
2013/10/16(e)ko saioa

LEHENDAKARITZA X. LEG.
Dekretua, Giza Eskubideen "Rene Cassin" Saria arautzen duena.

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA X. LEG.
Jaurlaritzak 8.485.221 € erabiliko ditu Lehen Sektoreari laguntzen, berorren
lehiakortasuna eta garapena sustatzeko.

Eusko Jaurlaritzak 1.312.000 €ko laguntza baimendu du merkataritza sektorea
dinamizatzeko eta indartzeko.

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA X. LEG.
Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako gastua baimentzekoa, laneratzerako
prestakuntza-baliabideei buruzko abenduaren 23ko 327/2003 Dekretuaren II.
kapituluan aurreikusitako hainbat laguntza finantzatzeko.

21,3 milioi euro, tokian-tokian enplegua sustatzeko

Erabakia, gizarte-zerbitzuen arloan asmoak azaltzen duena.

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA X. LEG.
Agindua. Honen bidez, diru-laguntzetarako deia egiten da ikasle etorkinentzat
kulturartekotasuna sustatzeko programak eta ikasle sartu berrien hizkuntza
sendotzeko programak garatzeko.

Agindua. Honen bidez, diru-laguntzetarako deialdia egiten da Leonardo da Vinci eta
Erasmus Lanbide Hezkiketako azpiprogramak antolatu eta garatzeko, Etengabeko
Ikaskuntzako Programaren esparruan.

Dekretua, Batxilergoko curriculuma ezarri eta Euskal Autonomia Erkidegoan jarri
zuen Dekretua bigarrenez aldatuko duena.

OSASUN SAILA X. LEG.
Erabakia, Osasun Sistema Nazionaleko farmazia-prestazioko sendagaiak
finantzatzeko baldintzak aldatzeko eta erabiltzaileek ekarpen bat egiteko Osasun eta
Farmazia Sistema Nazionalaren Oinarrizko Zerbitzu Zorroaren Zuzendaritza
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Nagusiaren 2013ko irailaren 10eko Ebazpenaren kontra gora jotzeko errekurtsoa
jartzeko baimena ematen duena.

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA X. LEG.
Erabakia, #Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza#» partzuergoari
Gipuzkoako Lurralde Historikoan 2013an tarifa-sistema integratua abiarazteak
sortutako gastuak ordaintzeko diru-laguntza zuzena ematen duena.
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LEHENDAKARITZA X. LEG.

Dekretua, Giza Eskubideen "Rene Cassin" Saria arautzen duena.

LABURPENA

GIZA ESKUBIDEEN RENÉ CASSIN SARIAREN DEIALDIA EGIN DUTE

Jaurlaritzaren Kontseiluak gaur onartu du René Cassin sariaren aurtengo deialdia egitea. Sari hori
Jaurlaritzak ematen du Biktimen eta Giza Eskubideen Zuzendaritzaren bitartez.

Duela 10 urte eratutako sari horren helburua da publikoki goraipatu eta saritzea ibilbide pertsonal nahiz
profesionalarekin gure gizartean giza eskubideak sustatzeko, defendatzeko eta zabaltzeko
konpromisoaren lekukotza ematen duten pertsonak eta taldeak.

12.000 euroko diru-zenbatekoak eta ohorezko aipamen batek osatuko dute saria eta alor horretan
nabarmentzen diren pertsona fisiko edo juridiko publiko nahiz pribatuek jaso dezakete saria. Hautagaitzak
aurkezteko epea gaur onartutako deialdi ebazpena EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunean
hasiko da eta 20 egun natural igaro ondoren bukatuko da.

Saria Eusko Jaurlaritzak sortu zuen eta Rene Cassin jaunaren oroimenez ezarri zen sariaren izena. René
Cassin Baionan 1887an jaiotako legelari eta epaile bat izan zen, Giza Eskubideen Aldarrikapen
Unibertsalaren inspiratzaile nagusia izan zena 1948an, eta 1968an Bakearen Nobel saria eman zioten;
Giza Eskubideen Estrasburgoko Nazioarteko Institutua sortzeko baliatu zuen Nobel saria.

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA X. LEG.

Jaurlaritzak 8.485.221 € erabiliko ditu Lehen Sektoreari laguntzen, berorren lehiakortasuna eta
garapena sustatzeko.

Erabakia, Munduko Landagunea garapenerako elkarteari 2014ko Familia Nekazaritzaren Nazioarteko
Urtea sustatzeko eta koordinatzeko jarduerak finantzatzeko diru-laguntza zuzena ematen duena.

Erabakia, Arrantzaleen kofradiei 2013ko ekitaldian beren jarduerak egiteko diru-laguntza zuzena ematen
duena.

Erabakia, 5.000.000 euro baino gehiago gastatzeko baimena emateari buruzkoa. Helburua: nekazaritzako
produktuak eta elikagaiak eraldatzeko, merkaturatzeko eta sustatzeko laguntzak 2013ko ekitaldirako deitu
zituen Aginduan araututako laguntza ekonomikoak finantzatzea, urriaren 7ko 172/2008 Dekretuaren
babesean (Lehiatu programa).
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Agindua, urriaren 23ko 185/2007 Dekretuan aurreikusitako diru-laguntzetarako deialdia egin duena 2013.
urterako. Izan ere, dekretu horrek euskal nekazaritza, arrantza eta elikaduraren sektoreetako zientzia,
teknologia eta enpresaren inguruan ikertzaile eta teknologo gazteak prestatzeko laguntzak ezarri ditu.

Agindua. Honen bidez, kudeaketa, ordezte eta aholkularitza zerbitzuak ezartzeko laguntzen deialdia egiten
da 2013rako.

Agindua. Honen bidez, nekazaritza, arrantza eta elikadura sektoreetan ikerketa, garapena eta berrikuntza
sustatzeko laguntzen deialdia egiten da, 2013ko ekitaldirako, uztailaren 27ko 218/2010 Dekretuaren
babesean.

