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HERRIZAINGO SAILA

Larrialdiak Kudeatzeko Legea Aldatzeko Lege Proiektua onartu dute

Lege proiektua, Larrialdiei buruzko Legea aldatzekoa

Jaurlaritzaren Kontseiluak Larrialdiak Kudeatzeko Legea Aldatzeko Lege Proiektua onartu du gaur.
Proposatutako aldaketek larrialdiak kudeatzeko sistema indartzea dute helburu, eta, horretarako, babes
zibilerako egitura eta zerbitzuak indartu, eta herritarrekiko harremanak bultzatu nahi dituzte, gaur egun
indarrean dagoen sistemaren oinarrizko funtsak aldatu gabe.

Larrialdiak Kudeatzeko 1/1996 Legea, apirilaren 3koa, arau aitzindaria izan zen; izan ere, sistema
bakarrean batzen zituen larrialdien ohiko kudeaketa eta hondamendiek eragindako larrialdi egoeren
aurreko erantzuna. Urte hauetako guztietako esperientziak erakutsi duenez, bete-betean asmatu zuten
modelo hori aukeratuta, eta beste toki batzuetako administrazioek eredu eta inspirazio gisa erabili dute.

Dena den, denborak erakutsi duen bezala, eredu horren hainbat atal eguneratu egin behar dira, gaur
onartutako Moldatze Proiektuan batutako erreformak gauzatuz.

Eusko Jaurlaritzak gaur onartu duen erreforman, larrialdi politika publikoa indartzeko bidean berebiziko
garrantzia duten edukiak biltzen dira: herritarrek larrialdien arloan zein eskubide eta zein betebehar
dituzten arautzen du, hondamendiei aurre egiteko mekanismoak indartzen ditu, erakunde publiko eta
pribatuen arteko harremanak sustatzen ditu.

Baita ere, larrialdiak koordinatzen dituzten gizon-emakumeei agintaritzaren agente maila ematen die,
ekintza nabarmengarriak azpimarratzeko ohorezko sariak sortzen ditu, lege betebeharrak betetzen ez
dituztenak zigortzeko erregimena arautzen du, hirigintza legediak babes zibila kontuan hartu behar duela
esaten du, larrialdi zerbitzu guztietako zentral operatiboak elkarrekin konektatu behar direla agintzen du,
etab.

Halaber, larrialdien kudeaketan inplikazioa duten Administrazio guztiek konpromiso gutun bat sinatzea
aurreikusten du erreformak. Herritar baten larrialdi dei baten edo laguntza eskari baten aurrean zerbitzu
horiek guztiek parte-hartze azkar, bateratu eta eraginkorra egingo dutela bermatuko dute horrela.

Proiektuak dioenez, Hondamendien aurreko Laguntza Unitatea ere sortuko da, Herrizaingo Sailaren
barruan. Horretan, administrazio ezberdinetako edo erakunde pribatuetako teknikariak egongo dira, eta
Euskal Autonomia Erkidegoko edo, haren laguntza eskatzen dutenean, kanpoko larrialdi egoeretan
pertsonak eta ondasunak babestea izango da haien eginbeharra.

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

Ikerketa eta ekipamendu zientifikoaren proiektuen deialdien ebaluazioa
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Erabakia, Ebaluazio eta Prospektiba Agentzia Nazionalak ikerketa-proiektuen eta hornikuntza
zientifikoaren deialdien ebaluazio zientifiko eta teknikoan lankidetzan jardun dezan Zientzia eta
Berriztapen Ministerioarekin hitzarmen bat izenpetzeko baimena ematen diona.

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren proposamenez, hartu du Zientzia
eta Berriztapen Ministerioarekin hitzarmen bat izenpetzea baimentzeko erabakia, Ebaluazio eta
Prospekzio Agentzia Nazionalak (ANEP) parte har dezan Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren
ikerketa- eta ekipamendu zientifikoaren proiektuen deialdien ebaluazio zientifiko eta teknikoan.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak ordainduko ditu ebaluazio-txosten teknikoak egiteko lanei
lotutako kostuak, aurten 24.000 # ingurukoak izango direnak.

