduak neurtu eta banatzeko baremoak (bai
orokorrean erabiltzen direnak eta baita eskaera zehatzetan ezarriak) legedian ezarritakoaren araberakoak
izan daitezela, gainontzeko euskal Administrazioetako lanpostuen hornidurarako araudietan gertatzen den
bezala.

Gaur onartu berri den erreformak ez du eraginik izango Lanpostuen Hornidurarako Araudiaren bestelako
puntuetan; orain arte bezala mantenduko dira. Horrela, gizon eta emakume baten arteko berdinketa
kasuetan emakumezkoei lehentasuna emango zaie. Beti ere, eskuratu nahi den postuan emakumeen
ehunekoa % 40tik beherakoa izanda.

Rivabellosako #Compañía Logística de Hidrocarburos S.A.# enpresaren kanpoko larrialdietarako
plana onartu dute
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Erabaki, Compañía Logística de Hidrocarburos SA (C.L.H.) enpresak Rivabellosan (Araba) dituen
instalazioetako Kanpo Larrialdietako Plana onartzeko dena.

Gobernu Kontseiluak gaurko bileran onartu du "Compañía Logística de Hidrocarburos S.A." enpresak
Arabako Rivabellosa udalerrian duen lantegiaren Kanpo Larrialdietarako Plana.

Larrialdien Kudeaketari buruzko apirilaren 3ko 1/1996 Legearen 14/3 artikuluak halako plan berezien
sorrera xedatzen du. Babes Zibileko Oinarrizko Araudian aipatzen diren eta beren izaeragatik metodologia
tekniko eta zientifiko zehatza behar duten arriskuei aurre egiteko egingo lirateke. Beti ere, Erkidego
barruan jazotzen direnean eta arriskuen azterketen emaitzek hala eskatzen dutenean.

Gai arriskutsuak tartean diren ezbehar larriekin lotutako arriskuen kontrol neurriak biltzen dituen
araudiaren aplikazio-eremuko enpresentzat egin beharreko Kanpoko Larrialdi Planak ere sartzen dira
aipatutako planen artean.

Araudi horren arabera, Autonomia Erkidegoetan eskumena duten organoek, industria organoen laguntzaz,
Kanpoko Larrialdi Plana egin behar dute, balizko istripu larriak aurretik aztertu, sailkatu eta balioztatuta,
horien ondorioei aurre egin eta, ahal izanez gero, horiek arintzeko. Planak babes-neurri egokienak,
beharrezko giza baliabideak eta baliabide materialak zehaztu eta kasu bakoitzean parte hartu behar duten
agintari, erakunde eta zerbitzuak kudeatzeko eskema bat ezarri behar du.

Kasu honetan, Larrialdi Planak egiteko lanetan horretan inplikatuta dauden hainbat erakunde eta eragile
aritu dira. 2011ko otsailaren 7an Euskadiko Babes Zibileko Batzordearen aldeko txostena jaso zuten, eta
2011ko martxoaren 1ean Babes Zibilaren Batzorde Nazionalak homologatu egin zituen.

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

Hezkuntza-laguntzako espezialistak kontratatzeko laguntzak

Agindua, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuarena. Honen bidez, laguntzetarako deia egiten
zaie hezkuntza-premia bereziko ikasleak izan eta 2011-2012 ikasturterako Hezkuntza Laguntzako
espezialistak kontratatu behar dituzten itunpeko ikastetxeei/ikastetxe pribatuei

Gobernu Kontseiluak Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren agindu bat onetsi du. Agindu
horren bidez, hezkuntza-premia bereziak dauzkaten ikasleak eskolaratzen dituzten itunpeko ikastetxeei,
2011/2012 ikasturterako hezkuntza-laguntzeko espezialistak kontratatzeko beharra dutenei, laguntzak
emateko deialdia egiten da.

Deialdi horien helburua, 10.500.000 eurokoa, hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleak integratzeko
programa gehiago garatzea da; horretarako, itunpeko ikastetxeei hezkuntza-laguntzeko espezialistak
kontratatzeko laguntzak emango zaizkie.

Dirulaguntza hauek jasotzeko eskubidea Euskal Autonomi Erkidegoko ikastetxe pribatuen titularrek izango
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dute, baldin eta eskaera aurkezteko unean itunpekoak badira; betiere, Berritzeguneko aholkularien iritziz
hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleak dauzkaten ikastetxeak izango dira, ikasle horiek normal
integratzea eta eskolako jardueretan eskola-orduen barruan parte hartzea errazteko laguntzaileen beharra
dutenak.

18,5 miloi euro hasierako lanbide trebakuntza programak garatzeko

Agindua, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuarena, udalei, mankomunitateei edo horiek
sortutako erakunde¬ei eta erakunde pribatuei diru-laguntzak emateko deia egiten duena, 2011-2012
ikasturtean Hasiera¬ko Lanbide Prestakuntzako programak garatzeko.