Agindua. Honen bidez, 2013ko ekitaldirako, 2010eko abuztuaren 31ko 226/2010 Dekretuan
xedatutakoarekin bat eginda, arrantzaren eta akuikulturaren ondoriozko produktuak eraldatu eta
merkaturatzeko laguntzen (LEHIATU-ARRANTZA Programa) deialdia egiten da.

LABURPENA

Eusko Jaurlaritzak 8.485.221 # erabiliko ditu Lehen Sektorea indartzen, zortzi laguntza-programaren
bitartez:

A. Munduko Nekazaritza Foroa (40.000 #)

B. Arrantzale-kofradiei diru-laguntzak (38.353 #)

C. Lehiatu programa Nekazaritzako produktuak eta elikagaiak eraldatzeko, merkaturatzeko eta sustatzeko
(5.847.000 #)

D. Nekazariza-arrantza sektoreko ikertzaile eta teknologo gazteei laguntzak (673.750 #)

E. Nekazaritza sektorean kudeaketa-zerbitzuak ezartzeko laguntzak (93.750 #)

F. Nekazaritza-arrantza sektoreko Ikerketa, garapen eta berrikuntzarako laguntzak (992.368 #)

G. Lehiatu-arrantza programari laguntzak (800.000 #)

A) FAMILIA NEKAZARITZAREN NAZIOARTEKO URTEA BULTZATZEA MUNDUKO
LANDAGUNEAREN BITARTEZ

Gobernu Kontseiluak Munduko Landagunea Garatzeko Elkarteari 40.000,00 #-ko diru-laguntza ematea
baimendu du 2014ko Familia Nekazaritzaren Nazioarteko Urtea sustatzeko eta koordinatzeko jarduerak
finantzatzearren.

Sustatzeko eta koordinatzeko jarduerak hau hartuko du barnean: 2014ko Familia Nekazaritzaren
Nazioarteko Urtea modu eraginkorrean sustatzen duen erakunde-sarea munduan dinamizatzea eta
koordinatzea, hau kontuan hartuta: jarduera ekonomiko hori elikagai-segurtasun eta -subiranotasunerantz
aurrera egiteko elikagai-ekoizpen jasangarriaren zein lurralde eta haren biodibertsitatearen
ingurumen-kudeaketaren oinarria da; herri bakoitzaren kultura-dimentsio garrantzitsuen iturria, bai eta,
azken batean, garapen osoaren funtsezko zutabe bat ere.
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B) DIRU-LAGUNTZA ARRANTZALEEN KOFRADIEI

Arrantzaleen kofradiei hogeita hemezortzi mila hirurehun eta berrogeita hamahiru euro eta hogeita hamar
zentimoko (38.353,30) zuzeneko diru-laguntza bat ematea onartu da 2013an beren jarduerak gara
ditzaten; taula honetan ageri da diru-laguntzaren banaketa:

Kofradia Diru-laguntzaren zenbatekoa

Armintza 895,10 #

Ondarroa 5.234,05 #

Hondarribia 28.492,87 #

Mundaka 2.386,77 #

Zierbena 1.344,51 #

C) LEHIATU PROGRAMA: 5.847.000 # NEKAZARITZA ETA ELIKAGAI PRODUKTUAK
ERALDATZEKO, MERKATURATZEKO ETA SUSTATZEKO

Gobernuak 5.847.000 euroko gastua baimendu du 2013ko ekitaldian LEHIATU programaren barruan
aurreikusitako nekazaritza- eta elikagai-produktuak eraldatu, merkaturatu eta sustatzeko laguntzak
emateko; halaber, aurkezten dituzten eskaera-kopurua dela-eta handitu behar izanez gero, estaldura ere
ematen dio handitze horri.

Gobernuak EAEko elikagaien arloan balio erantsi handiagoa sortu nahi du programa horren bitartez, bai
eta enpresa-dinamismoa bultzatu ere, hauek lehenesten dituen ekintza-plan batean islatutako ildo
estrategikoak zehaztuta:

1. Plan estrategikoen arabera sektore edo azpisektore batekoak diren proiektuak.

2. Bertako lehengaiak gehiago erabiltzen eta balio handiagoa ematen laguntzen duten proiektuak.

3. Lurralde Historiko batean baino gehiagoan eragin ekonomiko edo soziala duten proiektuak.

4. Gazte ekintzaileek (40 urtetik beherakoak) nekazaritzako elikagaien enpresa berri bat sortzeko
egindako proiektuak edo lehendik daudenei belaunaldi-jarraipena ematea dakartenak.

5. Elkarlanaren ondorioz nortasun juridikoa galdu gabe bi enpresak edo gehiagok abiarazitako
inbertsio-proiektuak; haietako batek eskatzaile eta laguntzaren onuradun gisa jardun behar du.

6. Laguntzaren xede den jardueran enplegatutako pertsonentzako trebakuntza-planak dituzten proiektuak.

7. 2008-2013 aldirako EAEko Landa Garapen Jasangarriko Programan halakotzat jotako
landa-udalerrietan ezarritako proiektuak.

8. Kooperatiba-enpresetan oinarrizko ekoizleak pilatzea sustatzen duten proiektuak, era horretan bazkide
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kopurua eta ekoizpen propioaren bolumena zein antolamendu-eraginkortasuna handituta.

9. Enpresak nazioartekotzeko edo haien salmentak autonomia-erkidegotik kanpo handitzeko proiektuak.

10. Kudeaketa hobetzeko, ingurumen-hobekuntzarako eta klima-aldaketaren aurkako elkarlanerako
proiektuak.

11. 32 urtetik beherako gazteak kontratatzea sustatzen duten proiektuak.

12. Enplegu garbia, bereziki emakumeena, besteren kontura eta lanaldi osoan sortzea dakarten
proiektuak.

13. Eraldatzeko eta merkaturatzeko integrazio bertikaleko maila handia duten proiektuak (erabilitako
lehengaitik produktu prestatura arte), EAEko ekoizleei eragindako balio erantsia ahalik eta handiena izaten
lagunduta.