Oxfordeko Unibertsitateko St Antony College

Agindua: honen bidez, diru-laguntza baterako deia egiten zaie Oxfordeko Unibertsitateko St. Antony#s
College-ko ikertzaile bisitariei

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren proposamenez, gaur onartu du
2012/2013 ikasturtean Oxford-eko Unibertsitateko St Antony`s College bisitatuko duten ikertzaileentzat
dirulaguntza bat deitzen duen agindua.

52.356 euroko dirulaguntza hori ikasturte oso baterako (hiru hiruhileko) izango da, izangaiek hiruhileko bat
edo biko egonaldi partzialak aukeratu ahal izango dituzten arren.

Ikertzaile bisitariak ondorengo diziplinetan egin ahal izango du ikerketa-lana: Historia Modernoa,
Ekonomia, Gizarte Zientziak, Antropologia eta Nazioarteko Zuzenbidea.

JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA

Lankidetza-Hitzarmena, Euskal Herriko Unibertsitateko Huko Valentin de Foronda Gizarte
Historiarako Institutuarekin

Erabakia, Euskal Herriko Unibertsitateko Valentín de Foronda Gizarte Historiako Institutuarekin Lankidetza
hitzarmen bat izenpetzeko baimena ematekoa. Helburua: Euskal Herriak Francoren erregimenetik
pairatutako errepresioaren ikerketa historikoa ikertzeko proiektu bat jardunean jartzea
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Gobernu Kontseiluak Justizia eta Herri Administrazio Sailak eta EHUko Valentin de Foronda Gizarte
Historiarako Institutuak sinatutako hitzarmena sinatu du, Euskal Autonomia Erkidegoan 52/2007 Legean
ezarritakoa betetze aldera. Lege horrek Gerra zibilaren eta diktaduraren garaian jazarpena edo indarkeria
jasan zutenen eskubideak aitortzen eta zabaltzen eta haien aldeko neurriak ezartzen ditu.

Hitzarmen horren xedea da Francoren erregimenak Euskadin eragindako errepresioari buruzko
ikerketa-proiektu historikoa abian jartzea.

Justizia eta Herri Administrazio Saileko Giza Eskubideen Zuzendaritzak agintzen du 2011n finantzatuko
duela ikerketa-proiektua eta Valentín de Foronda Gizarte Historiarako Institutuak, berriz, ondoko lan hauek
egingo dituela:

- Euskal Herrian frankismoak eragindako errepresioari buruzko agiriak errekuperatzea eta horien errolda
egitea (1936-1945).

- Ikus-entzunezko funts argitaragabe bat transkribatzea: Frankismoaren esklaboak EAEn, gerran eta gerra
ostean langileen batailoietan izan ziren gudarien testigantzak bilduta.

- Ordena Publikoaren Tribunalaren jurisdikzioaren pean (1963-1977) Euskal Autonomia Erkidegoan
jasandako errepresio frankistari buruzko agiriak aztertzea eta horri buruzko ikerketa bat egitea

Hitzarmena sinatzen den egunean bertan jarriko da martxan, eta indarrean izango da 2011ko abenduaren
31ra arte; aurkakorik ezean, hitzarmena urtetik urtera luzatuko da berez, eta gehienez ere hiru urtez luzatu
ahal izango da.

ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA

Eusko Jaurlaritzak Pasaiako alkatea Pasaiako Portu Agintaritzako Administrazio Kontseiluko kide
izendatu du

Dekretua, Pasaiako Udalak Pasaiako Portuko Agintaritzaren Administrazio Kontseiluan duen batzarkide
bat izendatzeko dena

Jaurlaritzaren Kontseiluak, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuak hala proposatuta, Pasaiako
alkate Amaya Aguirregabiria Pasaiako Portu Agintaritzako Administrazio Kontseiluko kide izendatzea
erabaki du.

ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA

7,92 milioi euro esku-hartze sozialaren arloko hirugarren sektorearen jardueretarako
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Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako gastua egiteko baimena ematekoa. Diru-kopuru horren bidez, Euskal
Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko
diru-laguntzak arautu zituen abenduaren 29ko 649/2009 Dekretuan jasotako laguntzak finantzatu nahi
dira, 2012ko ekitaldian

Jaurlaritzaren kontseiluak diru-laguntzen deialdia onartu du, Euskadiko esku hartze sozialaren arloko
hirugarren sektorearen 2012. urteko jardueretarako, 7,92 milioi euroko kopuruarekin.

Gizarte Zerbitzuen Legeak, herritarrek gizarte-zerbitzuak jasotzeko duten eskubidea ez ezik, hainbat
prestazio eta zerbitzuren hornikuntzaren izaera publikoa ere bermatzen du. Horrez gain, lege horrek berak
irabazi-asmorik gabeko gizarte-ekimenerako laguntza publikoa aurreikusten du, Gizarte Zerbitzuen Euskal
Sistemaren Prestazio eta Zerbitzuen Katalogoan barne hartu gabeko prestazio eta zerbitzuak garatzeko,
gizarte-zerbitzuen esparruan beste jarduera batzuk ere ezartzeaz gainera.

Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak irabazi asmorik gabeko gizarte-ekimeneko entitateei ematen dizkien
laguntzak gizarte-zerbitzuen, eta, oro har, esku-hartze sozialaren arloan garatzen dituzten jarduerak
sustatzen dituzte. Jarduera horien xedea pertsona guztien autonomia pertsonala eta integrazio
komunitarioa sustatu eta babestea da, batez ere gizarte-zerbitzuak, gizarteratzea, familiaren babesa,
droga-mendetasunen prebentzioa eta haur eta nerabeen arreta eta babesa aintzat hartuz.

Horrez gain, esku-hartze sozialaren esparruko jardueratzat hartzen dira etorkinak gizarteratzearen eta, oro
har, kulturartekotasunaren inguruko guztiak, honakoak izan ezik: gai juridikoetarako laguntza, adinekoen
arreta eta babesa, mendetasun egoeran dauden pertsonen arreta eta babesa eta, oro har, desgaitasuna
eta askatasun eta aniztasun afektibo-sexuala.

Dirulaguntza-deialdiaren barruan hiru lerro daude: pertsona, familia, talde eta komunitateekin esku-hartze
sozialeko jarduerak egiteko 6,3 milioi euro baino gehiago aurreikusten dira; beste 900.000 euro
esku-hartzearen arloan borondatezko ekintza eta elkarteen partaidetza indartzeko jardueretarako eta
670.000 euro guztira esku-hartze sozialaren ezagutza kudeatzeko jardueretarako.

Espainian aitzindaria izango den lan-tresna onartu du Jaurlaritzak, adingabeen arrisku eta
babesgabetasun egoeren balorazio irizpideak bateratzeko

Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoan haurtzaroa eta nerabezaroa atenditu eta zaintzeko udal- eta
eskualde-zerbitzuetan antzematen diren arrisku egoeren larritasuna baloratzeko tresna onartzekoa

Espainian aitzindaria izango den lan-tresna teknikoa EAEn ezartzea onartu du Jaurlaritzaren kontseiluak.
Horren bitartez, adingabeek nozitzen dituzten arrisku eta babesgabetasun-egoeren larritasuna irizpide
berdinekin baloratzeko aukera izango dute hiru lurraldeetako oinarrizko gizarte zerbitzuek.

BALORA tresna foru-aldundiek, Eudelek eta Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak
berak balorazio-irizpideak bateratzeko azken bi urteotan garatu duten prozesu luze baten emaitza da.
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BALORAri esker esku hartzeko irizpide berberak erabili ahal izango dira haur edo nerabe batengan
eragina duten arrisku- edo babesgabetasun-egoera guztietan, eta horrela zehaztu ahal izango da arrisku
arina edo ertaina dagoen, edo, bestela arrisku hori larria den edo babesgabetasun-egoera, dagoen.

