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JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA

Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzak Familia Elkarguneen sustapen eta garapena eskualdatu dizkio
Justiziari

Dekretua, adar judizialaren deribaziozko EAEko elkartze-guneak arautzen dituen dekretua aldatzekoa

Familia Elkarguneen helburua eta izateko arrazoia Justizia Administraziotik eratorritako ebazpenak
betetzea da eta horregatik Justizia eta Herri Administrazio Sailara eskualdatuak izan dira.

Gizarte zerbitzu horiei esker, iaz 749 adingabe harremanetan jarri ziren beraien gurasoekin. Guztira
584 familia artatu ziren. Urte honetan, orain arte, zenbait gunetan 2010. urte osoko arreta-mailak
gainditu dira.

Eusko Jaurlaritzako Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzak, Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren menpe
dagoenak, Justizia Zuzendaritzari eskualdatuko dizkio Familia Elkarguneen (FE) sustapen eta garapena.
Gune horiek Justizia eta Herri Administrazio Sailaren egituran sartzeko erabakiaren arrazoia da horietara
desbideratzea ebazpen judizial baten ondorioz egiten dela ezinbestez. Justizia eta Herri Administrazio
Sailak ardura berri hori, eragin guztietarako, 2012ko urtarrilaren 1etik aurrera hartuko du bere gain.

Familia Elkarguneak, banatze, dibortzio, deuseztasun edo izatezko neurriak erregulatzeko prozesuen
ondoriozko egoeretan, seme-alaben eta euren aitaren, amaren, bien familiaren, tutoretza edo zaintza duen
pertsonaren, edo inguruko pertsonen arteko harremanak aldi baterako bermatu eta erraztera bideratutako
gizarte-zerbitzuak dira.

Espazio neutral eta egokiak dira, non diziplina anitzeko ekipo tekniko baten laguntzarekin eta segurtasun
eta ongizate berme osoekin, krisi egoeran den familia bateko kideen arteko topaketa gertatuko den. Edo,
egoera horretan ez bada ere, gizarte-hezkuntzazko jarraipen- eta laguntza-zerbitzua behar duena, eta
nolanahi ere, bere erabilera ebazpen judizial bidez xedatua izango da.

ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA

Jaurlaritzak diruz lagunduko ditu energia-eraginkortasuna hobetzea xede duten
birgaitze-jarduketak

Agindua, etxebizitzak birgaitzeko finantza-neurriei buruzko aginduaren aldaketa

Jaurlaritzaren Kontseiluak onartu egin du etxebizitzak birgaitzeko finantza-neurriei buruzko aginduaren
aldaketa. Aldaketak honako diru-laguntza hauek aginduaren barnean hartzea du helburu: Eraikinen
Ikuskaritza Teknikoaren Txostenak egitekoak, eta eraikinen inguratzaile termikoan
(energia-eraginkortasuna hobetzeko xedez) esku hartzekoak.
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Eraikinen Ikuskaritza Teknikoaren Txostenak egiteko diru-laguntzak gehienez ere 1.000 eurokoak izan
daitezke, eta inguratzailean jarduketak egitekoak gehienez ere 30.000 edo 45.000 eurokoak.

Aldatu den aginduak finantzazio kualifikatua lortzeko sarbidea arautzen du. Zehazki, baldintza bereziko
maileguak eta itzuli beharrik gabeko diru-laguntzak emango zaizkie jabeen erkidegoei eta pertsonei,
birgaitze-jarduketa babestuak egiten badituzte.

Beste datu berri batzuen artean, aginduan jaso da Jaurlaritzak ordainduko dituela 50 urtetik gorako
eraikinen eta etxebizitzen ikuskaritza teknikoa egiteko beharrezko txosten teknikoak egiteagatik ordaindu
beharreko lan-zerbitzu sariak. Kasu horretan, zerbitzu-sarien %100eko diru-laguntza jaso daiteke, eta
gehienezko muga 1.000 eurokoa izango da.

Eraikinen Ikuskaritza Teknikoaren txostenak funtsezko baliabideak dira, eraikitako parkea zehatz-mehatz
zein egoeratan dagoen jakin ahal izateko. Hala ere, txosten horiek, duda barik, baliagarriak dira eragileek
beren jarduketak bideratu ahal izateko, pertsonen segurtasuna eta ondasunen osotasuna kontuan hartuta.

