
2015/02/10(e)ko saioa

LEHENDAKARITZA X. LEG.
300.000 euroko dirulaguntzak emango zaizkie udalei bakegintza, bizikidetza eta giza
eskubideen alorrean proiektuak egiteko

Erabakia, Garapenerako Lankidetzaren III. Plan Zuzentzailea onartzeko dena

HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA X. LEG.
Eusko jaurlaritzak ezgaitasunak dituzten pertsonentzako aparkatze txartelaren
erregulazioa baliogabetzeko exijitu dio espainiako Gobernuari

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA X. LEG.
Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako gasturako baimena ematekoa. Helburua:
produktu berriak garatzeko proiektuak egiteko laguntza-programa finantzatzea,
2015eko ekitaldian zehar (Gaitek Programa).

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA X. LEG.
480.000 euro gazteria arloko programak eta ekintzak burutzeko

125.000 euro gazteen mugikortasun edo elkartruke ekintzak burutzeko

SEGURTASUN SAILA X. LEG.
Alderdi politikoen funtzionamendu arrunterako urteko diru-laguntza onartu da
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LEHENDAKARITZA X. LEG.

300.000 euroko dirulaguntzak emango zaizkie udalei bakegintza, bizikidetza eta giza eskubideen
alorrean proiektuak egiteko

LABURPENA
• Eusko Jaurlaritzak milioi bat euro emango du alor honetako ekimenak

laguntzeko.

Jaurlaritzaren Kontseiluak argi berdea eman dio udal eta toki- erakundeei zuzendutako laguntzen aurtengo
deialdia bati bakegintza, bizikidetza eta giza eskubideen alorrean proiektuak garatzeko; laguntza horien
zenbatekoa guztira 300.000 eurokoa izango da.

Laguntzak EHAAn argitaratzen diren unetik aurrera udalek hilabeteko epea izango dute eskaerak
aurkezteko Biktimen eta Giza Eskubideen Zuzendaritzan, zuzendaritza hori arduratuko da eskabide horien
izapidetzeaz.

Orain arte, diru laguntza hauen bitartez Euskal Autonomia Erkidegoan udal eta toki erakunde askok garatu
dituzte bakegintza eta bizikidetza alorreko planak eta eskola eta familia eremuan gatazkak konpontzeko
proiektuak; ikastaroak, tailerrak, dibulgazio jardunaldiak eta alor horretarako prestakuntza eta
sentsibilizazio ekimenak ere antolatu dituzte.

Gaur onartu direnek Eusko Jaurlaritzak urtero ematen dituen hiru laguntza-ildoetako bat osatzen dute
Memoria Historikoaren, Bakegintza, Bizikidetza eta Giza Eskubideen errekuperazio proiektuak
finantzatzeko; ekitaldi honetan 1005.000 euro emango dira horretarako.

Laguntzen beste bi ildoak gizarte organizazio eta mugimenduei zuzendutakoak dira memoria historikoaren
eta balore demokratikoen (105.000 euro) errekuperazio, zabalkunde eta ezagutza proiektuak garatzeko
edo bakegintza, bizikidetza eta eskubideen (600.000 euro) alorreko proiektuetarako.

Erabakia, Garapenerako Lankidetzaren III. Plan Zuzentzailea onartzeko dena

LABURPENA

GARAPENERAKO LANKIDETZAREN ARLOAN DATOZEN URTEETARAKO ILDO ESTRATEGIKOAK
ONARTU DITU JAURLARITZAK
• III. Gida Planak Eusko Legebiltzarrak onarturiko eta lankidetzaren arloko EAEko
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eragile nagusiekin modu zabalean adostutako jarraibide nagusiak garatu ditu.
• Gobernuaren Programan legegintzaldi honetarako bilduriko konpromisoetako bat

bete du planak.
• Plan honek lankidetza deszentralizatuaren eredurako oinarriak finkatzen ditu.

Eusko Jaurlaritzak Garapenerako Lankidetzaren III. Gida Plan berria onartu du gaur. Bertan,
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak-Elankidetzak hurrengo urteetan gauzatu beharreko
estrategiaren plangintza bildu da.