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuak proposatuta, gaurko bilkuran
agindu bat onartu du. Agindu horren bidez, Udalei, Mankomunitateei edota beraiek sortutako Erakundeei
eta pribatu Erakundeei diru-laguntza emateko deialdia egitea onartu du Hasierako Lanbide Trebakuntza
Programak garatu ahal izateko emango dira diru-laguntzok, 2011-2012 ikasturtean zehar

Hasierako Lanbide Trebakuntza Programek Oinarrizko Bigarren Hezkuntzaren funtsezko gaitasunak
eskuratzen ez dituzten ikasleei oinarrizko lanbide-prestakuntza ematea dute helburu. Prestakuntza horri
esker, kalitatearen aldetik ondo trebatuta sartu ahal izango dira lan-mundura eta izango dute araututako
irakaskuntzetan ikasketak egiten jarraitzeko aukera. Gauzak horrela, programa hauek gizartean
txertatzeko lagungarri izango dituzte.

Arte plastikoetako eta diseinuko prestakuntzarako dirulaguntzak.

Agindua, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuarena; honen bidez 2010-2011 ikasturtean arte
plastiko eta diseinuko prestakuntza-zikloetako prestakuntza praktikoaren fasea (PPF) egiteko
diru-laguntzetarako deialdia egiten da.

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuaren proposamenez, gaurko bileran
onartu du Arte Plastikoetako eta Diseinuko heziketa-zikloetan prestakuntza praktikoaren fasea egiteko
dirulaguntzak deitzen dituen agindua, 2010/11ko aldian.

Dirulaguntza hauen zenbateko globala 28.000 eurokoa izango da eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko
heziketa-zikloetako prestakuntza praktikoaren fasean parte hartzen duten ikasleek, enpresek edo tutoreek
jaso ahal izango dituzte.

5/ 16

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

tef. 945 018 095 - Fax 945 018 081 - e-mail prensa@ej-gv.es



3.616.144 euro IRALE programari atxikitako langileak dituzten ikastetxe pribatuentzat

Agindua, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuarena, 2011eko udan eta 2011-2012 ikasturtean
IRALE programaren barnean Sailaz kanpoko eragileez bideratuko diren ekintzetan parte hartzeko deialdia
argitaratzen duena.

Jaurlaritzaren Kontseiluak, gaur egindako bilkuran, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren
proposamenez, agindu bat onartu du jendaurrean jartzeko dirulaguntzetarako deia, hain zuzen, 2011
urtean zehar irakastorduetan IRALE programaren euskara ikastaroetan parte hartzeko irakasleak liberatu
nahi dituzten ikastetxe pribatu edo ekimen sozialeko zentroentzat.

3.616.144 euroko diru kopurua duten dirulaguntza horien helburua euskara ikasteko liberatzen diren
irakasleen ordezkapenek sortutako gastuak ordaintzea da.

1,2 milioi irakasleak euskalduntzeko

Agindua, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuak emana, Irale programaren baitan 2010. urtean
irakastordu barneko ikastaroren batean jarduteko irakasleak liberatu nahi dituzten ikastetxe pribatu edo
gizarte-ekimenezkoentzako laguntzetarako dei egiten duena.

Jaurlaritzaren Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren proposamenez, gaurko
bilkuran onartu duen Aginduak deialdia zabaltzen du IRALE programako jardueretan, Hezkuntza Sailak
zuzenean burutzen ez dituenetan, parte hartzeko.

Agindu honen helburua irakasleak euskalduntzeko, alfabetatzeko eta hobetzeko programako (IRALE)
jardueretan, Hezkuntza Sailak zuzenean burutzen ez dituenetan, parte hartzeko interesa duten erakundeei
dei egitea da. Jarduera horiek 2011ko udan eta 2011/2012 ikasturtean egingo direnak dira.

Jarduera horiek irakasleen hizkuntza gaitasuna lortzeko ikastaroak izango dira eta irakasorduetatik kanpo
emango dira. Deialdi honek 1,2 milioi euroko diru kopurua du.

388.888 euro musika-irakaskuntzetako ikastetxeetarako

Agindua, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuarena. Honen bidez, toki-administrazio
publikoetatik %25eko edo hortik gorako finantziaziorik jaso ez duten musika-ikastegiei diru-laguntzak
emateko deialdia egiten da.
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Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuaren proposamenez, gaurko bileran
onartu du musika-irakaskuntzetako ikastetxeetarako dirulaguntzak deitzen dituen agindu bat.