Laguntza horiek izapidetzeko inprimakiak webgune honetan daude eskuragarri:
www.nasdap.ejgv.euskadi.net.

Eskaera azaroaren 7a baino lehen aurkeztu beharra dago Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun
Sailean; gehienez sei hilabete izango du horiei buruz ebazteko.

D) 673.750 #-KO LAGUNTZAK NEKAZARITZA-ARRANTZAREN ETA ELIKAGAIEN SEKTOREKO
GAZTE IKERTZAILEEI ETA TEKNOLOGOEI

Eusko Jaurlaritzak 673.750,01 #-ko trebakuntza-laguntzak emango ditu gazte ikertzaile eta
teknologoentzat euskal nekazaritza-arrantzaren eta elikagaien sektoreko zientzia-teknologiaren eta
enpresaren arloan.

Hartzaileek eskakizun hauek bete beharko dituzte:

a) Europar Batasuneko herritarra izatea edo EAEn bizi den atzerritarra.

b) Euskal Autonomia Erkidegoan bizitzea. Ondorio horietarako beharrezkoa izango da Euskal Autonomia
Erkidegoko udalerri batean deialdiaren urteko urtarrilaren 1etik gutxienez erroldatuta egotea. Dena den,
EAEn erroldatuta egon diren baina ikasketak erkidegotik kanpo egiteagatik eskakizun hori betetzen ez
duten eskatzaileak ere onartuko dira.

c) Goi-mailako unibertsitate-titulua edukitzea trebatzen ari diren gazte ikertzaileentzako laguntzak lortu
ahal izateko.

d) Titulu hori lortzeko ikasketak urteko deialdiaren agindua baino gehienez lau urte lehenago edo horren
ostean bukatzea. Ingeniari teknikoek eta goi-mailako ingeniariek karrera-amaierako proiektua gaindituta
eduki beharko dute.

e) Gazte Teknologoen trebakuntza-laguntzei dagokienez, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun
Sailaren antzeko ezaugarriko beste bat eskuratu ez izana.

f) Estatutik kanpo garatu beharreko laguntzentzat, laguntzaren garapen-zentroa dagoen herrialdeko
hizkuntzaren gaineko ezagutza nahikoa eduki beharko du eskatzaileak edota berau garatzeko behar den
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hizkuntza teknikoarena.

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzaren
aurrean aurkeztu behar dute eskaera azaroaren 21 baino lehenago, eta sei hilabeteko epean ebatziko da.

E) NEKAZARITZA SEKTOREAN KUDEATZEKO, ORDEZTEKO ETA AHOLKATZEKO ZERBITZUAK
EZARTZEKO 93.750 #-KO LAGUNTZAK

Eusko Jaurlaritzak 93.750 # bideratuko ditu 2013ko ekitaldian nekazaritza-sektorean kudeatzeko,
ordezteko eta aholkatzeko zerbitzuen ezarpena sustatzeko. Gehienez % 90 kudeatzeko, ordezteko eta
aholkatzeko zerbitzuak nekazaritza-ustiategiei ematen dizkieten erakundeentzat, eta % 10 zerbitzu horiek
baso-ustiategiei ematen dizkieten erakundeentzat.

Eskaerak azaroaren 30 baino lehen aurkeztu behar dituzte Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun
Sailaren Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendaritzaren aurrean, eta bi hilabeteko epean ebatziko dira.
Eskaera-orriak Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren bulegoetan eta Lurralde Ordezkaritzetan
daude eskuragarri, bai eta www.nasdap.ejgv.euskadi.net webgunean ere.

F) NEKAZARITZA, ELIKAGAI ETA ARRANTZA SEKTOREAREN IKERKETA, GARAPEN ETA
BERRIKUNTZARAKO 992.368 #-KO LAGUNTZAK

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila 992.368 #-ko laguntza hauek izapidetzen ari da Elikagaien
Kalitate eta Industriako Zuzendaritzaren bitartez nekazaritza, elikagai eta arrantzako sektorearen ikerketa,
garapen eta berrikuntzarako; laguntzok hauentzat dira zehazki:

1. Enpresa txiki eta ertainak

2. Enpresa handiak

3. Elkarteak eta fundazioak

4. Nortasun juridikorik gabeko elkarteak

5. Jarduera nagusitzat nekazaritza, elikagai edo arrantzako sektoreetan ikertzea duten kapital publiko edo
pribatuko erakundeak, baldin eta ikerketa-erakundetzat hartzen badira ikerketa, garapen eta berrikuntzako
estatu-laguntzei buruzko Erkidegoko Esparruan xedatutako ondorioetarako.

Laguntza horiek izapidetzeko inprimakiak eskuragarri daude www.nasdap.ejgv.euskadi.net webgunean,
eta azaroaren 23 baino lehen aurkez daitezke Ekonomia Garapenaren eta Lehiakortasun Sailean
(Donostia kalea 1, 01010 Gasteiz), edota Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko Legearen 38.4 artikuluan aurreikusitako edozer tokitan.

Laguntzak sei hilabeteko epean ebatziko dira.

G) ARRANTZA ETA AKUIKULTURATIK ERATORRITAKO PRODUKTUAK ERALDATZEKO ETA
MERKATURATZEKO 800.000 #-KO LAGUNTZAK: LEHIATU-ARRANTZA PROGRAMA

Gobernuak arrantza eta akuikulturatik eratorritako produktuak eraldatzeko eta merkaturatzeko 800.000
euroko laguntzak deitu ditu (LEHIATU-ARRANTZA programa).
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Arrantza-produktuak eraldatzeko eta merkaturatzeko sektoreetako pertsona fisiko edo juridiko pribatuek
eskuratu ahal izango dituzte laguntzak.

Arrantza eta akuikulturako produktuak eraldatzeko sektorearen barruan, azpisektore hauetakoak izango
dira onuradunak:

- Kontserbak

- Erdikontserbak

- Araztegi, zetazeo eta haztegiak

- Arrainen bitartezko gatzatuak, ketuak, aurrez prestatutakoak...