Tresna hori sortzerakoan kontuan izan dira Estatu Batuetan, Kanadan eta Erresuma Batuan jadanik
arrakastaz ezarri diren esperientziak.

Adin Txikikoentzako Babes Juridikoari buruzko Legean xedatzen denez, "arrisku egoerak dira haurraren
edo nerabearen garapen pertsonala edo soziala kaltetzen dituztenak, babesgabetasuntzat jo ezin badira".
Bestalde, adingabeen zaintzarako legeetan ezarritako babesteko betebeharrak ez betetzearen edo gaizki
betetzearen ondorioz sortutakoak dira babesgabetasun egoerak.

EAEn udaletako oinarrizko gizarte-zerbitzuek dute arrisku-kasu arin eta ertainei erantzuteko ardura.
Larritasun handieneko kasuak ikertu, baloratu eta orientatzea haur eta nerabeak babesteko aldundietan
dauden zerbitzu espezializatuen zeregina da.

Balorazio-irizpideak bateratzeaz gainera, BALORAk haur eta nerabeei laguntza eta babesa emateko lana
erraztuko die gizarte-zerbitzuetako teknikariei, esku hartzeko prozesua arinduko du eta koordinazio hobea
sustatuko du udal esparruaren eta lurralde-esparruaren artean, haur eta nerabeei eta haien familiei
emandako laguntzaren kalitatea hobetzen laguntzeko.

Immigrazioaren, Herritarren eta Kultura arteko Bizikidetasunaren III. Plana onartu du Jaurlaritzak

Erabakia, Inmigrazio, Herritartasun eta Kulturarteko Bizikidetzari buruzko III. Plana 2011-2013 onartzekoa

Jaurlaritzaren Kontseiluak Immigrazioaren, Herritarren eta Kultura arteko Bizikidetasunaren Euskal Plana
onartu du gaur, immigrazioaren eta EAEn bizi diren etorkinen integrazioaren eta bizikidetasunaren
alorreko esku-hartze publikoa koordinatuko duen plana, alegia.

Gaur egun, EAEko biztanleriaren % 6,6 atzerritarrak dira eta ehuneko hori % 8,2ra igotzen da jatorriz
atzerritarrak izanik azken urteotan nazionalitate espainiarra lortu dutenak kontuan izaten baditugu.

Immigrazioarekin loturiko euskal politikan hobetu beharreko alderdi nagusietako bat hauxe da: euskal
erakundeen lidergo partekatua ahalbidetzeko tresna egituratuak indartzea. Ildo horretan, Enplegu eta
Gizarte Gaietako Sailaren Planaren arabera, integrazioaren eta bizikidetzaren alorrean,
erakunde-arkitektura hori egituratu eta egonkortu behar da, bai Eusko Jaurlaritzan, baita foru-aldundiekin,
udalerriekin eta arlo horretan garrantzitsuak diren beste gizarte-eragile batzuekin ere.

Era berean, nabarmentzen du ahalegin publikoak integrazioa eta bizikidetza izan behar dituela kontuan.
Horretarako, integratzeko bide nagusiak enplegua eta hezkuntza izango dira, alde batetik, eta, bestetik,
zerbitzu publikoek aniztasuna kudeatzeko eta herritarren diskriminaziorik eza eta tratu-berdintasuna
bermatzeko duten gaitasuna.
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Etorkinen integrazio eta partaidetza sozialerako Foroak hartu du plana lantzeko ardura, baina, era berean,
unibertsitatearen, immigrazioko udal-teknikarien eta erakundeen eta gizarte-sareen partaidetza izan du.
Horiekin batera, Jaurlaritzaren sailek beren ikuspegia azaldu dute, baita etorkinen integrazioari eragiten
dieten politika publikoei ondorio hobeekin aurre egiteko dituzten premiak ere. Guztira, 40 lan-bilera baino
gehiago egin dira, eta bilera horietan eraginpean hartutako arlo guztietako 200 pertsona inguruk hartu dute
parte.

