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EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA X. LEG.
Dekretua, Euskadiko elikagaien artisau-ekoizpenari buruzko Dekretua aldatzen
duena

Eusko Jaurlaritzak 2014ko Global Training beken programa arautzeko eta deitzeko
aginduak onartu ditu

Teledetekzio bidez lagunduta nekazaritzako azalerak kontrolatzeko lanak egiteko
hitzarmena

SEGURTASUN SAILA X. LEG.
Dekretua, jolas-jarduerak eta ikuskizun publikoak burutzeko eska daitezkeen
erantzukizun zibileko aseguruak arautzen dituena
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EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA X. LEG.

Dekretua, Euskadiko elikagaien artisau-ekoizpenari buruzko Dekretua aldatzen duena

Eusko Jaurlaritzak Euskadiko artisautzako eta bertako produktuarekiko duen konpromisoa berretsi du.

LABURPENA

EAEko artisau ekoizleen babesa, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko
Sailaren lehentasuna da

Euskadiko elikagaien artisautzako ekoizpenari buruzko dekretuan hainbat aldaketa egin dira
Europar Erkidegoko araudira egokitzeko asmoarekin

Eusko Jaurlaritzak Euskadiko Elikagaien Artisautzako Ekoizpenari buruzko 2012ko uztailaren 31ko
Dekretuan aldaketa bat egitea onartu du (148 zenbakiko EHAA), Europar Erkidegoan merkantzien
zirkulazio askeari lotuta Batasunaren Itunaren 34. artikuluan jasotako dagoen eta derrigor betetzekoa den
araudira egokitzeko asmoarekin.

Eusko Jaurlaritzak legegintzaldi honetarako izan duen asmoetako bat Nekazaritza eta Elikagai Politikari
buruzko legeak agindutakoa betetzea izan da -artisautzako ekoizpenerako Europar Erkidegoan araudirik
ez zegoela ikusita- eta Batasunaren Itunarekin bateragarria den arau bat lantzea ere bai, nekazariek eta
abeltzainek errazago izan dezaten beraien ustiategietako produktuei antzeko beste produktu batzuek ez
duen balio erantsia ematen dioten ezaugarri eta bereizgarriak ezagutzera ematea. Horrela, Autonomia
Erkidegoko exekutiboak, dekretu baten bitartez, tresna eraginkor bat jarri du ekoizleen esku, beraien
produktuak hobeto merkaturatu ahal ditzaten eta kontsumitzaileek artisautzako produktu horien
jatorria eta egiteko modua hobeto ezagutu dezaten, nahasteko duten benetako arriskua gutxituta.

Horrela, dekretuan ezartzen denez, Euskal Artisau elikagaigintza-Artesanía Alimentaria Vasca kalitatearen
bereizgarria eta "Baserriko Artisau Produktuak-Productos Artesanos de Caserío" aipamena operadore
guztiek erabili ahal izango dituzte, beti ere Dekretuan eta elikagai bakoitzerako prestatzen diren Arau
Teknikoen ezarritakoa betetzen badute eta Artisautzako Ekoizleen Erregistroan inskribatuta badaude.
Azpimarratzekoa da dekretu honek bertako artisau ekoizleei ematen dien aukera; izan ere lehengaien
%100 ustiategikoa izan behar da eta produktuaren eraldaketa ustiategian bertan egin.

Euskal exekutiboak konpromiso sendoa hartu du Euskadiko ustiategi txikiak eta nekazariak defendatzen
jarraitzeko, azpisektore bakoitzean Dekretuaren gainean egingo den garapenean, artisautzako eta bertako
produktuaren merkaturatzen laguntzeko helburuarekin.

Eusko Jaurlaritzak 2014ko Global Training beken programa arautzeko eta deitzeko aginduak onartu
ditu
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LABURPENA

3,2 milioi euro 370 gazterentzako, praktikak egin ditzaten atzerrian 6 hilabetez

Dozena bat erakunde kolaboratzaile arduratuko dira Eusko Jaurlaritzak diruz lagunduko dituen 370
bekak kudeatzeaz, eta interesdunek horien bitartez izapidetu beharko dituzte eskaerak.

Gobernu Kontseiluak Global Training bekak arautzeko eta deitzeko aginduak onartu ditu gaurko saioan.
Beka horiei esker, unibertsitateko edo goi mailako lanbide-heziketako titulua duten gazteek
praktikak egin ahal izango dituzte atzerriko enpresetan eta erakundeetan.