Deialdiaren bidez guztira 388.888 euro emango dira, eta dirulaguntza horiek jasoko dituztenak
finantzaketarako herri administrazio publikoen %25eko edo gehiagoko finantziaziorik ez duten musika
irakaskuntzako ikastetxeak dira. Helburua ikastetxe horien gastu arrunta finantzatzen laguntzea da.

Esleipen-irizpideak ikastetxeek emandako klase-orduen araberakoak izango dira.

ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA

Kontsumoa murrizteko, ViSESAK efizientzia energetikoko eta kogenerazioko proiektuak diseinatu,
garatu eta instalatuko ditu

Dekretua, #Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.-Euskadiko Etxebiizitza eta Lurra EA izeneko sozietate
publikoaren estatutuak aldatzea baimentzen duena.

Jaurlaritzaren Kontseiluak argi berdea eman dio "Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A..-Euskadiko
Etxebizitza eta Lurra, E.A." (VISESA) sozietate publikoaren estatutu sozialak aldatzea baimentzen duen
dekretuari.

Helburua da haren xedea zabaltzea, batez ere zerbitzu energetikoen eremura hedatzeko, babestutako
etxebizitzen sustapenetan, hain justu.

Zerbitzu horiek emateko efizientzia energetikoko eta kogenerazioko proiektuak diseinatu, garatu, instalatu
eta finantzatuko ditu. Hori guztia, energia primarioaren kontsumoa, negutegi-efektuko gasen emisioa eta
funtzionamendu- eta mantentze-kostuak murrizteko eta bezeroari eta oro har herritarrei ematen zaien
zerbitzuaren kalitatea hobetzeko. Proiektuarekin lotutako arrisku teknikoak eta ekonomikoak bere gain
hartzea ere badakar. Emandako zerbitzuen ordainketari dagokionean, oinarrituta egongo da (neurri batean
edo erabat) efizientzia energetikoaren lorpenean eta adostutako errendimenduaren betekizunak
betetzean.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006ko apirilaren 5eko 2006/32/EE Zuzentarauak,
energiaren eta energia-zerbitzuen azken erabileraren efizientziari buruzkoak, deia egiten du sektore
publikoaren jarduera eredugarri izan dadin energiaren azken erabileraren efizientziari dagokionean,
efizientzia energetikoa hobetzeko neurriak hartuta eta eperik laburrenean energia gehien aurreztea
eragiten duten neurri errentagarrietan arreta jarrita.

Zuzentarauak berak zehaztu bezala, modu asko daude sektore publikoan modu eredugarrian aritzeko,
efizientzia energetikoko proiektu-pilotuak abiarazita, esate baterako.

Horrela bada, VISESAk zenbait sustapen hautatu ditu efizientzia handia sortzeko sistema alternatiboak eta
zerbitzu energetikoak diseinatu eta eraikitzeko erabiliko dituztenak. Horien xedea bermatzeko eta
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etxebizitzak eskuratu dituztenen segurtasuna bermatzeko, zuzenean kudeatuko ditu zerbitzu horiek.

Zenbait kasutan, zerbitzu energetikoak ematen dituzten sozietateetan - Energia Zerbitzuen Enpresak
(EZE) esaterako- parte hartuko du, eta beste batzuetan zuzeneango edo zeharkako prestazioak
-azpikontratuen bidez- emango ditu.

Eragiketen inbertsioei eta finantzazioari dagokionean, sustapen inmobiliarioaren errentagarritasunaren
barruan kokatu beharko dira, azken kontsumitzaileei onura ekarriz batetik, eta bestetik, inbertsioaren
itzulera lortuz zerbitzuaren ustiapenarekin.

Visesaren xedeari dagokion VI. puntua honela geratuko idatzita:

Efizientzia energetikoa hobetzea helburu duten zerbitzu energetikoak ematea, batez ere etxebizitzen
sustapenetan. Zerbitzu horietan sartuko da energia-hornidura eta merkaturatzea (energia ekoizleei edota
merkaturatzaileei erosita), energia-kudeaketa eta energia kontsumitzen duten instalazioen mantentzea,
eta hori guztia zuzenean edota beste sozietate batzuetan parte hartuta, partaidetutako sozietate horien
kudeaketa, zuzendaritza eta administrazioa barne hartuta

Erabakia, Ermuko Udalarekin 2011ko urtarrilaren 12an izenpetutako hitzarmena baliozkotu eta aipatu
udalak aldi baterako alokairurako 57 zuzkidura bizitoki sustatzeko Abeletxe sektoreko ekipamenduetarako
6. lur-zatiaren titulartasuna dohainik laga izana onartzen duena.

Jaurlaritzaren Kontseiluak baimendu egin du Ermuko Udalak Euskadiko Autonomia Erkidegoko
Administrazioari lur-zati baten titulartasuna dohainik lagatzeko akordioa. Ermuko Abeletxe sektoreko
ekipamenduetarako 6. lur-zatia da eta bertan aldi baterako alokairurako 57 zuzkidura bizitoki sustatuko
dira.