Gaur onartutako plana lan-, eztabaida- eta adostasun-prozesu garrantzitsu baten emaitza da; bertan parte
hartu dute EAEko lankidetzako eragile nagusiek, bai publikoek, bai sozialek. Horretaz gain, legegintzaldi
honetarako Gobernu Programan aurreikusitako konpromisoetako bat betetzen du. Planaren bitartez,
garapenerako lankidetzaren aldeko apustua berritu du Eusko Jaurlaritzak, ulertuta lankidetza hori politika
publiko parte-hartzailea, koherentea eta ibilbide luzekoa dela, eta munduko egiturazko pobreziaren eta
desorekaren aurkako borrokarekiko hartutako konpromiso etiko eta politikoa indartzen duela.

Zehazkiago, gida planak Garapenerako Lankidetzaren Urte Anitzeko Plangintza Estrategikoaren Jarraibide
Nagusiak garatu ditu, Eusko Legebiltzarreko Giza Eskubide, Berdintasun eta Herritarren Partaidetzako
Batzordeak aurreko urteko apirilean onartuak.

Planaren helburua garapenerako lankidetzaren egungo erronkei erantzutea da, Euskadiko egungo
lankidetza-eredua eguneratzeko, haren ezaugarri espezifikoak eta lankidetzako euskal eragile bakoitzak
bete beharreko zereginak eta jarduteko modu eta eremu garrantzitsuenak adostuta.

Aurreko guztia betetzeko, dokumentuak hurrengo urteetarako garapenerako lankidetzako politiken
plangintza egiteko funtsezko elementuak biltzen ditu, eta zazpi kapitulutan banatzen ditu:

Lehenengo kapituluak ezartzen du zer nazioarteko esparrutan eta testuingurutan kokatu behar den
lankidetza deszentralizatua, oro har, eta, zehazkiago, Euskadiko lankidetza.

Bigarren kapituluak aurrera egiten du Euskadiko lankidetza-ereduaren sendotze-prozesuan. Abiapuntu
gisa, Euskadiko lankidetzaren indarguneak eta abian jarri beharrekoak erakusten dituen argazki
panoramikoa erakusten du.

Hirugarren kapituluak euskal lankidetza-politikaren ikuspegia aurkezten du, oinarritzat hartuta giza
garapen jasangarria eta Euskadiko lankidetza-jarduketa guztiak zer printzipio zuzentzailetan kokatu behar
diren.

Laugarren kapituluan hurrengo urteetarako plangintzaren funtsari heltzen dio planak, eta Euskadiko
lankidetzaren hobekuntza nabarmentzen du, horretarako lau jardun-ildo ezarrita:

1. Euskadiko lankidetza-eredua birpentsatzea eta eguneratzea, lankidetza deszentralizatuaren eredu
baterantz.

2. Ebaluazio-kultura sustatzea.

3. Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak gai hori diseinatzeko eta kudeatzeko dituen gaitasunak
indartzea. Eta
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4. lankidetza-politika koherentea, koordinatua eta parte-hartzailea izatea.

Bosgarren kapituluak Euskadiko lankidetza-eragile nagusien gaitasunen indartzea bultzatzeko premiari
egiten dio erreferentzia, eta honako jarduketa hauek proposatzen ditu:

1. Eragileen erregistroa garatzea.

2. Gizarte zibileko elkarteei laguntzea, lehentasunezko agente gisa.

3. Ordezkaritza- eta koordinazio-espazioak sendotzea.

4. Garapenerako politiken koherentziaren alde egitea. Eta

5. Elankidetzaren gaitasunak indartzea.

Seigarren kapituluan zehaztu dira aurrekontu-konpromisoak, ekintza positiboen zerrenda bat eta
esku-hartze modalitate bakoitzerako aurreikusitako mailak.

Eta, azkenik Amaitzeko, Gida Planaren zazpigarren kapituluak, hartutako ebaluazio-ikuspegia eta hura
garatzeko eta bultzatzeko beharrezko mekanismoak biltzen ditu, bai diseinuaren ebaluazioari dagokionez,
bai haren ezarpenari dagokionez.

Azkenik, eranskinean, Plangintza eta Jarraipen Ardatza bildu da, eta, bertan, lortu nahi diren helburuak
eta haiei dagozkien emaitzak, ekintzak eta adierazleak.

HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA X. LEG.

Eusko jaurlaritzak ezgaitasunak dituzten pertsonentzako aparkatze txartelaren erregulazioa
baliogabetzeko exijitu dio espainiako Gobernuari

LABURPENA

Erabakia: Estatuko Gobernuari abenduaren 12ko 1056/2014 Errege Dekretuari dagokion
eskumen-gabeziari buruzko errekerimendua egiteko.
• Hilabeteko epean egiten ez badu, Eusko Jaurlaritzak Konstituzio Auzitegira joko

du, Gernikako Estatutuaren 10.12 artikuluak biltzen duen gizarte-laguntzako
eskumen esklusiboa hausteagatik.