- Aurregositakoak

- Tratamendua, eraldaketa eta azpiproduktuak.

- Arrainen bitartezko produktuen elaborazioa (saltsak, arrain-suzedaneoak...)

Arrantza eta akuikulturako produktuak merkaturatzeko sektorearen barruan, azpisektore hauetakoak
izango dira onuradunak:

- Euskal kaietan gehienbat produktuak deskargatzen dituzten jatorrizko handizkariak (biltegiratzea,
hotzezko biltegiratzea, izotzezko biltegiratzea...).

- Helmugako handizkariak (biltegiratzea, hotzezko biltegiratzea, izotzezko biltegiratzea...).

Eskaeren eredua www.nasdap.ejgv.euskadi.net webgunean dago eskuragarri, eta azaroaren 7 baino
lehen izapidetu daitezke Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren bulegoetan (Donostia kalea 1,
01010 Gasteiz) aurkeztuta edota Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren Legean xedatutako beste
edozer tokitan aurkeztuta; horretarako HAMABOST EGUN NATURALEKO epea egongo da deialdiaren
aginduak ondorioak sortzen dituen egunetik, eta sei hilabeteko epean emango da ebazpena.

Eusko Jaurlaritzak 1.312.000 €ko laguntza baimendu du merkataritza sektorea dinamizatzeko eta
indartzeko.

Ebazpena, 2013ko urriaren 17koa, zeinaren bidez jendaurrean jartzen baita Merkataritza Sustatzeko
Bulegoentzako 2013ko ekitaldiko laguntzak emateko deialdia.

Erabakia, Euskadiko Merkataritza Elkarteen Konfederazioari (Euskaldendak) 2013ko ekitaldian
lankidetza-ekintzak ezartzeko, sustatzeko eta garatzeko ekintzak egiteko diru-laguntza zuzena ematen
duena.
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LABURPENA

Merkataritza sektoreko laguntzak honako hauek dira:

Merkataritza Dinamizatzeko Bulegoei laguntzak (1.232.000 #)

Hitzarmena Euskaldendak erakundearekin (80.000 #)

MERKATARITZA DINAMIZATZEKO BULEGOENTZAKO LAGUNTZA PROGRAMA (1.232.000 #)

Merkataritza Dinamizatzeko Bulegoentzako laguntzen 2013ko deialdia ezagutarazten da; merkataritza
garatua, eraginkorra eta lehiakorra bultzatzea dute xede.

EAEko Merkataritza Dinamizatzeko Bulegoen Sarea merkataritza-enpresei laguntza emateko Euskal
Autonomia Erkidegoko aktibo nagusietako bat da, behar besteko aholkularitza eta trebetasuna ematen
baitituzte haiekin zein haien elkarteekin lotutako jarduerak eraginkortasunez egiteko. Dinamizatzeko
Bulegoak, beren eginkizunetan, funtsezko osagai dira helburuak lortzeko. Besteak beste, aholkularitza
espezializatua eman behar dute; berrikuntza, kalitate eta teknologia berriekin lotutako prozesuak bultzatu
behar dituzte, eta elkarlanerako estrategiak sustatu behar dituzte udalerrietan edo banaketa-katean.

Laguntzek 1.232.000 #-ko aurrekontua dute; Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza duten merkatarien edo
mistoak diren elkarteek eta/edo federazioek eskatu ahal izango dituzte, betiere Euskal Autonomia
Erkidegoko Merkatari Elkarteen Erroldan izena emanda badaude, bai eta Udalek edo horiek bultzatutako
garapen-erakundeek ere. Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren Merkataritza Zuzendaritzan
eta lurralde-ordezkaritzetan aurkeztu behar dira eskaerak, azaroaren 7a baino lehenago, eta 2013ko
abenduaren 31 baino lehen ebatzi beharko dira.

EUSKALDENDAK ELKARTEARI MERKATARITZA SEKTOREAREN LEHIAKORTASUNA ETA
SALMENTAK HOBETZEKO 80.000 # EMATEKO HITZARMENA

EUSKALDENDAK EUSKADIKO MERKATARITZA ELKARTEEN KONFEDERAZIOArekin
lankidetza-hitzarmen bat sinatzeko baimena eman du gobernuak; beraren bidez 80.000,00 #-ko
diru-laguntza ematen zaie sustapen- eta garapen-ekintzak egin ditzaten saltokien lehiakortasuna eta
salmentak hobetzea lortzeko.

Eusko Jaurlaritzak, bere eskumenak erabiliz, hainbat lehentasun ezarri ditu merkataritza-jarduera
bultzatzeko eta laguntzeko; ildo nagusietako bat elkarteen arteko lankidetza sustatzea da. Lankidetzaren
bitartez, txikizkako merkataritzak sinergiak sor ditzan eta behar den masa kritikoa sor dezan nahi du
programa horrek, lehiakortasuna eta eraginkortasuna hobetzea dakarten enpresa-ekimen berriak abiarazi
ahal izateko.

Lehentasun horren bitartez lankidetza-dinamikak ezarri eta garatu nahi dira enpresa txikiek, lankidetzako
elkarte-egitura batetik kanpo, bestela ere lortuko ez zuten aholkularitza profesionalizatua lortu ahal izan
dezaten. Gobernua jakitun da mundu ekonomikoaren bilakaera dela-eta enpresek batera erantzun behar
dietela merkatuaren etengabeko aldaketei; izan ere, banako erantzunak ez dira nahikoak, eta
ezinbestekoa da lankidetza-proiektuei heltzea euskal merkataritzaren lehiakortasuna hobetzearren;
dekretu honek horrelakoak babesten ditu.
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ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA X. LEG.

Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako gastua baimentzekoa, laneratzerako prestakuntza-baliabideei
buruzko abenduaren 23ko 327/2003 Dekretuaren II. kapituluan aurreikusitako hainbat laguntza
finantzatzeko.