Azalera-eskubideko etxebizitza babestuen jabeek lurzorua erosteko eskaera egin ahal izango dute
ekainaren 1etik uztailaren 31ra arte

Erabakia, azalera-eskubidean eraikita dauden babes ofizialeko hainbat etxebizitza hartzen duen lurzorua
kostu bidez besterantzea baimentzen duena.

Jaurlaritzaren Kontseiluak baimena eman du behin betiko kalifikazioa duten eta azalera-eskubideko
erregimenean esleituta dauden babes ofizialeko etxebizitzen jabeek lurzorua eros dezaten.

Gaur onetsi den erabaki horren bitartez, azalera-eskubideko etxebizitzen jabeek etxebizitzen jabetza osoa
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eskuratu ahal izango dute; hori dela-eta, ez dituzte etxebizitzak galduko 75 urteren buruan, eta horrekin
batera, etxebizitzaren balioa ez da urteak igaro ahala murriztuko.

Eskabideak aurkezteko epea 2011ko ekainaren 1etik uztailaren 30era artekoa izango da.

2010eko uztailaren 21ean, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuak agindu bat eman zuen
azalera-eskubideko etxebizitzetarako lurzorua erosteko, baldin eta etxebizitzak 2003ko urtarrilaren 1a
baino lehenagokoak baziren, eta hortaz, behin-behineko kalifikazioa bazuten. Etxebizitza horien jabeek
lurzorua erosteko aukera izan zuten, eta aldi berean, behin betiko kalifikazioa eskatu zuten. Halaber,
etxebizitza horiek osatu zituzten jabeen erkidegoetan zeuden merkataritza-lokalen eta etxebizitzei ez
atxikitako eranskinen jabeek aukera bera izan zuten.

Guztira 13.193 etxebizitza, merkataritza-lokal eta eranskinek parte har zezaketen eragiketan, eta 3.621
eskabide jaso ziren lurzorua erosteko. Horrek agerian utzi zuen jabeek jabetza osoa lortzeko zuten
interesa.

Aurreratu zen bezala, Etxebizitza Sailak lehen fasearen ondoren, beste fase batzuk antolatzea aurreikusita
zuen. Helburua behin betiko kalifikaziodun eta azalera-eskubidean eraikitako etxebizitzak ere lurzorua
erosteko eskaintzaren barnean sartzea zen, sartzeko baldintza objektibo berberekin.

Bigarren fase horretan 7.000 baino gehiago etxebizitza, merkataritza-lokal eta eranskin sartu dira; eta
haien jabeei jabetza osoa lortzeko aukera eman zaie.

Aurtengo prozedura eta 2010ekoa berdin-berdinak izango dira, alegia, Etxebizitza, Herri Lan eta
Garraioetako sailburuak agindua emango du, eta bertan honako hauek zehaztuko dira: eskatzaileen
diru-sarreren muga, egin beharreko izapideak, lurzoruaren balioespena eta lurzorua erosteko epeak.

Lurzoruaren balioa zehazteko, eraikinaren balio osoa kalkulatuko da, eta gero zenbateko horri %10
gehituko zaio, lurzoruaren eragin-balioa dela-eta. Ordaindu beharreko azken prezioa jabetza
horizontalaren partaidetza-kuoten arabera esleituko da, eta kuotari BEZa gehituko zaio. Edonola ere,
azken prezioa 9.000 eta 12.000 euro bitartean izango da etxebizitzako.

Aurreko fasean egin zen bezala, ordaintzeko erraztasunak emango zaizkie lurzorua erosi nahi dutenei:
epe luzeko finantzazioa, interes-tasa txikia, eta eragiketaren eta izapidetzeko gastuen %100 eskatzeko
aukera.

Kontuan hartu behar da, prezioen gaineko agindua 2010eko irailean onartu zenetik aurrera, etxebizitzen
azalera-eskubidearen balioa murrizten joango dela denbora pasa ahala, eta etxebizitzak 75 urte betetzetik
gertuago dauden heinean.

Aurten, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrek onartu dute etxebizitza-mota horretako
jabeek jabetza osoa eskura dezaten, baldin eta eragin-balioa aldez aurretik ordaintzen badute. Gobernuak
alokairua bultzatzeko erabiliko ditu diru-sarrerak.

Prozesu horri ekiteko aukera Etxebizitzaren aldeko Itunean adostu ziren ekintzetako bat izan zen, eta Itun
hori 79 erakunde sozialek eta ekonomikok sinatu dute dagoeneko.