Gainera, agindu berrian sartu dira eraikinen inguratzailearen egoera (fatxadak, teilatuak, leihoak)
hobetzeko diru-laguntzak; eta, horrez gain, egun arte aintzat hartu ez diren irizpide batzuk badaude,
alegia, ikuspegi global batetik higiezinaren energia-kontsumoa murrizteari buruzkoak. Horregatik,
esku-hartzeak osoa izan beharko du.

Neurri horiek diru-itzulerak ekarriko dizkiete jabeei: batetik, berokuntza sortzeko sistemek energia gutxiago
kontsumituko dutelako (hortaz, energia eta dirua aurreztuko dituzte); eta, bestetik, eraikitako parkea
modernizatuko dutelako.

Sailaren konpromisoa, berotegi-efektua duten gasen igorpena eta dauden eraikinetan energia-kontsumoa
murriztekoa, lehen neurri honetan islatuta dago. Izan ere, neurri honen bitartez,
energia-eraginkortasunaren aldagaia sartu da jabeen erkidegoei eta partikularrei ematen zaizkien
diru-laguntzetan.

Esku-hartze hori sustatze aldera, lehen aldiz proposatu da laguntzak haztatzeko sistemak
hobekuntza-maila kontuan har dezala, diru-laguntzen zenbatekoa zehazteko.

Egun arte, "2. motako obra" gisa zehaztutako obren artean jasota zeuden energia-eraginkortasuna
hobetzeko eraikinean egiten diren moldaketa-obrak, baina ez zegoen zehaztapen gehigarririk ezarrita:
higiezinen fatxadetan esku hartzea erabakitzen zuten jabeen erkidegoek diru-laguntza bera jasotzen zuten
isolamendu-lanak eginda ala ez.

Horregatik, bete beharreko irizpide zehatzak ezarri dira diru-laguntza berri horiek jaso ahal izateko.
Diru-laguntza berrien bidez, jabeen erkidegoek egun arte jaso ahal zuten gehienezko diru-laguntzen
zenbatekoa nabarmen igo da.

- Inguratzaile osoan (%100), alegia, fatxadetan, leihoetan eta aire zabalean dauden forjaketan esku
hartzen duten birgaitze-jarduketa babestuetarako diru-laguntza babes daitekeen aurrekontuaren %30ekoa
izango da, eta gehienezko muga 30.000 eurokoa, baldin eta lortutako isolamendu-balioak oin berriko
eraikin bati, Eraikuntzaren Kode Teknikoa aplikatuta, eskatzen zaizkion balioen baliokideak badira, edo
lortutako balioek eskatutakoen %50 ere gainditzen badute.

- %50 hori gainditzen duten jarduketek (Eraikuntza Kode Teknikoa +, CTE+ deritzona) babes daitekeen
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aurrekontuaren %50eko diru-laguntza jasoko dute, eta gehienezko muga 45.000 eurokoa izango da.

Egun arte, jabeen erkidegoei gehienez ere 3.000 edo 2.000 euroko diru-laguntza ematen zitzaien kasu bi
horietan edo higiezina Birgaitze Integratuko Eremu baten barnean edo Eremu horretatik kanpo, hurrenez
hurren, baldin bazegoen. Horregatik, nabaria da jarduketa-ildo horri eman zaion bultzada.

Erkidegoetako ordezkarien jarduerak eta esku hartuko duten teknikarien lana errazteko asmoz, atxikitako
eranskin batean zehaztu dira laguntzak jasotzea ekar dezaketen hobekuntzak egiaztatzeko erabili
beharreko ebaluazio-prozedura.

Hori horrela, bai Etxebizitzaren aldeko Itun Sozialean, bai 2010-2013ko Etxebizitzako eta Hiri
Berrikuntzako Planean hartu ziren konpromisoak bete dira. Plan horretan jasota dago, besteak beste,
eraikitako parkean esku hartu beharra, etxebizitzen energia-eraginkortasunaren egoera, berokuntza eta
etxeko ur beroa sortzeko sistema teknikoen zentralizazioa eta irisgarritasuna hobetzeko.

Birgaitzea

EAEn 50 urtetik gorako 326.000 etxebizitza daude ia 80.000 eraikinetan. Horrek esan nahi du
birgaitze-jarduketa ugari egin behar izango direla datozen urteetan.