LABURPENA

16,5 MILIOI EURO AUKERA GUTXIEN DITUZTEN PERTSONAK LANERATZEKO,
PRESTAKUNTZAREN BITARTEZ

Eusko Jaurlaritzak bazterkeria-arriskuan dauden 15.000 pertsona laneratzeko prestakuntza-ekintzak
finantzatuko ditu; guztira, 16,5 milioi euro bideratuko ditu horretarako. Gobernu Kontseiluak programa
honetara 7,14 milioi euro gehiago sartzea erabaki du; aurretik, ekainean, 9,4 milioi onartu zituen.

Gure gizartean aukera gutxien dituzten taldeen (langabeak, egoera irregularrean dauden etorkinak,
ezgaitasunen bat duten pertsonak, eta abar) egoera hobetzeko ahaleginean, Eusko Jaurlaritzak kapitulu
honetara bideratutako aurrekontua % 35 handitzea (2012an, 12,26 milioi ziren) erabaki du. Kapitulu hori
lan-aukerak areagotzeko eta laneratzea sustatzeko neurriak arautzen dituen Enplegu eta Gizarte
Politiketako Sailaren 327/2003 Dekretuaren parte da.

Kapituluak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko eta orientazio-zerbitzuen sareko bulegoetan artatzen
dituzten enplegu-eskatzaileak laneratzeko prestakuntza-ekintzak finantzatzeko diru-laguntzak arautzen
ditu. Lanerako zailtasun handia duten langabeei beren lanbide-gaikuntza eta lan-merkatuko posizioa
hobetzeko tresnak ematea da helburua.

Zehazki, honako jarduera hauek egin behar dituzte Lanbidek baimendutako zentro publiko nahiz pribatuek:

a) Prestakuntza espezifikoa profil okupazionaletan: prestakuntza teorikoa, praktikoa edo teoriko-praktikoa
Euskal Autonomia Erkidegoko lanbide-kualifikazioen sisteman jasotako arloetan, ekoizpen-egiturak
eskatutako okupazioak egiteko gaitasuna ematen dutenetan, hain zuzen.

b) Prestakuntza praktikoa lan-zentroan: kualifikazioa lortu nahi den lan-ingurunean bertan jasotako
prestakuntza.

c) Ezgaitasunera egokitutako prestakuntza: Ezgaitasun fisikoa, psikikoa edo sentsoriala duten edo
buru-gaixotasuna duten pertsonentzako berariazko prestakuntza. Honako azpimota hauek daude:

- Banakako egokitzapena, ezgaitasuna duten pertsonek laneratzearen zerbitzurako Prestakuntza
Baliabideen Katalogoko prestakuntza-jarduera arruntak egin ahal izan ditzaten.

- Ezgaitasuna duten giza baliabideak enplegu-zentro berezietara sartzeari lotutako talde-prestakuntza.

10/ 17

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



- Edozer motatako lan-merkatu arruntera igarotzeko talde-prestakuntza, lan-enklabeak barne.

- Banakako prestakuntza edozer motatako lanpostuan, laguntzadun enpleguak barne.

d) Kualifikazioaren aurreko oinarrizko prestakuntza edo kualifikazioaren osagarria dena.

e) Prestakuntza, kontratatzeko konpromisoarekin.

21,3 milioi euro, tokian-tokian enplegua sustatzeko

Erabakia, 5.000 eurotik gorako gastua baimentzekoa, enplegua sustatzera bideratutako tokian tokiko
ekintzetarako laguntzak emateko.

Erabakia, toki-erakundeekin eta haiei lotutako edo haien mendeko erakundeekin lankidetza-hitzarmenaren
eredu bat izenpetzea baimentzen duena (Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak onartu behar du eredu hori),
ekintzailetzaren arloko tokiko proiektuen esparruan enpresa-ideia berriak sustatzen dituzten
pertsonentzako laguntzen deialdia gauzatzeko.

Erabakia, toki-erakundeekin eta haiei lotutako edo haien mendeko erakundeekin lankidetza-hitzarmenaren
eredu bat izenpetzea baimentzen duena (Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak onartu behar du eredu hori),
ekintzailetzaren arloko tokiko proiektuen esparruan enpresa-ideia berriak sustatzen dituzten
pertsonentzako laguntzen deialdia gauzatzeko.

LABURPENA

EAEko toki-erakundeek 20 milioi euro izango dituzte enplegua sortzeko proiektuak abian jartzeko,
baldin eta proiektuok beren inguruetako garapen sozioekonomikoari eta modernizazioari eragiten
badiote.

Aurrekoaz gain, gaurko bileran Jaurlaritzak Enplegu eta Gizarte Politika Sailaren beste bi laguntza-deialdi
ere onartu ditu, 1,3 milioi euroko zenbatekoarekin. Hirurak ere Enplegua Suspertzeko 2013-2016 aldirako
Planaren barruan daude, eta helburua Euskal Enplegu Zerbitzuan (Lanbide) izena emandako pertsonen
enplegagarritasuna hobetzea da.

Enplegua Suspertzeko Programak, ekintzailetza zein enplegu-politika aktiboak sustatzeko eta babesteko
tresna berrien garapena indartzeko beharra planteatzen du, gazteei eta lan-merkatura sartzeko zailtasun
bereziak dituzten kolektiboei arreta berezia ipinita. Era berean, Programak biltzen dituen neurrien artean
aurreikusita dago ETEei eta autonomoei finantzaketa eskaintzea, bai eta enpleguko sektore intentsiboetan
jarduera ekonomikoa garatzeko pizgarriak ematea ere.