Betekizunak
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Babes ofizialeko etxebizitzaren titularkide guztien diru-sarrerak hartuko dira kontuan, eta Babes publikoko
etxebizitzen araubide juridikoari eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei martxoaren 4ko 39/2008
Dekretuaren 20., 21., eta 23. artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz haztatuko dira diru-sarrerak.

Diru-sarreren mugak 2009ko zerga-ekitaldiari egokituko zaizkio, eta honako hauek izango dira:

a) Araubide bereziko babes ofizialeko etxebizitzak edo etxebizitza sozialak badira: 25.000 euro

b) Araubide orokorreko babes ofizialeko etxebizitzak badira: 39.000 euro

Prozedura

Lurzorua erosteko interesdunek Etxebizitzako lurralde ordezkariari zuzendu beharko diote eskabidea,
dagokion dokumentazioarekin batera. Eskabidea horretarako egokitu diren erregistro publiko guztietan
erregistratu ahal izango dute.

Babes ofizialeko jabeek lurzorua erosteko finantzazio kualifikatua lortu nahi badute, eskabide-orriko atal
egokian adierazi beharko dute.

Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzak honako hauek jakinaraziko dizkio eskatzaileari: eragiketaren azken
prezioa, dagokion BEZa barne, bai eta ordaintzeko modua eta epea ere. Ordaintzeko epeak gehienez
hilabetekoa izan behar du.

Interesdunak finantza-neurriak eskatu baditu, azken prezioarekin batera jakinaraziko diote neurri horiek
emateko edo ukatzeko ebazpena.

Izapide guztiak amaitutakoan, Etxebizitzako lurralde ordezkariak erosteko eskabidearen onartzeko
ebazpena emango du. Ebazpenean eskualdatzea formalizatu eta erregistratu ahal izateko datu guztiak
jasoko dira, eta interesdunei eskritura publikoa egiteko deituko die.

Erosleen kontura izango dira eskualdatzeak eragindako eskritura-, erregistro-, eta zerga-gastu guztiak.

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA

5 milioi kanpoan euskal enpresen ezarpenak bultzatzeko

Ebazpena, Berrikuntza eta Teknologiako sailburuordearena. Honen bidez, argitara eman da Euskadiko
enpresak kanpoan sortu, ezarri eta garatzea bultzatzeko Kanpo Ezarpenetarako Gauzatu Programa
arautzen duen Aginduak ezarritako esparruko laguntzak 2011eko ekitaldirako emateko deialdia.

Jaurlaritzaren Kontseiluak 5 milioi euroko zuzkidura onartu du gaur, euskal enpresen kanpoko ezarpenak
sortu eta garatzen laguntzeko Gauzatu-Kanpoko Ezarpenak programarako deialdia egiteko.
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Eusko Jaurlaritzak bultzatutako nazioartekotzeari laguntzeko estrategiaren barnean daude laguntza
horiek, eta oinarri esportatzailea handitzea, euskal enpresen nazioarteko dimentsioa garatzea eta
kanpoaldearekin izango dituen harreman ekonomiko-komertzialen dibertsifikazio geografikoa eta
sektoriala sustatzea dute helburu.

Gauzatu-Kanpoko Ezarpenak programa batez ere bigarren puntuari lotuta dago, eta euskal enpresen
nazioarteko jarduera eta errentagarritasuna sendotu eta indartu nahi ditu. Laguntza ez da soilik kanpoan
salmentak handitu nahi dituzten jardueretara bideratzen, izan ere, nazioartekotzeko prozesuan
esportazioaz bestelako formulen bitartez (adibidez: produkzioa kanpoan ezartzea) jauzi kualitatiboa eman
nahi duten enpresak bultzatu eta horiei lagundu nahi baitzaie.

14 eskaera joan zen urtean

Joan zen urtean Gauzatu Kanpoko Ezarpenak programak 14 eskaera jaso zituen, Brasilen, Txinan, Indian
eta Errumanian (3na proiektu), Mexikon eta Arabiar Emirerri Batuetan ezarri ziren enpresenak.

Euskadin ezarrita dauden enpresetara bideratuta daude, enpresa horiek EB15etik kanpoko herrialdeetan
produkzioa ezartzeko proiektuak badituzte, 250 langile baino gutxiago badituzte eta urteko
negozio-bolumena 50 milioi eurotik beherakoa badute, edo bestela urteko balantze orokorra 43 milioi
eurotik gorakoa ez badute.

Berritasun gisa, 2011. urtetik aurrera produkzio-sektore guztietako euskal enpresek eska ditzakete
programa honen laguntzak. Bazter utzi dira honako sektore hauetarako inbertsioak: higiezinak, finantzak,
aseguruak eta defentsa.

Deialdi honetarako eskaerak aurkezteko epea uztailaren 7an amaituko da.