• Duela hamabost urtetik, Euskadiko udalek Europar Batasun osoan
homologatutako eta erabiltzeko aparkatzeko txartelak igortzeko eta erregulatzeko
eskumena dute.
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• Espainiako Gobernuak Gernikako Estatua gainditu du berriz ere, bateratzeko
asmo horrekin, herritarren eskubideen eta betebeharren berdintasuna aitzakia gisa
erabilita.

• Legegintzaldi honetan, Eusko Jaurlaritzak konstituzio-kontrakotasuneko 10
errekurtso eta bi eskumen-gatazka positibo aurkeztu ditu Konstituzio Auzitegian.

Gobernu-kontseiluak Espainiako Gobernuaren aurkako errekerimendu bat jartzea onartu du gaur. Horren
bidez, abenduaren 12ko 1056/2014 Errege Dekretuaren, ezgaitasuna duten pertsonentzako ibilgailua
aparkatzeko txartela igortzeko eta erabiltzeko oinarrizko baldintzak arautzen dituenaren, hainbat artikulu
eta xedapen indargabetzeko exijituko dio, aginpide ezagatik. Eusko Jaurlaritzaren ustez, Espainiako
Gobernuaren erregulazioak mugak gainditzen ditu eta ez du Euskadik gizarte-laguntzaren esparruan duen
eskumen esklusiboa -Autonomia Estatutuaren 10.12 artikuluan bildutakoa -errespetatzen.

Eusko Jaurlaritzak gogorarazi du Euskadik ezgaitasunak dituzten pertsonentzako aparkatzeko txartelak
igortzeko eta erabiltzeko berezko araudia eduki duela joan diren hamabost urteetan (256/2000 Dekretua,
abenduaren 5ekoa). Araudi horren arabera, Euskadin, udalek igortzen dituzte Europar Batasun osoan
homologatutako eta erabil daitezkeen txartelak.

Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzak salatu du Espainiako Gobernuaren erregulazio berriak zirkulazioaren,
ibilgailu motordunen zirkulazioaren eta bide-segurtasunaren eskumenak gainditu dituela eta Euskal
Autonomia Erkidegoaren gizarte-laguntzaren arloko eskumenak zapaltzen dituela. Espainiako
Gobernuaren bateratze-helburua dela eta, aparkatzeko txartelak eskatzeko, emateko, berritzeko eta
baliagarritasuna aztertzeko prozesuak gehiegizko xehetasunarekin erregulatzen ditu eta ez dio Euskadiri
dagozkion alderdietan eta txartelaren prozeduretan esku-hartzeko aukerarik ematen.

Azkenik, Eusko Jaurlaritzak ohartarazi du Espainiako Gobernuak herritarren eskubide eta betebehar
berdintasunaren aitzakia erabiltzen duela arau hau emateko, eta ez dituela aintzat hartu Konstituzio
Auzitegiaren epaiak(*). Horien bidez, Konstituzio Auzitegiak argi utzi zuen berdintasunaren bermeak ezin
duela berdintasun bateratzailea ekarri, ezin duela autonomia-erkidegoen jarduera alde batera utzi eta
printzipio hori ezin dela ulertu antolamenduaren bateratasun zorrotz eta monolitiko gisa.

ESKUMEN GATAZKA POSITIBOA

Espainiako Gobernuak hilabete dauka errekerimenduari erantzuteko. Bestela, Eusko Jaurlaritzak
eskumen-gatazka positiboa (Konstituzio Auzitegiaren Lege Organikoaren 63. artikuluak erregulatua)
aurkeztuko du Konstituzio Auzitegian, abenduaren 12ko 1056/2014 Errege Dekretuaren hurrengo artikulu
eta xedapen hauek EAEren eskumenak zapaltzen dituztelako:
• 1. artikulua- Xedea.
• 2. artikulua- Mugikortasun murriztua duten pertsona ezgaituentzako ibilgailuak

aparkatzeko txartelaren definizioa.
• 3. artikulua- Aparkatzeko txartela lortzeko eskubidearen titularrak.
• 5. artikulua- Aparkatzeko txartelaren titularrei erreserbatutako aparkalekuak.
• 6. artikulua- Erabilera-baldintzak.
• 7. artikulua.- Titularren eskubideak eta erabilera-mugak.
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• 8. artikulua- Titularren betebeharrak.
• 9. artikulua- Prozeduraren bermea.
• 10. artikulua- Aparkatzeko txartela berritzea.
• Lehen xedapen osagarria- Aldi baterako aparkatzeko txartela ematea.
• Bigarren xedapen osagarria- Osasun-zerbitzuetan eta zentroetan aparkalekuak