Eurostat-ek eman dituen energiaren azken erabilerari buruzko datuek (alorrez alor zehaztuta) diote EB-27
deritzon esparruan kontsumitzen den energiaren %24,58 etxebizitza-alorrean kontsumitzen dela. Dena
den, EEEren datuen arabera, Euskadiko etxebizitza-alorrari %10,8 dagokio.

Energia Dibertsifikatu eta Aurrezteko Erakundeak dionaren arabera, etxebizitzari lotutako
energia-kontsumoa honela banatzen da: berokuntzan: %46; ur beroan: %20; etxetresna elektrikoetan:
%16; janaria prestatzeko: %10; argietan: %7.

Bizitegi-eremuko energia-kontsumoa murriztea lortu behar da, energia aurrezteko neurrien bidez,
energia-eskaera txikiagotzea helburu duten jarduketak gauzatuz; eta, aldi berean, jarduketa horiei gehitu
behar zaie behar bezalako energia-ekipamendu eraginkorrean inbertitzea, eta, energiaren erabilerari
dagokionez, bizimodua iraunkorrago bihurtzea; hau da, energia erabiltzeko eta mantentzeko kultura aldatu
behar da.

2010ean, Jaurlaritzak eman zituen diru-laguntzei esker birgaitu ziren 19.497 etxebizitza.

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA

Eraikuntza berriko eraikinen energia-eraginkortasunaren ziurtagiria erregulatzen duen dekretua
onartu da

Dekretua, eraikin egin berrietako energia-eraginkortasunaren ziurtapena arautzen duena
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Euskadiko eraikuntza berriko eraikinen eta lehendik egonik berrikuntza garrantzitsuak egin behar zaizkien
eraikin handien energia-eraginkortasunaren ziurtagiria erregulatzen duen dekretua onartu du gaur
Jaurlaritzaren Kontseiluak.

Ziurtagiri horiek lortzeko, ezinbestekoa izango da eraikinetan gutxieneko baldintza jakin batzuk betetzen
direla egiaztatzea. Ziurtagiriak hamar urteko baliozkotasuna izango du.

Eraikinen Energia Eraginkortasuneko Ziurtagirien Erregistro bat sortuko da, kontsumitzaileen
informazio-eskubidea bermatzeaz gain administrazio-kontrola faboratuko duena. Erregistrorako sarbidea
librea eta doakoa izango da.

Ziurtagirian adierazitako energia-kalifikazioa errealitatearekin bat datorrela egiaztatzeko eta araudiaren
betearazpena zaintzeko eraikinetan ikuskapenak egiteko planak onesteko aukera ezartzen du dekretuak.

Estatu osorako bereizgarri komun bat badago, eta energia-eraginkortasuneko etiketa deritzo. Bereizgarri
hori eraikin bakoitzari emango zaio eta proiektuak edota jadanik amaituta dagoen eraikinak lorturiko
eraginkortasunaren kalifikazio-maila adieraziko du.

Orobat, Eraikinen Energia Eraginkortasunari buruzko Sailen arteko Koordinazio Batzordea sortzen da
dekretuaren bitartez, eta energiaren, kontsumoaren, etxebizitzaren eta eraikuntzaren alorrean eskumenak
dituzten administrazioek ordezkaritza izango dute Batzorde horretan. Batzordeak hainbat eginkizun izango
ditu, besteak beste, dekretuaren aplikazioari jarraipena egitea.

Dekretua 21 artikulutan eta bi azken xedapenetan egituratu da eta izapidetze partizipatiboa izan du, gai
horrekin loturiko hainbat elkarte, elkargo profesional, administrazio publiko eta sektorerentzako entzunaldi
publikoa eman baita. Dekretuaren alegazio batzuk azken testuan txertatu dira.

Aurreikusten da dekretuaren aplikazioak, aurreko bi urteetan behintzat, 150 eraikuntza-proiekturen eta 100
eraikin amaitutakoen ziurtapen-energetikoa ekarriko duela bere baitan.

Energia-eraginkortasuneko politikak

Eusko Jaurlaritzak energia-eraginkortasunaren alorrean abiarazitako politika irmoaren zati da dekretu hori.
Hurrengo asteetan onetsiko den Euskadi 2010 Energia Estrategiaren (3E2020) oinarri nagusietako bat
izango da hori.