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA
ARRANTZA SAILA

Eusko Jaurlaritzak 330.000 euro bideratu ditu ondare naturalaren kontserbatze ekintzetarako

Agindua; agindu horren bidez, 2011 urterako, EAEko eremuan lur-zaintzailetzailetza akordioetan diren
ondare naturala kontserbatzeko ekintzetarako diru-laguntzak iragartzen dira.

Euskal Autonomia Erkidegoko eremuan lur-zaintzailetza akordioetan diren ondare naturala kontserbatzeko
ekintzetarako 2011 urterako diru-laguntzak jasotzen dituen agindua onartu du Gobernu Batzordeak.

Pilar Unzaluren sailak landutako testuaren arabera, 330.000 euro inguru bideratuko dira lur-zaintza eta
ondare naturala kontserbatzeko eta Lurralde zaintzarako.

Lurralde zaintzarako neurriak ezagunak dira dagoeneko Euskadin, joan den urtean lehendabizikoz jarri
baitziren martxan Urdaibaiko Garapen Iraunkorrerako Proiektuan, eta kultura-ondarea kontserbatzen
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laguntzen duten esperientzien saiakuntza-banku horretan emaitzak positiboak izan zirenez, herrialdeko
beste puntu batzuetara zabaldu da.

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.

6.200.000 euroko diru-laguntzen deialdia egin da, landa-eremuak sustatu eta garatzeko

Agindua, 2011eko deialdia egiten duena urriaren 7ko 171/2008 Dekretuaren babespeko laguntzetarako.
Dekretu horrek Euskal Autonomia Erkidegoko landa-inguruneak sustatu eta garatzeko laguntzak arautu
zituen (Erein programa).

EREIN programaren bidez Euskadiko landa-eremuak sustatu eta garatzeko, 6.200.000 euroko
diru-laguntzak bideratzea erabaki du Gobernu Kontseiluak gaur egindako bileran.

Modu horretan, Gobernu Kontseiluak Pilar Unzalu Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta
Arrantza sailburuaren Agindua baimendu du. Agindu horrek "Euskadiko Landa-garapen Jasangarriaren
2007-2013 Programaren" esparruan diru-laguntza horien deialdia egiten du.

Onartu diren 6 milioi eurotik gorako dirulaguntza horiek, 5.400.000 euro Euskal Autonomi Erkidegoko
aurrekontuetatik aterako dira eta 800.000 euro FEADER Batasuneko fondotik.

Honako hauek dira diru-laguntzen xedeak: Euskadiko landa-eremuen garapena sustatzea eta
ekonomiarentzat eta landa-eremuko biztanleentzat oinarrizko zerbitzuak hobetu eta sortzeko bidean
aurrera egitea; enpresak sortu eta hobetzea; edo landa-ondarea babestea. Horien xedea
landa-inguruetako zerbitzuen kalitatea hiri-inguruetakoekin parekatzea da.

Laguntza hauen artean enpresak sortu, hedatu eta modernizatzera bideratutakoak daude;
landa-eremuetan enplegua sortzeko diru-laguntzak; eta etxebizitzari bideratutako diru-laguntzak.

Deialdi honetan aurkeztutako proiektuen ebaluazioa egiteko orduan, proiektua kokatzen den ingurunearen
landa-izaera maila eta proiektuaren bideragarritasuna eta inguruko sozio-ekonomian duen eragina
kontuan hartuko dira.
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KULTURA SAILA

428.000 euro onartu dira, euskarazko literatura-argitalpenetarako

Agindua, euskarazko literatura-argitalpenetarako laguntzak emateko araubidea ezarri eta deialdia egiten
duena.

Jaurlaritzaren Kontseiluak euskarazko literatura-argitalpenetarako laguntzak emateko araubidea ezarri eta
deialdia egiten duen Kulturako sailburuaren agindua onartu du.. Laguntza hauetarako 428.000 euro
erabiliko dira.

Kultura Sailak bere laguntza eta kolaborazioa eskaini nahi die argitaletxeei, euskarazko edizioak dakartzan
gastuak ordaintzeko diru-laguntzen bidez, euskararen zabalkundea alor horretan ere indartzeko eta
euskarazko literatura-lanak argiratatzeak eskatzen duen ahalegina sustatzeko.

Horretarako, agindu honen bitartez, euskarazko literatura-argitalpenetarako laguntzetarako deia egiten da,
eta horiek jasotzeko araubidea ezartzen. Laguntzen helburua da 2011. urtean argitalpengintzan
diharduten enpresek garatu beharreko euskarazko literatura-lanen urteko edizio-planaren
argitalpen-kostuak partez ordaintzea.