erreserbatzea.
• Hirugarren xedapen osagarria- Indarrean dagoen konstituzio- eta

estatutu-eskumenen banaketaren errespetua bermatzea.
• Lehen xedapen iragankorra- Araudiaren egokitzapena.
• Bigarren xedapen iragankorra- Errege dekretu honen aurretik igorritako

aparkatzeko txartelen erregimena.
• Hirugarren xedapen iragankorra- Epe mugatuko aparkalekuetan aparkatzeko

egoerak.
• Azken xedapenetako hirugarrena-Eskumen-titulua.

GATAZKAK KONSTITUZIO AUZITEGIAN

Legegintzaldi honetan, Eusko Jaurlaritzak konstituzio-kontrakotasuneko 10 errekurtso eta bi
eskumen-gatazka positibo aurkeztu ditu Konstituzio Auzitegian.

(*) Konstituzio Auzitegiaren 61/1997 epaia, martxoaren 20koa, eta 37/1981 epaia, azaroaren 16koa.

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA X. LEG.

Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako gasturako baimena ematekoa. Helburua: produktu berriak
garatzeko proiektuak egiteko laguntza-programa finantzatzea, 2015eko ekitaldian zehar (Gaitek
Programa).

LABURPENA

EUSKO JAURLARITZAK I+G PROGRAMEN ARKITEKTURA ALDATU DU
• 2015eko I+G programen deialdietako zenbateko osoa 133,6 milioi eurokoa

da, 2014koa baino % 7 gehiago.
• Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana 2020ko arloko lehen programa

onartu du, emaitzei bideratutako irizpideak dituena eta onuradunei
programaren ikuskaritza egiteko exijitzen die

• Eusko Jaurlaritzak 34,5 milioi euro bideratuko ditu gaurtik aurrera produktu
berrien garapenera eta teknologian oinarritutako enpresa berrien sorrerara
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• FEIk finantza-ildo berria sortu du, besteak beste, I+Gen arloan inbertsioa eta
garapena bultzatzeko proiektuetarako.

Eusko Jaurlaritzak 2015eko I+Grako diru-laguntza programen deialdia abiarazi du Zientzia, Teknologia
eta Berrikuntza Plana 2020ren irizpideei jarraiki. Horren ondorioz, programa guztiak berrantolatuko
dituzte. Deialdi horietara guztira 133.600.000 euro bideratuko dira, 2014an baino % 7 gehiago.

Gobernu Kontseiluak 34.500.000 euroko gastua onartu du GAITEK 2015 proiektuaren deialdia hornitzeko.
Deialdi horren bidez lagunduko dira Produktu Berriak Garatzeko Proiektuak eta Oinarri Zientifiko eta
Teknologikoko Enpresa Berriak Merkaturatzeko Proiektuak.

Programaren helburua enpresen lehiakortasuna hobetzea da I+G+B jarduerak barne hartzen dituzten
proiektuak sustatuz eta, horrela, produktu berriak garatuz; halakotzat joko dira, hain zuzen, produktu
originalak eta dagoeneko merkatuan daudenak baino hobeak garatzen dituzten produktuak, betiere
merkatuaren eta gizartearen eskaerak hobeto asetzeko helburuarekin.

Deialdi hori eta EGLSk aurreikusitako gainerako programa eta mekanismoak Zientzia, Teknologia eta
Berrikuntza Plana 2020 onartu berriaren barne daude, eta zenbait berritasun dakartza Europako
araudietara egokitzeari eta indarrean dauden mekanismoen zein programen eraginkortasuna sendotzeren
aldeko Eusko Jaurlaritzaren apustuari buruz.

Euskadiren I+G programen arkitektura berria

Industria aro berriari aurre egiteko, I+G+B babesteko mekanismoak, tresnak eta programak sortzeko
beharra aurkitu dugu, azaldu du Arantxa Tapia sailburuak.

Orain arteko programek beren funtzioa bete dute, baina industria berriak tresnak egokitzeko exijitzen digu.

