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EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA X. LEG.
Dekretua, nekazaritza eta elikagai industrien erantzunkizunpeko adierazpen
erregimenaren arautzeari eta Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta
Elikagai industrien Erregistroari buruzkoa.

Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza, elikagai eta arrantza alorren
ikerketa, garapen eta berrikuntzarako laguntzei buruzkoa (Berriker programa).

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA X. LEG.
Erabakia, Deustoko Unibertsitateari 2013ko Euskadiko Unibertsitate Kirol
Txapelketa, antolatzeko diru-laguntza zuzena ematea baimentzen duena.

Azkoitiko Hirigune Historikoan higiezin bat desafektatzea.

Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako gastua baimentzen duena, 2013-2014
ikasturtean unibertsitateaz kanpoko ikasleak eskolatzeko dirulaguntzak
finantzatzeko.

Erabakia, zuzeneko diru-laguntza ematekoa Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako
Euskal Sareko bikaintasuneko ikerketa-zentroen kategoriako (BERC zentroak)
agente bakoitzari.

SEGURTASUN SAILA X. LEG.
Erabakia, Barne Ministerioarekin eta autonomia-erkidegoetan babes zibilaren arloko
eskumena duten sailekin larrialdi-gaietan jarduteko lankidetzako esparru-hitzarmen
bat sinatzea baimentzen duena.
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EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA X. LEG.

Dekretua, nekazaritza eta elikagai industrien erantzunkizunpeko adierazpen erregimenaren
arautzeari eta Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Elikagai industrien Erregistroari
buruzkoa.

LABURPENA

NEKAZARITZA ETA ELIKADURAKO INDUSTRIEN ADIERAZPENA ETA NEKAZARITZA ETA
ELIKADURAKO INDUSTRIEN ERREGISTROAREN FUNTZIONAMENDUA ARAUTZEA

Eusko Jaurlaritzak Nekazaritza eta Elikadurako Industrien adierazpena eta Nekazaritza eta Elikadurako
Industrien Erregistroaren funtzionamendua eguneratu ditu, araua Nekazaritza eta Elikadurako Politikari
buruzko 17/2008 Legeak agindutakora egokitzeko. Hala, nekazaritza eta elikadurako industrien
erregistroan orain arte zegoen hutsunea bete nahi izan da, industria horien jarduna abiaraztea
ahalbidetzen duen adierazpen arduratsuko sistema berria arautzeaz gain.

Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza, elikagai eta arrantza alorren ikerketa, garapen
eta berrikuntzarako laguntzei buruzkoa (Berriker programa).

LABURPENA

NEKAZARITZA, ELIKADURA ETA ARRANTZA SEKTOREEN IKERKUNTZA, GARAPEN ETA
BERRIKUNTZA ARLOKO LAGUNTZA BATERATZEKO BERRIKER PROGRAMA

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saileko estrategiaren oinarrizko habeetako bat da ikerkuntzaren,
garapen teknologikoaren eta prozesu-, produktu- eta merkatu-berrikuntzaren bidez ezagutza lortzea,
besteak beste, nekazaritza, elikadura eta arrantza sektoreen lehiakortasuna areagotzeko. Horixe bera jaso
da I+G+b jarduerak sustatzearen bidez nekazaritzako elikagaien lehiakortasuna areagotzeko planetan:
Elikagaien Industriaren eta Kalitatearen Plan Estrategikoa eta Egurraren Sektoreko Plan Estrategikoa.

Estrategia horri gehitu behar zaio Berriker laguntza-programa. Jaurlaritza diseinatzen ari den programaren
bidez, bi ikuspegi desberdinetik eta bi laguntza sistema desberdinen bidez ikerkuntza, garapen
teknologikoa eta berrikuntza bultzatzen eta sustatzen zituzten bi arau bateratuko dira.

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren arabera, behin egoera eta arauek behar zituzten
aldaketak aztertuta, onuradunentzat mesedegarria da bi laguntza-lerroak programa bakar batean biltzea,
ikerkuntzako, garapeneko eta berrikuntzako laguntza guztiak barne hartzeko. Estrategikoki, askoz ere
egokiagoa da berrantolaketa hori, herritarrek bete beharreko prozedurak errazten dituelako; azken batean,
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herritarrak beraiek dira administrazioaren sustapen-jardueren onuradunak.

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA X. LEG.

Erabakia, Deustoko Unibertsitateari 2013ko Euskadiko Unibertsitate Kirol Txapelketa, antolatzeko
diru-laguntza zuzena ematea baimentzen duena.