Ondoko laguntza-deialdiak lan-ildo honetan kokatzen dira eta Eusko Jaurlaritza eta EUDEL erakundeen
arteko lankidetza-ahaleginaren ondorioz etorri dira.
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ENPLEGUA SUSTATZEKO TOKIAN TOKIKO EKINTZETARAKO LAGUNTZA-DEIALDIA

Enplegua sustatzeko tokiko ekintzetarako laguntzen deialdia Erkidegoko udalerri guztietan enplegua
sortzera bideratuta dago, baina nagusiki krisialdi ekonomikoak bereziki astindutako eta langabezia-tasa
handiko inguruetatik datozen proiektuetara; zehazki, % 15,60 baino langabezia-tasa handiagoa
erregistratuta daukaten udalerrietara.

Laguntzotarako 20.000.000 euro bideratuko dituzte.

Diruz laguntzeko moduko proiektutzat hartuko dira honako ekintzetakoren bat egiten dutenak:

Enpleguaren sustapena

Enplegua sustatzeko ekintzatzat hartzen dira ez-ohiko merkatuan egiten diren kontratazioak, baldin eta
haien helburua lan-merkatuan sartzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonen enplegagarritasuna
handitzea bada, beren kualifikazioa, gaitasun pertsonalak eta motibazioa sustatuko dituen aldi baterako
lan-esperientzia baten bitartez.

Esandako kontratazioak tokian-tokian sustatuko dira, eta toki-erakundeek egingo dituzte zuzenean;
bestela, berriz, zailtasun bereziak dituzten pertsonak gizarteratzen eta laneratzen diharduten enpresek eta
irabazi asmorik gabeko erakundeek, baldin eta haiek hitzartuta edota esleituta badago proiektuok
mamitzea. Guztiek ere honako baldintzak bete beharko dituzte:

a) Tokian-tokian onura publikoko edota gizarte-intereseko jarduerekin lotuta egotea.

b) Erakundeen egitura-lanetan diharduten langileak ez ordeztea.

c) Kontratuek gutxienez hiru hilabete iraungo dute; edozer kontratazio-modalitatetan egin ahal izango dira,
baina ez dira izango trebakuntza- eta ikastun-kontratuak.

d) Kontratuak lanaldi osoz edota lanaldi partzialez egin ahal izango dira (kontratu partzialek jardunaldiaren
% 50 izan beharko dute gutxienez).

e) Kontratatutako langabeek Lanbiden, Euskal Enplegu Zerbitzuan, lan-eskatzaile gisa izena emanda
egon beharko dute.

f) Eskualde edota udalerri batean orotara kontratatzen diren pertsonen % 30ek, gutxienez, diru-sarrerak
bermatzeko errenta jasotzen dutenak izan beharko dute.

Gainerako ehunekoak honako kolektibotakoren batekoak beharko du izan: 35 urtekoak edo goragokoak,
gutxienez sei hilabetez lan-eskatzaile gisa izena emanda dauden 45 urtetik gorakoak, epe luzeko
langabeak, gizarte-bazterkeria jasateko arriskua duten pertsonak, desgaitasuna daukaten pertsonak,
familia-erantzukizuna duten emakumeak eta genero-indarkeriaren biktima diren emakumeak.

Tokian tokiko ekintzaileak babestea

Laguntza hauen helburua da enpresa-ekimenen sorrera babestea eta sustatzea; dela autoenplegua
sustatzen dutenak, dela bestelako forma juridikoren batekin enplegu-gune eta interes estrategikoko
sektore berriei lotuta daudenak lurralde-esparru bakoitzean. Zerbitzu hauek eskainiko dira:
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a) Bideragarritasun-analisia, enpresa-plana eta enpresaren osaketa egiteko eta abiarazteko aholkularitza,
baldin eta jarduera ekonomikoen gaineko zergan alta emanda egoten badira 2014ko irailaren 30era arte.

b) Jarduera hasi eta hurrengo sei hilabeteetan aholkularitza eskaintzea, tokian tokiko enpresa-proiektuak
sendotzen laguntzeko.

Deialdi hau EHAAn argitaratu eta gehienez hiru hilabete aurretik hasita egon beharko du jarduerak.

Kontrataziorako laguntzak

Laguntza hauen helburua Lanbiden lan-eskatzaile gisa izena emanda dauden langabeak ohiko
lan-merkatuan eta toki-enpresetan kontratatzeko laguntza ekonomikoa ematea da. Kontratazioek
ezaugarri hauek eduki beharko dituzte:

a) Kontratuek gutxienez hiru hilabete iraungo dute; edozer kontratazio-modalitatetan egin ahal izango dira,
baina ez dira izango trebakuntza- eta ikastun-kontratuak.

b) Kontratuak lanaldi osoz edota lanaldi partzialez egin ahal izango dira (kontratu partzialek jardunaldiaren
% 50 izan beharko dute gutxienez).

Enplegua sortzen laguntzen duten toki-garapenerako beste ekintza batzuk

Ekintza-ildo hau langabeziak bereziki astindutako eskualde eta udalerrietara dago bideratuta. Proiektuak
balioesteko, irizpide hauek hartuko dira aintzat: berrikuntza, jasangarritasuna eta autonomia, langabeak
lan-munduratzeko eta gizarteratzeko aukerak hobetzea, ingurua sozioekonomikoki suspertzea,
proiektuaren bideragarritasuna eta enpleguaren sorreran aurreikusitako inpaktua.

EKINTZAILETZAKO TOKI-PROIEKTUEN BARRUAN ENPRESA-IDEIA BERRIAK SUSTATZEN
DITUZTEN PERTSONENTZAKO LAGUNTZA-DEIALDIA

Azkenik, ekintzailetzako toki-proiektuen esparruan, Jaurlaritzak potentzialki ekintzaile diren pertsonentzako
laguntza-deialdia ere onartu du, modu esklusiboan dedikatu daitezen enpresa-ideia bat sortzera,
aztertzera eta egituratzera, betiere ondoren bideragarritasun-plan batean zehazteko modukoa bada.
Jarduerek hiru hilabete iraungo dute eta 2013ko azaroaren 30a baino lehen hasi beharko dute.

Laguntzotarako 300.000 euro bideratuko dituzte.