Immigrazioaren, Herritarren eta Kultura arteko Bizikidetasunaren III. Euskal Planaren ildo
estrategikoak eta helburuak

1. ILDO ESTRATEGIKOA: IMMIGRAZIOARI BURUZKO EUSKAL POLITIKA EGITURATU ETA
ANTOLATZEA ERAKUNDE ARTEAN ETA ERAKUNDE BARRUAN

Motibazioa: Gaur egun, immigrazioaren eta herritarren politikak helduaroan daudenez, eta zeharkako
politika izaki, politika horretan sartutako erakunde eta gizarte-eragile guztien arteko lankidetzaren egitura,
informazio-sistema, mekanismo, prozesu eta forma guztiak ezarri eta finkatu behar dira, bikoiztasunak
saihesteko eta bideratutako baliabideen efikazia eta eraginkortasuna maximizatzeko.

PROIEKTU NABARMENA:
• ITUN SOZIALA. Euskal gizarteari eta eragileei erakundeetakoak nahiz

gizarte-arlokoak erreferentzia-esparru konpartitu bat eskaintzea Euskadin
immigrazioa kudeatzeko.

2. ILDO ESTRATEGIKOA: ENPLEGUA, PRESTAKUNTZA ETA ESKOLA ARRAKASTA
ESKURAGARRI IZATEA EUSKADIN DAUDEN GIZA BALIABIDEAK MOBILIZATZEKO, ERABATEKO
HERRITARTASUNA LORTZEKO ETA INTEGRATZEKO BIDEAK DIREN ALDETIK, PRODUKZIO
SAREA INDARTZEARREN

Motibazioa: Enplegua integrazio-prozesuaren funtsezko elementua da, eta ezinbestekoa da etorkinek
harrera-gizartean parte har dezaten, egoera administratibo erregularra lortu eta horri eusteko oinarrizko
mekanismo den heinean. Bestalde, hezkuntza eta eskola-erakundea gako-elementuak dira
gizarte-mugikortasuneko prozesuetan.

PROIEKTU NABARMENAK:
• Gaitasun profesionalak aitortzeko prozesua etorkinen artean sustatzea.

Funtsezkoa da gure gizartean dauden giza kapital guztiaz baliatzea.
• Ekintzailetza indartzea eta ekintzaileei babesa ematea.
• Gazte atzerritarrak gizarteratzeko ibilbideak (enplegagarritasuna, prestakuntzaren

bitartez eta enpresetan praktikak eginez).

3. ILDO ESTRATEGIKOA: ZERBITZU ETA PROGRAMA PUBLIKOETAN ENPLEGUA SARTU ETA
KUDEATZEA
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Motibazioa: Zerbitzu publikoek askotariko herritarrak artatzeko gai izan behar dute, aniztasun hori
berdintasunezko sarbidearen eragozpen izan ez dadin.

PROIEKTU NABARMENA:
• Zerbitzu publikoetako (hezkuntza, osasuna, enplegua, gizarte-zerbitzuak,

etxebizitza, justizia, segurtasuna) langileen artean prestakuntza bultzatzea kultura
arteko gaitasunetan eta aniztasunaren kudeaketan.

4. ILDO ESTRATEGIKOA: PARTE-HARTZEA, KULTURA ANIZTASUNA ETA BIZIKIDETASUNA

Motibazioa: Erabateko gizarteratzea eta herritartasuna erabat baliatzea ez dira guztiz osatuko plataforma
sozial normalizatuetan parte hartzen ez bada. Bestalde, euskal gizartea askotarikoa dela onartu eta
ikusaraztea sustatu behar da, aniztasun horrek esfera publikoa aberasten duela, eskubide eta
betebeharren berdintasunetik abiatuta.