Xede horretarako 428.000 euro erabiliko dira. Deialdi honetan finkatutako betebeharrak betetzen dituzten
argitaletxeek eskatu ahal izango dituzte diru-laguntzak. Argitaletxetzat hartuko da, bakarrik, bere gizarte
xedearen barruan argitalpengintza izan eta 2009. urtetik 2010. urtera bitartean gutxienez hiru egileren bost
liburu argitaratu dituzten merkataritza-erakunde pribatuak edo pertsona fisikoak. Bere gizarte-xedearen
barruan argitalpengintza sartuta duten erakunde pribatuen kasuetan, bai eta pertsona fisikoen kasuan ere,
jarduera ekonomikoen zergako edizio-jardueretarako epigrafean alta emanda egon behar dute. Ez dira
emango diru-laguntzak elkarteek eta fundazioek aurkeztutako eskaerei.

Argitaletxeek edizio-plan bat aurkeztu beharko dute, eta bertan adierazi 2011n agitaratuko diren
euskarazko literatura-liburuak, aurreko urteetako laguntza hauen edizioetan parte hartu ez dutenak.

Jaurlaritzak 57.000 euro jarriko ditu Euskal Autonomia Erkidegoko antzerkietako
egoitza-proiektuetarako

Agindua, Euskal Autonomia Erkidegoko antzerkietan egoitza-proiektuetarako 2011. urtean laguntzak
emateko araubidea ezartzen duena.

Kulturako sailburuaren proposamenez, Jaurlaritzaren Kontseiluak Euskal Autonomia Erkidegoko
antzerkietan egoitza-proiektuetarako 2011. urtean laguntzak emateko araubidea ezartzen duen Agindua
onartu du. Horretarako, 57.000 euro erabiliko dira.
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Agindua berria da, eta beraren xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko konpainia egoiliarren eta udal
titulartasun publikoa duten harrerako gune eszenikoen arteko lankidetza-programak 2011. urtean
garatzeko gastuak partez ordaintzeko diru-laguntzak emateko baldintzak arautzea. Diru-laguntzaren
onuradunak dira ekipamendu eszeniko egonkor baten titularrak diren udalak edo udalen mendeko
erakundeak.

Diru-laguntza hauetarako, guztira, 57.000 euro erabiliko dira, baina proiektu bakoitzari emandako
diru-laguntzaren gehienezko zenbatekoa 30.000 eurokoa izango da.

Laguntzak zuzenduta daude jarraian aipatzen diren baldintzak bete eta gune eszenikoaren titularrak eta
konpainia egoiliarrak batera aurkezten dituzten proiektuetara:

a) Proiektua bururatzeko behar diren instalazio administratiboak, gune eszenikoa, makinaria eta material
eszenikoa eta zerbitzu profesionalak erabiltzeko lagatzea, aurrez hitzartutako baldintzen arabera.

b) Ekoitzitako ikuskizunaren emanaldia(k) edo ekoizpena egitea harrerako antzokian.

c) Bere ingurune hurbilean antzerkia sustatzeko programa bat aurkeztea (sentsibilizazioa, ikuslegoa
sustatzea, prestakuntza, dinamizatzea...), proposatzen diren helburu, jarduerak eta egutegia
zehatz-mehatz azalduko dituena.

d) Aurreko puntuan adierazitako kontzeptuak eta eskatzen den diru-kopurua jasoko dituen aurrekontu
zehatza.

Jaurlaritzak 290.000 euro onartu ditu musika-jarduera profesionaletarako

Agindua, musika jarduera profesionaletarako diru-laguntzak emateko modua arautzen duena

Jaurlaritzaren Kontseiluak musika-jarduera profesionaletarko diru-laguntzak arautzen dituen Kulturako
sailburuaren Agindua onartu du gaur. Laguntza horiek euskal musikarien sorkuntza-lana sustatzeko
formula bat izan nahi dute eta, gainera, musikari horien ahalegina aitortzeaz gain, beren lanak beste
merkatu batzuetara zabaltzeko aukerak eskaini, beren finantzabideak ugaritu daitezen. Horretarako,
290.000 euro erabiliko dira.

Onartu den aginduaren helburua musika sustatzea da, hainbat alorretan garatuko diren proiektuei
laguntzak emanez: musika-konposizioa, musika-partituren edizio inprimatua, banakako musika-proiektuak
edo musika-ekimen enpresarialak. Deialdi honen bitartez laguntzen diren proiektuak, edo haien tartekako
faseak, 2011ko urtarrilaren 1etik 2012ko aebnduaren 31 bitartean gartu behar dira, eta, halaber,
lagundutako lan edo jardueraren jendaurreko aurkezpenen bat aurreikusi behar da denbora-tarte horretan.

Programa honetarako bideratutako diru-baliabideak 290.000 euro izango dira, eta modalitate hauetan
banatuko dira:Programa honetarako bideratutako diru-baliabideak 290.000 euro izango dira, eta
modalitate hauetan banatuko dira:
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a) Musika-konposizioa: 34.000 euro.