EKINTZAILETZAKO TOKI-PROIEKTUEN BARRUAN ENPRESA-JARDUERA BERRIAK ABIARAZTEA
SUSTATZEKO LAGUNTZA-DEIALDIA

Gobernu Kontseiluak, halaber, ekintzailetzako toki-proiektuen barruan enpresa-jarduera berriak abiaraztea
sustatzeko laguntza-deialdia onartu du. Laguntzotarako milioi bat euro bideratuko dute.

Laguntza hauek enpresa-jarduera berriak sortzen dituztenek jaso ahal izango dituzte. Laguntza mota
hauek jasotzeko, Lanbiden lan-eskatzaile gisa izena emanda egoteaz gain, enpresa edota negozioa
irekitzeko bideragarritasun-plan bat eduki beharko da. Plan hori erakunde kolaboratzaileak baliozkotu
beharko du laguntza-fasean. Jarduerek hiru hilabete iraungo dute eta 2013ko azaroaren 30a baino lehen
hasi beharko dute.
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Enpresa-proiektu berriak ezartzeko sustatzaileen tutorizazioa eta laguntza udalerriek, udalerrien elkarteek,
mankomunitateek, koadrilek edota haiei lotutako zein haien mendeko erakundeek egin beharko dute.

Erabakia, gizarte-zerbitzuen arloan asmoak azaltzen duena.

LABURPENA

EUSKO JAURLARITZAREN ADIERAZPENA, GIZARTE ZERBITZUEKIN LOTUTAKO KONTRATAZIO
PUBLIKOAREN ARLOAN ALDATUKO DIREN EUROPAKO ZUZENTARAUEN HARIRA

Eusko Jaurlaritzak euskal administrazioak eta esku-hartze sozialeko hirugarren sektoreko erakundeek
kontratazio publikoaren arloan indarrean duten lankidetza-eredua -horren definizioa gizarte-zerbitzuen
euskal legean jasota dago- babesteko adierazpena helaraziko dio Europako Parlamentuari.

Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua Juan María Aburtok proposatuta, Gobernu Kontseiluak
Europako erakundeei euskal legearen babesa helaraztea erabaki du, etorkizuneko Europako
zuzentarauak, aurreikusten denez abenduan onartuko denak, desagertzeko arriskuan dagoen uneko
kontratazio-eredua arriskuan jarriko duelakoan. Zuzentaraua, onartzen denean, estatu kide guztiek hartu
beharko dute beren gain, eta lehia askea proposatzen du gizarte-zerbitzuak kudeatzeko hornitzaileak
hautatzerakoan.

Eusko Jaurlaritzaren aburuz, hautapen-sistema hori erabiliz gero, gizarte-zerbitzuen kudeaketa sektore
publikoaren kontratu-araudiak ahalbidetzen dituen irizpideen arabera esleituko da funtsean, esperientzia,
boluntarioen balioa, arazoaren parte denaren inplikazioa, presentzia soziala eta beste faktore garrantzitsu
batzuk alde batera utzita; azken batean, hirugarren sektoreak erantzukizun publikoko gizarte-zerbitzuen
kudeaketari erantsi diezaiokeen guztia.

Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearen arabera, euskal sistema erantzukizun publikoko sistema bat
da, eta administrazio publikoek kudeatu behar dute, dela bakarrik, dela ekimen pribatuarekin lankidetzan;
ahal bada, irabazi-asmorik gabeko ekimen pribatuarekin. Ildo horretatik, arauak Eusko Jaurlaritzari
eskatzen dio harreman publiko-pribatu hori erregelamendu bidez garatzeko, eta Gizarte Zerbitzuen Euskal
Sistemako zentro pribatuen araubide juridikoa eta jarduera-baldintzak zehazteko.

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA X. LEG.

Agindua. Honen bidez, diru-laguntzetarako deia egiten da ikasle etorkinentzat kulturartekotasuna
sustatzeko programak eta ikasle sartu berrien hizkuntza sendotzeko programak garatzeko.
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LABURPENA

1,718 MILIOI EURO KULTUR ARTEKOTASUNERAKO ETA HIZKUNTZA ERREFORTZURAKO

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren proposamenez, gaurko
bileran onartu du kultur artekotasuna sustatzeko eta hizkuntz errefortzuko programak gauzatzeko
dirulaguntzak deitzen dituen agindua, 12/13 ikasturtean sartu diren ikasle berrientzat.

Agindu honek dirulaguntzen erregimena, 1,718 milioi euroko zenbateko globalean, arautzea du helburu,
ikastetxeetan kulturen arteko ikuspegia koordinatzeko eta sei urteko edo sei urtetik gorako eta hamazortzi
baino gutziako, ikasle berrientzat hizkuntza errefortzuko programak gauzatzeko. Ikasle berri horiek
euskara ez jakiteari lotutako komunikatzeko arazo larriak dituzte eta hizkuntz errefortzuko plan bat behar
dute 2013-2014 ikasturtean.

Agindua. Honen bidez, diru-laguntzetarako deialdia egiten da Leonardo da Vinci eta Erasmus
Lanbide Hezkiketako azpiprogramak antolatu eta garatzeko, Etengabeko Ikaskuntzako
Programaren esparruan.

LABURPENA

540.000 EURO LEONARDO DA VINCI ETA ERASMUS ETENGABEKO IKASKUNTZAREN
PROGRAMARAKO

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren proposamenez, gaurko
bileran onartu du, Leonardo da Vinci eta Erasmus Lanbide Heziketako azpiprogramak Etengabeko
Ikaskuntzaren programa esparruan, proiektuak antolatu eta garatzeko dirulaguntzak deitzen dituen agindu
bat.

Dirulaguntzen deialdi honek, 540.000 euroko zenbateko globalean, Etengabeko Ikaskuntzaren programa
europarren barruan onartutako proiektuak Europako Erkidegoarekin batera finantzatzea du helburu,
Leonardo da Vinci eta Erasmus azpiprogramei dagozkien gaietan eta Hirugarren Mailako Lanbide
Heziketari (Goi Mailako Heziketa Zikloak) eta unibertsitate-ikasketei dagozkien gaietan.