Euskadiko enpresak nazioartean ezagunagoak izateko baldintza egokiak sortzea denez Ekonomiaren
Garapen eta Lehiakortasun Sailaren helburuetako bat, Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako
enpresen giza kapitala hobetzen -nazioartekotzeari dagokionez- eta kanpo-lehiakortasuna
laguntzea du xede Global Training beken programak, eta gazte tituludunen nazioartekotzeko trebakuntza
babestuko du.

Hori dela-eta, beken programa bat abiaraziko da, unibertsitateko eta goi mailako lanbide-heziketako
titulazioa duten gazteek praktikak egin ahal izan ditzaten atzerriko enpresetan eta erakundeetan. Beka
horiek Global Training dute izena, eta Euskadiko gazteen nazioz gaindiko mugikortasuna bultzatuko
dute, beren profil akademiko eta profesionalarekin lotutako jarduera eta proiektuak izan ahal izan
ditzaten atzerriko enpresetan eta erakundeetan, aurrez planifikatutako trebakuntza praktikoko plan
batekin.

6 hilabeteko praktikak atzerrian, aurretiko trebakuntza-ikastaro batekin

Global Training programari esker, 370 gaztek praktikak egin ahal izango dituzte atzerriko enpresetan eta
erakundeetan. Aurretik, Gobernuaren erakunde kolaboratzaileek berek emango duten oinarrizko programa
batean parte hartu beharko dute.

2014an, eutsi egingo zaio 2013ko programako zenbatekoari. Beka-kopurua murriztu egingo da, baina
horien egonaldia handituko. 2013an, 400 GT beka eman ziren, eta 2014an, hasiera batean, 370 izango
dira, orain dela astebete aurkeztutako 100 nazioartekotze-bekez gain.

Deialdi honek Eusko Jaurlaritzak finantzatutako 370 beka bermatzen ditu.

Horiez gain, baina, 9 gehiago egongo dira, Gipuzkoako Foru Aldundiak milioi bat euroko ekarpena egingo
baitio programa honi, Lurralde horretako Batzar Nagusietan EAJk eta Bilduk hartutako
aurrekontu-erabakiaren ondorioz.

Sei hilabeteko praktikaldian, bekadun bakoitzak 1.125 euroko hileko zuzkidura izango du Euskaditik
herrialdera joateko bidaia-gastuak, janaria, ostatua, Gizarte Segurantzaren kotizazioak, eta bisak eta
txertoak -beharrezkoa balitz- ordaintzeko.

Ekarpen horrez gain, erakunde kolaboratzaileek eta programari atxikitako enpresek ekarpen gehigarri bat
egin ahal izango dute, enpresa edo helmuga bakoitzaren arabera.

Enpresa kolaboratzaileek bekadunak babestuko dituzte
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Hasiera batean, deialdi hau Global Training programaren kudeaketan erakunde kolaboratzaile gisa parte
hartuko duten erakunde pribatu eta publikoak hautatzeko da.

Eta erakunde kolaboratzaile onuradunek deitu beharko dituzte gazte interesdunek eskuratuko dituzten
bekak. Erakundeek deialdia egin eta zabalduko dute, eta bekadunak hautatuko dituzte, bai eta horiei
aurretiko trebakuntza eman ere. Gainera, beka kudeatu eta babestuko dute, amaierara arte.

2013an egindako balantze laburra

Trebakuntza eta praktikak 50 herrialdetan egin ziren, eta erakunde kolaboratzaileek parte hartu zuten, bai
eta 58 euskal enpresak lagundu ere. Nabarmendu behar da ikasleek eta erakunde kolaboratzaileek bikain
baloratu dituztela programak:
• Aurreko urteetako bekadunen % 100ek esperientzia beste pertsona batzuei

gomendatzen diete.
• Programan parte hartu dutenen % 26,8k beka bukatu aurretik edo bukatu

ondorengo sei hilabeteetan lan eskaintzaren bat jaso du.
• Ikasleen % 87,8ren ustez, bekak lanbide profila garatzen eta lan eskaintza

gehiago eskuratu ahal izaten lagundu die.
• % 43,9k beren lanbide profila birbideratu, eta garatutako proiektura zuzentzea

erabaki dute.