Modalitate hau musika-konposizioak gauzatzera zuzenduta dago, musika-konposiziotzat hartuta partitura
batean -grabazio batean, musika elektroakustikaren kasuan- islatutako edozein jatorrizko lan. Hiru modulu
ezarri dira, proiektuen genero eta iraupenaren arabera:

- 6.000 euro arteko laguntzak, hamabost minutu baino gehiago irauten duten lan sinfonikoetarako..

- 3.000 arteko laguntzak, hamabost minutu baino gutxiago irauten duten lan sinfonikoetarako eta
ganbera-taldeetarako konposatutako lanetarako, hiru interpretatzailetik gora eta iraupena edozein dela
ere, edota hamar minututik gora irauten duten bi musika-tresnatarako lanetarako.

- 1.500 euro arteko laguntzak, hamar minutu baino gutxiago irauten duten eta gehienez bi
interpretatzailerentzat diren lanetarako.

Musika elektroakustiko soila diren proiektuak iraupenaren arabera sailkatuko dira batean edo bestean.

b) musika-partiturak editatzea: 30.000 euro.

Laguntza hauek musika-partituren edizio inprimatua dute helburu, gero zuzenean interpretatu ahal izateko
zabaldu daitezen. Espresuki geratuko da deialdi honetatik kanpo material didaktikoen edizioa.

Modalitate honetan proiektu bat baino ezingo da lagundu onuradun bakoitzeko, nahiz eta proiektuan edizio
bat baino gehiago aurreikusi. Dena den, onuradun bakoitzari ezingo zaio 10.000 euro baino gehiago
eman.

c) Banakako musika-proiektua: 86.000 euro.

Diru-laguntza hauen xedea da zuzeneko musika-ekoizpena edo formatu fonografikokoa bultzatzea, bai eta
musika-proiektu bat sustatzea eta zabaltzea. Sartuta daude baita ere ikus-entzuleen sentsibilizazioa eta
prestakuntza eta ikerketa.

Modalitate honetan proiektu bat baino ezingo da lagundu onuradun bakoitzeko, nahiz eta proiektuan
jarduera bat baino gehiago aurreikusi. Halaber, onuradun bakoitzari ezingo zaio 10.000 euro baino
gehiago eman.

d) Musika-ekimen enpresarialak: 140.000 euro.

Modalitate honen hartzaileak dira Euskadin jardunean dauden musikariak edo musika-taldeak, edo euskal
musika-jardueraren esparruko beste ekimen batzuk.

Modalitate honetan proiektu bat baino ezingo da lagundu onuradun bakoitzeko, nahiz eta proiektuan
jarduera bat baino gehiago aurreikusi. Onuradun bakoitzari ezingo zaio 28.000 euro baino gehiago eman.

Liburutegietako langileen prestakuntzarako hitzarmen bat sinatu da, Donostia Kultura
erakundearekin
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Erabakia, Donostiako Udalaren entidad pública empresarial Donostia Kulturari diru-laguntza zuzena
onartzen duena, haurren eta gazteen irakurzaletasunarekin zerikusia duten prestakuntza eta lanbide
aholkularitzako zerbitzuak hobetzeko zenbait programa garatzeko.

Jaurlaritzaren Kontseiluak baimena eman dio Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailari, Donostiako udalaren
mendeko Donostia Kultura izeneko enpresa-erakunde publikoarekin hitzarmen bat sinatzeko, haur eta
gazteen irakurketarako prestakuntza eta orientazio profesionalerako programak garatzeko. Hitzarnen
honen ondorioz, Eusko Jaurlaritzak 22.000 euro jarriko ditu 2011ko urtealdi honetan.

Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren iritziz -zehazki, Liburutegi Zerbitzuaren iritziz- bere eginkizun
garrantzitsuenen artean irakurzaletasuna haur eta gazteen artean zabaltzea dago. Horregatik, jarduketa
programa berariazko bat bultzatzen du batik bat haur eta gazteen artean irakurketa sustatzeko liburutegi
publikoetako erabiltzaileen artean. Alde horretatik, beharrezko ikusi da Euskadiko Liburutegien Sarean
sartuta dauden liburutegi publikoetako profesionalen prestaketa hobetzea haur eta gazte irakurketaren
alorrean.

Helburu horiei begira sinatu da hitzarmen hau, zeren eta Donostiako Udalaren Donostia Kultura enpresa
erakundeak programa bereziak garatu izan baititu azken urteotan, batzuetan Eusko Jaurlaritzako Kultura
Sailaren beraren laguntzarekin, haur eta gazte irakurketaren inguruan, eta esperientzia eta ezagutza
handiak lortu ditu horiek zabaltzeko metodo eta formuletan.
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