LABURPENA

DEUSTUKO UNIBERTSITATEARI DIRU-LAGUNTZA, EUSKADIKO UNIBERTSITATE KIROL
TXAPELKETA ANTOLATZEKO

Gobernu Kontseiluak Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren proposamenez, Deustuko
Unibertsitateari ezohiko diru-laguntza ematea onartu du, 2013ko Euskadiko Unibertsitate Kirol Txapelketa
antolatu dezan. Diru-laguntza 13.000 eurokoa izango da.

Diru-laguntza ordaindu ahal izateko, beharrezkoa izango da aurretiaz agiri bidezko justifikazioa,
diru-laguntza zertara bideratu den azalduko duen memoriaren bidez, eta laguntza eman den helbururako
erabili dela egiaztatzen duten faktura originalak aurkeztuta.

Azkoitiko Hirigune Historikoan higiezin bat desafektatzea.

Dekretua, aurri-egoerako deklarazio-prozeduraren barne dagoen Azkoitiko (Gipuzkoa) Kale Nagusiko 14.
zenbakian den higiezina desafektatzea ebazten duena. Ondasun higiezin hau Azkoitiko Hirigune
Historikoa, Monumentu Multzo izendapenaz, Kultura Ondasun gisa izendatu, eta hura zaintzeko babes
araubidea ezartzen duen urtarrilaren 25eko 17/2005 Dekretuaren eraginpean daude.

LABURPENA

Gobernu Kontseiluak Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren proposamenez, Azkoitiko
Kale Nagusiko 14. zenbakian dagoen higiezina desafektatzea adosten duen Dekretua onartu du,
aurri-egoerako deklarazio-prozeduraren barne baitago.

Jaso diren txosten teknikoak, aurri-espedientea eta orainarteko jarraibideak ikusita, Euskadiko Ondare
Arkitektoniko Monumentalaren Aholku Batzordeak aipatutako higiezina desafektatzea onartu zuen.
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Dekretuak EHAAn argitaratzen den egun beran hasita izango ditu ondorioak.

Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako gastua baimentzen duena, 2013-2014 ikasturtean unibertsitateaz
kanpoko ikasleak eskolatzeko dirulaguntzak finantzatzeko.

LABURPENA

53 MILIOI UNIBERTSITATEAZ KANPOKO BEKETARAKO

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuak proposatuta, gaurko bilkuran
agindu bat onartu du. Agindu horren bidez, unibertsitateaz kanpoko mailetako ikasleak 2013/2014
ikasturterako eskolatzeko ikasketa laguntzen deialdia egiten da.

Dirulaguntzen zenbatekoa, guztira, 53 milioi eurokoa da, eta hezkuntza sistemako maila eta gradu
hauetako ikasleei zuzenduta dago: Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza,
Hasierako lanbide-prestakuntzako programak; Batxilergoa, Erdi-mailako eta Goi-mailako Lanbide
Heziketa. Musikako eta Dantzako oinarrizko ikasketak eta ikasketa profesionalak, Arte plastikoetako eta
diseinuko erdi-maila eta goi-maila, eta Kirol-ikasketak.

Laguntza horiek osagai hauek estali ahal izango dituzte: Kuota-osagaia, 0 eta 1 urte ikaslentzat,
Irakaskuntza-osagaia, Joan-etorrietako osagaia, Egoitza-osagaia, eskola-materialen osagaia, eta
Jantoki-osagaia.

Erabakia, zuzeneko diru-laguntza ematekoa Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sareko
bikaintasuneko ikerketa-zentroen kategoriako (BERC zentroak) agente bakoitzari.

LABURPENA

7,6 MILIOI BIKAINTASUNEKO IKERKETARAKO

Gobernu Kontseiluak gaurko bileran, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren
proposamenez, hartu du zientzia, teknologia eta berriztapeneko euskal sareko eragile gisa kalifikatuta
dauden eta oinarrizko eta bikaintasuneko ikerketaren kategorian egiaztatuta dauden zentroetako bakoitzari
diru-laguntza zuzen bat emateko erabakia.
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Basque Excellence Research Centres (BERC) programan dauden zentro horiek bikaintasuneko
ikerketarako espazio egokiak garatzea nahi dute. Espazio horiek prestigioko ikertzaileak erakarriko dituzte
ezagutza-arlo desberdinetan, BERC horiek karrera profesional bat gauzatzeko espaziotzat joko dituzten
ikertzaileak, alegia.

Diru-laguntza zuzena, 7,6 milioi euroko zenbateko globalean, BERC osatzen duten ondorengo zentroen
artean banatuko da: Fundacion Donostia International Physics Center-FDIPC, Basque Center for
Macromolecular Design and Engineering-POLYMAT Fundazioa, BCBL-Basque Center on Cognitio, Brain
and Language, Asociación de Investigación MPC-Materials Physics Center, Achucarro Basque Center for
Neuroscience Fundazioa, Fundación BCMATERIALS-Basque Center for Materials, Applications and
Nanostructures, Fundación Biofísica Bizkaia-FBB, BC3-Basque Centre for Climate Change-Klima Aldaketa
Ikergai eta BCAM-Basque Center for Applied Mathematics.