Hauek izan ziren 2013ko erakunde kolaboratzaileak: Arabako Merkataritza Ganbera, Bizkaiko Merkataritza
Ganbera, Gipuzkoako Merkataritza Ganbera, Donostiako Sustapena, Novia Salcedo Fundazioa, Euskal
Herriko Unibertsitatea, Deustuko Unibertsitatea, Mondragon Unibertsitatea, HETEL-Heziketa Teknikoko
Elkartea, Confebask eta GARAPEN Garapen Agentzien Euskal Elkartea.

Teledetekzio bidez lagunduta nekazaritzako azalerak kontrolatzeko lanak egiteko hitzarmena

Erabakia, Nekazaritza Bermeko Espainiar Fondoarekin lankidetza-hitzarmena izenpetzeko baimena
emateko dena. Helburua: eskabide bakarrean sartutako laguntza-erregimeneko azalerak teledetekzio
bidez kontrolatzeko 2014ko lanak egitea.

LABURPENA

Eskaera bakarrean sartutako laguntza erregimenpeko azaleren kontrola egiteko, Europar Erkidegoko
araudiek hau ezartzen dute: "Teledetekzio teknikak eta Satelite bidezko Munduko Nabigazio Sistemako
teknikak (GNSS) erabili ahal izango dira".

1999az geroztik FEGA eta Eusko Jaurlaritza lankidetza hitzarmen bat izenpetzen ari dira EAEn
Teledetekzio bidez lagundutako kontrola elkarrekin finantzatzeko. Gaur egun Ekonomiaren Garapen eta

4/ 5

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



Lehiakortasuneko Sailaren eskumena da hitzarmen hori izenpetzea, eta hitzarmenak 83.286,04 #-ko
aurrekontu partida esleituta dauka, 2014ko ekitaldiko aurrekontuari egotzita. Gaur arte Arabako Lurralde
Historikoa da azaleren kontrolerako sistema hori erabili duen bakarra, alde batetik Araban daudelako
EAEko urteko ia labore guztiak eta, bestetik, sistema horrek labore horien kontrolerako dituen
abantailengatik, kanpaina jakin batean nekazaritzako lursail ugari kontrolatzeko aukera ematen baitu. Hitz
batean, kontrol sistema honetan satelite batek Araban NPBtik jasotzen duten laguntzak justifikatzeko
erabiltzen den kontrol sistema bat da.

SEGURTASUN SAILA X. LEG.

Dekretua, jolas-jarduerak eta ikuskizun publikoak burutzeko eska daitezkeen erantzukizun zibileko
aseguruak arautzen dituena

Onartu da ikuskizun publikoetarako eta jolas jardueretarako exiji daitezkeen erantzukizun zibileko
aseguruak arautzen dituen dekretua

LABURPENA

Ikuskizun publikoetarako eta jolas-jardueretarako exiji daitezkeen erantzukizun zibileko aseguruak
arautzen dituen abenduaren 22ko 289/1998 Dekretua -positiboa izan da hori aplikatzea- onartu zenetik
denbora asko igaro da; hori dela-eta, beharrezkoa da polizen zenbatekoak eguneratzea, ikuskizun
publikoetan eta jolas-jardueretan parte hartzen dutenei estaldura osoa eman ahal izateko. Hortaz, horrek
eta turismoa antolatzeari buruzko martxoaren 16ko 6/1994 Legeak sukaldaritza-enpresentzako ezartzen
duen betebeharrak gomendatzen dutenez, ikuskizun publikoetarako eta jolas-jardueretarako lokaletarako
eta instalazioetarako erantzukizun zibileko aseguruak batera arautu behar dira.

Horretarako, aseguru-polizen zenbateko batzuk zehaztu dira, egungo egoerarekin bat. Hemendik aurrera,
udalerriko populazioa ez da aintzat hartuko polizaren zenbatekoa zehazteko, eta lokalaren baldintza
objektiboetara soil-soilik lotzea erabaki da, eserleku-kopuruaren arabera. Eskumeneko udalek baimena
izango dute polizen zenbatekoak arrisku efektibora egokitzeko, muga batzuen barruan.

Hori horrela izanik, honako hauek izango dira aseguru-polizek aintzat hartu beharko dituzten gutxieneko
kapitalak: 150.000 euro, gehienez ere 100 lagun har ditzaketen lokaletarako eta 1.200.000 euro, 5.001 eta
10.000 lagun artean har ditzaketenentzako.

Gainera, gehieneko kopuru bat zehaztu da, frankizia gisa, kontratatutako zenbatekoetarako, bai eta eduki
jakin bat duen aseguru-ziurtapen bat ere, eskumeneko administrazioaren aurrean ondorioak izan ditzan.
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