PROIEKTU NABARMENAK
• Euskal gizartearen aniztasuna ikusaraztea kanpaina publikoetan eta

erakunde-komunikazioan.
• Parte hartzeko espazioak indartzea, euskara integrazio-elementutzat hartuz.

Euskarara hurbiltzea.

5. ILDO ESTRATEGIKOA: DISKRIMINAZIOAREN ETA XENOFOBIAREN AURKAKO BORROKA

Motibazioa: Integrazioaren aldeko lanean hasi berri den ildoa da tratu-berdintasuna, harrera-fasea
gainditu ostean. Arrazakeria eta xenofobia gizarte-kohesioaren kontrako fenomenoak dira eta
aurreiritziekin elikatzen dira. Krisialdi ekonomikoetan, bereziki, fenomeno horien aurkako borroka indartu
behar da.

PROIEKTU NABARMENAK
• Arrazakeriaren aurkako Hezkuntzaren ekimena gazte guztientzat
• Arrazakeriaren eta xenofobiaren aurka lan egiten duten elkarte-sarea indartzea.

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA
ARRANTZA SAILA

Itsas garraio eta arrantza ikerketa beketarako 139.000 euro banatu dira 2011/2012 ikasturtean
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Jaurlaritzaren Kontseiluak egindako gaurko bileran Pasaiako Itsasmendikoi eta Ondarroako
Formakuntzarako Arrantza eta Nautika Eskolan ikerketa bekak egiteko 139.000 euro ematea ebatzi du
2011-2012 ikasturterako.

Jaurlaritzaren Kontseiluak horrela, Pilar Unzalu, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza
sailburuaren ordena berretsi du, zeinen bitartez, Pasaiako (Gipuzkoa) Itsasmendikoi zentroan eta
Ondarroako (Bizkaia) Antiguako Amaren itsas Formakuntzarako Arrantza eta Nautika Eskolan garraio eta
arrantza ikasketak egiteko dirulaguntza bekak ematea arautzen duen.

Dirulaguntza bekak, gutxieneko 150,25 euro eta gehienezko 2.404,05 euro artekoak izango dira eta
erresidentzia, mugikortasun, matrikulazio eta mantenu gastuak ordaintzeko balio ahal izango dute.

KULTURA SAILA

Ikus-entzunezko komunikazioari buruzko Dekretua onartu da

Dekretua, ikus-entzunezko komunikazioari buruzkoa

Kulturako sailburuaren proposamenez, Jaurlaritzaren Kontseiluak ikus-entzunezko komunikazioari buruzko
Dekretua onartu du, alegia, Ikus-entzunezko komunikazioa partez liberizatzen duen Ikus-entzunezko
komunikazioari buruzko martxoaren 31ko 7/2010 Lege Orokorra egokitzen duen araua. Onartu den
dekretuak hiru zerbitzu-mota jasotzen ditu (komertziala, publikoa eta komunitarioa); gainera,
Ikus-entzuneko komunikazioaren zerbitzu-emaileen Erregistroa sortzen du, haren antolamendu eta
funtzionamendu arauak ezartzen ditu, eta euskarazko emisioetarako erreserba-sistema bat aurreikusten
du.

Ikus-entzunezko komunikazioari buruzko martxoaren 31ko 7/2010 Lege Orokorrak arau-testu bakar
batean jaso zuen ikus-entzunezko komunikazio-zerbitzua emateko oinarrizko araubidea. Legeak
ekarritako berrikuntzen artean, izaera komertziala eta komunitarioa duten ikus-entzunezko
komunikazio-zerbitzuen liberalizazioa nabarmentzen da eta, horrenbestez, interes orokorreko zerbitzutzat
jotzen dira. Edozelan ere, interes orokorreko zerbitzu horiek operadore publikoek ematen duten
ikus-entzunezko komunikazio-zerbitzu publikoarekin batera daude.