SEGURTASUN SAILA X. LEG.

Erabakia, Barne Ministerioarekin eta autonomia-erkidegoetan babes zibilaren arloko eskumena
duten sailekin larrialdi-gaietan jarduteko lankidetzako esparru-hitzarmen bat sinatzea baimentzen
duena.

LABURPENA

BABES ZIBILAREN ALORREAN ORGANISMOEN ARTEKO LANKIDETZA HOBETZEKO
ESPARRU-HITZARMENA ONARTU DUTE

Lankidetza-hitzarmenak sinatu eta bost urte iraungo du

Barne Ministerioak eta autonomia-erkidegoetako babes zibileko sail eskudunek larrialdien kudeaketan
lankidetzan aritzeko esparru-hitzarmena sinatzea onartu du Gobernu Kontseiluak, Segurtasun Sailak hala
eskatuta.

Esparru-hitzarmenak bost urte iraungo du, eta bere helburua Barne Ministerioko Babes Zibileko eta
Larrialdietako Zuzendaritza Nagusiaren eta hitzarmena sinatzen duten autonomia-erkidegoetako babes
zibileko organismo eskudunen arteko lankidetza hobetzea da, arrisku larriko eta larrialdiko egoerak
kudeatzeko baliabideak emateari dagokionez.

Esparru-hitzarmenak biltzen dituen jarduera nagusien artean, hurrengoak nabarmentzen dira: Euskal
Autonomia Erkidegoko SOS-Deiak zentroak Estatuko Babes Zibileko eta Larrialdietako Zuzendaritza
Nagusiko Larrialdi Gelarekin komunikatzeko sistema bat, jarduketako eta/edo aholkularitza teknikoko
ekipamenduak ematea EAEri (beharrezkoa izanez gero), laguntza logistikoa ematea mobilizatutako
ekipamenduak eraginpeko autonomia-erkidegora eramateko, eta jarduketako eta aholkularitza teknikoko
ekipamenduen ezaugarriak beren jarduteko ahalmenen arabera zehaztea.
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Era berean, hitzarmenak ekipamenduetako langileentzako prestakuntza-programa bat ezartzea eta
hitzarmeneko aurreikuspenak garatzeko intereseko jardunaldi teknikoak eta mintegiak antolatzea barne
hartzen du, bai eta Europar Batasuneko babes zibilaren esparruan Lankidetzarako Erkidegoko
Mekanismoarekin lotura egitea erraztuko duten neurriak ezartzea ere.

Gobernu Kontseiluak onartutako esparru-hitzarmena babes zibilaren arloko laguntzak errazteko
erkidegoko mekanismo bat ezartzeko Europako erabakiaren barruan sartzen da. Tresna horren bidez,
alde batetik, Estatu barruko laguntzak erraztea eta hobetzea bilatzen da; bestetik, hitzarmena aplikagarria
izango da kanpoan laguntzeko esku-hartzeko baliabideak eman behar direnean Europako mekanismoaren
barruan.

Hauek izango dira larrialdietan jarduteko irizpide orokorrak:

-EAEn larrialdi-egoeraren bat gertatzen denean, Segurtasun Sailak laguntza eskatu ahal izango dio
Estatuko Babes Zibileko eta Larrialdietako Zuzendaritza Nagusiari, baita gainerako autonomia-erkidegoei
ere, komunikazio-sistema komunaren bitartez. Horretarako, laguntza-mota zehaztu beharko dute.

-Estatuko Babes Zibileko eta Larrialdietako Zuzendaritza Nagusiak bitartekoen proposamena ezarriko
dute, eta eragindako autonomia-erkidegoa berehala jarriko da jakinaren gainean. Segurtasun Sailak
erabat edo partzialki onartzen duenean aipatutako eskaintza, Estatuko Babes Zibileko eta Larrialdietako
Zuzendaritza Nagusiak koordinatuko du onartutako laguntza bidaltzea.

-Laguntza-ekipoen esku-hartzeak Segurtasun Sailaren eskumenekoak izango dira.

-Estatu osoko interesekotzat hartutako larrialdi kasu batean, edota Espainiako Estatutik kanpo gertatzen
bada eta Babes Zibileko Lankidetzarako Erkidegoko Mekanismoak esku hartzen badu, jarduera-ekipoen
eskaera Ministerioaren Babes Zibileko eta Larrialdietako Zuzendaritza Nagusiak egingo du.
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