"Programen arkitektura berria gutxika doituko dugu lehen aipatu dudan transferentzia handiagoa lortzeko.
Ondorioz, emaitzetara bideratutako irizpideak gehituko ditugu, enpresen eskaera aintzat hartuz,
Europar Batasunak ezarritakoari jarraiki eta baliabideen eraginkortasuna handitzeko. Baliabide horiek
publikoak eta pribatuak izango dira, inbertsio publikoak inbertsio pribatua sustatu eta katalizatu behar
duelako", nabarmendu du Tapiak.

Arkitektura horrek hainbat zeregin ekarriko ditu: orain arteko programak berrikustea, oraingo egoerara
egokitzea eta, egokia izanez gero, programa berriak sortzea, enpresen lehiakortasuna hobetzeko
alderdiak kontuan hartuz.

2015 2014

IKERTU 2.000.000 1.400.000

ETORTEK 19.600.000 18.000.000
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ETORGAI 28.000.000 29.000.000

GAITEK 34.500.000* 36.365.716

NETS 3.785.714

EMAITEK 49.500.000** 28.000.000

CICs 8.250.000

133.600.000 (+7%) 124.801.430

* Gaitek 2015 programaren xedea orain arte NETs programak betetzen zuena izango da

** Emaitek 2015 programaren xedea orain arte IKZ programak betetzen zuena izango da

Planteamendu horrek Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen sistema osoa indartzen du
eta, aldi berean, sareari egiten diogun exijentzia nabarmentzen du: bere jarduerak Euskadiko industria
sarean eragina izan dezala.

Gaitek 2015: emaitza eta neurketa gehiago eta kudeaketa sinpleagoa

EGLSk aldaketak egin dizkio gaur onartutako Gaitek 2015 programari proiektuen kalitatea hobetzeko,
emaitza-orientazioa handitzeko eta programaren kudeaketa errazteko. Hala, programa askoz ere
eraginkorragoa izango da, eta bete beharreko betekizunak eta eman beharreko bermeak, aldiz,
zorrotzagoak, diruz lagundutako proiektuen justifikazioari dagokionez.

Honako hauek dira aldaketa nagusiak:

- Programaren xedea zabaltzea. Produktuen hobekuntzaz gain, Gaitek 2015ek NETs programaren xedea
bere egingo du. Bi programak bakar batean batu dira. Horrenbestez, programaren xedeetako bat oinarri
zientifiko eta teknologikoko enpresa berriak sortzeko proiektuak babestea izango da.

- Proiektuen gutxieneko tamaina ezarri da. Proiektua gutxienez 100.000 eurokoa izango da, ezpada
lankidetzakoa; kasu horretan, 50.000 eurokoa izan beharko da enpresako, laguntza jaso ahal izateko.

- % 25eko diru-laguntza. Gehieneko diru-laguntza % 25ekoa izango da, enpresaren tamaina eta proiektu
mota edozein dela ere, banakakoa edo lankidetzakoa.

Emaitzak lortzera bideratuko dira, lehen baino gehiago, ebaluazio-irizpide gakoak. Hala, 2015eko
deialditik aurrera, proiektuen emaitzen segimendu-sistema hobea izango da.

Ikuspegi hori I+G laguntzeko programa guztien deialdietan sartuko da, ahalik eta laguntza-mekanismoen
sistema eraginkorrena eta merkatukoen antzeko emaitzak lortzeko.

8/ 11

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



Deialdi horretatik aurrerakoetan, erakunde onuradunek diru-laguntzaren justifikazio-kontua aurkeztu
beharko dute, proiektuaren kostuen ikuskaritza-txostena atxikita. Horrek guztiak nabarmen hobetuko du
proiektuen justifikazioen ikuskapena, diru-laguntzen ordainketa ere asko arinduz.

Gaitek 2014k 796 proiektu lagundu zituen

2014an, Gaitek programak 796 proiektu lagundu zituen; alegia, 179,9 milioi euroko inbertsio induzitua,
36,3 milioi euroko diru-laguntzatik hasita (% 20,1).

Proiektu horiek honela banatzen dira arloka: 420 proiektu industriaren ekoizpen eta teknologian; 126,
garraioan, telekomunikazioetan eta azpiegituretan; 98, osasunean; 60, energiaren ekoizpen eta
banaketan; 40, ingurumenean; 19, kulturan eta aisialdian; 18, lehen sektorean; 12, hezkuntzan; 2, lurraren
esplorazioan eta ustiaketan; eta proiektu 1, azkenik, espazioaren esplorazioan eta ustiaketan.