Aipatutako legearen arabera, izaera komertziala eta komunitarioa duten ikus-entzunezko
komunikazio-zerbitzuak emateko, aldez aurreko jakinarazpena beharrezkoa izango da. Zerbitzu horiek
lurreko uhin hertziarren bitartez ematen direnean, aldez aurretik lehiaketa publiko bidezko lizentzia
beharko dute. Lehiaketa hori araudi sektorialaren arabera egin beharko da eta, osagarri moduan,
ondareari buruzko araudiaren arabera, jada ez baita aplikagarri kontratazioarena.

Konfigurazio berri horrek Euskal Autonomia Erkidegoaren ordenamendu juridikoan jasotako funtsezko
alderdiak baztertzea dakar. Ondorioz, beharrezkoa da irrati eta telebistari buruzko araubidea arau-testu
bakar batean eguneratzea, bai eta Euskadiko ikus-entzunezko komunikazio-zerbitzuaren sektoreak dituen

9/ 10

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



behar bereziei egokitzea ere, Autonomia Estatutuaren 19. artikuluak Euskal Autonomia Erkidegoari gizarte
hedabideen alorrean ematen dizkion eskumenak aintzat hartuta.

Ikus-entzunezko komunikazioari buruzko Dekretua

Dekretu honen helburua da ikus-entzunezko komunikazio-zerbitzua emateko araubide juridikoa ezartzea,
Euskal Autonomia Erkidegokoari dagozkion eskumenen esparruan.

Dekretu honen aplikazio-eremuan sartzen dira Euskadiko Autonomia Erkidegoaren lurraldeaz gaindiko
estaldura ez duten ikus-entzunezko komunikazio-zerbitzu komertzialak, komunitarioak eta publikoak,
seinaleak modu naturalean lurralde hori gainditzearen kalterik gabe.

Lurreko uhin hertziarren bidezko ikus-entzunezko komunikazio-zerbitzua emateko lizentziak lehiaketa
publiko bidez esleituko dira, eta, horretarako, estatuko oinarrizko araudia aintzat hartuko da, bai eta
dekretu hau eta, osagarri modura, Euskal Autonomia Erkidegoaren ondareari buruzko legedia ere.

Euskaraz emititzeko erreserba

Telebista-komunikazio zerbitzuaren lizentziak esleitzeko lehiaketetan, gutxienez lizentzia bat
erreserbatuko da euskara hutsean emititzeko zerbitzu-eremu bakoitzean, betiere esleitu beharreko
lizentzien kopurua hiru baino handiagoa bada.

Irrati-komunikazio zerbitzuaren lizentziak esleitzeko lehiaketetan, gutxienez lizentzien heren bat
erreserbatuko da euskara hutsean emititzeko estaldura-eremu bakoitzean, zerbitzu-eremuko populazioa
100.000 biztanletik gorakoa denean, baldin eta esleitu beharreko lizentzien kopurua bi baino handiagoa
bada. Halaber, irrati-komunikazio zerbitzuaren lizentziak esleitzeko lehiaketetan gutxienez lizentzia bat
erreserbatuko da euskara hutsean emititzeko estaldura-eremu bakoitzean, zerbitzu-eremuko populazioa
100.000 biztanletik beherakoa denean, baldin eta esleitu beharreko lizentzien kopurua bi edo handiagoa
bada.

Aipaturiko formulak aplikatzearen ondorioz lizentzien kopurua zenbaki hamartar bat ateratzen bada,
zenbaki horretatik gertuen dagoen zenbaki osoa izango da euskara hutsean emititzeko irrati-komunikazio
zerbitzuaren lizentzien gutxieneko kopurua.

Aurreko idatz-zatietan aipatutako erreserbek ez dute inolako ondoriorik izango euskara hutsezko emisioa
emango duen eskaintzarik aurkezten ez bada edo, euskara hutsezko emisioak bermatuta ere,
zerbitzuaren beharrizanak ez badituzte asetzen, oinarriek ezarritako mugen arabera.
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