Dekretua, Batxilergoko curriculuma ezarri eta Euskal Autonomia Erkidegoan jarri zuen Dekretua
bigarrenez aldatuko duena.
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LABURPENA

BATXILERGOAREN CURRICULUMA

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren proposamenez, gaurko
bileran onartu du Batxilergoaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duen
dekretua bigarren aldiz aldatzen duen dekretu berria.

Dekretu berri honen bidez otsailaren 3ko 23/2009 dekretuaren, Batxilergoaren curriculuma zehaztu eta
ezarri zuenaren, 14. artikuluaren 1. atala eta lehen xedapen gehigarria aldatzen dira.

14. artikuluak 1. atalean xedatzen duenez, astean 33 klase-ordu, gutxienez, emango dira Batxilergoko bi
kurtsoetako bakoitzean eta lehen xedapen gehigarria Erlijioko irakaskuntzei buruzkoa da.

OSASUN SAILA X. LEG.

Erabakia, Osasun Sistema Nazionaleko farmazia-prestazioko sendagaiak finantzatzeko baldintzak
aldatzeko eta erabiltzaileek ekarpen bat egiteko Osasun eta Farmazia Sistema Nazionalaren
Oinarrizko Zerbitzu Zorroaren Zuzendaritza Nagusiaren 2013ko irailaren 10eko Ebazpenaren kontra
gora jotzeko errekurtsoa jartzeko baimena ematen duena.

LABURPENA

EUSKO JAURLARITZAK ARGI BERDEA EMAN DIO OSPITALEKO BOTIKA ANBULATORIOEN
KOORDAINKETAREN AURKAKO GORAKO HELEGITEA JARTZEARI, GAIXOTASUN KRONIKO
LARRIAK DAUZKATEN PERTSONAK BIDEGABEKI ZIGORTZEN DITUELAKO

Eusko Jaurlaritzako Gobernu Kontseiluak Osasun sailburuari Gobernu Zentralak ospitaleko botika
anbulatorioen gainean koordainketa aplikatzeko hartu duen erabakiaren kontrako gorako helegitea
jartzeko baimena eman dio, neurri desegoki eta bidegabetzat jotzen duelako, eta sistemari eusteari
dagokionez, eraginkortasunik gabekotzat.

Jon Darpón sailburuak berak, irailean, Osasun, Gizarte Segurantza eta Berdintasun ministroari aipatutako
neurria berriz azter zezan eskatu ondoren, Eusko Jaurlaritzak aurreikusitako epea bukatu aurretik
(urriaren 19an) gorako helegitea jartzea erabaki du.

Gorako helegitea jartzeko arrazoiak Espainiako Gobernuak neurri hori unilateralki eta autonomia
erkidegoekin kontsultatu gabe onartu zuenetik Eusko Jaurlaritzak erabili dituen berberak dira. Funtsean,
Euskadiren ustez, ekitate printzipioaren kontrako neurri bidegabea dela pentsatzen du, gaixotasun
kroniko larriak dauzkaten pertsonak modu arbitrario eta desberdinean zigortzen dituelako.
Darpónek berak nabarmendu duenez, koordainketa horrek kontraesan larriak sortuko lituzke, adibidez:
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patologia bera daukan pertsona-talde baten barruan, neurriak batzuei eragingo lieke eta beste batzuei ez.
Zehazki, Osasun Sailak kalkulatu duenez, aplikatuz gero, besteak beste prozesu onkologikoak, hepatitis
kronikoa, artritis erreumatoidea, psoriasia eta asma larria daukaten Euskadiko 4.000 herritar kaltetu ahal
izango lituzke neurriak.

Neurriak ageriko desberdintasunak sortzeaz gain, Eusko Jaurlaritzak argudiatu duenez, Osasun eta
Farmazia Sistema Nazionaleko Oinarrizko Zerbitzu Zorroaren Zuzendaritza Nagusiak ez dauka gorako
helegitearen jatorria den irailaren 10eko ebazpena emateko eskumenik, de facto erabiltzaileari ekarpen
bat egitea exijitzen dion farmazia-espezialitateak finantzatzeko sistema berri bat delako. Beraz, maila
juridiko handiagoko arau baten bidez erregulatu behar da, eta zalantzarik gabe, eztabaidatik kanpo
utzi diren autonomia erkidegoek parte hartuta.

Beste alde batetik, ebazpenak ez ditu botikak kalifikatzeko irizpide berak erabili. Ez dauka erabiltzaileen
ekarpena arautzeko mailarik eta ekarpena kalkulatzeko formula oker bat erabiltzen du.

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA X. LEG.

Erabakia, #Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza#» partzuergoari Gipuzkoako Lurralde
Historikoan 2013an tarifa-sistema integratua abiarazteak sortutako gastuak ordaintzeko
diru-laguntza zuzena ematen duena.

LABURPENA

JAURLARITZAK 1,3 MILIOI EURO ONARTU DITU GIPUZKOAN TXARTEL BAKARRA EZARTZEKO

Eusko Jaurlaritzak gaur onartutakoaren arabera, 1,3 milioi euro inguruko diru laguntza emango dio
"Gipuzkoako Garraio Agintaritza" partzuergoari, tarifa sistema integratua abiarazi eta Txartel Bakarra
ezartzeko Gipuzkoan.

Partzuergo hori Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Donostiako, Irungo eta Errenteriako
udalek osatzen dute. Partzuergoa 2013an burutzen ari den jardueren artean dago tarifa sistema integratu
bat abian jartzea eta txartel bakarra ezartzea lurralde osoan; horrek ahalegin ekonomiko gehigarri bat
dakar, hasieran aurreikusitako gastuak gainditzen dituena.

Horregatik guztiarengatik, Eusko Jaurlaritzak partzuergoko kide gisa zuzeneko diru-laguntza hori onartu
du, jarduera horrek eragindako gastuak ordaintzeko.
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