Duela gutxi beste hainbat neurri abiarazi dira, hala nola 2020. urterako Euskadiko 50 eraikin publikok
beren kontsumoa % 20 murritz dezaten lortzeko plan bat sektore publikoan txertatzea.

Plan horrek energia aurrezteko eta energia-eraginkortasuneko neurriak biltzen ditu, espezializaturiko
enpresek eginiko energia-kontratuen modalitatearen pean. Energia-zerbitzuetako enpresak (EZE) alor
horretan adituak izanik nolabaiteko arrisku ekonomikoari aurre egiten dioten pertsona fisiko edo juridikoak
dira. Energiaz hornitzeko, energia kudeatzeko, energia kontsumitzen duten instalazioak mantentzeko eta
energia berriztagarriak eta hondakin-energiak aurrezteko, eraginkor bihurtzeko eta aprobetxatzeko
neurriak gauzatzeko ardura dute. Enpresa horiek lorturiko energia-aurreztearekin lortzen dute onura beren
zerbitzuen truke, partzialki edo erabat.

Jardun horren onuradunak izango dira Euskal Administrazio Publikoaren jabetzako eraikinak, betiere
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horien energia-kontsumoa urteko 200.000 eurotik gorakoa bada.

Jardun-unitate gisa, honako hauek hartzen dira plan horren barnean: ospitaleak, anbulatorioak, Eusko
Jaurlaritzaren eraikinak, EHUko campusa, EITB, Arkauteko akademia, ertzaintzaren Erandioko eraikina,
polizia-etxeak, institutuak, museoak, epaitegiak, Eusko Jaurlaritzaren alokairuko etxebizitzen sustapenak,
eta abar.

Ekimen horren bitartez, Europako araudiarekin eta estrategiarekin inplikatu nahi du Eusko Jaurlaritzak;
izan ere, 2006az geroztik, Administrazioak eredu-eginkizuna bete behar duela adierazten du Europak,
berezko ondarean jardunak gauzatuz, energia aurrezteko eta eraginkor bihurtzeko neurriak areagotuz eta
horrelako zerbitzuen kontratazioa sustatuz.

Aclima Ingurumeneko klusterrak 100.000 Euro jaso ditu Oficina REACH Bulegoa kudeatzeko

Erabakia, "ACLIMA, Asociación Cluster de Industrias de Medio Ambiente de Euskadi" elkarteari zuzeneko
diru-laguntza emateko dena. Helburua: Oficina Reach-CLP Bulegoaren mantentzea eta funtzionamendua,
2011ko ekitaldian zehar

Oficina REACH-CLP Bulegoak laguntza- eta aholkularitza-zerbitzua eskaintzen die enpresei
substantzia kimikoei buruz Europan dagoen araudira egoki daitezen.

Jaurlaritzaren Kontseiluak gaur onartu du 100.000 euroko zuzeneko diru-laguntza ematea Aclima Euskal
Autonomia Erkidegoko Ingurumeneko klusterrari Oficina REACH-CLP Bulegoa kudeatzeko.

Irailetik aurrera Euskadin irekita dagoen bulego horrek laguntza- eta aholkularitza-zerbitzua eskaintzen die
enpresei substantzia kimikoei buruz Europan dagoen araudira egoki daitezen.

Elaborazio-prozesurako beharbada substantzia kimikoak behar izan dituzten objektu asko eta askoren
eguneroko erabilera hartzen du eraginpean araudi horrek. Europako araudiak enpresa guztiei hartara
egokitzea eskatzen die, sektore kimikokoei zein horrelako produktuak merkaturatzen dituzten beste
hainbat esparrutakoei, eta gehienek ezagutzen ez dituzten eskakizun batzuk bete behar dituzte.

Horregatik guztiagatik, Eusko Jaurlaritzaren lau sail elkartu dira REACH eta CLP Erregelamenduaren
aplikazioan laguntzeko eta euskal enpresei horrek nola eragingo dien azaltzeko. Elkartutako sailak honako
hauek dira: Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila, Osasun eta Kontsumo Saila,
Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila, eta Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila.