I+Gn inbertitzeko finantzaketa-ildo berria

Euskal Finantza Institutuak finantzazio lerro berria jarri du martxan enpresa txiki eta ertainen, eta midcaps
enpresen G+B-rako inbertsioak bultzatzeko.

Finantzatuko diren kontzeptuen artean, aktiboen erosketak, aktiboen berritze prozesuak, aktibo ukiezinen
inbertsioak, garapen kostuak, B+G gastuak etab. aurreikusten ditu.

Finantzazio lerroaren maileguen baldintzak eta kopuruak Euskal Finantza Institutuak ezarritakoak dira.

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA X. LEG.

480.000 euro gazteria arloko programak eta ekintzak burutzeko

LABURPENA

Gobernu Kontseiluak Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren proposamenez, 2015 urtean
Gazteria arloko programak eta ekintzak burutzeko diru-laguntzen araubidea ezartzen duen Agindua onartu
du.

Deialdi hau irabazi asmorik gabeko pertsona juridikoei, publiko nahiz pribatuei, dago zuzendua, eta
480.000 euroko diru kopurua du. Eskaerak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, Agindua EHAAn
agertu eta hurrengo egunean hasita.
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125.000 euro gazteen mugikortasun edo elkartruke ekintzak burutzeko

LABURPENA

Gobernu Kontseiluak Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren proposamenez, 2015. urtean
gazteen mugikortasun edo elkartruke ekintzak burutzeko diru-laguntzen araubidea ezartzen duen Agindua
onartu du. Ekintzok, Euskadiko gazte taldeen eta Europako Batasuneko beste eskualde edo estatu
batzuetako gazteen artean burutuko dira.

Deialdiak 125.000 euroko diru kopurua du, ondorengo arloetan gauzatuko diren programa edo ekintza
konkretuetara bideratuak:

-Europako Batasuneko beste eskualde edo estatu batzuetako elkarte edo erakundeekin batera gazteen
mugikortasun edo elkartruke ekintzetarako.

-Gazteen mugikortasun edo elkartrukearekin zerikusirik duten eskualdez gaindiko ekintzen sustapen,
zabalkunde edo formazio ekintzetarako.

Deialdi hau irabazi asmorik gabeko pertsona juridikoei, publiko nahiz pribatuei, dago zuzendua. Eskaerak
aurkezteko epea hilabetekoa izango da, Agindua EHAAn agertu eta hurrengo egunean hasita.

SEGURTASUN SAILA X. LEG.

Alderdi politikoen funtzionamendu arrunterako urteko diru-laguntza onartu da

LABURPENA

Erabaki proposamena, 2015. urteko funtzionamendu-gastu arruntei aurre egiteko, Euskal Autonomia
Erkidegoan ezarrita dauden alderdi politikoei diru-laguntza ematekoa.

Gobernu Kontseiluak, gaurko bileran, alderdi politikoei 2015erako emango zaizkien diru-laguntzen
banaketa zehazten duen Segurtasun Sailaren akordio-proposamena onartu du. Alderdiei funtzionamendu
arrunteko gastuak ordaintzen laguntzera zuzendua dago partida eta iazko zenbateko berdina du. Dena
den, azken ekitaldietan % 28 murriztu da: 2011n 6.300.000 #-koa izatetik urte honetarako aurreikuspena,
iaz bezala, 4.536.000 #-koa izatera pasatu da.

Euskal Autonomia Erkidegoko 2015erako Aurrekontu Orokorren Legeak 4.536.000 #-ko partida
aurreikusten du alderdi politikoei funtzionamendu arrunteko gastuak ordaintzeko diru-laguntza emateko.
Partida hori iazko ekitaldian, 2014an, esleitutako berdina da, baita 2013an esleitutako berdina ere, baina
epe luzeagoa kontuan hartuta, azken bost urteetan txikitzen joan da: 2011n 6.300.000 #-koa izatetik
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aurten 4.536.000 #-koa izatera igaro da.

Eusko Jaurlaritzak Alderdi Politikoen Finantzazio Legean zehaztutako irizpideen arabera banatuko du
partida alderdien artean, Euskal Autonomia Erkidegoko Hauteskunde Batzordeak bermatutako 2012ko
urriaren 21eko hauteskundeetako emaitzak oinarritzat hartuz.

Ekitaldi honetan, diru-laguntzak honela banatuko dira:

EAJ-PNV 1.694.584,09 euro

EH-BILDU 1.254.215,24 euro

PSE-EE (PSOE) 958.755,89 euro

PP 591.982,95 euro

UPyD 36.461,83 euro
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