Araudiaren idazkuntza egin zen arte merkaturaturiko 105.000 substantzietatik 6.000 baino ez zeuden
sailkatuta. Horren ondorioz, ez genuen substantzien % 85aren toxikotasunari eta ingurumenean zituzten
ondorioei buruzko informaziorik. Europar Batasunak balioetsi duenez, araudiaren ezarpenak 5,2 bilioi
eurora ere iritsiko diren mozkinak ekarriko dizkio industria kimikoari datozen 15 urteetan, eta osasunerako
eta ingurumenerako, aldiz, 50 bilioiko mozkinak datozen 30 urteetan.
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Eusko Jaurlaritzak uste du funtsezkoa dela indarrak biltzea, erronka handiak ezartzen baitizkie enpresei
araudi berriak. Erregelamenduek zehazten dutenez, industriak berak bermatu behar du bere jarduera
profesionalaren testuinguruan fabrikatzen, inportatzen edo erabiltzen dituen substantzia eta nahaste
kimikoen erabilera segurua.

Aclima arduratuko da Oficina REACH-CLP Bulegoaren kudeaketaz. Bulego horrek honako zerbitzu hauek
eskainiko ditu, besteak beste:

1. REACH-CLP arreta-zerbitzua. Enpresei laguntzea eta aholkularitza ematea du helburutzat. Telefono
bidezko eta online zerbitzua du (902 820 369), eta zuzeneko aholkularitza-eskaintza zerbitzu aurreratuen
direktorio baten bidez REACH-CLPn.

2. Informazio/Prestakuntza Zerbitzua. Erregelamenduak errazago betetzea lortu nahi du,
prestakuntzaren eta informazio estrategikoaren zabalkuntzaren bidez. Sentsibilizazio- eta dibulgazio-plan
bat du, baita webgune-plataforma bat (www.reachclpbulegoa.net), eta enpresei beharrezko informazioa
emango dieten Gidaliburu Tekniko batzuk ere. Gainera, arautu gabeko Prestakuntza Programa bati
buruzko informazioa ere eskainiko da bloke honetan.

3. REACH Foroa. Industria-esparruan lankidetza estua ziurtatu nahi du, lankidetza publiko-pribatuaren
ikuspegitik betiere. Bi lantalderen bidez egituratuko da zehazki: koordinazio-talde egonkor bat
sektore-elkarte, kluster, unibertsitate, agente zientifiko teknologiko eta abarrekin, eta Adituen Foroa.

Substantzia kimikoekin loturiko enpresa guztiek 2012. urterako bete beharreko eskakizun guztiak ezarrita
izatea da Eusko Jaurlaritzaren helburua.

KULTURA SAILA

Gallartako Bodovalle aire zabaleko meategia sailkatutako kultura-ondasun (monumentu-multzo
izendapenaz) deklaratzeko Dekretua onetsi dute

Dekretua, Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbenako (Bizkaia) Gallartako Bodovalleko aire zabaleko meategia
Monumentu-multzo izendapenaz, Kultura Ondasun gisa deklaratzeko dena

Gobernu Kontseiluak gaur egin duen bileran onetsi egin du Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbenan (Bizkaia)
den Gallartako Bodovalleko aire zabaleko meategia sailkatutako kultura-ondasun (monumentu-multzo
izendapenaz) deklaratzeko Dekretua. Halaber, Sailkatutako Ondasunaren deskripzio formala egin dute,
kultura-ondareari buruz indarrean den legeriak aurreikusten dituen ondorioetarako, eta horren
babes-araubidea onetsi dute.

Bodovalleko aire zabaleko meategia mozketa geologiko handi bat da, 700 metroko luzera, 350 metroko
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zabalera eta 150 metroko sakonera (itsasoaren mailatik -37 m-tara) du. Bizkaiko meatze-arroan aire
zabalean zen azken ustiategia ez ezik, handiena ere bada. Concha 2.a, Manuelita, San Miguel, San
Benito eta Ser meatzeen emakidetan dago. XIX. mendearen amaieratik ustiatzen ziren aipatutako meatze
horiek.

Aire zabaleko meategiak zein horiekin lotutako elementuek lehen mailako kultura- eta industria-paisaia
osatzen dute; leku horretan elementu ukigarri eta ukiezin batzuek elkarri eragiten diote. Ezinbesteko
elementu dira Euskadiko industrializazio-prozesua meatze-eremu nagusienean nola burutu zen ulertzeko.
Bodovalleko bikaintasunari, kokapenari eta geo-aniztasunari esker, multzoa euskal eta kantabriar arroko
burdinaren mineralizazioaren eredu bihurtu da.

Hona hemen monumentu-multzoan sartzen diren elementu eta eraikinak:
• Babes bereziko mailarekin: Bodovalle aire zabaleko meategia eta geologia

elementuak, Orconera trenbidearen lur-berdinketako obra (San Miguel meatzetik
ateratako mineralak Lutxanako kaiera eramateko aireko tartetik), +48 kotan
zegoen galeriarena ahoa (Concha II.etik Cadegaleko kiskaltze labeetaraino joaten
zen trenbiderako sarrera), plano inklinatua, jardinera eta beraiekin lotutako
elementuak eta Ezequiela Meatzeko gaztelutxoa.

• Oinarrizko babes mailarekin: Gallarta zaharreko meatzarien etxeak eta hiltegiaren
jatorrizko eraikina (gau egun Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoa da).

Kultura Bonuaren kanpainarako 660.000 euro bideratuko dira

Agindua, «Kultura Bonoa» garatzeari eta sustatzeari buruzkoa

Jaurlaritzaren Kontseiluak 2011-2012 Gabonetako kanpainarako Kultura Bonua garatzeko eta sustatzeko
Kulturako sailburuaren Agindua onartu du. Horretarako 660.000 euro erabiliko dira, alegia, 44.000 bonu
saltzeko diru-kopurua.

Euskadiren ekonomia biziberritzeko ekintzak garatzeko Eusko Jaurlaritzak duen egitasmoaren baitan, eta
aurreko kanpainetan lorturiko emaitza onak ikusirik, Kultura Sailak "Kultura Bonua - Bono Cultura"
programa berritu nahi du, alegia, arte- eta kultura-ekoizpenaren merkatua bultzatzeko ekimena, hain
zuzen 2011-2012 Gabonetako kanpainan, Euskadin, aipaturiko kultura-produktu horiek suspertzeari
begira.

Euskarri ezberdinetako kultura-produktuen erosketa lagunduko du diruz Eusko Jaurlaritzako Kultura
Sailak, kultura-bonu batzuen bidez (44.000). Bonuok hautatutako finantza-entitatearen bitartez jarriko dira
salgai, eta berorien bitartez erabiltzaileak bere diruaren balioa handitu ahal izango du, bai liburuak edo
diskoak erosterakoan, bai museo batean bisita egiteko edo zinera, antzerkira edo kontzertu batera joateko.

Bonu bakoitzak 25 euroko kostua izango du, baina 40 euroko balioa emango dio erabiltzaileari kanpainia
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honi atxikitzen diren establezimenduetan liburuak edo musika-euskarriak erosteko, edo museo eta
zuzeneko ikuskizunetan edo bestelako ekitaldietarako sarrerak erosteko. Bonu bakoitzaren 15 euroren
diferentzia hori Eusko Jaurlaritzak ordainduko du.

Eraginkortasuna eta programaren gaineko kontrola bermatzeko, Kultura Sailak hautatutako entitate
kolaboratzaileak txartel, multizerbitzu kutxazainen edo antzekoen bidez baino ezingo du kultura-bonua
saldu, nahiz eta, Eusko Jaurlaritzak berariaz baimenduz gero, bestelako biderik ere erabili ahalko den.
Alde horretatik, kreditu-txartel bakoitzarekin kultura-bonu bat baino gehiago erostea eragozten duten
mekanismoak jarriko ditu entitate kolaboratzaileak, dela txartela blokeatuz dela bestelako prozeduraren
baten bidez.

Merkataritza-establezimenduak "Kultura Bonua" programari atxikitzeko epea 2011eko azaroaren 24an
hasiko da, eta 2011ko abenduaren 7an amaituko (biak barne). Pertsona interesedunek 2011ko
abenduaren 12tik 2012ko urtarrilaren 5era bitartean erosi ahal izango dituzte bonuak finantza-entitate
kolaboratzaileak gaitutako kutxazainetan. Bonuak soilik Programari atxikitako establezimenduetan erabili
ahal izango dira, 2011eko abenduaren 12tik 2012ko urtarrilaren 20ra bitartean. Behin epea igaroz gero, ez
dute ordaintzeko baliorik izango.
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